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Radostné Vianoce
a šťastný
nový rok 2014!

Štefan Cvacho

Číslo bezplatne poskytuje Obec Varín

December 2013
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Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
1.
2.
3.
4.

Liliana Paučinová
Tomáš Androvič
Tamara Turačková
Viktória Androvičová

22.10.2013
9.11.2013
20.11.2013
28.11.2013

Manželstvo uzatvorili:
1. Miroslav Cvacho a Zuzana Repáňová 30.11.2013
Všetkým narodeným deťom a ich rodičom,
novomanželom i oslávencom, ktorí v decembri
a v januári oslavujú svoje životné jubileá, prajeme
všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a lásky.

OBEC VARÍN

Vás srdečne pozýva na

18. varínsky ples
v piatok 14. februára 2014
o 20.00 hod.
v kinosále vo Varíne

Naši jubilanti:

V decembri okrúhle
narodeniny oslavujú:
Kubalová Štefánia
90
Boková Helena
85
Chovan Silvester
80
Hoštáková Janka
70
Ing.Cáder Emil
70
Solárová Magdaléna 70
Sobolová Silvia
70
----------------------------Hrivová Anna
89
Marčeková Margita 89
Vlkolačková Helena 88
Zelina Ján 		
87
Kubíková Helena
84
Repáň Viktor
79
Novosadová Viktória 78
Sobolová Štefánia
77
Bulejčíková Edita
74
Hodoňová Ružena
73
Tlacháč Ján
73
Cvacho Pavol
73
Halušková Sidónia
73
Behúň Ján 		
71

V januári okrúhle
narodeniny oslavujú:
Ondrejková Matilda 80
Hliníková Agneša
80
Hodoň Marcel
75
Ganderáková Valéria 70
Salátová Anastázia 70
Samcová Mária
70
Halušková Agneša
70
Janošková Mária
70
----------------------------Talafová Margita
87
Surovcová Margita
84
Chalupjanská Irena 81
Solár Ladislav
81
Cvacho Rudolf
79
Kapasný František
79
Cvachová Pavlína
77
Púčiková Emília
77
Mravcová Antónia
76
Garčalová Alojzia
76
Androvičová Jolana 76
Androvič Pavol
73
Chrapčíková Emília 73
Androvič Anton
72
Jurová Irena
72
Bohačiak Emil
71
Bugáňová Alica
71

Vážení spoluobčania!
Prichádza čas Vianoc, čas sviatočný, výnimočný, čas zázračný.
Vianoce sú sviatkami rodiny a domova. Stretnutia pri
štedrovečernom stole, pri rodinnom kozube a horiacich
sviečkach zanechávajú v nás pocit istoty, porozumenia a lásky.
To všetko je čaro Vianoc.
Všetkým Vám zo srdca prajem príjemné prežitie vianočných
sviatkov a úspešný štart do roka 2014. K tomu pevné zdravie,
vnútornú silu a harmóniu, radosť, veľa lásky a porozumenia.
Pokoj v duši nech sa nás drží po celý nový rok.
Miroslav Williger
starosta obce

Všetkým čitateľom Varínčana prajeme požehnané Vianoce. V roku 2014
nech Vás sprevádza zdravie, šťastie, láska, pokoj a porozumenie.
redakčná rada
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Štrnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013
UZNESENIE č. 81/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Ruší
1. Uznesenie č. 70/2013 zo dňa 26.09.2013
b) Schvaľuje
1. Prenájom časti pozemku C-KN parcela č. 2057/1 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2 podľa § 9a ods. 9 písm.
c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ako prípad hodný osobitného zreteľa pre žiadateľa Zuzana Masná
Školáčik, Jozefa Martinčeka 122/22 Varín, IČO: 43444482 za cenu
100 €/rok z dôvodu, že na pozemku sa už nachádza predajný stánok,
ktorý je v nájme žiadateľky, je v ňom obmedzený predajný sortiment,
obmedzený prevádzkový čas a pracovisko je zriadené ako chránená
dielňa.
Hlasovanie číslo 505
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 81/2013.
Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovanie:
za: 7	
Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Štefan Noga,
Ľudmila Porubčanská, PaedDr. Emília Surovcová, Marek
Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 81/2013.
UZNESENIE č. 82/2013
zo štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013, konaného dňa 28.11.2013
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Zámer predať C-KN pozemky p.č. 812/3 – orná pôda
o výmere 5 m2 a p.č. 812/4 – orná pôda o výmere 2 m2 podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa pre žiadateľa Lukáš
Synák, trvale bytom Záhrady 858/6, Varín, za cenu 14 €/m2 z dôvodu,
že žiadateľ bude využívať tieto pozemky na prístup k nehnuteľnosti
rodičov a z dôvodu umožnenia vybudovania oplotenia pozemku.
Hlasovanie číslo 506
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 82/2013.
Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovanie:
za: 8	
Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Štefan Noga,
Ľudmila Porubčanská, JUDr. Peter Rybár, PaedDr. Emília
Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 82/2013.
UZNESENIE č. 83/2013
zo štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013, konaného dňa 28.11.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Ukončenie Nájomnej zmluvy č. NZ007/2010 uzatvorenej
so spoločnosťou SATIA-okná, s.r.o., so sídlom Krasňany 282, 013 03
Krasňany, IČO: 45454248 k termínu 31.12.2013.
Hlasovanie číslo 507
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 83/2013.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie:
za: 8	
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef
Kabatier, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská, JUDr. Peter
Rybár, PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol
Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 83/2013.
UZNESENIE č. 84/2013
zo štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013, konaného dňa 28.11.2013
k bodu Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Oznámenie spoločnosti Telefónica O2 Slovákia, s.r.o.
o modernizácii zariadenia umiestneného na objekte hasičskej zbrojnice.
Hlasovanie číslo 508
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 84/2013.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie:
za: 9	Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik,
Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská, JUDr. Peter Rybár,

PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 84/2013.
UZNESENIE č. 85/2013
zo štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013, konaného dňa 28.11.2013
k bodu Prenájom priestorov ATC Varín
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Ukladá
1. Predložiť návrh dodatku č. 4 k zmluve o prnájme
zariadenia ATC vo Varíne zo dňa 25.05.1992 s dopracovaním
pripomienok poslancov.
Zodpovedný: Obecný úrad vo Varíne
Termín: Do najbližšieho zasadnutia OZ
Hlasovanie číslo 509
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 85/2013.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 10	
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef
Kabatier, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, Ľudmila
Porubčanská, JUDr. Peter Rybár, PaedDr. Emília Surovcová,
Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 85/2013.
UZNESENIE č. 86/2013
zo štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013, konaného dňa 28.11.2013
k bodu Prvá zmena rozpočtu v roku 2013
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
	1. Prvú zmenu rozpočtu v roku 2013 podľa predloženého
návrhu.
b) Berie na vedomie
1. Rozpočtové opatrenie č. 1 v roku 2013.
Hlasovanie číslo 510
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 86/2013.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 10	
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef
Kabatier, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, Ľudmila
Porubčanská, JUDr. Peter Rybár, PaedDr. Emília Surovcová,
Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0

