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Varínčan

Mladý záchranár
BEZPEČNÉ NA SÁNKACH

SÁNKOVANIE BOLO A ZOSTÁVA NAJOBĽÚBENEJŠOU ZIMNOU AKTIVITOU. AJ TU SA MUSIA
DODRŽIAVAŤ URČITÉ PRAVIDLÁ:
malé deti sa sánkujú vždy pod dozorom
rodiča alebo inej zodpovednej dospelej
osoby.
nikdy sa nesánkuj pri ceste! Aj keď kopec vyzerá bezpečne a môže sa zdať, že
zabrzdiť nebude žiaden problém, neriskuj!
Vodič auta nedokáže hneď zastaviť a náraz
do idúceho auta môže skončiť tragicky. Aj
náraz do stojaceho auta je nebezpečný.
svah má mať na konci dostatočne dlhé
miesto na bezpečné zastavenie, musí byť
mimo ciest, železníc, potokov, riek a jazier.
dodržuj bezpečnú vzdialenosť! Nepúšťajte sa tesne za sebou v tej istej dráhe!
sánkuj sa na mieste, kde je dostatočné
množstvo snehu! Pád zo sánok na kamene
môže byť veľmi nebezpečný.
nesánkuj sa na svahu, na ktorom je ľad!
POZOR,
na sánkovanie používaj sane a iné zariaVLAK!
denia s brzdami a možnosťou riadenia!
na saniach jazdi vždy posediačky! Je to
najbezpečnejšia poloha.
nesánkuj sa v polohe na bruchu hlavou
napred! Hrozí nielen úraz hlavy, ale zvyšuje
sa riziko poranenia aj krčnej chrbtice
a miechy.
nesánkuj sa ani v polohe na chrbte! Nevidíš dobre dopredu, zle sa ovládajú sánky
a zvyšuje sa tiež riziko úrazu.
hlavu si vždy chráň lyžiarskou prilbou! Je ľahko zraniteľná. Väčšie deti na sánkach získajú rýchlosť aj viac ako 30km/h, čo je viac ako 8 m/s. Pád zo sánok alebo zrážka v takejto rýchlosti je životu nebezpečná.
obliekaj sa dostatočne teplo! Odporúča sa kvalitné zimné oblečenie, najlepšie viacvrstvové, vhodná zimná obuv a teplé ponožky. V zime je vhodné nosiť dvoje ponožiek. Po
sánkovaní sa rýchlo prezleč do suchého náhradného oblečenia!
počas jazdy sa pozorne pozeraj pred seba a okolo seba! Po skončení jazdy sa rýchle
presuň na okraj dráhy a mimo dosahu ostatných sánkarov!
nesánkuj sa potme! Denné svetlo ťa chráni pred rizikami, ako napríklad stromy, terénne nerovnosti, kríky, pretože ich dobre vidíš.
po páde zo sánok dávaj pozor! Vždy sa pozorne pozri smerom na svah, aby si nepodbehol pod iné sánky!
ak sa dostaneš do situácie, že nestihneš zabrzdiť a bezprostredne hrozí zrážka s ďalším dieťaťom, hoď sa so sánkami do strany! Tak urýchliš zastavenie a predídeš zrážke
dieťaťa so sánkami.
na svahu nezostávaj sám! Nikdy sa nedá predvídať, čo sa môže stať. Úrazy a nehody
sú časté. Pri páde sa môžeš udrieť do hlavy, zostať v bezvedomí, zlomiť si končatinu
a nebude ti mať kto pomôcť. Kým ťa niekto nájde, môže byť už neskoro. Ohrozuje ťa aj
mráz a môžeš aj zamrznúť.
aj keď si už starší a rodičia ťa pustia sánkovať samého bez dozoru, povedz vždy rodičom, kde sa ideš sánkovať! Pokiaľ by sa ti niečo stalo, znalosť miesta im pomôže pri tvojom hľadaní.

www.mladyzachranar.sk

Ilustrácie a grafická úprava: Mgr. Andrea Matejčeková

Ľubomír Sečkár, Ing.Samuel Hruškovic
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Stanovisko Obce Varín
a redakčnej rady.

V poslednom období sa množia útoky zamerané na prácu redakčnej
rady časopisu Varínčan. Väčšina výhrad sa týka nezverejnenia konkrétnych
článkov, ktoré v časopise žiadajú zverejniť jednotlivci, alebo anonymné
občianske združenia a spolky. Obci Varín a redakčnej rade nezáleží na
tom, kto je autorom príspevkov a vo Varínčane zverejňujú všetky články, ktoré tematicky spadajú do obsahovej náplne časopisu. Priznávame,
že občas sa nejaký článok posunie o jedno číslo neskôr, nakoľko sa do
konkrétneho čísla už nezmestí. Snažíme sa uprednostňovať pravidelné
rubriky a aktuálne články viazané na konkrétny dátum. Tak sa môže stať,
že článok, ktorý na svojej aktuálnosti nič nestratí, posunieme o jedno číslo
neskôr v prospech článku, ktorého informácie by v ďalšom čísle časopisu
už stratili aktuálnosť a význam.
S časopisom Varínčan sa stretávame už dlhé roky a myslím si, že treba
udržiavať a pokračovať v nastavenej spoločensko-kultúrnej úrovni časopisu
aj naďalej. Časopis Varínčan je spravodaj o Varínčanoch žijúcich vo Varíne,
alebo v zahraničí, o kultúrnom a spoločenskom živote v obci, ako aj o športových aktivitách a našich reprezentantoch, ktorí šíria dobré meno našej
obce a našich spoluobčanov. Časopis Varínčan NIE JE A ANI NEBUDE
médiom bulvárneho typu. NIE JE A ANI NEBUDE v ňom priestor na
vylievanie si osobnej zlosti, cielených atakov, osobných invektív a prezentovanie žabomyších vojen. To proste do tohto média nepatrí. Urážalo by
to nielen nás, ale hlavne Vás, drahí naši čitatelia. Ja osobne, ale aj redakčná
rada, ďakujem za vyjadrenie podpory od občanov a dúfam, že tento článok
bude postačovať ako prísľub, že sme odhodlaní dodržať a udržať obsahovú
náplň časopisu aj do budúcna.
Nedá mi nepripomenúť, že celá redakčná rada, ako aj hlavný redaktor
časopisu, to robí ZADARMO!!! To sa v celej doterajšej histórii tohto časopisu ešte nestalo! Preto by som Vás všetkých chcel poprosiť o zhovievavosť,
keď niečo nedopadne hneď na prvýkrát úplne podľa predstáv. Napr.
v poslednom dvojčísle sa nedopatrením nedostalo dokončenie článku p.
Bohačiakovej o CVČ. Pri grafickej úprave sa posunulo riadkovanie a pár
slov nám nechtiac vypadlo. Za túto nepríjemnosť sa autorke článku ešte
raz aj v mene redakčnej rady ospravedlňujem. Zároveň chcem upozorniť
na text na poslednej strane každého Varínčana, že termín uzávierky do
nového čísla je do 20.-teho v predchádzajúcom mesiaci. Preto chcem
podotknúť, že nie je možné zverejniť článok zaslaný 19.12.2012 v čísle,
ktoré sa tlačilo v termíne 21. – 22.12.2012. To sa proste nedá! Časopis, ako
celok, je zvyčajne ukončený a pripravený ku grafikovi okolo 5.-teho v danom mesiaci a po opätovnej kontrole sa 10.-teho až 13.-teho v príslušnom
mesiaci tlačí. Po 15.-tom v príslušnom mesiaci sa distribuuje. Na základe
uvedeného, je už dúfam všetkým jasné, že uverejňovanie zo dňa na deň
proste nie je možné.
Ďakujem za Váš čas a pozornosť.
M. Cvacho

Padajúca hviezda
Svieti hviezda na oblohe,
chcel by som ísť k nej tam hore.
Svietiť spolu s ňou,
žiariť celou oblohou.

