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MESAČNÝ SPRAVODAJ O ŽIVOTE VARÍNA u
ROČNÍK XIX. u
ČÍSLO 196 u
TERRA VARNA 1254

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
n
VEREJNÁ SÚŤAŽ
n
Z KULTÚRNYCH PODUJATÍ
n
MEDAILOVÍ LUKOSTRELCI AJ MAŽORETKY
n
SEPARUJME, CHRÁNIME SI ŽIVOTNÉ PROSTREDIE...
n

Foto: Miroslav Kuliha

Lukostrelecký klub Varín pozýva na
Medzinárodný lukostrelecký pretek VARÍN CUP 2012
Chata Fatranka 30.6. – 1.7. 2012-06-12
0,33 € 10,- Sk

Jún 2012
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Varínčan

Zápisnica
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2012
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 3/2012
6. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 4/2012
7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 5/2012
8. Schválenie mesačného platu starostu obce
9. Majetok obce
10. Obchodná verejná súťaž
11. Záverečne správy z auditov na Základnej škole s materskou školou
Ondreja Štefku Varín
12. Informácie pre poslancov
13. Interpelácie poslancov
Záver
Určenie zapisovateľa. Určenie overovateľov zápisnice a uznesení. Voľba
návrhovej komisie
Starosta obce určil ako zapisovateľku Máriu Tichú a podal návrh na:
· overovateľov zápisnice: Marek Tabaček, PaedDr. Emília Surovcová
· návrhovú komisiu: Ing. Patrik Miho
Hlasovanie číslo 252
za schválenie overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: za: 9 ,proti: 0,zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh.
Kontrola plnenia uznesení
Vstupnú informáciu k prerokovaniu tohto bodu programu podala Ing.
Helena Gregová, hlavná kontrolórka obce.
V diskusii vystúpili: Ing. Helena Gregová, Miroslav Williger – starosta obce,
JUDr. Peter Rybár, Ing. Patrik Miho, Ing. Michal Cvacho
UZNESENIE č. 16/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Správu hlavnej kontrolórky obce o plnení úloh zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva
b) Ukladá
1. Pripraviť prehľad, akým spôsobom boli vyriešené výhrady, týkajúce sa
schválenia záverečného účtu s výhradami.
Termín:
do najbližšieho zasadnutia OZ
Zodpovedný: hlavná kontrolórka obce
Hlasovanie za schválenie uznesenia č. 16/2012
Hlasovanie: za: 10 ,proti: 0,zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 16/2012.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 3/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 3/2012 o obmedzení
hazardných hier na území Obce Varín
Hlasovanie za schválenie Všeobecne záväzného nariadenia číslo 3/2012.
Hlasovanie: za: 10proti: 0,zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Varín
č. 3/2012.
Marek Tabaček podal návrh na vykonanie kontroly počtu výherných hracích
prístrojov na území Obce Varín.
Pred hlasovaním bolo udelené slovo osobám s poradným hlasom, ktorý
nevyužili.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
UZNESENIE č. 17/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Ukladá
1. Vykonať kontrolu počtu výherných hracích prístrojov na území Obce
Varín.
Termín:
do najbližšieho zasadnutia OZ
Zodpovedá: hlavná kontrolórka obce

Hlasovanie za schválenie uznesenia č. 17/2012
Hlasovanie: za: 10 ,proti: 0,zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 17/2012.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 4/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 4/2012 o výške
mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu
detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
centra voľného času, o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni s nasledujúcimi
zmenami:
I.
V §2 ods. 4 sa číslo 7 nahradzuje číslom 6 a číslo 8 nahradzuje
číslom 7.
II.
V §4 ods. 1 písmeno a) sa vypúšťa časť vety: „ na jeden
záujmový útvar“
III. V §4 ods. 1 písmeno b) sa vypúšťa časť vety: „ na jeden záujmový
útvar“
IV. V §4 ods. 2 sa vypúšťa časť vety: „ pre jeden záujmový útvar“
V.
§ 4 ods. 3 znie: „Príspevok podľa §4 ods. 1 písm. a) a b) sa
uhrádza najneskôr do 14.09. príslušného kalendárneho roka
za celý rok, príspevok klubov podľa §4 ods. 1 písm. c) sa
uhrádza mesačne.“
VI. V §4 ods. 2 sa skratka CVČ nahrádza celým názvom: „centrum
voľného času“.
VII.
V §4 ods. 5 prvá veta znie: „Príspevok na osobu pokrýva
členstvo v maximálne dvoch záujmových útvaroch podľa
výberu člena záujmového útvaru.“
VIII. V §5 ods. 4 písmeno c) sa suma 1,38 € nahradzuje sumou 1,31 €.
IX. V §5 ods. 5 písmeno a) sa vypúšťa suma 2,49 €
X.
V §5 ods. 5 písmeno b) sa vypúšťa suma 2,49 €
XI. V §5 ods. 5 písmeno c) sa vypúšťa suma 2,49 €
XII.V §5 ods. 5 písmeno d) sa vypúšťa suma 1,25 €
Hlasovanie za schválenie Všeobecne záväzného nariadenia číslo 4/2012 so
zapracovanými zmenami.
Hlasovanie: za: 10proti: 0,zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Varín
č. 4/2012.
Schválenie mesačného platu starostu
Hlasovanie č. 257
Hlasovanie za návrh poslanca JUDr. Petra Rybára na výšku platu starostu
obce Varín vo výške 2500,00 €.
Hlasovanie: za: 3 ,proti: 4,zdržali sa: 2
Hlasovanie č. 258
Hlasovanie za návrh poslanca Ing. Petra Málika na výšku platu starostu obce
Varín vo výške 2600,00 €.
Hlasovanie: za: 6 ,proti: 2,zdržali sa: 1
UZNESENIE č. 18/2012
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2012,
konaného dňa 26.4.2012
k bodu Schválenie mesačného platu starostu
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. plat starostovi obce v súlade s §3 zákona 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších noviel zvýšený podľa §4 bodu 2 o 52,4 %, čo predstavuje sumu
2600 €.
Hlasovanie za schválenie uznesenia č. 18/2012
Hlasovanie: za 9 ,proti: 0,zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 18/2012.
Miroslav Williger - starosta Obce Varín pozastavil výkon uznesenia č.
18/2012 podľa §13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Ing. Peter Malík predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
verejnej funkcie predniesol poslancom správu z kontroly majetkového
priznania starostu obce.

Varínčan
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10 rád pre vydarenú dovolenku
Keďže sa blíži čas prázdnin a dovoleniek, v rámci meditácie môžeme pouvažovať aj o našich dňoch oddychu, ktorý potrebujeme na zotavenie sa a načerpanie nových síl. Prijmite týchto 10 impulzov.
1. Vydarená dovolenka predpokladá prípravu
Dovolenka nám musí pasovať. Je potrebné citlivo prijať a rešpektovať
túžby a očakávania spolucestujúcich (rodina, skupina, priatelia), záujmy
jednotlivcov a taktiež ich finančné možnosti. To všetko predpokladá
rozhovory a spoločnú prípravu. Za úspech dovolenky sú zodpovední všetci
spoločne.
2. Dovolenkou nech už je samotné pricestovanie
Cestovanie je potrebné naplánovať tak, aby mohlo prebehnúť bez hektiky
a stresu. Je dobré rozdeliť ho na niekoľko etáp, aby ho zvládli všetci
spolucestujúci (zvlášť deti, postihnutí, starší ľudia). Nezabudnime na
odpočinok a nejaké zaujímavosti, aby už úvodná cesta bola novým
zážitkom a skúsenosťou.

Adam Vraňák 26.3.2012
Timotej Škrobák 23.4.2012
Peter Pallo 26.4.2012
Tobias Obšivan 30.4.2012
Narodil sa občan vzácny – aj keď maličký.
Čo mu dáme do vena? Vence, kvety, kytičky?
K tomu úsmev otca – lásku jeho mamičky!
Narodil sa občan vzácny – aj keď maličký.“