Vitaj medzi nami, náš drahý Spasiteľ
Vitaj medzi nami, náš drahý Spasiteľ,
od Otca poslaný sveta Vykupiteľ.
Prišiel si na túto zem ako bezvládne nemluvňa,
ktoré nosila pod srdcom nepoškvrnene počatá Panna Mária.
Pán si ju vyvolil za matku svojho Syna,
najdrahšia perla na zemi, pokorná a čistá biela ľalia.
Ďakujeme za veľký dar neba, i Tebe, ó, Mária, Matka premilá,
že si ten skvostný dar prijala a porodila Božieho Syna.
V chudobe sa narodil najmocnejší Kráľ sveta,
len chladná maštaľka Ho prvá privíta.
Nevybral si paláce, ani domy bohatých pánov,
aby nám ukázal ako žiť aj v chudobe s láskou a pokorou.
Čo Ti, Ježiško, k jasličkám prinesieme?
Máme len svoju úbohosť a prázdne dlane.
Ku Tvojím jasličkám skrúšene kľakáme,
Prosíme o Tvoj pokoj a Božie požehnanie.
Do nového roku si len to najlepšie prajeme,
ale bez Božej pomoci a požehnania nič nedosiahneme.
Nech podajú si ruky v priateľstve a mieri všetky národy sveta.
Narodený náš Spasiteľ, o to prosíme Ťa.
Viktória Novosadová

Varínčan
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MLADÝ ZÁCHRANÁR
Oxid uhoľnatý.
Čo sa môže stať,
ak nepoznáme možné riziká!
V Írskom meste Gorteen vyhasol život
otca a jeho dvoch detí 12-ročnej dcére
a 9-ročnému synovi. Polícia zistila, že
rodinu zabil oxid uhoľnatý, ktorý sa šíril
z komína po tom, čo sa v ňom zasekol
prázdny balíček chipsov. Na balenie
chipsov sa používajú obaly, ktoré sa môžu
skladať z vrstiev papiera, vosku, hliníka,
podkladového laku a farieb. Ťah komína
vtiahol obal od chipsov do komína.
Obhorený obal s tenkou vrstvou hliníka
bol ľahký s dostatočne veľkou plochou.
Následne sa, pravdepodobne, zakliesnil
v kolene komínového telesa. To spôsobilo,
že komín stratil časť z pôvodného ťahu.
Pri slabom komínovom ťahu vzniká
nebezpečenstvo tvorby oxidu uhoľnatého
a jeho šírenia do obytného priestoru.
Teplota tavenia hliníka je 660 °C. Teplota
horenia dreva je približne od 700 do
1100 °C a závisí najmä od druhu dreva
a množstva vzduchu pri horení. Teplota
spalín v krboch sa pohybuje v rozsahu
150 až 300 °C. Rozdielom teplôt medzi
tavením hliníka a spalín v krboch, t.j. 660
°C – 300 °C = 360 °C zistíme, že na to, aby
sme v plameňoch spálili hliníkové vrecko,
napríklad od chipsov, by sme potrebovali
vyššiu teplotu spalín v komíne minimálne
o 360 °C. Pre zaujímavosť uvedieme,
že teplota, pri ktorej sa drevo vznieti
a vzplanie, sa pohybuje medzi 250 až 400
°C.
Oxid uhoľnatý (ďalej len CO)
je bezfarebný a neviditeľný jedovatý plyn,
bez zápachu a nemá dráždivé účinky.
Jeho nebezpečenstvo je v tom, že je
ťažko zistiteľný ľudskými zmyslami. CO
vzniká nedokonalým spaľovaním. Tým,
že oxid uhoľnatý necítiť pri nedokonalom
horení, napríklad v uzatvorenom priestore
doma či na chalupe, v domácej piecke
či v krbe, veľmi ľahko môže dôjsť až
k smrteľnej otrave CO. Otrava CO je jednou
z najčastejších otráv vôbec. Pre informáciu
uvedieme, že napríklad v Spojených
štátoch v období od roku 1978 do roku
1988 otrava oxidom uhoľnatým spôsobila
viac než 56 000 úmrtí. CO sa vstrebáva
pľúcami a rýchlo sa viaže na krvné farbivo,
hemoglobín, asi 220 krát lepšie ako kyslík.
Stačí veľmi malá koncentrácia oxidu
uhoľnatého, aby zablokovala schopnosť
krvi viazať a prenášať kyslík z pľúc do
tkanív a orgánov. Postupne sa znižuje
obsah kyslíka v krvi a vzniká dusenie.
Prvými príznakmi prítomnosti CO
vo vzduchu je zvyčajne bolesť hlavy
a nevoľnosť.
Ľahšia otrava CO: sa prejavuje bolesťami
hlavy, závratmi, nevoľnosťou, otupením
myslenia, prekrvením v tvári. Dostavuje

sa celková nevoľnosť, zvracanie. Často
sa prejavuje istý druh opitosti - oxid
uhoľnatý vytvára určitý druh eufórie, čo
spôsobuje nedostatok zdravého úsudku.
Ak je postihnutá osoba včas prenesená
na čerstvý vzduch, dôjde k rýchlemu
zotaveniu.
Ťažká otrava CO: ľudské telo trpí
nedostatkom kyslíka. Nedostatok kyslíka
často vedie k opuchom, obzvlášť v mozgu.
Môže dôjsť aj k jeho postihnutiu. Tento
stupeň otravy je nebezpečný aj pre srdce,
nakoľko srdce pre svoju činnosť potrebuje
veľké množstvo okysličenej krvi. Príznaky
sú: kŕče, bezvedomie, bezvedomie
s poruchami dýchania, šok.
Prvá pomoc Bezodkladne vyviesť
postihnutú osobu na čerstvý vzduch
a vyvetrať uzavretý priestor. Ak je
postihnutá osoba v bezvedomí, treba
okamžite preveriť jej životné funkcie. Ak
nedýcha, treba začať s oživovaním (mimo
zamoreného priestoru) a kontaktovať
linku tiesňového volania 112.