Vidieť zhora celú Zem,
i Mesiac čo krúži kolo nej.
Každý večer sa na ňu pozerám,
len neviem, ako sa k nej dostať mám.
Jeden večer som sa díval na oblohu,
uvidel som hviezdu padať dolu.
Hviezda tam už nežiari,
nemá úsmev na tvári.
Martin Cvacho, 6.B

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Michal Ďuriš
Mária Bielková
Lívia Kožiaková
Viktória Andrisíková

14.12.2012
15.12.2012
19.12.2012
25.12.2012

Daniel Luštek
07.01.2013
Matej Pallo
14.01.2013
Natália Chladnúchová 17.01.2013

„Buďte šťastné, deti! Najkrajšie kvety zeme!

Manželstvo uzatvorili:
Milan Pojezdala a Mária Košútová 12.1.2013
„Nech radosť Vášho svadobného dňa
nikdy nepatrí minulosti!“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:

Chalupjanská Irena 80
Solár Ladislav
80
Turačková Gabriela 80
Kabatiarová Margita 80
Mravcová Antónia 75
Garčalová Alojzia 75
Androvičová Jolana 75
Bulejčík Ján
75
Kupčuliak Ján
75
Spevárová Oľga
75
Bohačiak Emil
70
Bugáňová Alica
70
Nováková Anna
70

Cáderová Eva, Ing.
Talafová Margita
Murárik Alojz
Rolková Kristína
Surovcová Margita
Chabadová Dorota
Ondrejková Matilda
Hliníková Agneša
Kokosíková Mária
Cvacho Rudolf
Kapasný František
Cvachová Margita
Cvachová Pavlína

70
86
86
84
83
81
79
79
79
78
78
78
76

Púčiková Emília
76
Valik Blažej
74
Hodoň Marcel
74
Rybár Ján
74
Badurová Magdaléna73
Androvič Pavol
72
Chrapčíková Emília 72
Androvič Anton
71
Jurová Irena
71
Rybár Marcel
71
Mestická Mária
71
Williger Štefan
71
Cvacho Peter
71

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:
Vinš je krátkou modlitbou,
čo ďakujeme Bohu ňou,
že ste s nami, radosť máme,
úsmevov vám milión dáme....

Odišli do večnosti:
Milan Hruška
Eva Tichá
Oto Kořínek
Mária Michelová
Mária Freudenfeldová
Ladislav Lopušan
Antonia Andelová
Žofia Švecová
Irena Hoštáková
Ján Bíroš
Gabriela Turačková
Alojz Murárik

* 24.06.1941
*04.12.1953
*12.02.1953
*23.05.1952
*22.07.1921
*22.02.1951
*08.06.1926
*14.05.1940
*17.06.1928
*23.09.1957
*21.09.1933
*16.02.1927

† 02.12.2012
† 04.12.2012
† 05.12.2012
† 05.12.2012
† 23.12.2012
† 24.12.2012
† 24.12.2012
† 03.01.2013
† 06.01.2013
† 27.01.2013
† 30.01.2013
† 01.02.2013

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Škola informuje
„Od Lucie do Vianoc,
každá noc má svoju moc!“

Týmito slovami vchádzali dievčatá 9. ročníka do jednotlivých tried ZŠ
s MŠ Ondreja Štefku, tried materskej školy a do školskej jedálne dňa 13.
decembra 2012 za hudobného sprievodu svojich dvoch spolužiakov.
V krátkom kultúrnom programe pripomenuli tradičné zvykoslovné
tradície Chodenia Lucií. Program oživili spevom, vinšami a vianočnými
piesňami.
V minulosti sa nositeľkám mena Lucia pripisovali rôzne zvláštne
schopnosti. Tieto ženy boli opradené zvláštnou magickosťou a ľudia ich
obviňovali z bosoráctva. Kvôli tomu vzniklo na deň ich mením množstvo
tradícií. Jednu z nich prežívala naša škola spoločne.
Dievčatá sa zahalili do bielych posteľných plachiet, hlavy si pokryli šatkami stiahnutými do múkou zaprášenej tváre, do ruky vzali kríž, sviečku
so svetlom a husie krídla, a tak chodili po škole. Kam vošli, tam pozreli,
aby symbolicky povymetali z kútov zlých duchov a choroby.
V programe sa predstavili: Mirka Jankovská, Kristína Solárová, Simona
Kulmanová, Júlia Niníková, Tatiana Surovcová, Klaudia Stanková, Klaudia Samcová, Michaela Willigerová, Natália Okruhlicová, Andrea Janíčková, Dominika
Gachová, Betka Filipová, Danka Filipová, Martina Synáková, Denisa Pallová,
Laura Kuricová, Miloš Jánošík, Filip Skutecký.

Všetkým rodičom, obyvateľom obce a spolužiakom spoločne prajeme
šťastný nový rok 2013!
Lucie 2012

Mikuláš
v materskej
škole
Mikulášku, dobrý strýčku,
modlím sa ti modlitbičku...
Jupí! Milý Mikuláš – obrovské ďakujem za rozžiarené očká našich detí, za ich šťastný úsmev!
Pekná akcia v materskej škole, plná smiechu,
spevu detí, ktoré sa Mikulášovi veľmi tešili.
Niektoré bojazlivo, iné smelo spievali a recitovali
Mikulášovi. Nezabudli sa za darčeky poďakovať
a tešili sa aj anjelom. Čertovi Bertíkovi sľúbili,
že už naozaj budú poslúchať nielen v škôlke,
ale i doma.
Štedrý a veselý bol tohtoročný Mikuláš, za čo sa
chceme poďakovať členom klubu podnikateľov
vo Varíne, ktorí so svojimi rodinami pripravili
stánok s tradičným občerstvením na Ondrejovskom jarmoku a výťažok z predaja použili na
Mikulášske balíčky, ktoré venovali aj deťom
v materskej škole.

Ďakujeme Mikulášovi a anjelovi (Alenke a Martinke Androvičovým) za spontánnosť a milý
prístup k deťom.
Poďakovanie za balíčky posielame aj tetám do
Školskej jedálne, ktoré na naše deti myslia každý

rok a tetám upratovačkám, ktoré sa každý rok
spolu s nami podieľajú na príprave a osláv sv.
Mikuláša. Ďakujeme!
J. Gáborová
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Osobnosti Varína
Otvor tašku
s mladosťou,
dozadu nech plynie čas

Ján Barica (*1933), Professor Emeritus, vedecký pracovník ekológ v. v., konzultant environmentálnych agentúr OSN (UNDP,
UNEP, GEF,IDRC) - rodák z Varína, vedec medzinárodného
významu, kanadský limnológ a vodný ekológ, jeden z najskúsenejších „lekárov vody“ na americkom kontinente a vo