3. Dovolenka – zotaviť dušu
Vytvorme si odstup od problémov, ktoré nás trápia... Vyrozprávajme sa
príbuzným, priateľom a známym. Urobme tak ale hneď na začiatku, aby sa
nám dovolenka stala oddychom. Duša si oddýchne vtedy, keď je vyprázdnená.
4. Dovolenka – telesná rekreácia
Načerpanie nových síl, utuženie zdravia... Nič však nepreháňať. Zamerať
sa na vyváženosť športu a oddychu. Znovunadobudnutie a upevnenie
telesných síl. Nájsť mieru, ktorá osoží môjmu zdraviu.
5. Dovolenka – nájsť si čas...
... pre koho alebo pre čo mám počas roka málo času? Čas pre seba samého,
priateľov, čas na rozhovor, na premýšľanie...
6. Dovolenka – cesta dovnútra
Dovolenka ponúka možnosti, čas a impulzy, aby som sa bližšie stretol s Bohom a posilnil sa pre život.
7. Dovolenka - byť otvorení...
... pre stretnutia, zážitky, skúsenosti, otvorení pre nové kultúry, mravy a
zvyky (napr. kultúra stolovania), otvorení pre iné jazyky, spoločenské
formy, spôsoby myslenia, vyjadrovania pocitov, vieru.
8. Obohatenie prírodou a kultúrou
Putovanie, pri ktorom zažijeme prírodu a zaoberáme sa hodnotným
umením, hudbou a literatúrou.
9. Dovolenkár je nositeľom „posolstva“ pre navštívenú krajinu
Keď niekto cestuje na dovolenku, nestáva sa iným človekom. Zostáva
úradníkom, robotníkom, kňazom, kresťanom atď. Svoju podstatu nesie so
sebou ako posolstvo. Ohľaduplnosť na zvyky, spôsoby a religiozitu
navštívenej krajiny, prípadne hostiteľa patrí k samozrejmosti.
10. Po návrate
Späť doma, v bežnom pracovnom dni, je potrebné zážitky z dovolenky
„prežuť“ a vnútorne spracovať. Niektoré pozitívne skúsenosti a poznatky
získané na dovolenke možno úspešne zabudovať aj do nášho života. Tak
bude mať dovolenka zmysel nielen sama pre seba, ale pomôže nám oživiť
šedý každodenný život a urobiť ho príjemnejším.
Dalibor Mišura
zdroj: Biskupstvo Eisenstadt

pani Eva Novosadová
89.
pani Mária Milová
87.
pani Antónia Andelová
86.
pán Anton Brežný
86.
pán Vojtech Gábor
84.
pani Irena Hoštáková
84.
pani Mária Stehlíková
83.
pani Amália Franeková
81.
pani Kristína Šimlíková
79.
pani Mária Rendeková
79.
pani Magdaléna Vráblová 78.
pani Pavlína Ševčíková
78.
pani Margita Tomašovská 78.

pán Jozef Púčik
77.
pán Ladislav Mestický
76.
pán Adam Kapasný
74.
pani Anna Šimlíková
74.
pán Milan Chabada
72.
pani Helena Muráňová
71.
pán Milan Hruška
71.
pani Edita Staníková, MUDr. 71.
Okrúhle narodeniny oslavujú:
75-te pani Mária Janíková
pán Pavol Haluška
70-te pani Ing. Eva Prekopová

„V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.“

Odišli do večnosti
pán Rudolf Zimen  ٭8.7.1938 † 7.5.2012
pán Anton Mucha  ٭26.5.1924 † 17.5.2012
„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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UZNESENIE č. 19/2012
a) Berie na vedomie
1. informáciu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone verejnej funkcie o preskúmaní majetkového priznania
Miroslava Willigera - starostu Obce Varín za rok 2011,
2. konštatovanie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
verejnej funkcie, že starosta obce vo svojom majetkovom priznaní
uviedol všetky potrebné informácie, ktoré sú pravdivé.
Hlasovanie za schválenie uznesenia č. 19/2012
Hlasovanie: za 9,proti: 0,zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 19/2012.
Majetok obce
a) Žiadosť o predaj pozemku – Moravčík Ľuboslav - POTRAVINKA

Varínčan
Hlasovanie poslancov na treťom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo
Varíne v roku 2012 konanom dňa 26.04.2012
Hlasovanie poslancov:

Poslanec
Ing. Marán Androvič
Karol Boka
Ing. Michal Cvacho
Ing. Jozef Kabatier
Ing. Peter Málik
Štefan Noga
Ľudmila Porubčanská

UZNESENIE č. 20/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Neschvaľuje
1. odpredaj pozemku parc.č. 262 v k.ú. Varín v podiele 10/40 firme Moravčík
Ľuboslav – Potravinka, IČO: 31073719 do doby predloženia súhlasu
spoluvlastníčky p. Santovej s odpredajom spoluvlastníckeho podielu na
uvedenej nehnuteľnosti, nakoľko je to v rozpore s § 140 Občianskeho zákona.
Hlasovanie za schválenie uznesenia č. 20/2012
Hlasovanie: za 9,proti: 0,zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 20/2012.
Žiadosť o právo prechodu
UZNESENIE č. 21/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Neschvaľuje
1. Žiadosti p. Júliusa Androviča ml.
Hlasovanie č. 262
Hlasovanie: za 9 ,proti: 0,zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 21/2012.
c) Zrušenie uznesenia OZ – p. Hrivo, p. Bordáč
UZNESENIE č. 22/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Ruší
1. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 2/2011 v sekcií 1. Schvaľuje bod
1.27
2. Uznesenie č. 111/2011
Hlasovanie za schválenie uznesenia č. 22/2012
Hlasovanie: za 8,proti: 0,zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 22/2012.
Obchodná verejná súťaž
UZNESENIE č. 23/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Ukladá
1. Prehodnotiť dopad predaja pozemku C-KN parc.č. 1037/10 v k.ú.
Varín o výmere 59 m2 na stavby nachádzajúce sa na susediacich
nehnuteľnostiach.
Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ
Zodpovedná: stavebná komisia
Hlasovanie za schválenie uznesenia č. 23/2012
Hlasovanie: za 8,proti: 0,zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 23/2012.
Informácie pre poslancov
Starosta obce podal poslancom informácie o:
a) Uzavretie zmluvy s firmou MARPEDA, s.r.o. na nebytové priestory
v zdravotnom stredisku (MUDr. Marcová Oľga)
b) Vytvorenie mailových účtov pre poslancov a odovzdanie hesiel
c) Rekonštrukcia plota na ulici Dr. Jozefa Tisu
Bod rokovania číslo 11
Interpelácie poslancov
Miroslav Williger, starosta obce, vyzval poslancov, aby položili svoje otázky.
Bod rokovania číslo 12
Záver
Miroslav Williger, starosta obce, poďakoval všetkým prítomným za účasť
a ukončil druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Miroslav Williger - starosta Obce Varín podpisuje zápisnicu s výhradou
pozastavenia výkonu uznesenia č. 18/2012 podľa §13 ods. 6 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

JUDr. Peter Rybár
PaedDr. Emília Surovcová
Marek Tabaček
Mgr. Karol Tichý

Hlasovanie
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Vysvetlivky: (+ za), (- proti), (/ zdržal sa), (0 neprítomný)
Komentár k hlasovaniam:
251
Hlasovanie za schválenie návrhu programu zasadnutia OZ podľa
pozvánky s vynechaním bodu rokovania č. 7 a 11.
252
Hlasovanie za schválenie overovateľov zápisnice Marek Tabaček,
PaedDr. Emília Surovcová návrhovej komisie: Ing. Patrik Miho.
253
Hlasovanie za schválenie uznesenia 16/2012
254
Hlasovanie za schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 3/2012
255
Hlasovanie za schválenie uznesenia 17/2012
256
Hlasovanie za schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2012
257
Hlasovanie za návrh poslanca JUDr. Petra Rybára na výšku platu
starostu obce Varín vo výške 2500,00 €.
258
Hlasovanie za návrh poslanca Ing. Petra Málika na výšku platu
starostu obce Varín vo výške 2600,00 €.
259
Hlasovanie za schválenie uznesenia č. 18/2012
260
Hlasovanie za schválenie uznesenia č. 19/2012
261
Hlasovanie za schválenie uznesenia č. 20/2012
262
Hlasovanie za schválenie uznesenia č. 21/2012
263
Hlasovanie za schválenie uznesenia č. 22/2012
264
Hlasovanie za schválenie uznesenia č. 23/2012

BYTOVÁ KOMISIA
Bytová komisia zriadená pri obecnom zastupiteľstve (OZ ) obce
Varín, je najviac vyťažená komisia zo všetkých komisií pri OZ. Jej
úlohou je prideľovanie bytov a posudzovanie podaných žiadostí
o pridelenie nájomného bytu, kontrola dodržovania nájomných
zmlúv, riešenie podnetov od nájomníkov, ako aj občanov Varína,
riešenie ostatných otázok, ktoré súvisia s bývaním, napr. vzájomná
výmena bytov a pod... Plní úlohy určené podľa Štatútu Bytovej
komisie a vyplývajúce z ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov. Je skutočne ťažké, v niektorých prípadoch rozhodnúť
spravodlivo, čo vyžaduje citlivý, rozumný a vyvážený prístup od
členov komisie.
V obci Varín máme 3 nájomné bytovky sociálneho charakteru.
Každá bytovka má určeného svojho domovníka.