Emisie z plynových spotrebičov,
plynových
ohrievačov
vody,
kozubov, z ostatných neodvetraných
vykurovacích telies môžu zvyšovať
koncentráciu CO.
Väčšina prípadov smrteľnej otravy CO
sa vyskytuje vo vnútornom prostredí,
a to v dôsledku: pokazeného spotrebiča,
neodborne nainštalovaného spotrebiča,
zanedbanej revízie spotrebiča, čiastočne
alebo
úplne
upchatého
komína,
nedostatočného vetrania v miestnosti.
Nebezpečenstvo otravy CO hrozí aj zo
spaľovacích motorov (áut, motoriek)
umiestnených vo vnútri budovy,
v garážach. Nebezpečné je aj prikurovanie
v aute. Treba dbať na to, aby auto bolo
otočené tak, aby vietor fúkal tým istým
smerom, ako vychádzajú splodiny z výfuku
auta. Vietor odveje splodiny preč od auta,
a tak sa zabráni tomu, aby sa ventiláciou
nedostali do kabíny auta.
Ľubomír Sečkár
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Dejiny DHZ Varín

Dobrovoľný
hasičský zbor
Varín

V roku 1990 na výročnej schôdzi v tajných voľbách bol zvolený
výbor v tomto zložení:
Štefan Fogada – predseda
Jozef Zicho – veliteľ				
Emil Akantis – tajomník
Peter Akantis – preventista				
Štefan Šugár – hospodár				
Milan Svetlovský – strojník				
Pavol Bugáň – revizor
K zmenám vo výbore potom dochádzalo už len vo forme výmeny
jednotlivých členov. Tak v roku 1992 odstúpil z funkcie tajomníka
Emil Akantis a funkcie sa ujal Rudolf Androvič ml. Taktiež odstúpil
z revíznej komisie Pavol Bugáň a na jeho miesto bol zvolený
Ján Kolembus. Do výboru bol zvolený ako ďalší člen Stanislav
Konštiak a vo funkcii veliteľa DHZ Jozefa Zichu vystriedal
Milan Svetlovský. Do novej funkcie kronikára zboru zvolili
Ivana Androviča. V roku 1992 sa uskutočnila výmena členských
preukazov. V tomto roku nás vo veku 96 rokov opustil velikán
varínskych hasičov pán Martin Kapasný. On bol zakladajúcou
osobnosťou viacerých hasičských zborov v okolitých obciach.
V tomto roku naše rady ešte opustili bratia Eduard Haluška vo
veku 89 rokov a Ján Rozemberg vo veku 70 rokov. V roku 1995
v doplňovacích voľbách bol za tajomníka DHZ zvolený Radovan
Kolembus, ktorý nahradil odstupujúceho Rudolfa Androviča ml.
Za prvého strojníka bol zvolený Marián Fogada a za vedúceho
mladých hasičov Vladimír Kubov. V roku 1995 našu DHZ postihla
ďalšia veľká strata, keď nás vo veku 65 rokov navždy opustil náš
dlhoročný aktívny člen pán Anton Zimen. Od osláv storočnice
nás, vďaka Bohu, veľké požiare obchádzali. Vyskytli sa len malé
požiare, ktoré vznikali z nedbanlivosti niektorých občanov, na
jar pri vypaľovaní suchej trávy. 13. januára 1995 vznikol požiar
v rodinnom dome Alexandra Androviča na Hrádku. Z iniciatívy
starostu obce bola zorganizovaná finančná zbierka na
zmiernenie škody. Občania Varína na túto zbierku prispeli sumou
30 000 Sk. Peniaze boli odovzdané postihnutému. Z kultúrnej
a verejnoprospešnej činnosti našej DHZ je treba spomenúť

zájazd do Budapešti, kde sme si pozreli početné pamätihodnosti.
Ďalej sa usporadúvali posedenia s manželkami, vítanie Mikuláša
a rozdávanie darčekov pre členov DHZ. Každoročne sa poriadali
fašiangy, chodenie turvoňov a pochovávanie basy. V jednom
roku pri tejto akcii bola prítomná aj Slovenská televízia, ktorá z
fašiangového zvykoslovia natočila krátky šot pre televízny žurnál.
Nepravidelne sa organizovali námetové cvičenia pre členov DHZ.
V roku 1992 bolo takéto cvičenie pri objekte chaty Kyjov pod
Jedľovinou. Na cvičení boli aj hasiči z obce Krasňany a prítomný
bol aj celý štáb Okresného požiarneho zboru zo Žiliny. Po roku
1989, po známej nežnej revolúcii, náš hasičský zbor prechádza
na inú formu verejnej práce. Hasiči obnovili tradície našich otcov
a dedov a opäť sa začali zúčastňovať aj na cirkevných obradoch.
Už v roku 1990 po dohovore s vtedajším farárom vdp. Jozefom
Šurábom držali stráž pri Božom hrobe na Veľkú noc. To s vďakou
prijali hlavne starší občania, ktorí si to pamätali ešte z minulosti.
Od roku 1990 sa každoročne na námestí, ktoré nesie meno
nášho patróna sv. Floriána, koná svätá omša. V roku 1991 sa pri
tejto oslave uskutočnila aj vysviacka požiarnej techniky a zástav
hasičských zborov. Vysviacka, ktorej sa aj so svojou technikou
zúčastnili hasičské zbory z obcí Krasňany, Gbeľany, Nededza,
Mojš a Varín. Hasiči každoročne asistujú aj pri sviatku Božieho
tela. Zabezpečujú pokojný a plynulý priebeh a riadia dopravu.

Poďakovanie
Keďže koniec roka nám už klope na dvere DHZ Varín sa chce
touto cestou poďakovať všetkým zložkám, politickým
stranám, ktoré nás oslovili a v neposlednom rade obecnému
úradu za prejavenú dôveru a možnosť prezentovať našu
prácu. Naše poďakovanie patrí aj rodinným príslušníkom
našich členov za ich trpezlivosť a porozumenie. Dovoľte
zaželať Vám krásne a požehnané vianočné sviatky, mnoho
lásky a spokojnosti.

Varínčan
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Varínska škola ďakuje
Vedenie Základnej školy s materskou
školou Ondreja Štefku týmto veľmi
pekne ďakuje všetkým, ktorí nám
pomohli pre prezentácii výrobkov
našich žiakov na tohtoročnom
Ondrejskom jarmoku.
Srdečne ďakujeme pánovi starostovi,
pani Sauerovej, pánu Hodoňovi,
ako aj našim pani učiteľkám, ktoré
s deťmi vyrábali, piekli, lepili a mrzli
na Ondrejskom jarmoku.
Ďakujeme všetkým, ktorí si naše
výrobky zakúpili. Takto si deti lepšie
uvedomili, koľko námahy sa skrýva
za tým, kým sa zarobí aspoň 1€.
Nálada bola výborná, občerstvenie,
na ktoré nás pozval pán starosta
bolo chutné a aj napriek zime sme
sa všetci bavili.
Ešte raz všetkým zainteresovaným
veľká vďaka.
Rafajdusová, ZRŠ

Matičné okienko

Na páračkach peria
Páračky peria, to bola hlavná
činnosť dedinských žien a dievok
od neskorej jesene do skorej jari.
Tieto udalosti si mohol každý,
kto mal záujem, pripomenúť v
piatok 13. decembra 2013 v MO
– MS vo Varíne na Hrnčiarskej
ulici. Rozvoniavala kapustnica,
voňali zemiakové a kapustové
osúšky.
Prichádzali ženy, muži aj školská
mládež. V izbici bol nachystaný
veľký stôl plný peria, okolo
ktorého sa posadili ženy, brali si
perie a párali ho ( od kostrnkov
otrhávali mäkké páperie). Ako
to bolo v minulosti zvykom
sa
rozprávali
strašidelné
príbehy o strigách, mátohách
a čertoch. Veľa zaujímavého
porozprával aj pán Verčík a tiež
často sa spomínali príbehy,
ktoré v minulosti vo Varíne
na páračkach rozprávala teta
Bandy ( bývala v Baťovej uličke).
Ako sa robili masteničky z veľkého peria nám ukázal pán Janko
Beniač. Príbehy sa prekladali piesňami. Ponúkali sa aj sušené jabĺčka
a hrušky ( ako to bolo v minulosti). Zrazu sa tu objavili Lucie, ktoré
povymetali všetky kúty. Na záver, keď bolo všetko perie podriapané,

bol aj oldomáš. Podávala sa vianočná kapustnica a na prípitok
hriatô so slaninkou. Náladu umocnila svojou hrou na klavíri Miška
Synáková. Zahrala nám vianočné koledy.
MO-MS vo Varíne
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ZAUJÍMAVOSTI PRE ZÁHRADKÁROV
Vylepšujme si štruktúru
pôdy v záhradkách