Mladý záchranár
Dňa 05. februára 2013 na pôde základnej školy vo Varíne boli ocenení žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže v časopise Mladý záchranár
č. 7. Vyžrebovaní boli:
Lucia Matejčíková (7. A),
Tatiana Cibíková (4. B),
Kristína Munková (5. B),
všetci vyžrebovaní žiaci dostali darčeky so záchranárskou tematikou. Veľmi nás potešilo, že sa opäť zapojilo veľké množstvo žiakov,
tento krát to bolo 249 žiakov. Naši žiaci zas dokázali svojimi vedomosťami, že majú veľmi dobré znalosti v oblasti prevencie úrazov,
násilia, kriminality a taktiež v oblasti dopravnej výchovy.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Ľubomír Sečkár

svete, vedúci odboru vodnej ekológie na Federálnom ústave
pre výskum vody v Burlingtone (Ontário), autor mnohých
vedeckých štúdií, externý profesor viacerých univerzít, ktorý
pracoval na troch kontinentoch (Európa, Ázia, Amerika), plynule hovorí po anglicky, po nemecky, po rusky a po poľsky,
vzácny človek, starostlivý otec rodiny, obľúbený kamarát
a čestný občan Varína sa v týchto dňoch dožíva krásneho
životného jubilea – 80 rokov.
Z rodného Varína odišiel v roku 1968, ale dodnes má veľmi
vrúcny vzťah k svojmu rodisku. Rád sa tu vracia a raz do
roka tu vždy prichádza aspoň „na skok omočiť si nohy vo
Varínke”. Keďže osud to zariadil tak, že sa narodil v znamení
Vodnára a ešte aj vyrastal na brehoch Váhu a Varínky, voda
sa mu stala osudnou a naplnila jeho život zmysluplnou prácou a určila jeho cestu.
Ako sám hovorí: „Proste, Varín mi zostal v krvi, tu mám
moje korene, i napriek 7 000 km vzdialenosti od môjho trvalého bydliska.“
V mene všetkých priateľov, rodákov a tých, ktorí mali možnosť pobudnúť vo vzácnej spoločnosti pána Jána Baricu mu
úprimne želáme veľa zdravia, rodinnej pohody, veľa ďalších
rokov, veľa šťastných krokov, veľa dobrých vecí a všetko len
to najlepšie k jeho 80. narodeninám!
Mgr. Margita Vojteková
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Dejiny hasičského zboru
sa znova zmenil pokladník a stal sa ním Gašpar Staník. Podveliteľa Imricha
Staníka staršieho vystriedal Imrich Staník mladší. V roku 1912 sa znova
doplnil výstroj hasičov, keď sa zakúpili nové blúzy, prilby a vychádzkové
nohavice. Vystupovanie hasičského zboru bolo na želateľnej úrovni. Od
roku 1913 viedol pokladnicu spolku a finančné veci zaobstarával Ferdinand
Piovarči nepretržite až do roku 1922.

Fotografia z roku 1904 pred Schwartzerovou bránou.
Sediaci zľava: Hreusík Štefan, Staník Imrich starší, Piovarči Ferdinand
Stojaci: Androvič Kukurka Štefan, Androvič Mintál Štefan, Staník Imrich mladší,
Králik Čajka Jozef
V tom čase bol varínsky spolok mimoriadne významný a za príkladné
plnenie svojich povinností bol odmenený Viedňou 50 zlatými. 28. februára
1904 veliteľ zorganizoval a zaviedol hasičskú dychovú hudbu. Kapela
pozostávala z 20-tich členov. Nástroje sa kúpili za peniaze zapožičané od
jednotlivcov. Kapelu začal nacvičovať od 27. marca 1904 istý pán Krenčanský. Ten však zakrátko odišiel a kapelu viedol pán J. Roth, manžel varínskej
babicule. Každý člen, ktorý neospravedlnene neprišiel na skúšku, alebo
akciu, musel do pokladnice odovzdať určitú sumu. Výstroj hasičského
spolku sa zdokonaľoval. Zakúpili sa nové hadice a iné drobné pomôcky.
Jedným slovom, veliteľ Hreusík premenil postoj spolku postupne od základov, vytvoril atmosféru odlišnú od predchádzajúcej, uviedol teda hasičstvo
vo Varíne na modernejšiu a technickejšiu platformu. V roku 1905 sa stal
pokladníkom Imrich Majeránek a gazdom Dávid Rosenzeig. V roku 1909

Cez prvú svetovú vojnu varínski hasiči iba živorili. Väčšina členov narukovala na vojnu. Požiarnu službu zabezpečovali starší členovia hasičského
spolku, občania a vypomáhať museli aj ženy. Po skončení prvej svetovej
vojny v roku 1918 sa varínsky hasičský spolok razom zorganizoval a oživený začal svoju činnosť s veľkou vervou v novej vlasti Čechov a Slovákov.
Nadšenie občanov sa nieslo ulicami, obcami a mestami. Po širokom okolí
sa spevom a vďakyvzdávaním naplnili priestranstvá a celý verejný život.
Slovenčina sa stala úradným jazykom, o čo sa v nemalej miere pričinil aj
učiteľ Martin Kapasný. Hasičstvo sa aj napriek veľkému elánu a nadšeniu
organizovalo živelne, nakoľko nebolo ešte celoštátne organizované. Až
v roku 1923 nastala veľká reorganizácia spolku. Na valnom zhromaždení,
konanom 5. augusta 1923, na ktorom sa zúčastnilo 20 štandardných a 20
novoprihlásených členov, sa život spolku zmenil od základu. V roku 1922
bola uzatvorená Zemská hasičská jednota, ktorá organizovala a spravovala
všetky dobrovoľné hasičské zbory a spolky, a tak aj varínsky spolok padol
pod jej velenie a ochranu. V  októbri 1923, na slávnostnom zasadnutí zboru,
bol prítomný aj zástupca Zemskej Hasičskej Jednoty (ZHJ) brat Miroslav
Schmied, ktorý bol aj slávnostným rečníkom. Na tomto zasadnutí boli
udelené záslužné medaily najstarším členom. Boli to Štefan Hreusík, ktorý
bol vyznamenaný za 40 rokov aktívnej činnosti, Ferdinand Piovarči, Gašpar
Piovarči, Jozef Piovarči a Anton Zimen za 30-ročné členstvo. Na schôdzi,
dňa 15. januára 1925, požiadal Štefan Hreusík o uvoľnenie z funkcie veliteľa
a ako dôvod uviedol svoju starobu. Z funkcie bol uvoľnený a bolo podotknuté, že nech jeho obetavá a nezištná celoživotná práca ostane vzorom
pre ďalšie generácie v požiarnictve.
Pokračovanie nabudúce
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Varínski hasiči
Dobrovoľný hasičský zbor Varín
(1876-2013)

Vedenie DHZ Varín v roku 2013 želá všetkým spoluobčanom veľa šťastia,
zdravia, úspechov v osobnom a v pracovnom živote.
Mikuláš
8. decembra 2012 sme ukončili s deťmi hasičského krúžku starý rok. Deti si samy vyrobili ozdoby
na vianočný stromček, ktorý potom ozdobili. S veľkou radosťou sme spoločne privítali Mikuláša
s čertom.