Členovia bytovej komisie:
1. Karol Tichý - predseda
2. Ľubomír Sečkár
3. Ján Hodoň
4. Michal Cvacho
5. Ľudmila Porubčanská
6. Jozef Kabatier
7. Miroslav Wiliger
8. Jozef Rovňan
Bytová komisia sa zvoláva pravidelne, minimálne raz mesačne, no
koľkokrát si situácia okolo bytov vyžaduje zvolať zasadanie komisie
aj trikrát do mesiaca. Z každého zasadnutia je spísaná zápisnica
a prezenčná listina.
Karol Tichý – Ľubomír Sečkár

Varínčan

5

Varínski lukostrelci pokračujú v medailovom ťažení aj v zahraničí
V sobotu 5. mája si varínski lukostrelci rozšírili svoju zbierku medailí. Na treťom kole Grand Prix v poľskom meste Jaworze /pretek
bol súčasne aj 2. kolom Európskeho pohára/ obstáli veľmi dobre.
Timotej Žák bol víťazom kategórie kadet a Števko Zicho v tej istej
kategórii skončil na druhom mieste. Ostatní naši lukostrelci sa
umiestnili v prvej desiatke.
Chlapci sa snažia. Po prvom kole Európskeho pohára v Maďarsku
a druhom kole v Poľsku im patria prvé tri miesta.
Nikoho nenechali na pochybách ani na preteku 4. kola Grand Prix
doma vo Varíne. Tu naši lukostrelci získali hneď niekoľko medailí.
Chlapci obsadili prvé tri miesta. Zabodovali však aj ostatní naši
pretekári - v kategórii mužov skončil na prvom mieste Janko
Bugáň, vo veteránoch bol prvý Pavol Bros.
V detských disciplínach sa na prvom mieste umiestnila Miška Bugáňová, druhý bol Frederik Forner. Medzi juniormi získal zlato Boris Paľo. V ženskej kategórii bola naša Danka Paľová strieborná.
Preteku sa zúčastnilo 150 lukostrelcov zo štyroch európskych
štátov.

Organizácia preteku bola zo strany pretekárov, aj samotného
rakúskeho komisára hodnotená na výbornú.
V najbližšej dobe našich lukostrelcov čakajú preteky v Čechách,
Poľsku a v závere mesiaca pretek Európskeho pohára – Varín cup
2012, ktorý bol zaradený medzi „ top“ závody v Európe. Pretek sa
uskutoční v dňoch 30. júna – 1. júla Pod Jedľovinou v okolí Chaty
Fatranka a majú sa ho zúčastniť pretekári osemnástich štátov.
Usporiadať takýto pretek je pre organizátorov, aj samotnú Obec
Varín pocta, ale aj obrovský
záväzok – pripraviť pretek
na európskej úrovni.
Príďme povzbudiť svojich a
pomôžme organizátorom,
aby sa varínska súťaž do
lukostreleckej histórie
zapísala zlatými písmenami.

Mladý záchranár
V úvode môjho článku sa vám chcem prihovoriť a
prezentovať vám zakladateľa a riaditeľa Rescue
team Slovakia Ing. Samuela Hruškovica. V rubrike mladého záchranára sa vás budeme snažiť
pravidelne informovať o prevencii kriminality
detí a mládeže, detskej úrazovosti a problematike
s nimi súvisiacimi.
Kto to Ing. Samuel Hruškovic vlastne je?
- od roku 2004 tvorca preventívno-vzdelávacej aplikácie Mladý
záchranár, www.mladyzachranar.sk,
- držiteľ ocenenia „Krištáľové srdce v drotárskych rukách“
Spoločnosti Ferdinanda Martinenga, udeľovaného za šírenie
myšlienky humanity a solidarity v Európe, 2007,
- ministrom zdravotníctva MUDr. Valentovičom menovaný za
národného koordinátora prevencie úrazov u detí a dorastu v SR
na roky 2008/2009,
- člen medzirezortnej odbornej pracovnej skupiny na
Ministerstve zdravotníctva SR v roku 2008, ktorá pripravovala
Národný program starostlivosti o deti a dorast na roky 2008 –
2015,
- iniciátor voliteľného preventívno-vzdelávacieho predmetu
Mladý záchranár a realizátor učebných osnov uvedeného
predmetu pre I. a II. stupeň základných škôl v SR, 2009 – 2010,
- tvorca nového záchranárskeho portálu na doméne www.112.sk
v rámci EÚ projektu,
- autor a vydavateľ detského záchranárskeho časopisu Mladý
záchranár, ktorý je určený pre materské a základné školy v SR,
- tvorca odborných metodík z oblasti prevencie úrazov, násilia,
kriminality a negatívnych spoločenských javov a postupov
riešenia vzniknutých krízových situácií,
- ministrom vnútra JUDr. Kaliňákom roku 2010 menovaný za
člena expertnej skupiny na prípravu stratégie v oblasti prevencie
kriminality u detí a dorastu v SR,
- uznávaná autorita v oblasti záchranárstva a prevencie úrazov,
násilia a kriminality u detí a mládeže v SR.
So záchranárskym psom hľadal zasypaných ľudí v zemetrasením
postihnutom Iráne. Pomáhal v Hejciach, kde sa zrútili slovenskí
vojaci počas návratu z misie. Dobrovoľným záchranárom je viac
ako pätnásť rokov. Po rokoch záchranárčenia si povedal, že
prevenciou môže zachrániť viac životov ako akciami v teréne.
Uvedomil si, že dôležitejšie je predchádzať úrazom a nehodám.
„Keď vyťahujete z vody utopené dieťa, komunikujete s rodičmi a
uvedomujete si celoživotné následky takejto straty, hľadáte
nezvestné deti, ste pri lesných požiaroch a povodniach, ktoré majú
tragické následky, musíte niečo urobiť.“ To bol dôvod, prečo sa
začal venovať prevencii, ktorú štát zatiaľ nevníma ako prioritu.
Na Slovensku ročne pri úrazoch zomrie toľko detí, že sa každý rok
môže zavrieť až sedem školských tried. „Pozitívnym príkladom

prevencie je Švédsko, kde je úmrtnosť detí pri úrazoch nižšia o 300
percent.
Ing. Samuel Hruškovic je iniciátor voliteľného predmetu „Mladý
záchranár“, ktorý učí deti ako hravou formou riešiť krízové situácie,
vedieť poskytnúť prvú pomoc, vyvarovať sa zbytočných úrazov,
násilia a kriminálneho správania. Učí súčasne detí spolupatričnosti.
Spoločnosť význam Mladého záchranára pocíti viackrát. Po prvý
raz okamžite po zavedení povinného predmetu. Po druhý raz
vtedy, keď už z detí vyrastú rodičia a získané návyky prenesú na
svoje deti.
Krátky rozhovor
Samo, spomínal si, že by si chcel Mladého záchranára presadiť ako
povinný predmet na školách. Prečo si myslíš, že je to také dôležité?
Podľa mňa je škoda každého premárneného roka. Preto záleží na
tom, aby Mladý záchranár bol povinným predmetom, ktorý
podchytí všetky deti. V jednom školskom ročníku je približne 50tisíc detí. Ak ich nepodchytíme, vyrastie z nich riziková generácia.
Deti preventívnym vzdelávaním budú zodpovednejšie nielen voči
sebe, ale aj k svojim kamarátom, učiteľom, rodičom. Deti sa dnes
v škole učia takmer všetko. To najpodstatnejšie ich ale neučíme –
ako na seba dávať pozor.
Stretol si sa už niekde s takto fungujúcimi projektmi? Napríklad
v Európskej únii?
Podobné projekty fungujú v európskych štátoch už roky. Slovenský
zaujal napríklad Francúzov, ktorí sa tejto problematike dlhodobo
venujú.
Čo týmto projektom sleduješ a aká je jeho hlavná myšlienka?
Človek sa minimálne raz v živote dostane do situácie, kedy bude
môcť inej osobe zachrániť život alebo na takúto pomoc bude
odkázaný. Chráňme si preto naše životy navzájom. Rodičia, nech sú
akokoľvek zodpovední a snažia sa svoje deti dobre vychovávať, nie
vždy dokážu sami ovplyvniť ich zdravý vývoj. Pomôcť by mali
škola, štát, okolie, komunita.
Čo by si v závere nášho rozhovoru odkázal rodičom
a ich deťom?
Aby sa deti mohli vracať domov živé a zdravé, aby sa vyvarovali návykovým látkam
a problémom so zákonom.
V úlohe zabezpečenia života
v zdravej spoločnosti v porovnaní s vyspelým svetom
výrazne zaostávame. Ak by verejnosť bola ochotná a schopná takto
pomôcť vo svojom okolí, potom bude reťaz záchrany funkčná.
Ľubomír Sečkár

6

Varínčan

Vďaka za lásku
Máj je mesiacom lásky, mariánskej
úcty, vďaky matkám...
Pri tejto príležitosti pripravilo
Miestne kultúrne stredisko Varín
na nedeľu 20. mája koncert –
Vďaka za lásku, ktorý sa uskutočnil vo farskom kostole Najsvätejšej
Trojice vo Varíne.
Účinkovali: Varínsky spevácky
zbor pod vedením dirigentky pani
Helenky Matejkovej, klaviristi:
Martinka Synáková, Juraj Kardoš,

Lukáš Chobot, Martin Cvacho,
gitaristka Karin Cigániková,
speváčka Miška Sobolová, recitátorka Ing. Helena Staníková. Programom sprevádzala MUDr. Katarína Murajdová.
Odzneli chrámové piesne i súčasné moderné skladby, básne, úvahy, zamyslenia...
Vďaka účinkujúcim sa tohtoročná
tretia májová nedeľa stala dňom
ešte sviatočnejším.