• občasným zatrávnením parciel s  nasledovným
zarýľovaním trávneho porastu,

Význam pôdnej štruktúry spočíva v tom, že ovplyvňuje
prakticky všetky podmienky pre rast rastlín. Štruktúra
pôdy výrazne ovplyvňuje zásobovanie pôdy a rastlín
vodou, prevzdušnenosť pôdy, prístupnosť rastlinných
živín, mikrobiálnu aktivitu, rast koreňov a mnohé
fyzikálne vlastnosti pôdy. Preto nepriaznivá štruktúra
je činiteľ limitujúci rast rastlín. Schopnosť vytvárať
vhodné semenné lôžko pre zdarný začiatočný rast rastlín
poskytuje drobnohrudkovitá štruktúra. Nekvalitná
štruktúra spravidla zmenšuje alebo zväčšuje prázdne
priestory v pôdnej hmote. Pôda potom rýchlo presýcha,
alebo sa nedostatočne prevzdušňuje.

• udržiavaním v pôde optimálnej vlhkosti,

Zlepšenie štruktúry pôdy v záhrade pozostáva
z mechanických, chemických a biologických opatrení.
Mechanicky sme schopní zlepšiť ale aj zhoršiť pôdnu
štruktúru obrábaním. Rýľovanie, kyprenie, rigolovanie,
urovnávanie, okopávanie a ďalšie mechanické zásahy
do pôdy podstatne vplývajú na jej štruktúru. Veľké
hrudy rozbíjame rýľom a hrabľami. Na zimu ponecháme
zrýľovanú ílovitú pôdu vo veľkých hrudách, aby ju
mráz rozdrvil. Pôdnu štruktúru môžeme vylepšiť
polorozloženými organickými zvyškami rastlín, rašeliny
a pod. Organické hnojivá (kompost, maštaľný hnoj, zelená
hmota rastlín) sa významnou mierou podieľajú na tvorbe
kvalitnej pôdnej štruktúry. Vznikajú z nich humusové
látky, ktoré sú jedným z tmelov pôdnych agregátov.
Chemicky vylepšujeme štruktúru kyslých pôd vápnením.
Dvojmocné katióny vápnika a horčíka spájajú humusové
látky a napomáhajú tmeliť zrnitostné častice do
agregátov.
Najväčšiu schopnosť zlepovať pôdne
mechanické elementy majú uhličitany na rozdiel od
chloridov a dusičnanov.
Biologicky vylepšujeme pôdnu štruktúru v záhrade
podporovaním
aktivity
hrčkotvorných
baktérií,
mikroskopických húb, ako aj určitých skupín pôdnych
živočíchov a vyšších rastlín. Mikroorganizmy sa podieľajú
na tvorbe pôdnej štruktúry tým, že slizovitou hmotou
svojich tiel napomáhajú stmeľovaniu elementárnych
častíc pôdy. Častejšie pestovanie bôbovitých rastlín
vylepšuje pôdnu štruktúru na zeleninových hriadkach
a kvetinových záhonoch. Pravidelné hnojenie pôdy
kompostom a vermikompostom obohacuje pôdu nielen
o hotové štruktúrne agregáty, ale aj živé dážďovky. Vyššie
rastliny prenikaním koreňov do pôdy túto drobia ale
súčasne aj tmelia. Vláskové korienky prerastajú pôdne
agregáty, obaľujú ich a súčasne aj spevňujú. Môžeme
to pozorovať aj voľným okom ak vytrhneme rastlinu aj
s koreňmi z pôdy. Porast trávy najúčinnejšie podporuje
tvorbu pôdnych agregátov. Viacročný trávny porast je
meliorátor pôdnej štruktúry.
Záhradkár môže štruktúrotvorný proces usmerňovať:
• Správnym striedaním rastlín na zeleninových
hriadkach a kvetinových záhonoch,
• pravidelným hnojením organickými hnojivami,
• periodickým vápnením kyslých pôd,

• sústavným prekyprovaním pôdy,
• nástielkami k ochrane štruktúry pred dažďom
a závlahami dažďovaním,
• vyľahčovaním ílovitej a zaílovaním piesočnatej
pôdy.
Občasná kontrola kvality pôdnej štruktúry v záhrade je
vizitkou dobrej starostlivosti o pôdu a pestované rastliny.
RNDr. Michal Ďuriš, PhD.

Varínčan
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Zo stretnutia s Mikulášom
Urobiť radosť deťom,
vyčariť úsmev na ich nevinnej
tváričke, potešiť ich. V tomto
duchu sa niesla oslava
sviatku sv. Mikuláša, patróna
detí, známeho aj vďaka svojej
dobročinnosti. Stretnutie s
Mikulášom sa uskutočnilo v
sobotu 7. decembra v parku
na Námestí sv. Floriána
vo Varíne. Aj napriek
nepriaznivému počasiu sa tu
stretlo veľa detí. Mikuláša
sprevádzali anjeli, ale i čert,
ktorý mnohým naháňal
strach.
Niektoré
deti
bojácnejšie, niektoré smelšie
vykročili k Mikulášovi pre
svoje darčeky, ba dokonca
mu i zarecitovali či zaspievali.
Celé podujatie sa podarilo
Obci Varín zorganizovať aj
vďaka štedrým sponzorom,
ktorým aj touto cestou v
mene obdarovaných veľmi
pekne ďakujeme.

mt

Poďakovanie patrí:
Jozef Bugáň – pohrebná služba
Miriam Panáčková – Biliard bar
Ľubomír Sečkár
Miroslava Bieliková –
reštaurácia žel. stanica
Pavol Boka
Jaroslav Koniarik – ROKER- ZJK
Ján Cyprich
Urbárska obec PS Varín
Michal Rendek - Javor
Pavel Tyšňovský – reštaurácia
na nám.
Ján Hodoň – Amfora bar
DOXX s.r.o. Žilina
Igor Staník - CK
Miroslav Tomašov
Eva Kurnocíková - pizzeria
Radoslav Bolček – drobný
tovar
Vladimír Zimen
Lenka Ticháková - lekáreň