Náš zbor v starom roku po prvýkrát pre svojich členov zorganizoval vianočnú kapustnicu. Na
stretnutie sme pozvali aj ich rodinných príslušníkov a samozrejme, nezabudli sme ani na vedenie
obce. Touto cestou chceme poďakovať pánovi Miroslavovi Turskému za to, že pripravil vynikajúcu
kapustnicu. Všetkým prítomným ďakujeme za účasť. Radi si túto akciu zopakujeme aj o rok.
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Triedený zber komunálnych odpadov - oddelená
zložka K. O. - Plasty z domácností uložené v 110 l
a 240 l (vždy v 1. štvrtok v mesiaci)

K. O. - mimoriadny zber a preprava komunálnych
odpadov (27.3. 2013, 31.7. 2013 a 18.12. 2013)

K. O. - zber a preprava komunálnych odpadov
v stredu, na ktorú pripadol sviatok alebo deň
pracovného pokoja
(zmluvný partner si vyhradzuje právo vykonať zber
a prepravu KO naplánovaný vo sviatok alebo v deň
pracovného pokoja v náhradnom termíne)

K. O. - zber a preprava komunálnych odpadov
(komunálne odpady po vytriedení jednotlivých zložiek K.O.)
v pracovnú stredu
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Triedený zber komunálnych odpadov
- oddelená zložka K. O - biologický rozložiteľné
odpady (v skratke brko) len zelený brko (tráva, burina,
lístie, konáre, drevné štiepky)

Triedený zber komunálnych odpadov - oddelene
vytriedené odpady z domácností s obsahom
škodlivín a elektroodpad z domácností
(v sobotu 27.4. 2013 a 14.9. 2013)

Občianske aktivity pre zlepšenie životného
prostredia - čistenie ulíc 4.5. 2013 a 5.10. 2013
(Antona Bernoláka, Námestie na Záhumní, Záhummnie II,
Záhumnie IV, Jána Bottu, Školská, Martina Kukučína,
P.O. Hviezdoslava, Dubenec, M.R. Štefánika, Hájik,
Železničná)

Občianske aktivity pre zlepšenie životného
prostredia - čistenie ulíc 6.4. 2013 a 21.9. 2013
(Námestie sv. Floriána, Jozefa Martinčeka, Hrnčiarska,
Alexandra Trizuljaka, Farská, Májová, Októbrová, Záhrady,
Dr. Jozefa Tisu, Andreja Hlinku, Kamence, Ľudovíta Štúra,
Fatranská, J.G. Tajovského, Antona Horeckého, Juraja
Jánošíka, Sama Chalupku, Krivánska, Ondreja Meszarosa)
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Objemné (veľkorozmerné) odpady
(v sobotu 13.4. 2013 a 31.8. 2013)
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Mesiac

z obce Varín v roku 2013 určený fyzickým osobám nepodnikateľom

HARMONOGRAM ZBERU A PREPRAVY KOMUNÁLNYCH ODPADOV
8
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PLASTY patria do 1100 l (770 l) žltých nádob, ktoré sú na stálych stojiskách
zberných nádob a do 110 l a 240 l nádob určených na vytriedené odpady
(len na plasty), ktoré používame v domácnostiach. UKLADAJTE: farebné
a bezfarebné PET fľaše z nápojov, sirupov a rastlinných olejov (zmenšené zošliapnutím). Prázdne a čisté plastové obaly z potravín (z kečupov, horčice
a iných pochutín), prázdne a čisté tégliky z potravín (jogurtov a iných mliečnych
výrobkov), obaly z destilovanej vody, z kozmetických prípravkov a čistiacich prostriedkov, neznečistené priehľadné baliace
fólie (z nábytku, stavebnín), neznečistené
bublinkové fólie, zmršťovacie fólie, plastové
odnosné nerecyklovateľné tašky.
NEPATRÍ TU: PET fľaše a plastové obaly znePLASTY
čistené automobilovými olejmi a chemikáliami, obaly so zvyškami potravín alebo zvyškami kozmetických alebo čistiacich prostriedkov,
polystyrén, plastové diely z automobilov, komunálny odpad.

Ďakujeme, že správne triedite!

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ KOMUNÁLNE ODPADY (BRKO) - zelené BRKO
budú zabezpečené mesačne veľkokapacitnými kontajnermi. Ďalšie BRKO
budú zabezpečované v priebehu roka. Aktualizácia bude oznámená obvyklým
spôsobom (obecným rozhlasom, vo Varínčanovi, na webovej stránke obce).

ODPADOVÝ PAPIER A LEPENKA patria do 1100 l modrých nádob, ktoré
sú na stálych stojiskách zberných nádob. UKLADAJTE: noviny, časopisy,
letáky, brožúry, papierové obaly z potravín, kancelársky papier, zošity, knihy
bez väzby (bez tvrdých dosiek), vyradené
telefónne zoznamy, katalógy, kartónové
obaly (škatule) rozložené, aby sa dali vložiť
do nádoby, baliaci papier.
PAPIER
NEPATRÍ TU: znečistený alebo mastný
papier, voskovaný papier, asfaltová lepenka,
kombinované obaly, tzv. TETRAPAKY,
plastový odpad, komunálny odpad.

ODPADY Z KOVOV A KOVOVÉ OBALY patria do 1100 l červených nádob,
ktoré sú na stálych stojiskách zberných nádob. UKLADAJTE: prázdne hliníkové obaly (plechovky) z piva a limonád, očistené kovové aj mäkké hliníkové
obaly z mäsových paštét a zeleninových výrobkov, očistené sťahovacie hliníkové časti obalov z
mliečnych a iných výrobkov, odpadový neznečistený alobal (z mäkkých odpadov vytvorte väčší
kompaktný tvar alebo ich vkladajte do priehľadKOVY
ných vreciek a naplnené stlačte do kompaktného
tvaru, zviažte a tak uložte do nádoby), kovové
vrchnáky z fliaš, kovové výrobky a súčiastky a iný
kovový odpad označený Fe a ALU.
NEPATRÍ TU: komunálne ani iné odpady.

V obci Varín triedime komunálne odpady na jednotlivé zložky K. O. :

SKLO patrí do 1100 l (770 l) zelených nádob, ktoré sú na stálych stojiskách zberných nádob. UKLADAJTE: sklenené farebné a bezfarebné fľaše
z alkoholických a nealkoholických nápojov (prázdne a bez kovových alebo
plastových uzáverov), obalové sklo z potravín (zaváracie fľaše - čisté a bez
zvyškov potravín a bez kovových uzáverov), poháre, črepy, klasické tabuľové
sklo z okien.
NEPATRÍ TU: Keramické a porcelánové
riady a predmety, sklené obaly znečistené chemikáliami a olejmi, žiarivky, obSKLO
razovky z televízorov a počítačov, sklo
s obsahom kovov, autosklo, drôtené sklo,
sklobetón, poháre a kuchynské nádoby
z varného skla, komunálny odpad.

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY (tzv. Tetrapaky) patria do
1100 l oranžových nádob, ktoré sú na stálych stojiskách zberných nádob. UKLADAJTE: prázdne viacvrstvové obaly z trvanlivého a čerstvého
mlieka a mliečnych výrobkov, ovocných
štiav a džúsov a vína. Obaly treba pred uložením do nádoby naplocho rozložiť.
TETRAP
NEPATRÍ TU: odpadový papier a papierové
AKY
škatule, viacvrstvové obaly z kávy, instantných polievok, pudingov, korenín, komunálny odpad.

Komunálny odpad ukladáme do 110 l, 120 l, 240 l a 1100 l nádob.
Povinnosťou je komunálne odpady najskôr vytriediť na jednotlivé zložky. Zvyškový komunálny odpad z domácností (správne zmesový komunálny
odpad), ktorý zostane po vytriedení jednotlivých zložiek, ukladáme do bežných
K. O.
nádob na K. O.
NEPATRÍ TU: sklo, plasty, papier, tetrapaky,
kovový odpad, biologický odpad, elektroodpad, batérie, žiarivky a iný nebezpečný
odpad, stavebný odpad.

POUŽITÉ BATÉRIE A ELEKTROODPAD
možno počas celého roka ukladať do nádoby - E-Box-u, umiestneného na obecnom úrade. Vrchná časť nádoby - B-Box
je určená na ukladanie použitých batérií
a spodná časť E-Box je
určený na ukladanie
elektroodpadov malých
rozmerov - mobily, rádiá,
prehrávače, malé domáce spotrebiče.
NEUKLADAJTE žiarivky,
žiarovky, komunálny odpad.