Mariánske večeradlo
My, Mariánski ctitelia sa
stretávame vo farskom
kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne každú nedeľu popoludní o 14.00 hod.
a modlíme sa sv. ruženec.
/Ruženec – od slova ruža
– kvet, ktorý je symbolom
lásky./
Snažíme sa, aby táto modlitba bola prejavom lásky
k Bohu, Panne Márii
i k blížnym.
Vo štvrtok 24. mája zavítal do našej farnosti dominikán páter Humbert Virdzek, OP a spoločne s ním sme sa pomodlili sv. ruženec
formou večeradla. Predmodlievali sa mladí varínski farníci, ktorí vytvorili novú ružu
nášho ružencového bratstva.
Páter Humbet v príhovore počas sv. omše, ktorá nasledovala
bezprostredne po večeradle,
pripomenul 95. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime.
Všetci prítomní zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie seba, svoje rodiny a celý
svet, o čo žiadala vo Fatime naša nebeská Matka. Svätá omša
bola spojená s krátkou adoráciou.
Páter Humbert tiež pozval na
duchovné cvičenia konané formou večeradla, ktoré sa pre
dekanáty Žilina, Varín, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Martin, Bytča, Považská Bystrica,
Ilava, Púchov, Trenčín a Bánovce nad Bebravou budú v dňoch 19. – 22. júla konať
u saleziánov v Žiline.
Na záver slávnosti sme sa
pátrovi Humbertovi poďakovali za povzbudzujúce
slová a spoločne sme sa zúčastnili agapé.
Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
príprave a organizácii tejto
milej slávnosti patrí naša
vďaka.
S. Bulejčíková

O Človeku
s veľkým “Č“
Rada by som napísala
niečo o našom rodákovi MUDr. Františkovi
Bugáňovi, CSc.,
ktorého som spoznala
v období, keď som potrebovala pomoc pre
môjho syna.
Narodil sa s postihnutím ľavej ruky.
Ako matka som sa mu snažila všemožne
pomôcť, a preto som pomoc hľadala nielen doma na Slovensku, ale aj v Čechách
a tiež v Nemecku. Žiaľ, liečba v Nemecku
sa pre nedostatok finančných prostriedkov zrealizovať nemohla. Vtedy som sa
dozvedela o MUDr. Bugáňovi – primárovi
Ortopedického oddelenia Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.
Stretnutie s ním mi sprostredkovala manželka MUDr. Bugáňa pani Marta Bugáňová.
Pán doktor si ma pozorne vypočul a okamžite začal konať. Navrhol operáciu na jeho
košickom ortopedickom oddelení. Môj
syn chirurgický zákrok podstúpil a po týždennej hospitalizácii mi ho MUDr. František Bugáň sám osobne priviezol späť
domov do Varína. Všetko bez nároku na
hocijakú odmenu. Z jeho strany to bola
absolútne nezištná pomoc. Som mu za ňu
nesmierne vďačná.
Viem o viacerých rodákoch, ktorým
MUDr. Bugáň veľmi intenzívne pomohol,
a preto sa chcem za nás všetkých, ale
predovšetkým za svojho syna MUDr.
Františkovi Bugáňovi, CSc. úprimne
poďakovať:
„Ďakujem, pán doktor!“
Mária Martinčeková
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Mažoretky opäť zažiarili
7.apríla . 2012 sa konal už 2.ročník nepostupovej súťaže
začínajúcich mažoretiek v českom meste Litovel, pod názvom
„O Litovelský pohárek“. Mažoretky z Centra voľného času Varín
nemohli na tejto súťaži chýbať vzhľadom na skutočnosť, že
v minulom ročníku tam obsadili dve prvé miesta.
Tento rok v silnej konkurencii opäť nesklamali a umiestnili sa znova
na stupni víťazov. Tentokrát to boli dve krásne druhé miesta a to
v kategórii junioriek a senioriek.

Prešlo pár týždňov a bol tu dátum 19. máj, kedy sa konal III. ročník
nepostupovej súťaže začínajúcich a amatérskych mažoretiek
v českom meste Jemnice „O májovú korunku DDM Jemnice“. Tejto
súťaže sa zúčastnili súbory z 27 miest Českej a Slovenskej republiky.
Medzi mini aj naše mažoretky v kategóriách kadetky, juniorky
a seniorky. Išlo o nesmierne náročnú súťaž. Naše dievčatá bojovali
s najlepšími súbormi v Českej republike. Pôsobivé kostýmy,
mladosť, krása, disciplína a tvrdá práca si opäť vyslúžili krásne
umiestnenie.
Seniorky pod vedením umeleckej trénerky Lucky Michálkovej si
zaslúžene vytancovali krásne 1.miesto. Nesklamali však ani
juniorky, ktorým chýbali len 4 body a mali by tretie miesto. Aj naše
najmenšie kadetky spomedzi 23 súborov získali krásne 10.miesto,

Zo života
varínskych hasičov
Stavanie májov na verejných priestranstvách je vo Varíne výlučne
v réžii hasičov. Nebolo tomu inak ani v tomto roku.
V posledný aprílový podvečer tak postavili máj na Námestí
sv. Floriána a tiež pri farskom kostole.
Samotnému postaveniu predchádzala, samozrejme, príprava –
výber stromu, spílenie, odkôrnenie, výzdoba ....

čo je na prvýkrát veľký úspech. Celá atmosféra bola ešte
podčiarknutá MS v hokeji, kedy naši teraz už „zlatí, strieborní“
chlapci bojovali s Čechmi a slogan SLOVENSKO DO TOHO nebolo
počuť len v Jemnickom areáli, ale aj po ceste domov.
Všetkým dievčatám zo srdca gratulujem a som na ne nesmierne
pyšná. Prajem im, nech sú aj naďalej ozdobou každého kultúrneho
či športového podujatia.
Mariana Bohačiaková, CVČ Varín
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ŠKOLA INFORMUJE
Život školy sa podobá životu človeka.
Oslavujú sa jej narodeniny, výročia, úspechy.
Naša škola , i keď sa nám to zdá z pohľadu
času neuveriteľné, už 60 rokov učí, vzdeláva a vychováva. Pokúša sa dávať svojim
žiakom cez svojich pedagógov základy
všetkého, čo ľudstvo objavilo, vynašlo,
vymyslelo.
Škola, to nie je názov a budova, ale sú to
žiaci, učitelia, rodičia, atmosféra školy,
spoločne strávené chvíle, mnoho spomienok, mien a osudov.
V zrkadle spomienok sa vynárajú žiaci,
ktorí vrchovatou mierou prispeli k dobrému menu školy, ktorí sa veľmi dobre uplatnili a uplatňujú v živote.
Spomíname na osobnosti, ktoré tu stáli za
katedrou a svedomite si plnili povinnosti
pri výchove žiakov k zodpovednosti,
učitelia so zmyslom pre čestnosť a ľudskosť. Mnoho z nich si uvedomovalo, že
„človek je len vtedy človekom, ak niečo
spraví zo svojho života. Niečo také, po čom
ľudia ako po moste budú kráčať k ľudskej
budúcnosti.“ Je to veľmi presná charakte-

Oslava narodenín je vždy vzácnou
príležitosťou, aby sa ľudia zastavili, stretli,
zaspomínali a zaželali si do budúcnosti len
to najlepšie.
Varínska škola oslavuje šesťdesiatku.
Mnohí v nej strávili nejeden rok, či už ako
žiaci, učitelia, alebo rodičia žiakov. Každý
si k nej vybudoval svoj vlastný vzťah. Je to
niečo podobné ako s domom. Iné je kúpiť si
hotový dom a iné je vybudovať ho
vlastným úsilím a rukami. Odhliadnuc od
práce a času, ktorý sme investovali, človek
má úplne iný vzťah k „svojmu“ domu.
Vlastnoručne stavaný dom nie je len nejaká
strecha nad hlavou, je to kus domova,
vlastný príbytok.
Tento pohľad možno vztiahnuť aj na školu.
Veď ona nie je vytvorená len z tehál a múrov, tvoria ju ľudia ako živé kamene. My si
pripomíname síce 60. výročie jej zhotovenia a otvorenia, ale zároveň si spomíname na konkrétnych pedagógov, žiakov,
spolužiakov, zamestnancov. ... My všetci
sme svojím spôsobom do tejto školy
„zabudovaní“. Ona je tiež domom, ktorý je
trpezlivo budovaný vlastnými rukami
a snažením sa.
V očiach mnohých je však škola vnímaná
ako vyfabrikovaný objekt, účelová stavba,
ku ktorej sa osobný vzťah nebuduje. Je to
inštitúcia, ktorú využívame v určitej fáze
života, poskytne nám strechu nad hlavou a
po skončení školskej dochádzky ju opúšťa-

ristika učiteľského povolania. Povolania,
nie zamestnania, pretože učiteľstvo je
poslaním...
Ďakujem všetkým pedagogickým aj
nepedagogickým pracovníkom, ktorí za 60
rokov existencie školy nechali v nej časť
svojho ja a prispeli svojím obetavým prístupom k celkovým hodnotným výsledkom.
Našej oslávenkyni želám, aby sa zapísala
do pamäte mnohých, by sa stala školou
vyhľadávanou a navštevovanou.
Nech škola stane sa „dielňou ľudskosti“,
nech škola ponúkne „cvičisko práce“,
nech škola predstavuje „výrobňu svetla“.
nech je „škola hrou“...
(Ján Amos Komenský)
Prajem našej škole, pri príležitosti jej výročia, ďalší rozlet a skvelé úspechy.
Mgr. Anna Bielková
riaditeľka školy