Varínska tlačiareň
Peter Bugáň – MIPE plast
Ľubomír Tichák - stavebniny
Dana Mravcová – staničný
bufet
Patrik Miho - cyklošport
Dana Chabadová semenárstvo
darca, ktorý nechce byť
menovaný
darca, ktorý nechce byť
menovaný
Eva Verčíková - VEVA
Helena Lovasová - IMPULSE
Anastázia Franeková - lekáreň
Renáta Rolková – R&R
Janka Žideková - drogéria
Predajňa KORUNA
Dana Jánošíková - zelovoc
Sauer export, import Varín
Ľuboslav Moravčík – pekáreň
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Ondrejský jarmok vo Varíne
Zmes ľudí, chutí, vôni a stánkov
s remeselníckymi a úžitkovými predmetmi
to bol Ondrejský jarmok, ktorý sa konal
30. novembra 2013 vo Varíne. Mal svoje
veľké čaro. Takto ho možno jednoducho
charakterizovať.
K jarmoku neodmysliteľne patrí vôňa
vareného vína a medoviny pre skrehnuté
kosti
a vyčarenie úsmevu na perách.
Čerstvo pečená klobása, pocukrované
šišky, turecký med, kokosové dobroty
a samozrejme rôzny jarmočný tovar
v stánkoch. Predávali sa aj ručne vyrobené

vianočné ozdoby a darčeky.
Varínski žiaci predávali „ j a r m o č n ô “ zdobené perníky a suché vianočné pečivo,
ktoré pripravili so svojimi učiteľkami.
Námestím sa niesli melódie heligónky
a zvonkohra pána Otrubu. Neskôr spev
žien zo Strečna, ktoré viedla pani Otka
Kadašiová . Do rezkého kroku zahrala aj
dychová hudba Varinčanka.
Účastníci jarmoku, či zblízka alebo
zďaleka, Varínčania aj rodáci žijúci
v rôznych kútoch nášho Slovenska sa

zastavili v priestoroch MO-MS vo Varíne
na Hrnčiarskej ulici. Tu sa podávali
tradičné jedlá, ktoré sa varili v minulosti
vo Varíne.
Zastavil sa tu aj staronový župan
Žilinského kraja Juraj Blanár so svojim
sprievodom. Pochutil si na kvakovej
polievke, kapustových a zemiakových
osúškoch, ktoré pripravili matičiarky.
Tešíme sa na ďalší ročník 2014!

Ondrejský jarmok
Už sa stalo tradíciou, že so svojimi
priateľmi rozdávame na Ondrejskom
jarmoku vo Varíne šišky, teplý čajík pre
deti a pre dospelých dobrý punč. Je to
skvelá príležitosť, ako si pripomenúť
jarmoky, ktorých sa zúčastňovali
naše staré mamy a dedovia, pre
nich to bola neoddeliteľná súčasť
života. Pre nás je to milá spomienka,
príjemné odreagovanie a zároveň
možnosť stretnúť sa a porozprávať
sa s priateľmi, s ktorými sa nemáme
možnosť denne stretnúť. Bolo mi
cťou, že tohto ročníka Ondrejského
jarmoku sa zúčastnili aj moji vzácni
hostia a zároveň aj dobrí priatelia Juraj
Blanár a Jozef Štrba. Veľmi ma potešilo,
že sa im u nás páčilo, porozprávali
sa s občanmi Varína i okolitých obcí
o bežnom živote. Všetci sa tešíme na
budúcoročný jarmok vo Varíne.
Ľubomír Sečkár

Ing. Eva Sauerová

Varínčan
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Dotazník pre rodičov ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, Varín
Vážení rodičia,
Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie
dotazníka, ktorým chceme zistiť Vaše názory
na kvalitu školy, ktorú navštevuje vaše dieťa.

Dotazník vyplňte prosím zodpovedne, čestne,
úprimne a svedomito, aby ste vyjadrili len
svoje vlastné názory. Dotazník je anonymný,
jeho vypĺňanie dobrovoľné a jeho výsledky
budú využité iba na skvalitnenie práce školy.
Ďakujeme za pomoc a čas strávený vyplnením

1. Škola organizuje dostatočný počet stretnutí s rodičmi žiakov.
1. Absolútne súhlasím
2. Súhlasím
3. Ani súhlas, ani nesúhlas
4. Nesúhlasím
5. Vôbec nesúhlasím
Iné:
2.Mám dostatok informácií o tom, čo sa deje v škole.
1. Absolútne súhlasím
2. Súhlasím
3. Ani súhlas, ani nesúhlas
4. Nesúhlasím
5. Vôbec nesúhlasím
Iné:
3. Som dostatočne informovaný o tom, ako sa moje dieťa v škole správa.
1. Absolútne súhlasím
2. Súhlasím
3. Ani súhlas, ani nesúhlas
4. Nesúhlasím
5. Vôbec nesúhlasím
Iné:
4. Mám dostatok informácii o prospechu môjho dieťaťa v škole.
1. Absolútne súhlasím
2. Súhlasím
3. Ani súhlas, ani nesúhlas
4. Nesúhlasím
5. Vôbec nesúhlasím
Iné:
5. Môžem sa kedykoľvek stretnúť s triednou učiteľkou môjho dieťaťa.
1. Absolútne súhlasím
2. Súhlasím
3. Ani súhlas, ani nesúhlas
4. Nesúhlasím
5. Vôbec nesúhlasím
Iné:
6. Na škole jednajú so žiakmi spravodlivo.
1. Absolútne súhlasím
2. Súhlasím
3. Ani súhlas, ani nesúhlas
4. Nesúhlasím
5. Vôbec nesúhlasím
Iné:
7. S kvalitou práce som spokojný (spokojná)
1. U všetkých vyučujúcich
2. U väčšiny vyučujúcich
3. iba u niektorých
4. iba u jedného
5. nie som spokojný (spokojná)
Iné:
8. Triedna učiteľka (učiteľ) sa o moje dieťa zaujíma.
1. Absolútne súhlasím
2. Súhlasím
3. Ani súhlas, ani nesúhlas
4. Nesúhlasím
5. Vôbec nesúhlasím
Iné:
9. Myslím si, že škola plní očakávania môjho dieťaťa.
1. Áno
2. Skôr áno
3. Skôr nie
4. Nie
5.Neviem
Iné:
10. Na škole neexistuje šikanovanie žiakov.
1. Absolútne súhlasím
2. Súhlasím
3. Ani súhlas, ani nesúhlas
4. Nesúhlasím
5. Vôbec nesúhlasím
Iné:
11. Škola má veľmi dobré meno.
1. Áno
2. Skôr áno
3. Skôr nie

tohto dotazníku(1.-23). Vyplnený dotazník
doručte prostredníctvom svojho dieťaťa do
schránky s označením „žiacka školská rada“.
Ďakujeme.
Mgr. Anna Bielková, riaditeľka školy