OBJEMNÝ ODPAD (veľkorozmerné predmety z domácností, ktoré sa nedajú uložiť do bežnej nádoby na zmesové komunálne odpady). Zbiera sa
dva krát v roku podľa harmonogramu. Spôsob zberu: odpad sa vyloží pred
nehnuteľnosť a obec zabezpečuje jeho zber ukladaním do zberného auta.
PATRÍ TU: vyradený nábytok rozobratý na menšie kusy, vyradené porcelánové umývadlá a toaletné misy,
vane, koberce a podlahoviny (zaistené špagátom), oblečenie, ktoré sa
neuložilo do samostatného kontajnera (v balíkoch) a iný veľkorozmerný odpad.
NEPATRÍ TU: stavebný odpad, biologický odpad, nebezpečný odpad.

ODPADY S OBSAHOM ŠKODLIVÍN Z DOMÁCNOSTÍ A ELEKTROODPAD
Z DOMÁCNOSTÍ sa zbierajú 2 krát v roku podľa harmonogramu na jednom (vopred oznámenom) zbernom mieste. PATRIA TU: nerozbité žiarivky a výbojky (obsahujú vysoko toxickú ortuť, ktorá sa mimo obalu vyparuje a poškodzuje životné
prostredie a zdravie ľudí), použité autobatérie a akumulátory, odpadové farby,
laky, riedidlá, lepidlá a ich zvyšky v pôvodných obaloch, motorové a prevodové
oleje a obaly z olejov, opotrebované pneumatiky, drevo obsahujúce nebezpečné látky (rôzne chemické nátery), asfaltová lepenka. ELEKTROODPAD: vyradené
elektronické zariadenia a elektrické spotrebiče: elektrické nástroje a náradie,
televízory a monitory s nerozbitou obrazovkou, počítače, tlačiarne, kalkulačky,
rozhlasové prijímače, videokamery, prehrávače,
elektronické hudobné nástroje, elektronické
hračky, práčky, sušičky, umývačky riadu, mikrovlnné rúry, kompletné chladničky a mrazničky,
sporáky, vysávače, hriankovače, fritézy, elektrické mlynčeky, brúsky, vŕtačky, kosačky a iné.

POUŽITÉ ŠATSTVO patrí do kontajnera, určeného na tento účel.
Umiestnené sú na stálych stojiskách
zberných nádob. UKLADAJTE: čisté
a použiteľné
vyradené
oblečenie
a obuv, bytový textil,
čisté a nepoškodené plyšové hračky,
zabalené vo
vreciach.

Varínčan
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Škola ochrany prírody
Národný park Malá Fatra oslavuje 18. januára
25. výročie jeho vyhlásenia
Národný park Malá Fatra sa nachádza v
severozápadnej časti Západných Karpát a
je najzápadnejším národným parkom karpatského oblúka. Bol vyhlásený nariadením
vlády SSR č. 24/1988 Zb. o Národnom parku Malá Fatra zo dňa 18.1.1988, je zaradený
so sústavy chránených území členských krajín Európskej únie pod názvom NATURA
2000 v kategórii národný park a chránené
vtáčie územie. Poslaním je zachovanie prírodného bohatstva, ochrana najvzácnejších
a najohrozenejších biotopov.
Na rozlohe 22 630 ha s ochranným
pásmom 23 262 ha sa nachádza 14 národných prírodných rezervácií, 9 prírodných
rezervácií, 5 prírodných pamiatok a 1
chránený areál. V Malej Fatre rastie okolo
1140 druhov vyšších rastlín, z ktorých je
112 druhov chránených. K nim patrí napr.
prilbica tuhá moravská, horec Clusiov,
klinček lesklý, črievičník papučkový a
ďalšie. Zo živočíchov tu žije vzácny mlok
karpatský, orol skalný, sova dlhochvostá
ale aj vydra riečna, rys ostrovid, vlk dravý
či medveď hnedý.
Najvyšším vrchom je Veľký Fatranský
Kriváň 1709 m n.m. Hlavný hrebeň je dlhý
23 km. Najvýznamnejšie strediská cestovného ruchu sú Terchová, Zázrivá, Veľká
Lučivná, Šútovo a Trusalová. Najnavštevo-

vanejšie miesto je Vrátna dolina, Snilovské
sedlo, Diery, Malý a Veľký Rozsutec. Pre
návštevníkov je vyznačených okolo 150
kilometrov turistických chodníkov a trás.
V jarnom období od 1. marca do 15. júna je
z dôvodu zvýšenej ochrany prírody uzatvorený turistický chodník na Veľký Rozsutec
a do Obšívanky.
Národný park predstavuje najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, ochrana prírody
je v ňom nadradená nad ostatné činnosti,
plní dvojakú úlohu. Jednak je to záchrana
a ochrana prírodného bohatstva, ale zároveň je aj centrom turistického ruchu. Jeho
najdôležitejším poslaním je ale záchrana
miznúcich rastlín i živočíchov.
Príroda Malej Fatry očarila mnohých
umelcov, ktorí vo svojich dielach zvečnili
jej krásu. Jedným z jej obdivovateľov bol aj
žilinský rodák a spoluzakladateľ Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej Anton
Ottomayer, ktorý vydal roku 1835 román
napísaný v bernolákovštine „Krajina štesťá,
welikosti a umeňá“. V tomto diele, z ktorého sú nasledovné úryvky, popísal krásy
Malej Fatry, konkrétne Vrátnej doliny.
„Na tri strelenia od obce Terchovej,
štyri hodiny od znamenitého mesta Žiliny, zároveň i neďaleko kniežaťa všetkých

uhorských vrchov Kriváňa leží utešená a
prekrásna dolina Vrátna, veľkolepé dielo
prírody.
Prístup do doliny je taký tiesnivý a
natoľko desiaci, že pocestný, ktorý ešte
nevidel Vrátnu, vrúcne sa utieka k nebesiam
o ochranu. Na ľavom boku sa vypína do
samej doliny prečnievajúca skala, ktorá
svojimi výčnelkami vytvára všelijaké figúry a podoby. No nie je to dielo ľudského
umu ani ľudských rúk, ale sama príroda
vytvorila v priechode do tejto doliny z jednej nahnutej skaly obrovské vráta, ktoré sa
volajú i Kamenné vráta — a preto sa i celá
dolina menuje Vrátna.
Zrazu, že sa pútnik ani nenazdá, končí
sa úzkosť vzbudzujúca neschodná cesta a
pred očami sa mu zjaví nie síce rozsiahla,
ale prekrásna dolina. Úzkosť pocestného
sa v tej chvíli mení na radosť a poteší sa,
lebo vchádza do utešenej záhrady. Vchádza
do zemského raja, ktorý príroda dookola
uzavrela nedohľadnými hoľami a vrchmi
ako dômyselnými múrmi, akoby chcela
dať na vedomie, že iba tu a nikde inde —
prebýva pokoj a šťastie, že jedine toto je
vyvolené miesto pre pokojných, po šťastí
túžiacich ľudí.“
Mgr. Badurová Alena
Správa NP Malá Fatra

Varínčan
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V znamení plesov
Fašiangové obdobie, ktoré trvá do 12.
februára, sa v tomto roku nieslo v znamení
plesov. Tradične, v poradí ako prvý, bol
„matičný“ ples v piatok 11. januára. Dva
týždne potom, teda v piatok 25. januára,
sa konal prvý Farský ples. V piatok 1.
februára sa mohli Varínčania zabaviť na
17. Varínskom plese. A to ešte nie je všetko.
Kto nestihol niektorý z troch spomínaných
plesov, mal ešte možnosť zúčastniť sa
na školskom plese, ktorý bol v piatok 8.
februára 2013.
Varínsky ples, ktorý už po sedemnástykrát organizovala Obec Varín pre všetkých
občanov, sa niesol v znamení pohody
a dobrej zábavy. Skvelú plesovú atmosféru
si vychutnali domáci aj s ich pozvanými
hosťami z okolia. Hudobná skupina A je to
sa vždy nenápadne postarala o plný tanečný parket. Zo stoličiek dokázala zdvihnúť
aj tých zarytých netanečníkov. Aj zábavný
program v úvode prispel k dobrej nálade.
Dobrým jedlom a vkusnou dekoráciou
stolov nás počas celej akcie ochotne sprevádzal personál z Hostinca u Štefana.
Čas po polnoci patril aj tombole. V nej sa
vďaka štedrým sponzorom objavilo až 33
hodnotných cien.
M.T.