me. Skutočný a osobný vzťah k škole majú
dnes len máloktorí ľudia.
Niet pochýb, že školu vnímame intenzívne
len v istých etapách nášho života, keď ju
potrebujeme a ona pomáha postaviť sa na
nohy nám alebo našim deťom. Ale ona je
omnoho viac a predovšetkým nie je od nás
nezávislá. Veď to nie je len účelové
zariadenie, je to predsa priestor, v ktorom
sa stávame ľuďmi. Osobný postoj k škole
pôsobí na formovanie ľudského rozmeru
všetkých, ktorí s ňou prichádzajú do styku.
Preto si želám, aby škola bola živým
spoločenstvom žiakov, učiteľov a rodičov.
Aby bola priestorom, v ktorom bude môcť
každý povedať, že je živý a vyžaruje šarm,
že to nie je len chladná stavba z betónu bez
ľudského tepla. Kto sám buduje, má
skúsenosť, že nikdy nie je všetko hotové.
Stále je čo robiť, zlepšovať, meniť a majstrovať. Aj varínska škola prešla v poslednom
období rekonštrukciou. Bola opravená
a dostala nový šat. Teraz stojí pred výzvou
obnoviť sa aj ľudsky a citlivo sledovať
meniace sa potreby. Aj tu sa musí
renovovať, budovať a prerábať. Nech je
teda varínska škola vždy „našou“ školou,
v ktorej sa budeme cítiť dobre a prijatí.
Nech je spoločenstvom príjemných ľudí,
s ktorými budeme vždy spätí vo vedomí,
že sa poznáme práve zo školy vo Varíne.
Mgr. Dalibor Mišura

LETO KRÁS
Slniečko sa smeje z vysoka,
potôčik sa leje z jazierka.
Deti sa tam hrajkajú,
vo vodičke máčajú.
Je tam Jožo Podvodník
a aj Milan Lakomík.
Zuzička aj Evička, Elenka aj Alenka.
Člnkujú sa vo vode.
To leto je úžasné!
(Martina Androvičová, Miroslava Zimenová
4.B)
LETNÉ PRÁZDNINY
Deti sa už radujú,
na prázdniny čakajú.
Vtáčiky nám spievajú,
lesné piesne skladajú.
Tešíme sa na prázdniny,
už nebude toľko driny.
Školský rok už končí zasa,
piata trieda čaká zasa.
Leto klope na dvere,
smeje sa nám vesele,
Že ideme na prázdniny,
do lesa i do dediny.
Starký , starká sa už tešia,
že nás zasa zaraz vidia.
Trávička sa zelená,
môžeme zas rozbíjať kolená.
(Martin Jakubčík 4.B)
ŽLTÉ SLNIEČKO
Slniečko je krásne žlté
stále na nás usmiate.
Smej sa, smej sa, nechoď preč,
ľúbime ťa, veď to vieš!
Leto, leto , letíčko,
ozdob naše srdiečko.
Slniečko nás teplo hreje,
na deti sa opäť smeje.
(Petra Sobolová, Anetka Bolčeková 4.B)
ČAKANIE NA LETO
Leto, leto, letíčko,
už vychádza slniečko.
na lúkach sú púpavy už biele,
aj zvončeky sa mihnú modré.
Deti sa už naháňajú,
veselo si pospevujú.
Do školy sa netešia,
že abecedu si precvičia.
Na MDD sa už tešíme
na prázdniny čakáme.
(Dušan Kokosík, Andrea Krivková 4.B)
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„Dobrým zmyslom ľudského života sú životy tých,
ktorí tu boli pred nami, ktorí sú tu s nami a ktorí prídu po nás.“
(Daniel Jankovský)
Základná škola s materskou školou
Ondreja Štefku vo Varíne v sobotu 5. mája
2012 oslávila 60.výročie svojho vzniku. Na
slávnostnom podujatí sa stretli pedagógovia a zamestnanci, ktorí v škole pôsobili
s jej súčasnými pracovníkmi a žiakmi
školy.
V pohľade na uplynulé šesťdesiatročné
obdobie história našej školy je
popretkávaná niťou rôznych udalostí.
Počas týchto rokov sa na našej škole
vystriedali stovky a stovky žiakov, mnoho
pedagogických i nepedagogických
pracovníkov, menila sa tvár školy - jej
interiér i exteriér do podoby, ktorú si
vyžiadala doba a potreby jej žiakov.
Škola - to sú predovšetkým ľudské osudy
na pozadí udalostí doby a spoločnosti.
S podporou
zriaďovateľa, rodičov,
učiteľov a miestnych podnikateľských
subjektov sa stala miestom, v ktorom si
každý žiak dokázal nájsť svoje miesto
podľa toho, čo ho zaujímalo, čo chcel
vedieť, čo by rád videl na vlastné oči. Dvere
školy boli vždy otvorené pre každého.
Slávnostne vyzdobená škola vítala hostí
výstavou, ktorá bola prierezom života
školy za 60 rokov jej existencie. Prítomní
mohli nahliadnuť do starých záznamov
v triednych knihách, zalistovať si v učebniciach, ktoré už dávno doslúžili a pospomínať si pri fotografiách, ktorým čas ubral
na farbe, ale mladosť ostala zachytená v jedinečnom okamihu. Každá trieda v škole
sa predstavila originálnou výzdobou,
rovnako ako i jej chodby, ktoré mapovali
aktuálnu činnosť školy, projekty, na ktorých škola pracuje a úspechy, ktoré dosiahla. Každý účastník stretnutia si odniesol
ako symbolickú spomienku výročný
bulletin, zborník literárnych prác žiakov
pod názvom Čo mi rozprávala naša školy a
sladký darček.
Slávnostné stretnutie pokračovalo kultúrnym programom, v ktorom sa snúbila
minulosť s prítomnosťou, spomienky s dynamikou a rytmom súčasného života.
V úvodnom príhovore sa hosťom
prihovorila riaditeľka školy Mgr. Anna

Zo škôlky...
K jubileu
Rôčky letia ako vánok...
Školským prahom prešlo žiakov – bolo ich
veľa, veľa... a učiteľov takisto.
Spomíname s láskou a úctou – nostalgiou.
Čo popriať, zaželať? Len veľa sily, zdravia.
Škole ešte aspoň raz – dvakrát „60 rôčkov“.
Dovoľte v mene kolektívu MŠ vo Varíne
krátky vinš:
Prajem škole veľa rokov,
učiteľom dobrých žiakov.
Žiakom zase múdre hlavy,
nech sa všetkým, všetkým darí.

Bielková. Poďakovala všetkým, ktorí sa
podieľajú na chode školy, vyzdvihla
úspechy pedagógov a žiakov, ktoré škola
dosiahla a zdôraznila medzníky, ktoré sa
podpísali pod úspešný chod školy od roku
1952 po súčasnosť. Po nej sa slova ujal
starosta obce pán Miroslav Williger, ktorý
zdôraznil dôležitú úlohu školy v obci a vo
svojom prejave sa neubránil spomienkam
na roky, ktoré prežil vo varínskej škole,
spomenul učiteľov, ktorí výrazným
spôsobom ovplyvnili jeho život a poďakoval všetkým pedagógom za kvalitnú a
obetavú prácu.
Po skončení programu nasledoval slávnostný obed, na ktorom si starší i súčasní
zamestnanci i pozvaní hostia vymieňali
zážitky, spomínalo sa na minulosť, načrtávala sa budúcnosť.
Základná škola s materskou školou
Ondreja Štefku vo Varíne prešla za 60
rokov svojho pôsobenia v obci dlhým
vývojom a zaznamenala mnoho zmien.
Sme hrdí na všetkých našich absolventov,
tešia nás ich úspechy , sledujeme cesty,
ktoré si v živote vybrali a v každodennej
práci napĺňajú zmysel ľudského života.
60 dobrých rokov je za nami a my všetci zo
srdca škole želáme ešte veľa, veľa dobrých
rokov, veľa úspešných krokov a najmä veľa
dobrých žiakov.
Vyjadrujeme touto cestou úprimné
poďakovanie rodičom, predajniam,
podnikom a podnikateľom, ktorí prispeli
na dôstojnú oslavu 60.výročia ZŠ s MŠ
Ondreja Štefku vo Varíne:
Dolvap, s.r.o. - generálny sponzor;
p. Róbert Lopušan, MUDr. Janka
Kapitulčinová Milová,
p. Danka
K r i ž i k o v á , p . Pa t r í c i a Ď u r i n o v á ,
p.Radoslav Bolček, p. Michal Androvič, p.
Tomáš Balcerčík, p. Mária Kosuthová, p.
Mária Brežná, p. Janka Šepešová, p. Petr
Čunát, Paedr. Elena Boleková;
Semenárstvo - p. Irena Šimlíková, TEBY,
P i z z e r i a B a b k a , K ve t i n á r s t vo - p .
Kubíková, BOMA, Penzión U Púčka.