4. Nie
5. Neviem
Iné:
12. Na škole je disciplína a poriadok.
1. Absolútne súhlasím
2. Súhlasím
3. Ani súhlas, ani nesúhlas
4. Nesúhlasím
5. Vôbec nesúhlasím
Iné:
13. Moje dieťa chodí do školy rado.
1. Áno
2. Skôr áno
3. Skôr nie
4. Nie
5. Neviem
Iné:
14. Požiadavky vyučujúcich kladené na moje dieťa hodnotím ako:
1. Náročné, neprimerane vysoké
2. Primerané, akceptovateľné
3. Priemerné
4. Nenáročné, neprimerane nízke
5. Neviem posúdiť
Iné:
15. Škola spĺňa moje očakávania
1. Áno
2. Skôr áno
3. Skôr nie
4. Nie
5. Neviem
Iné:
16. S kvalitou výchovno - vzdelávacieho procesu na škole som
spokojný (spokojná).
1. Áno
2. Skôr áno
3. Skôr nie
4. Nie
5. Neviem
Iné:
17. Z informácií svojho dieťaťa usudzujem, že vzťah učiteľov k žiakom je:
1. Veľmi dobrý
2. Prijateľný, akceptovateľný
3. Odmeraný, direktívny
4. Ľahostajný, indiferentný
5. Neviem posúdiť
Iné:
18. Na základe doterajších skúseností a úrovne, hodnotím školu ako:
1. Výbornú
2. Chválitebnú
3. Dobrú
4. Dostatočnú
5. Nedostatočnú
Iné:
19. Je Vaše dieťa spokojné s hodnotením svojej práce v škole.
1. Áno
2. Skôr áno
3. Skôr nie
4. Nie
5. Neviem
Iné:
20. Udeľujú učitelia žiakom viac poznámok ako pochvál?
1. Áno
2. Skôr áno
3. Skôr nie
4. Nie
5. Neviem
Iné:
21. O dianí v škole veríte viac Vášmu dieťaťu alebo pedagógom?
1. Len svojmu dieťaťu
2. Skôr dieťaťu ako učiteľom
3. Skôr pedagógom
4. Pedagógom
5. Neviem
Iné:

22. Čo sa Vám na škole nepáči, čo by ste odporúčali zlepšiť, zmeniť. !?
23. Čo sa Vám na škole páči a chcete zachovať aj v budúcnosti alebo aby sme niečo nové, iné zaviedli v škole, na vyučovaní !?
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Škola ochrany prírody

Vtáctvo v zime potrebuje našu pomoc
S príchodom jesene a zimy sa pri ľudských obydliach
objavujú vtáky, ktoré skúšajú v blízkosti ľudí nájsť potravu
a bezpečný úkryt pred nepriazňou počasia a predátormi.
Vtáctvu môžeme pomôcť prežiť náročné obdobie, kedy sa
v prírode nachádza málo dostupnej potravy. Prikrmovaním
pomôžeme najmä počas mrazivých dní, počas poľadovice či
keď je vysoká snehová pokrývka. Odmenou za pomoc nám
bude pestrý život a vtáčí ruch na kŕmidle .
Zimovať u nás zostali najmä semenožravé, ale aj niektoré
hmyzožravé vtáky. Sú to sýkorky, brhlíky, ďatle, kôrovníky,
glezgy, zelienky, stehlíky, hýle, drozdy čierne, červienky,
strnádky, oriešky a iné. Keď sú tuhé zimy, prilietajú zo
severných krajín vo veľkých kŕdľoch aj chochláče severské,
pinky severské a myšiaky severské.
Malé vtáky zjedia viac
Sťahovavé vtáky od nás neodlietajú preto, že by im tu bola
zima, ale z nedostatku potravy. Hlad zdecimuje v zime veľké
množstvo stavu vtákov. Čím je vták menší, tým v pomere
k svojmu telu spotrebuje viac potravy. Práve preto majú
malé vtáky také bohaté potomstvo a v sezóne sa i viackrát
rozmnožujú, lebo mnohé z nich hneď prvú zimu neprežijú.
Aké kŕmidlo a kde ho umiestniť?
Možností je viac. Najobľúbenejšie je vykladanie kŕmidiel
na balkóny, terasy, do záhrad a dvorov. Najčastejšie sa na
výrobu kŕmidla používa drevo. Mnohí však siahajú aj po iných
materiáloch a na výrobu funkčného kŕmidla použijú napríklad
aj PET fľaše. Dostupné sú aj rôzne kŕmidlá v obchodoch, ale
určite mnohí uprednostnia výrobu vlastného kŕmidla. Na
veľkosti a tvare kŕmidla nezáleží. Skôr treba dbať na to, aby
bolo dostatočne veľké a dostupné aj pre väčšie druhy (ďatle,
drozdy). Strieška kŕmidla by mala zakryť priestor s krmivom,
aby krmivo nemoklo a nezanieslo sa snehom. Spodnú časť
kŕmidla vybavíme nízkym zábradlím, aby krmivo nesfúkaval
vietor a aby nepadalo na zem pri prilietaní a odlietaní vtákov.
Najvhodnejšie je umiestniť kŕmidlo na miesto s dostatočne
veľkým voľným priestorom naokolo, aby vtáky mohli včas
uniknúť pred prípadným nebezpečenstvom (mačka alebo iný
predátor).
Čím kŕmiť?
Zásadou správneho kŕmenia vtákov v zime je radšej
neprikrmovať, ako prikrmovať zle. Najdôležitejší je výber
vhodného krmiva, ktoré budeme vtákom podávať. Krmivom
môžeme nielen pomôcť, ale dosť aj pokaziť. Najvhodnejšie sú
naturálne zrná, oriešky a plody, prípadne loj a tuk. V žiadnom
prípade nekŕmte solenými, praženými a údenými potravinami
a ani cestovinami. Nesprávne prikrmovanie vtáctva v zime
môže spôsobiť zažívacie problémy až uhynutie vtáctva.
Čo obľubujú vtáky?
Drozdy, chochláče - jablká, rôzne plody
Sýkorky, brhlíky, kôrovníky - slnečnica, loj, tuk, varené
nesolené nekorenené mäso, oriešky, ovsené vločky
Vrabce, strnádky - pšenica, drvená kukurica, jačmeň, slnečnica
Stehlíky - slnečnica, proso, mak, repka olejná
Hrdličky záhradné - pšenica, drvená kukurica, jačmeň
Kačice, labute, čajky, lysky - kukurica, pšenica, jačmeň