Za sponzorské príspevky na 17. Varínsky ples
srdečne ďakujeme:
AB Elektro pani Anna Buchtová,
Varínska tlačiareň pán Jaroslav Buchta,
pán Ľubomír Sečkár,
pán Radoslav Bolček,
firma SAUER pán Pavol Sauer s manž.,
pán Miroslav Tomašov,
Lekáreň Lenka pani Lenka Ticháková,
predajňa TEBY Varín pán Pavol Janek,
predajňa VEVA pani Eva Verčíková,
CK SELINAN pán Martin Klika,
predajňa ALON pani Alena Ondrušová,
mäsiareň Varín pani Vilma Ondrušová,
Urbárska obec, Pozemkové spoločenstvo Varín,
PONGRÁCZ, s.r.o. Žilina pani Ingrid Špirková Willigerová,
Reštaurácia San Paulo,
kaderníctvo Tália pani Stanka Cíbiková,
firma BENNEP pán Marek Martinček,
Penzión Puček pán Ladislav Puček,
predajňa IMPULS pani Helena Lovasová,
Cyklošport pán Patrik Miho,
predajňa SEMKO pani Irena Šimlíková,
DS INVEST pán Marián Dudáš,
Bar Amfora pán Ján Hodoň,
Hostinec u Štefana pán Pavol Tyšnovský,
Stavebniny pán Ľubomír Tichák,
Obec Varín.

12

Varínčan

Z materskej školy
Informácie k zápisu detí do materskej školy
Nakoľko sa blíži čas zápisu detí do MŠ, ponúkame rodičom niekoľko základných informácii, ktoré im môžu pomôcť zorientovať sa
v problematike.
 Do materskej školy sa prijímajú deti na
základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spravidla od troch do šiestich rokov
veku.
 Riaditeľka MŠ prijíma dieťa do MŠ svojím
rozhodnutím v plnom rozsahu bez ohľadu
na právnu subjektivitu (nie je to kompetencia zriaďovateľa).
 Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára.
Prijatie žiadosti bez potvrdenia od lekára je
porušením ustanovenia §3 ods. 1 vyhlášky
o materskej škole.
 Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy nepatrí k tlačivám podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva.
 Nie je prípustné, aby MŠ trvala len na vyplnení žiadosti, ktorú si ona sama vytvorila.
Rodič môže priniesť aj vlastnú žiadosť.
 Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka po
dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy, na web stránke školy a v obecnom rozhlase. Zápis býva spravidla od 15.
februára do 15. marca (§ 3 ods. 2 vyhlášky
č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení
vyhlášky č. 308/2009 Z. z.). Presný termín
zápisu bude zverejnený minimálne dva
týždne vopred.
 Riaditeľka spolu s miestom zápisu zverejní
aj podmienky prijímania detí do materskej
školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré
dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou
a dodatočne odloženou povinnouškolskou
dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou a zverejní ich na viditeľnom mieste.
 Do materskej školy sa môžu prijímať aj deti
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti nadané.
 Ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, môžu
byť prijaté aj deti po dovŕšení dvoch rokov
veku.
 Ak sa do materskej školy prijíma dieťa so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem
žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave
dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie.
 Do triedy možno prijať najviac dve deti so
špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, pričom sa najvyšší počet detí v triede môže znížiť najviac o dve deti za každé

zdravotne znevýhodnené dieťa. O tom, či sa
počet zníži rozhodne riaditeľka.
 Z dôvodu ľahšej adaptácie možno do materskej školy prijať dieťa na adaptačný pobyt,dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na diagnostický pobyt.
Dĺžku adaptačného pobytu po prerokovaní
so zákonným zástupcom určuje riaditeľka
materskej školy .
 Adaptačný pobyt dieťaťa v materskej škole nesmie byť dlhší ako tri mesiace ( § 59
ods. 4 školského zákona). V prípade detí so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže diagnostický pobyt presiahnuť
tri mesiace, nesmie byť ale dlhší ako jeden
rok.
 Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie, v ktorom môže určiť dĺžku
adaptačného resp. diagnostického pobytu
v materskej škole.
 Dieťa môže byť prijaté na predprimárne
vzdelávanie aj v priebehu školského roka.
 Dieťa sa prijíma na základe jednej žiadosti
na celé predškolské obdobie.
 Počty detí v triedach upravuje §28 ods. 9
školského zákona.
 Najvyšší počet detí v triede, ak sú splnené
požiadavky podľa osobitného predpisu, sa
môže zvýšiť o 3 z dôvodu:
a) Zmeny trvalého pobytu dieťaťa.
b) Zaradenia dieťaťa len na adaptačný/diagnostický pobyt.
c) Odkladu plnenia PŠD alebo dodatočného
odkladu plnenia PŠD.
d) Zvýšeného záujmu zákonných zástupcov
detí o výchovu a vzdelávanie v MŠ.
 O počte prijatých a neprijatých detí riaditeľka školy informuje zriaďovateľa.
 Riaditeľka rozhodne o navýšení počtu detí
v triede pri dodržaní zákonných podmienok.
 Mesačný príspevok zákonného zástupcu
na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ sa neuhrádza za dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa predloží
riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi.
 Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov nie je
zákonom obmedzená, je na zriaďovateľovi,
akú výšku príspevku určí vo VZN.
 Novinkou od školského roka 2013/14 je,
že v prípade, že zákonný zástupca prihlási
dieťa do dvoch materských škôl, poskytne
písomné čestné vyhlásenie jednej materskej škole, na započítanie dieťaťa do zberu
údajov. Táto MŠ bude na dieťa dostávať financie zo štátu. Čestné vyhlásenie predloží
riaditeľka MŠ zriaďovateľovi.
 Čestné vyhlásenie obsahuje:

• Identifikačné údaje o dieťati: meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa
a druh pobytu.
• Identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi:
meno a priezvisko, adresa a druh pobytu,
kontaktný údaj.
• Údaje o MŠ: názov MŠ.
• Vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov zákonný zástupca poskytol len
jednej MŠ.
 Bližšie informácie poskytne: Bc. Mária
Melišová – zástupkyňa pre MŠ, A. Bernoláka 472, 041/5692 129, 0911 521 261 alebo
ms@skola-varin.sk, http://skola-varin.sk/
index.php?page=materska-skola