„Mamky naše, mamky zlaté,
v máji veľký sviatok máte...“
Nech vám naša láska svieti,
to vám prajú vaše deti.
Sľubujeme nastokrát
vo všetkom vás poslúchať.
Nakreslíme veľký kve
– vy ste pre nás celý svet!
V besiedkach sa prezentujú deti zo škôlky,
každé chce tej svojej mame zapriať. Tešia sa
pri výrobe darčeka, ktoré s veľkou láskou
vyrobia. Tešia sa besiedkam, sú pyšné, ak
ich mamy pochvália.

Plavecký výcvik
pre 3. ročník
V dňoch od 14.05. – 18.05. 2012 sa žiaci ZŠ
sMš Ondreja Štefku vo Varíne zúčastnili
plaveckého výcviku. Plavecký výcvik
prebieha v Relaxačno – informačnom

centre Terchovec v Terchovej pod vedením
inštruktorov Mgr. Juraja Kadlica a Štefana
Bajusa. Formou hier sa žiaci oboznámili
s vodou a naučili sa základy plávania.
Žiaci boli rozdelení do 2 skupín, ktoré sa
striedali v bazéne a v herni. Kde trávili čas
svojimi obľúbenými hrami. Kurz deti absolvovali v príjemnej atmosfére a každý
žiak na záver bol za svoj výkon odmenený
pekným diplomom.

SMEJÚCE SA LETO
Keď letný vánok zaveje,
slniečko vždy zahreje.
Detičky sa idú hrať,
do potôčka vykúpať.
Je to proste zábava.
Smejú sa tam ha-ha-ha!
Kto to kričí? Kto sa smeje?
Len my to predsa vieme.
Sú to deti bláznivé,
No kto to o nich nepovie.
Smejúce sa leto
hovorí nám preto,
choď na lúku
a nezabudni loptu.
(Silvia Matejčíková, Sofia Stráska 4.B)

Prajeme si ešte veľa, veľa takýchto krásnych
chvíľ.
Prajem všetkým mamám, mamičkám
slnečné dni.
za kolektív MŠ Júlia Gáborová
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Odpady, smeti, haraburdy, …
(Smiešno-trpká úvaha)
Ách, zas nový deň! Čo ma opäť čaká? Nepríjemnosti v práci,
zákazníci, ktorí sú čoraz náročnejší či prieberčivejší, klienti, ktorí sú
nespokojní, celodenné sedenie pri počítači, on line na mobile... Ále, no
tak, veď niekedy sú klienti aj spokojní. Aspoň, že počasie vyzerá byť
príjemné a slnečné. Na dnešný deň sa riadne naštartujem a pripravím
si poriadne raňajky.
Čo tu, v chladničke, mám? Hm, dám si jogurt, opäť musím otvoriť
novú škatuľu s mliekom, maslo, krájaný chlieb, ... To si musím stále
kupovať krájaný chlieb zabalený vo fólii? Rodičia mi, odmalička,
prízvukovali, že keď si budem vedieť odkrojiť chlieb, tak sa budem
vedieť... o seba postarať? No, bóže, neviem sa o seba postarať, lebo si
kupujem krájaný chlieb?
Tak podobne to vyzerá aj u vás doma?
Hneď od rána produkujeme odpad. Zjem jogurt, dva druhy odpadov:
plast a hliníková fólia – fuk do koša. Vyprázdnim škatuľu s mliekom
a skončí podobne – v odpadkovom koši. Triediť? Hádam sa s takými
taľafatkami nebudem zaoberať. A kontajnery sú ďaleko. A neviem,
kde to mám uložiť a neviem, ...
Spamätaj sa, nie sme v stredoveku! Na druhej strane, v stredoveku
vlastne nebol žiadny tuhý odpad. Dobre, tak nie, sme v osemdesiatych rokoch! Vlastne, ani vtedy sme neprodukovali toľko
odpadu. Všetko končilo na skládke pri rieke alebo sa spálilo v domácom kotle na vykurovanie, nikto si s tým hlavu nelámal!
Tak sme, ...v ktorom vývinovom období? V jure alebo už v kriede?
Vlastne, vtedy sme vraj ešte neboli. Hlúpa otázka, sme predsa v 21.
storočí s myslením koľkoročného ľudského tvora (hlavne vtedy, keď
ide o odpady)?
A čo vlastne sme? Producentmi. Nejakého filmového trháka? Nie,
sme producentmi odpadov. Obrovského množstva odpadov.
Podľa štatistiky, v minulom roku v našej obci, bolo vraj vyprodukovaných jeden milión dvesto deväťdesiatdva tisíc kilogramov
odpadov (1 292 000 kg). Pri počte obyvateľov 3 724 ku koncu roka,
a s prevádzkami, ktorým obec zabezpečuje nakladanie
s komunálnymi odpadmi, je to zaujímavé číslo.
Z toho sa vyseparovalo 133 000 kg odpadov. Mohli sme aj viac. Nebyť
našej pohodlnosti? Nedbalosti, či nezáujmu?
Z Varína, viac ako milión kilogramov odpadu sa zneškodnilo
skládkovaním, teda uložilo sa na skládke. (Keby takéto bohaté
smetiská videlo obyvateľstvo niektorých chudobných ázijských
štátov, srdce by im zaplesalo. Klobúk dolu, tí vedia takéto skládky
vytriediť! Nám sa ani nesníva, aké poklady sa tu nachádzajú.) Viete,
že skládka, kde končia aj naše odpady je už vyššia ako
trojposchodová budova a že „životnosť“ tejto skládky už skončila?
Treba ju zatvoriť a po nás potopa!? Spaľovňu odpadov sme v blízkosti
našich domácností a našich životov nechceli. Otázka je otvorená: Čo
ďalej s odpadmi?!!!
Koho už len zaujímajú nejaké odpady! Odvezte mi ich spred domu,
aby mi tu nepáchli a nezavadzali. Odpad je to posledné, čo ma
zaujíma. Však poplatok za smeti platím. Čo sa odo mňa ešte žiada?!
Trochu viac záujmu zo strany nás, občanov a ďalších producentov
odpadov, prosím. Záujem, učiť svoje deti, že obal zo žuvačky alebo
keksíkov, či šupa z banánu zo školskej jedálne, patra do koša alebo do
tašky, keď cestou zo školy nemám po ruke odpadkový kôš. (Možno
by bolo dobré, zabezpečiť odpadkové koše, a zavesiť ich napr. na
„kandelábre“. Však, pán veterinár, to bola vaša výborná myšlienka, a
to ani nie ste v žiadnej komisii.) Záujem o vyseparovanie odpadu,
ktorý doma vytvorím (Síce sú aj takí, ktorí odpad vôbec
neprodukujú!?).
Vyseparovať alebo aspoň vytriediť napríklad aj takú zanedbateľnú
časť, ktorou je alobal zo zjedenej mäsovej nátierky alebo plechovka
z energetického nápoja, z ktorej mám takú energiu, že by som aj ten
plný kontajner s odpadom zdvihol a praštil o zem ako nič...
Alebo by som ako karatista, holou rukou a jednou ranou, rozlomil
hoci aj betónovú dlaždicu, a nie jednu, čo sa tu povaľujú (v parku).
Vytriediť olej, ktorý zostal po vypražení nedeľných rezňov, nechať
vychladnúť a precediť do veľkej prázdnej plastovej fľaše, opäť
z kuchynského oleja, a zaniesť ho, keď je odvoz nebezpečného
odpadu namiesto toho, že by skončil v kanalizácii?
Čo tak pozbierať strávené a vytlačené pozostatky krmiva od našich
najvernejších „štvorlabkových“ priateľov, ktorí si nevedia po sebe
upratať a spoliehajú sa na našu inteligenciu a občiansku

uvedomelosť? (Vidíš, dieťa moje, aj tebe to musím stále pripomínať,
že sa nemáš hanbiť pozbierať exkrementy nášho Dunča.)
Čo myslíte, že je väčšia hanba - „hovienka“ pozbierať, alebo ich
nechať vysušiť a sušinu, na „radosť“ najmä alergikov, nechať prášiť
do ovzdušia. Ako sa zamýšľam, aj psíky sú, pri tom obrovskom
množstve produkcie, technicky vzaté, malými zdrojmi znečisťovania
ovzdušia.
Pri všetkej úcte a vážnosti, všetkým patrí vďaka, že sa vyseparovala
aspoň časť odpadu, o ktorú je menej uloženého na skládke a
nepoškodzuje naše životné prostredie a najbližších aspoň 10 rokov
nezasype ďalšiu generáciu homo sapiens.
Nakoniec, apelujem na spoluproducentov odpadov - prosím vás,
neukladajte odpady vo vreciach, v škatuliach a v iných -iach k tým
veľkým farebným kontajnerom, ktoré sú určené na ukladanie
vyseparovaného odpadu. Ani vzhľadovo to pekne nevyzerá. Ak máte
problém s ukladaním ďalšieho odpadu, určite sa to dá riešiť
zákonnou cestou bez toho, aby sa takto vytvárali čierne skládky už aj
na verejných miestach (a nielen pri rieke pod smutnou vŕbou, pri
bývalej ceste do Vápenky, pri železničnej trati.... Ppozostatky po
sťahovaní sa z bytu spolu aj s dokladmi na opakujúce sa meno, vo
vrbinách stavebné odpady z rekonštrukcie alebo výstavby chalúp
alebo iných objektov .....)
Jedna „dobrá“ rada: ak vás prichytia s prívesným vozíkom, károu,
alebo iným vozidlom pri vytváraní skládky, povedzte, že ste odpad
práve nakladali, lebo ste uvedomelý občan a neznášate takéto
konanie.
A prosím aj tých, ktorí sa tvária, že sa ich problematika produkovania
odpadov od spolubývajúcich, alebo z ubytovania osôb, ktoré tu
vlastne ani nie sú ( a na čom niekto môže mať založené napríklad aj
živobytie) a ich následná likvidácia (samozrejme likvidácia odpadov,
nie osôb) netýka, odkazujem, že sa ich to naozaj týka.
Týka sa to nás všetkých! Vytvárame životné prostredie aj pre
generácie, ktoré prídu po nás!!!!
sz