Niekoľko tipov na vytvorenie kŕmidla
Tukové kŕmidlo - roztopíme bravčový tuk, do ktorého
primiešame rôzne zrná, oriešky a slnečnicu. Zmes nalejeme
do kvetináča, cez ktorého spodný otvor previažeme špagát,

ktorý poslúži na zavesenie tukového kŕmidla. Keď tuk stuhne,
vyložíme kvetináč otvorom dole na strom, či iné vhodné
miesto. Namiesto črepníka môžeme použiť aj kokosový orech
rozrezaný na polovičku. Takýmto spôsobom môžeme vyrobiť
aj kŕmidlo zo šišky borovice alebo smreka, ktorú namáčame
do tukovej zmesi a necháme postupne tuhnúť prilepenú
zmes na šišku. Tú potom vyvesíme na vhodné miesto.
Strieškové kŕmidlo umiestnené na zemi. Používa
sa na prikrmovanie jarabíc, bažantov, ale s obľubou ho
navštevujú aj vrabce, sýkorky či strnádky obyčajné. Vyrobí sa
strieška veľkosti 1-1,5 m a podporné nohy, ktoré budú držať
striešku. Zadná časť striešky sadne nižšie k zemi. Pod striešku
umiestnime vhodné krmivo, väčšinou väčšie množstvo
nečisteného zrna s plevami a semienkami burín.
PET fľaša - približne v spodnej tretine fľaše vyrežeme otvor.
Do fľaše nasypeme krmivo a zavesíme ju na strom alebo iné
vhodné miesto.
Vtáky prikrmujme len v zime a počas nepriaznivého
obdobia, kedy je v prírode nedostatok potravy. Dbajme
na vhodnosť krmiva. Nevykladáme solené, korenené,
pražené a údené potraviny. V žiadnom prípade nekŕmime
vtáky počas vegetačného obdobia, kedy je v prírode
dostatok potravy. Dbáme na bezpečnosť vtákov
i ľudí. Kŕmidlá treba umiestniť na bezpečné miesto
s dostatočným priestorom na odlet vtákov v prípade
nebezpečenstva, odporúča sa kŕmidlá pravidelne čistiť
a udržiavať v dobrom stave. Kŕmidlá neumiestňujme ani
blízko frekventovaných ciest a presklených plôch, do
ktorých by mohli vtáky pri preletoch narážať. Treba brať
do úvahy aj fakt, že všetky druhy vtákov sú chránené
zákonom a preto nie je možné ich chytať a manipulovať
s nimi.
Dobrá rada na záver:
najvodnejším spôsobom ako vtáky dlhodobo podporiť
v záhrade je vysádzanie kríkov a stromov, ktoré rodia bobule,
semená a rôzne plody vhodné pre zimné kŕmenie.
Z podkladov SOS/ BirdLife Slovensko spracovala
Alena Badurová, Správa NP Malá Fatra

Varínčan
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Rybárske okienko

Úhor európsky
Úhor európsky alebo úhor riečny
(staršie úhor obyčajný, ešte staršie úhor
lat. Anguilla anguilla)

sťahovavý;

je druh rýb z čeľade úhorovité (Anguillidae). Jeho typickým
znakom je pretiahnuté, valcovité telo pripomínajúce
skôr hada než rybu. Na rozdiel od väčšiny ostatných
sladkovodných rýb nemá brušnú plutvu. V sladkých
vodách je jeho sfarbenie tmavé a koža sa javí bez šupín,
v období nástupu trenia sa však jeho farba mení na
kovovo striebornú. Spôsob rozmnožovania úhorov bol
pre ľudstvo po storočia záhadou. Najväčší posun v tomto
smere nastal na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia,
kedy boli objavené jeho larvy a miesto trecieho aktu
v Sargasovom mori. Dodnes však nie je biológia úhora
známa v potrebnej úplnosti. Ľudská činnosť spôsobila,
že počty úhorov v európskych riekach značne poklesli.
Môžu za to stavby neprekonateľných prekážok v tokoch,
znečistenie, rozšírenie nepôvodných chorôb a tiež
nadmerný rybolov, pretože mäso úhora je veľmi chutné
a v mnohých prímorských štátoch je súčasťou tradičnej
kuchyne. Z tohto dôvodu sa odborníci usilujú o jeho
ochranu a umelé rozmnožovanie. Úhor prechádza počas
svojho života dvoma podobami. V larválnom štádiu, ktoré
trvá od vyliahnutia až po dosiahnutie kontinentálnych
brehov, vyzerá skôr ako malá rybka, a hadovitý tvar

tela nadobúda až tesne pred vstupom do brakických
a sladkých vôd. Ešte na konci 19. storočia považovali
drobnú, priehľadnú morskú rybku Leptocephalus
breviostris za samostatný druh. Až Giovanni Battista
Grassi a Salvatore Calandruccio pri odchove v akváriu
zistili a v rokoch 1894 – 1897 uverejnili, že v skutočnosti
je larválnym štádiom vývoja úhora riečneho. Objav bol
pre vtedajšiu vedu významný, pretože pomohol rozlúštiť
záhady rozmnožovania úhora a tiež nájsť miesto jeho
trenia. V sladkovodnom štádiu života je telo úhora dlhé,
hadovitého tvaru. Chrbtová, análna a chvostová plutva
splývajú do jedného celistvého plutvového lemu, pričom
v chrbtovej plutve sa nachádza 245 – 275 mäkkých lúčov
a v análnej plutve 176 – 249 mäkkých lúčov. Brušné
plutvy úplne chýbajú. Prsné plutvy sa nachádzajú hneď za
hlavou. Koža je na prvý pohľad hladká a produkuje veľké
množstvo slizu. Šupiny sú drobné, oválne a zarastené
hlboko v koži. Na rozdiel od väčšiny ostatných druhov
rýb sa tieto šupiny neprekrývajú. Žiabrové viečka sú
pomerne malé, a pretože v bahne a vo veľkých hĺbkach
nie je dýchanie žiabrami dostačujúce, má úhor silne
vyvinuté kožné dýchanie, ktoré mu umožňuje dokonca
aj dočasné opustenie vody. Ústa sú koncové a pomerne
hlboko rozoklané, dosahujúce na úroveň oka, ktoré je
pomerne malé. Na hľadanie potravy slúži predovšetkým
dobre vyvinutý čuch. Úhor tvorí formy s rôzne širokými
čeľusťami, čo pravdepodobne súvisí s druhom prijímanej
potravy. Vďaka tomu dokáže lepšie využívať dostupnú
potravu. Extrémnymi prípadmi tohto morfologického
rôznenia sú forma úzkohlavá a širokohlavá.
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Kde sa stáli predkom, obráťte sa zadkom
Ako vždy v dejinách, i na sklonku 19.
storočia mocní tohto sveta plodili
nepokoje a vojny. Tak „bojovali“
proti biede. Bedač musela zomierať.
Napriek tomu sa rodilo veľa detí,
dediny sa rozrastali, výstavba
hustla a tým vznikali podmienky
na náhodné, žiaľ i cielené požiare
a ničivé ohne. Ľudia takmer bez
techniky, iba s hákmi a putňami, sa
skaze neubránili. Skaza tohto druhu
prinášala biedu a žobrotu.
Varín, po vzore oveľa
väčších miest, hľadal možnosť čo

najúčinnejšie sa brániť požiarom.
Na tento účel bol založený
protipožiarny spolok. Doba bola
priaznivá pre túto činnosť. Politika
sa zvíjala v kŕčoch a jej podmienky
sa menili.
„Vo Varíne na Frolovej medzi sa
bili Preisi s Maďarmi“, tak znela veta
pamätníkov tých čias. Hurbanovské
a pruské vojská vytláčali Maďarov
zo Žiliny cez varínske polia, smerom
do Vrútok. V mlyne, čo stál na
potoku pri židovskom cintoríne,
zostali ležať ranení. Pruské vojská