Rodičovské
združenie
pri MŠ Varín
informuje

Vážení rodičia detí, ktoré navštevujú MŠ
Jedľovinka. Dovoľujeme si Vás informovať o využití finančných prostriedkov
Rodičovského združenia pri MŠ Varín za
šk. rok 2011/2012. Informácie sú čerpané
z peňažného denníka RZ.
Príjem: 4395,50 Eur.
Výdaje: - pracovný materiál pre deti a kancelárske potreby: 2163,68 Eur (výtvarné
pomôcky, pastelky, farby, lepidlá, kancelársky papier, tonery, šanóny, tabule,...),
- detské knihy, časopisy, CD: 337,38 Eur,
- hračky: 490,17 Eur,
- akcie a občerstvenie: 162,07 Eur (karneval, Deň detí, Mikuláš, besiedky...),
- prevádzkové vybavenie škôlky: 293,20
Eur (2x magnetofón s CD prehrávačom,
farby, zemina, kvetináče, výzdoba škôlky, baterky, štrk...),
- nábytok: 710,- Eur (nábytok 2. trieda),
- poplatky spojené s vedením agendy RZ:
54,- Eur.
Zostatok: 185,- Eur
Chceme týmto poďakovať všetkým darcom a sponzorom, vďaka ktorým mohli byť
zakúpené koberce do tried a iné potrebné
veci, dôležité pre prevádzku škôlky.
Všetkým deťom, rodičom, pedagógom
a priateľom našej škôlky prajeme pevné
zdravie, lásku a úspešný rok 2013.
Za RZ pri MŠ Varín
Adriana Šťastná

Varínčan
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Plavci opäť bodujú
Varínski plavci
opäť úspešní
V posledných dňoch roku 2012 sa konali Zimné majstrovstvá SR v plávaní. Varínski plavci
Barborka, Juraj a Vladimír, ktorí reprezentujú
Žilinský plavecký klub NEREUS, boli v jednotlivých kategóriách a vo svojich disciplínach
opäť úspešní.
Juraj Topoľský súťažil v kategórii mladších
žiakov:

50 voľný spôsob
7.
100 voľný spôsob
8.
200 voľný spôsob
5.
400 voľný spôsob
6.
100 znak
6.
50 motýlik
8.
4x50 polohové preteky 1.

34.42
1:19.47
2:50.36
5:57.00
1:28.39
41.31
2:42.05

Barborka Topoľská nás reprezentovala v kategórii juniorov:
100 znak
8. 1:11.56
Vladimír Štefánik, ktorý nás bude reprezentovať od sezóny 2013 ako člen plaveckej reprezentácie SR, súťažil vo svojej kategórii starších
žiakov:

50 voľný spôsob
100 voľný spôsob
200 voľný spôsob
400 voľný spôsob
1500 voľný spôsob
100 polohové preteky

2.
24.58
2.
52.81
2. 1:56.71
2. 4:14.22
3. 17:15.45
2. 1:02.50

Všetkým trom plavcom gratulujeme a želáme v
nasledujúcej sezóne veľa úspechov!

Varínski lukostrelci
bilancovali vlaňajší rok 2012

Rok 2012 patril medzi najúspešnejšie roky v histórii lukostreľby vo Varíne. Za celý rok sme absolvovali viac ako 25 pretekov doma aj v zahraničí. Varínčania zbierali prvenstvá v mnohých štátoch. Veď
doniesli 43 zlatých, 62 strieborných, 87 bronzových medailí, čo je veľký úspech. Medzi najcennejšie
patria z Európskeho pohára, kde nám patrili 4 zlaté, 1 strieborná, 4 bronzové medaile, čo bol najväčší
úspech v histórii klubu. Netreba zabudnúť ani na Medzinárodné majstrovstvá Slovenska, kde máme
troch majstrov Slovenska a ďalších 5 medailí. K tomu ešte mnoho ocenení v zahraničí. O tieto úspechy sa postarali Timotej Žák, Števko Zicho, Pavol Ďugel, Matej Šutý, Ján Bugáň, Juraj Skácel, Pavol
Braso, Darinka Paľová, Jakub Kopal a mnoho ďalších, ale nemôžem zabudnúť ani na naše nádeje ako
sú: Marek Bugáň, Michaela Bugáňová, Šimon Hliník, Boris Paľo, Marek Pobijak, Jurko Rek, Lukáš
Chobot, Samko Baláž. Náš klub sa rozširuje čo je veľmi dobre, strieľajú aj celé rodinky, ktoré si takto
spríjemňujú pekné víkendy, kde sa stretávajú s mnohými kamarátmi, a tak je to pre nich výborný
oddych a relax od všetkých starostí. V klube máme teraz 48 členov, čím patríme medzi najväčšie na
Slovensku a klub sa stále rozširuje. Len škoda, že tréningové miesta, hlavne cez zimu sú ďaleko od
Varína, chodíme trénovať do Tepličky, Žiliny. U nás vo Varíne nemáme priestory nakoľko telocvičňa
nám nie je k dispozícii z rôznych dôvodov, čo je na škodu, určite by bolo viac detí v krúžku. Cez leto
trénujeme na ihrisku, kde máme výborné podmienky. Klub si aj napriek tomu drží prvenstvo na Slovensku a obstál aj v medzinárodnom rebríčku, kde v hodnotení IAA HDH sme si polepšili a skončili na
14. mieste. Varín sa dostáva čím ďalej do pozornosti v celej Európe. Sú toho dôkazom aj pozvánky na
preteky v celej Európe, ale aj v USA a Kanady. Ťažko je vyhovieť všetkým, lebo finančná situácia nám
to nedovoľuje. Ale aj organizácia pretekov u nás má veľkú úroveň, čo hodnotia strelci zo Slovenska,
ale aj zahraničia, ktorí tu boli. Píšu o nás denníky vo viacerých štátoch, medzi nimi aj z „Varín cupu“
písali v Írsku, Anglicku, Španielsku, Taliansku, Rakúsku, Nemecku a v ostatných krajinách, ktoré
sa ho zúčastnili. Írsky denník napísal: „Boli sme očarení krásnou prírodou, výborným pretekom,
množstvom spokojných a chváliacich pretekárov z mnohých štátov a výbornými usporiadateľmi, na
čele s Jožkom Ďugelom. Veľká vďaka Vám Varínčania, sme radi, že sme tu boli a spoznali Slovensko
a prekrásnu prírodu v okolí Varína, radi sa tu o rok znova vrátime, ešte raz veľká vďaka.“
Teší nás, že aj napriek všetkým prekážkam dokážeme zvládnuť usporiadať preteky Európskej špičky.
Aj tento rok nás čaká pretek Európskeho pohára „Varín cup“, ktorý sa uskutoční koncom júna. Po
dobrých preferenciách čakáme pretekárov z celej Európy, bude to ťažké zvládnuť a aj financovanie
tohto krásneho športu je náročné. Ale aj tak ideme do toho a spravíme všetko preto, aby sme obstáli
čo najlepšie a reprezentovali Varín, v čo najlepšom svetle. Okrem tohto preteku absolvujeme preteky
„Grand Prix“, Medzinárodné majstrovstvá Poľska, Čiech, Rakúska, Nemecka, Holandska a Litvy, dva
indor preteky Európskej špičky v Maďarsku a Taliansku, Severský pohár vo Švédsku a Jadranský
v Novom Sade v Srbsku a k tomu veľa pretekov v okolitých štátoch, ako aj na Slovensku. Je toho
veľa, ale budeme sa snažiť reprezentovať čo najlepšie a hlavne bojovať o čo najviac miesteniek „nominácií“ na októbrové Majstrovstvá sveta v Taliansku. Nakoniec by som chcel všetkým poďakovať
za pomoc, ktorou ste nám pomáhali po celý rok pri usporiadaní pretekov vo Varíne, za čo vám patrí
veľká vďaka a chcel by som zaželať všetkým všetko najlepšie v Novom roku, hodne zdravia, šťastia
a rodinnej pohody a lukostrelcom nech po celý rok robia Varínu dobré meno po celej Európe. Jednou
z foriem akou nám môžete pomôcť podporiť tento krásny šport je to, že nám darujete 2% z vašich
daní. Tlačivo nájdete na našej stránke www.lukostrelci.sk.
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Výlety 2013
Plán výletov (autobusových) turistov z Varína na rok 2013
Turistické zájazdy

Február

- dátum a výber túry podľa počasia

Apríl
- 21.4.2013

Varín – Čičmany – Strážov – Čierný vrch
Odchod autobusu z Varína 6:45 hod.
zo Žiliny aut. zást. Tesco 6:55 hod.
zo Žiliny aut. zást. pri Váhostave 7:05 hod.