Obec Varín vypisuje podľa ust. §281 až 288 Obchodného
zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie pozemku C-KN
2
parcela číslo 1037/10 v k.ú. Varín o výmere 59m .
Znenie súťažných podmienok a základnú informáciu o predmete
je možné získať na adrese Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013
03 Varín a na internetovej stránke
Technické informácie o nehnuteľnosti poskytne prednosta
obecného úradu s ktorým je možné dohodnúť aj obhliadku
nehnuteľnosti.
Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 29.6.2012 o 12:00 hod.
Obec Varín vypisuje podľa ust. §281 až 288 Obchodného
zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie pozemku C-KN
2
parcela číslo 1037/26 v k.ú. Varín o výmere 9m .
Znenie súťažných podmienok a základnú informáciu o predmete
je možné získať na adrese Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013
03 Varín a na internetovej stránke
Technické informácie o nehnuteľnosti poskytne prednosta
obecného úradu s ktorým je možné dohodnúť aj obhliadku
nehnuteľnosti.
Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 29.6.2012 o 12:00 hod.
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Spomienka na prázdniny
Končil školský rok 1950-1951. Do začiatku prázdnin chýbali dva
týždne a naša rodina / rodičia, my traja súrodenci a stará mama/ sa
presťahovala do uvoľneného železničného domu v Nezbudskej
Lúčke s popisným číslom
75. Dom susedil s budovou, ktorá bola kedysi
malou vápenkou a bol
vzdialený od koľajiska asi
6 metrov. Počas sťahovania
sme boli všetci poriadne
unavení, a tak sme v prvý
večer hneď zaspali. Spali
sme však iba do chvíle,
kedy po trati prechádzal
rýchlik. Okamžite sme boli
hore. Domom otriasalo a spojnice koľajníc rachotili. Bolo to ako
minútové zemetrasenie. Po dvoch-troch týždňoch sme si však na
túto situáciu zvykli a rachotenie vlakov nás už nebudilo.
V tom čase som bol žiakom 3. triedy Ľudovej školy vo Varíne. Sídlila
v terajšom Charitnom dome Alžbetinum pri farskom kostole.
Samozrejme, že spolu s bratom Jozefom sme v závere školského
roka dochádzali do školy vo Varíne, ale na nové prostredie, nových
kamarátov a susedov sme si rýchlo zvykli. Hrávali sme aj futbal.
Najskôr za žiakov, neskôr za dorastencov. Cez prázdniny sa
v Nezbudskej Lúčke otváral aj nový kultúrny dom, ktorý bol
stavbou mládeže okresu Žilina.
Počas leta si v Nezbude /tak sa hovorovo nazýva Nezbudská Lúčka/
mnoho chlapcov, dievčat, ale i dospelých privyrábalo zberom
a predajom čučoriedok. Aj my s bratom sme sa pridali k zberačom
a na čučoriedky sme chodievali pod Malý Kriváň, na Maguru, tiež
pod Biele skaly zo strany od osady Jánošíkovo. Tu sme Váh buď
preplávali, alebo sa previezli hajovom.
Spávali sme v Chate pod Suchým, kde bol v tom čase chatárom
Varínčan pán Gejza Burčík s manželkou. Nocľah na spoločných
izbách stál 5 korún. Vstávali sme ráno o štvrtej a ešte za tmy vyrážali
v skupinkách na maše utajené miesta zberu zabezpečujúce rýchly a
úspešný zber čučoriedok.
Na jedlo nebol čas, lebo našou snahou bolo nazbierať 20 – 25 litrov
čučoriedok. Také množstvo čučoriedok bolo možné obrať iba

hrebeňmi, ktoré nám na tento účel vyhotovili plechári. Plné košíky
sme proti vysypaniu zabezpečili šatkami, upevnili špagátmi, aby sa
v prípade pošmyknutia náš cenný tovar nerozkotúľal po chodníku.
Po práci sme sa samozrejme najedli a napili vody zo studničiek,
ktoré sme dobre poznali a vody sme si nabrali aj do zásoby.
Cesta domov trvala 3 - 3,5 hodiny. Doma sme čučoriedky, aj za
pomoci ostatných členov rodiny, ešte museli očistiť od listov
a konárikov a ešte v ten večer sme vlakom cestovali na trhy.
Predávali sme hlavne v Ostrave, Vítkoviciach, vo Frýdku Místku,
Brne, Přerove. Poznali sme všetky tržnice uvedených miest. Cena za
liter čučoriedok sa pohybovala od štyroch do päť korún. Popoludní
okolo 13-tej až 15-tej hodiny sme sa vrátili domov, okúpali sa vo
Váhu, zahrali si futbal a okolo 18-tej sme opäť v skupinkách
odchádzali na Chatu pod Suchým. To sa opakovalo celé prázdniny.
Takto sme si zarábali na topánky, tramtky, oblečenie, školské tašky a
ostatné potreby do školy a samozrejme, zvyšné peniaze sme hrdo
dali rodičom. Považovali sme to za samozrejmé. V tom čase boli
potraviny, aj sladkosti na lístky a zárobky boli veľmi malé. Každá

koruna bola v rodine potrebná a najmä vtedy, keď sme vo Varíne pri
stanici začali stavať vlastný rodinný dom.
František Toma

Púť do Turzovky
Mariška a spol. organizuje v pondelok 25. júna púť do Turzovky.
Program: 10.00 večeradlo
11.00 sv. omša
13.30 odchod z Turzovky
Odchod: Varín, OcÚ
7.30
Gbeľany 7.40
Žilina
7.50

Poplatok za osobu:
Varín
4,50 €
Gbeľany 4,30 €
Žilina
4,00 €
- Treba si zobrať so sebou nádobu na vodu
- Možnosť sv. spovede pred a po sv. omši
Kontakt: 041 56 92 905, 0949 363 591
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Urbárske okienko
Na valnom zhromaždení dňa 21.04.2012 okrem iného
v diskusii bola otvorená téma IBV v lokalite Koňhora – Hate.
Kúpa pozemkov bola zastavená a do dnešného dňa sa
v podstate nič nedeje. Urbárnici a aj neurbárnici, ktorí si
zakúpili v tejto lokalite pozemky sa právom pýtajú, čo bráni
realizácii IBV v tejto lokalite.
Vráťme sa do minulosti na samý začiatok tohto problému.
Výstavba rodinných domov v lokalite Koňhora-Hate bola
n a p r o j e k t o va n á f i r m o u I n g J u r a j R O S I N Č I N ,
GEODETICKÉ PRACE, Žilina. Objednávku na tieto práce
zadala Obec Varín v súlade s územným plánom obce. Tento
geometrický plán riešil okrem predaja našich pozemkov aj
iné obcou zadané problémy. Dovedna riešil 54230 m2. Podiel
Urbárskej obce ps Varín bol 16942 m2, čo predstavovalo na
ceom GP 31,24%. Ostatok patril Obci Varín.
V časopise Varínčan č. 9/2006 starosta Ing Karol Strásky
písal v okienku Čo sme sĺúbili ... okrem iného toto:
„Vsúčasnosti sú rozpracované tri lokality pre IBV: Kamence
II, Koňhora I+II. V lokalite Koňhora I+II sú pridelené
pozemky občanom a do investičného plánu Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Žilina pre rok 2007
sme ich žiadali zapracovať ako rozvody vody spolu so
splaškovou kanalizáciou. Rozvody NN siete sme požiadali
do SEZ a.s. Žilina V uvedených lokalitách sa jedná
o pozemky Urbárskej obce, pozem. spoločenstva Varín.
Ďakujem vedeniu Urbárskej obce, pozem. spoločenstvu
Varín, osobne predsedovi Ing. Mariánovi Schmidtovi za
veľmi dobrú spoluprácu pri zabezpečovaní a odpredaji
pozemkov pre IBV. Bez ich súhlasu by sa v uvedených
lokalitách nikdy nerealizovala bytová výstavba.“