(Preisi) odvliekli varínskeho kňaza
Šimoníka. Bol zviazaný a vlečený za
vozom, ako burič proti cisárovi.
Organizovaný hasičský spolok
vo Varíne sa horlivo vyvíjal. Snažil
sa byť uniformovaný - čiapky, blúzy,
opasky, na hrudi šterne. Vlastnil
aj svojho plukového trubača
a tak nadobúdal svoj glanc. Trubač
vyhlasoval povely - poplach,
schôdzka, večierka a iné taktické
príkazy - vodu daj, vodu na....
a podobne. Večierka bývala v tomto
znení:

„Fajermani choďte spať,
nemáme čo večerať.
Kúsok chleba komisného
a za grajciar páleného.
Fajermani choďte spať.
Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.“
Slováci nemali dovtedy vojenské
jednotky, teda neexistovali ani
povely na ovládanie mužstva (vpravo
bok, čelom vzad...). Vyparádená
jednotka nastúpená na námestí pred

lekárňou, dostala zreteľný rozkaz
od veliteľa: „Kde ste stáli predkom,
obráťte sa zadkom.“ Povel bol
vykonaný chaoticky, nejednotne,
chlapi sa mrvili sem a tam. Na

zmiernenie situácie veliteľ nakoniec
zreval: „Obráťte sa riťu do apatieky.“
Milan Verčík

Jubilanti
Dňa 26. novembra si obec Varín uctila
v obradnej sieni pri knižnici našich
jubilantov, ktorí sa v druhej polovici roka
2013 dožili krásneho veku 70, 80 a 90 rokov.
Starosta obce pán Miroslav Williger im
poďakoval za všetko, čo urobili pre svoje
rodiny a hlavne pre našu obec Varín.
Do ďalších rokov im poprial veľa zdravia,

pohody a porozumenia v kruhu svojej
rodiny.
Oslavu spríjemnili deti z materskej škôlky
svojimi básničkami a pesničkami. Na
heligónke zahral Paľko Kubala. Nejednému
jubilantovi zaiskrili veselé iskričky v očiach
a do rytmu si podupkávali nohou.

Blízky dnes na Vás myslia vrúcne.
Popriať Vám chceme radosť a zdravie
do mnohých ďalších rokov.
Popriať Vám chceme zdravie, radosť
A čas nech ide krokom.“
Ing. Eva Sauerová

Varínčan
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Len pre deti

Milé deti!
December sa postupne chýli ku koncu a to
znamená, že sa pomaly končí aj ďalší kalendárny
rok. Ešte však, skôr ako si na stôl položíme nový
kalendár s číslom 2014, nás čakajú sviatky, na ktoré
sa tešíme celý rok určite všetci a najviac. Vianoce
sú obdobím, kedy si pripomíname narodenie
malého Ježiška. Zvykom je sa v týchto dňoch
obdarúvať, pozerať krásne rozprávky, či spievať
vianočné koledy. Vianoce sú aj dňami pokoja,
pohody a príjemnej rodinnej atmosféry.

Prajeme Vám preto zo srdca, aby ste prežili krásne
a nezabudnuteľné Vianoce. V roku 2014 nech
sa Vám vo všetkom darí, nech ste zdraví, šťastní
a úspešní. A ako hovorí Filip Neri: „Buďte dobrí,
ak môžete“.
Počas prázdnin určite budete mať viac času a tak
Vás tu čaká nielen osemsmerovka, ale i bludisko,
omaľovánka a hra so slovíčkami.
Príjemnú zábavu.

14

Varínčan

Uvítanie detí do života
V živote každej rodiny je príchod dieťaťa na svet
mimoriadne veľkou udalosťou. Z príchodu malého
človiečika sa teší celá rodina aj naša obec.
Dňa 19. novembra 2013 Obec Varín privítala v obradnej
sieni obce 18 nových detičiek aj so svojimi rodičmi.
Pán starosta obce Miroslav Williger poprial detičkám

veľa zdravia, slnkom zaliate detstvo a milujúcich
rodičov. Čaro tejto chvíle umocnilo aj vystúpenie
detičiek z varínskej materskej škôlky.

Hry so slov

Ing. Eva Sauerová

Výherca tajničky 11/2013: Justína Synáková, Záhrady 678, 013 03 Varín
 KUPÓN Č. 12  KUPÓN Č. 12  KUPÓN Č. 12 

Pomôcky:
Papanin,
tiros, Holan,
tonalit,

Dala do ruky

Manilské
konope

Majiteľka

Odporovacia
spojka

Ani(bás.)

4. časť
tajničky

Ťaví kríţenec

Ruský
polárny
bádateľ

Dala do obalu

Vylúštený text tajničky spolu s nalepeným
kupónom pošlite do 15. januára 2014
na adresu redakcie.
VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 5 €

St.plošná
miera
Rumun.ľud
tanec

Poplatky
štátu

Hlas hada
St.český
ľud.tanec

Druh palmy

Nech
sú sú
Vianoce
Vás
i Vašich
blízkych,
...
Nech
Vianoce Vás
i Vašich
blízkych
...
(záver
je v tajničke)
(odpoveď
je v tajničke
krížovky)

Autor:
Jozef Blaho

2. časť
tajničky

Citoslovce
ľútosti

Mastná
tekutina

Ročné
obdobie

Popevok
Španielsky
člen

Výklenok v
stene
Zn.nákl.auta

Asýrsky boh
mesta Eridu
V, vo(lek.)

Americ.meteo
r.druţica
Hotel na vode

Tropická
rastlina
Úlomková
hornina

Omámil

Jedlo
Roztavoval

Český básnik

Pomôcky:
pelit, assai,
latit, Ru, Ura,
Amina

Akváriová
rybka
Polovica osi

Krík
Buničina

Taliansky
súhlas
Zvýšila

Pleva(odb.)
Hornina
podobná
monzonitu

Časť
vojenského
oddielu

Prazeodým
(zn.)
Nespala

Poľoval
Španielska
rieka

Tieţ

Náčinie
rybára
Náčrt

Dôvera
(hovor.)
Klepať, po
česky

Druh trhaviny

Sladkovodná
ryba

Telocvičná
poloha
3. časť
tajničky

Austrálsky
medvedík
Ţenské meno

Anglická rieka
Prácenescho
pnosť(skr.)

Pálenka

Mohamedova
matka

Tkanina s
lesklým
povrchom

Španielsky
spisovateľ
Španiel.rieka

Japon.lovkyň
a perlorodiek
MPZ áut
Tuniska

Časť tela
Niţší turecký
dôstojník

Meno Adely

Boh vetra na
Tahiti

Ovos,po
anglicky

Súčasť
krosien
Ruská rieka

Kremitý diorit

Varínčan

Dosť,
mnoho(hud.)

Kód
Talianska
Štvorček
(typ.)

Antidaktyl
Skratka ulice

Arménsky
ľudový
spevák

1. časť
tajničky

Moc

Druh
tropického
mravca

Vazal(hist.)
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