Máj
- 19.5.2013

Hrebeňova túra
Varín – Krpeľany – Príslop – Sklabinský
Podzámok
Odchod autobusu z Varína 6:30 hod.
zo Žiliny aut. stanica 6:40 hod.
zo Žiliny aut. zást. Košická oproti Tescu 6:45
hod.

Jún
- 23.6.2013

Hrebeňová, náročná túra
Varín – Čertovica – Rovná hoľa – Liptovská
Porúbka
Odchod autobusu z Varína 5:30 hod.
zo Žiliny aut. stanica 5:40 hod.
zo Žiliny aut. zást. Košická oproti Tescu 5:45
hod.

Júl
- 21.7.2013

Hrebeňová túra
Varín – Slaná voda – Babia hora – Malá Babia
hora – Slaná voda
Odchod autobusu z Varína 5:30 hod.
zo Žiliny aut. zást. Tesco 5:45 hod.
zo Žiliny aut. stanica 5:50 hod.

August
- 18.8.2013

Varín – Starý Smokovec
Túry podľa vlastného výberu
Odchod autobusu z Varína 5:30 hod.
zo Žiliny aut. stanica 5:40 hod.
zo Žiliny aut. zást. Košická oproti Tescu 5:45
hod.

September
- 22.9.2013

Varín – Chabenec – Chopok – Jasná
Hrebeňová, náročná túra
Odchod autobusu z Varína 5:30 hod.
zo Žiliny aut. stanica 5:40 hod.
zo Žiliny aut. zást. Košická oproti Tescu 5:45
hod.

Zabav sa a pomôž...
Dňa 27.12.2012 sa vo Varíne konala Štefánska veselica 2012.
Podujatie sa nieslo v duchu dobrej zábavy, no hlavnou myšlienkou bolo finančne pomôcť deťom v detskom krízovom

Október

- dátum a výber túry podľa počasia

Zahraničný
autobusový
zájazd

August - 28.8.2013 – 1.9.2013
Alpy
Informácie záujemcom o zájazd budú poskytnuté vo Februári 2013.

Kultúrno
poznávací
zájazd

Júl - 7.7.2013
Varín – Bratislava. Bratislava – Gabčíkovo
loďou
Prehliadka vodného mlyna Jelka
Odchod autobusu z Varína 630 hod.
zo Žiliny aut. zást. Tesco 6:45 hod.
zo Žiliny aut. stanica 6:50 hod.
Informácie: Ľubor Panáček,
0903 471 085, marek.panacek@gmail.com

centre Náruč v Žiline. Jedným z hostí večera bola aj mamička,
ktorá so svojimi deťmi prežila časť svojho života v tomto
krízovom centre. Všetkých nás svojim príbehom presvedčila
o tom, že sme sa rozhodli pre správnu vec a za všetky deti,
ktoré pravidelne navštevuje, nám vopred poďakovala. Počas zábavného večera bolo možné prispieť buď finančnou
hotovosťou priamo alebo nepriamo a to formou zapojenia sa
do tomboly. Krátko po polnoci nastal čas, kedy boli všetky
príspevky spočítané a z výslednej sumy sme boli všetci milo
prekvapený. Podarilo sa nám vyzbierať krásnych 550,00 €,
ktoré sme odovzdali riaditeľovi krízového centra Náruč. Bol
rovnako prekvapený a poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tomto dare. Vzhľadom na
úspech tohto podujatia plánujeme už teraz ďalší, 1. ročník
Štefánskej veselice, kde sa opäť MY zabavíme ale hlavne
INÝM pomôžeme.
S pozdravom priatelia detského krízového centra Náruč z Varína.

Varínčan
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Oznamy - inzercia
Peter Havrila
kachliar - peciar
Občania Varína, ktorí sa 24.12.2012 zúčastnili na
slávnostnej večeri v dome Matice slovenskej vo
Varíne ďakujú za štedrú večeru a pohostenie,
ktoré sa im dostalo v tento sviatočný deň od
pani Bohačiakovej Hanky.
Vďačná Varínčanka.

návrh, realizácia a rekonštrukcia
kachlí, šporákov a krbov
mail: peter_havrila@yahoo.com
mob.: 0910

348 387
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uKUPÓN Č. 2uKUPÓN Č. 2uKUPÓN Č. 2uKUPÓN Č. 2u

Výherca z Varínčana č. 11/2012:
Anna Gáborová, A. Bernoláka 831/18, Varín
Pomôcky:
Amri,emšer,el, Praštia (expr.) Starogrécky
sochár
Mitú, Sack, in,
Burke, Leon, IR

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. marca 2013
na adresu obecného úradu Varín.

Druh borovice

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30€

Ryžová pálenka

Policajt zastaví auto, ktoré šoféruje staršia blondínka.
„Prekročili ste päťdesiatku!“ spustí na ňu.
„Ale to je nezmysel,“ bráni sa blondínka,...

Živočíšny tuk

3. časť
tajničky

Vnútri

Tropická
rastlina

Mena Macaa

Austrálsky
pštros

V, vo (lek.)

Posielal (bás.)
Náuka o
morálke

Popevok

Bola vo vare
4. časť
tajničky

6. časť
tajničky

Dojnica

Izraelský kráľ

Kritizovanie
Avalisti
Rumunský
gazík
Nemecká
sopranistka

Druh palmy

Rímskych 950

Stĺkli

Vodný vták
Skratka
poručíka
Okrasná
rastlina

Pozývala (kniž.)

Firemná
skratka

Meno Oľgy
Strach

Západočeské
mesto

Porozbíjal

Poľské vlákno

Vlastni
Mesto v
Kolumbii
Druh polyamid.
tkaniny

Mierila na terč

Japonský boh
zeme

Lákaním získa

Zakaľovali

Mužské meno
Stupeň vrchné- Druh kukučky
ho oddelenia
1. časť
kriedy
tajničky

Rieka v
Španielsku

Sicílska sopka

Udieraj

Novozélandský
pštrosovitý
vták
Zašívaj

Zn. dlhohrajúcej platne
Vzácna tropická
živica

Ženské meno

Čínska droga

Mládza

♣

Maďarský
Antická
operný
skladateľ nádobka na olej

Zlé počasie

Babylonská
bohyňa zeme

Postavila sa

♣

Hrdina (zastar.) MPZ áut Iránu

2. časť
tajničky

(záver je v tajničke krížovky)

Autor:
Jozef Blaho

Vskutku

Mechanický
hnací stroj

Rieka v
Austrálii
Škriepka
(zastar.)

Austrálsky
strom
Druh netopierov

Podmienková
spojka

Venezuelský
básnik

Patriaci Elovi

Indická
tanečnica

Krídlo (odb.)
Kým
Arabský člen

Rozum

Tu máš

Slonovina

5. časť
tajničky

Druh rastlinného tuku

Meno nórskych
kráľov

Írska bohyňa
blahobytu
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