Stavebných pozemkov bolo naprojektovaných pre lokalitu
Koňhora – Hate spolu 22. Z toho bolo pridelených
urbárnikom 13 a neurbárnikom 9. Urbárnikom sme
predávali pozemky za 210 Sk/1m2 a neurbárnikom za 300
Sk/lm2.Ako je zrejmé, na pridelovaní sa podielali aj ostatní
Varínčania – neurbárnici. Týchto záujemcov nám dodala
Obec Varín. Ešte v roku 2008 sme predali 15 pozemkov.
Zvyšných 7 pozemkov doposiaľ nebolo predaných. Dôvod
bol v tom, že pokračovať v predaji
nebolo možné, pretože cez pridelené parcely kedysi
prechádzal potok a táto časť bývalého koryta je vlastníctvom
Slovenského pozemkového fondu. Jedná sa o dlhý úsek,
prechádzajúcci cez viaceré parcely. SPF v tom čase

nerealizoval predaje. Podľa dohody sa predpokladalo, že
keď bude SPF realizovať predaje pozemkov Obec Varín
pozemky pod prístupovú cestu odkúpi od SPF a urbáru
súčasne. Dohodnutá cena bola 10 Sk/1m2 pre urbár. Tieto
podmienky platili od roku 2006. Od tohto času rokovania
zostali na mŕtvom bode.
Obec sa opäť vrátila k riešeniu tejto problematiky v roku
2010. Na spoločnom zasadaní medzi zástupcami urbáru
a zástupcom obce dňa 02.06.2010 sa za prítomnosti geodetky pani Ing Márie Koššuthovej dohodlo, že pani geodetka
Koššúthová spracuje nový GP pre cestu, rozdeľujúci potok
a dotknuté parcely s neidentickými časťami pozemkov,
pričom každý diel bude mať samostatné parcelné číslo.
Finančne bude GP uhradený Obcou Varín a Urbárskou
obcou p.s. Varín podľa pomeru plôch /upravených/ oboch
strán. . Geometrický plán je vypracovaný pod č. 72/2010 a
overený Správou katastra zo dňa 25.08.2010, Svoj diel za GP
sme zaplatili. Realizácia predaja telesa cesty sa stále nekoná.
Z našej strany predaju cesty nič nebráni. Aj posledné valné
zhromaždenie potvrdilo cenu
pre pozemky v časti
Koňhora- Hate pod cestu k IBV Koňhora- Hate za 0,35Eura
/m2.
Ako z horeuvedeného vyplýva zo strany Urbárskej obce,
pozemkové spoločenstvo Varín , vychádzame všemožne
v ústrety dotknutým účastníkom. Na základe predostretých
faktov si každý môže vytvoriť názor k celej vzniknutej
situácii.
ec
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Pikošky z Pod Jedľoviny
Bol l5. máj l962 a na stredných školách prebiehali
maturitné skúšky. Boli aj na Priemyselnej škole
strojníckej v Martine, ktorú navštevovalo niekoľko
študentov z Varína. Počas školského roka triedny
profesor oznámil študentom, že si môžu sami hľadať
prácu a škola im tam po skončení štúdia pridelí
umiestnenku. Bez uvedenej umiestnenky žiadna
fabrika, alebo inštitúcia nikoho nezamestnala.
Dvaja Varínčania, Dolfy a Burry, si našli prácu v konštrukčnej kancelárii vo Vápenke Varín. Pán profesor
im však oznámil, že umiestnenku majú vypísanú do
Turčianskych strojární v Martine. Na to Burry
reagoval – „Len vtedy budú z tankov strieľať, keď ich
budeme my dvaja /Dolfy a Burry/ vyrábať“.
Po maturite mali študenti do konca mája mali voľno,
a tak si Dolfy s Burrym odišli oddýchnuť na Strážsku
hoľu. Dva týždne prebehli ako voda a oni už l. júna
mali nastúpiť do zamestnania. Žiaľ, bez tej nešťastnej
umiestnenky ich vo Vápenke nezamestnali.

Prvé týždne pobytu mali proviantu dostatok. Ten sa
však míňal a bolo ho treba dopĺňať. Jeden večer sa
vybrali do Varína, kde požiadali svojho kamaráta
Johnyho, aby im raz do týždňa vyniesol do hôr chlieb,
paštéty a nejaké konzervy. Vtedy tiež navštívili svoju
spojenkyňu, tetu Ilu, aby preverili, či dohoda platí.
Všetko bolo o. k., a tak sa s pokojným svedomím
znova vrátili do svojho azylového útočiska.

Strážska hoľa

Na Strážskej holi

Kamaráti však mali dobrú susedu, tetu Ilu, poštárku v
rajóne, v ktorom bývali. Uprosili ju, že ak im príde
doporučená zásielka z Úradu práce v Martine, aby ju
rodičom neodovzdala, ale aby ju pošta vrátila s
poznámkou „adresát neznámy“. Všetko bolo
zabezpečené, a tak sa opäť vrátili letovať na Strážsku
hoľu, kde boli až do 23.septembra.

Pozostatky zhorenej chaty na Strážskej holi

Miestny šerif dostal avízo. Azylantov mal priviesť
domov. Musel si splniť svoju služobnú povinnosť,
a preto bol nútený vybrať sa do hôr ich hľadať. Keď
naši azylanti jedného rána zbadali ako z lesa vyšiel na
lúku očakávaný zástupca zákona, chatu rýchlo zamkli
a pobrali sa do sedla Priehyb pod Malým Kriváňom.
Návšteva odišla naprázdno, a sa oni mohli do „Šport
hotela šopa“ vrátiť. Najviac však haprovalo
zásobovanie. Zásobovač Johny meškal.. Na raňajky
často jedávali nesladený čaj z jahodových listov, bez
chleba, obedy boli skromné a večere tiež.. Situácia sa
zlepšila vtedy, keď si našli džob. Po raňajkách chodili,
za obed a večeru, pracovať na miestny salaš. Strava
pozostávala z halušiek s urdou /sladká žinčica so
syrom/ a na večeru si brávali kyslú žinčicu a kúsok
syra s chlebom. Veľkou hostinou boli zemiaky
omastené opraženou cibuľou a k tomu kyslá žinčica.
Dni sa podobali ako vajce vajcu. Jeden rúbal drevo,
druhý nosil vodu zo studničky vzdialenej od salaša asi
500 metrov. Ďalší deň sa úlohy vymenili.
Po štyroch mesiacoch prišiel posol Johnny s vyslobodzovacou správou, že sa môžu už vrátiť domov
a nastúpiť bez ujmy do práce vo Vápenke. Jediný
háčik a problém bol v tom, že miesta v projekčnej
kancelárii už boli obsadené a oni museli nastúpiť ako
montéri na prevádzku investície. Vo Vápenke
odpracovali jeden mesiac a týždeň a už l. novembra
nastúpili na základnú vojenskú službu.
Alexander Panáček
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Varínsky futbal
V mesiaci máj odohrali naše tímy viaceré majstrovské zápasy, vrátane tých
dohrávaných, ktoré boli preložené z úvodu súťaže pre nespôsobilé terény a
zlému počasiu.
Mladší a starší žiaci – 2. liga:
Nahustený májový program začali naši starší a mladší žiaci zápasmi 19. kola
na ihrisku Tvrdošína, kde starší žiaci prehrali 5:0 a mladší žiaci prehrali 9:1.
V dohrávanom 14. kole sme cestovali do Skalitého – starší žiaci zvíťazili 6:1
(3x Ružička, 2x Mydliar, Dudáš P.) a mladší remizovali 3:3.
20. kolo sme odohrali doma proti Trstenej – starší žiaci vyhrali 5:1 a mladší
žiaci prehrali 1:2.
V ďalšom dohrávanom zápase 15. kola nastúpili naši hráči proti Belej. Starší
žiaci vyhrali 5:1 (Zavoďančík J., Mydliar N., Ružička J., Murárik J., Sobol T.)
a mladší žiaci prehrali 1:3.
V 21. kole sme privítali na domácom ihrisku tímy Ajax Slimáčik Žilina.
Starším žiakom sa tradične darilo, keď zvíťazili 4:0 (2x Ružička, Mydliar,
Dudáš T.) a mladší žiaci prehrali tesne 3:4.
22. kolo bolo pre oba naše tímy úspešné, keď proti Rajcu vyhrali starší žiaci 3:0
(Mydliar, Ružička, Sobol) a mladší žiaci vyhrali 4:1.
V 23. kole sme cestovali na horúcu pôdu Dlhej nad Oravou, kde boli znova
oba naše tímy úspešné. Starší žiaci vyhrali 4:0 (3x Zavoďančík, Mydliar)
a starší žiaci vyhrali 6:4.
V júni čakajú naše tímy posledné 4 zápasy tejto sezóny a naši starší žiaci sú
stále v hre o čelo tabuľky, keď na vedúcu Oravskú Jasenicu strácajú 5 bodov,
pričom s nimi hráme posledné kolo na domácom ihrisku a máme ešte jeden
zápas k dobru. Držíme im preto v posledných kolách palce, aby dosiahli čo
najlepší výsledok.
Dorast – 1. trieda:
Dorastenci počas mája odohrali taktiež jeden zápas navyše, oproti
pôvodnému rozlosovaniu, keď v dohrávke cestovali do neďalekých Krasňan.
Ešte predtým však nastúpili naši hráči v 19.
kole doma proti Súľovu,
s ktorým vyhrali 4:0 po
dvoch góloch Dávidíka
A., ktorého doplnili
Komačka a Verčík F.
V spomínanom dohrávanom zápase 14. kola
v Krasňanoch sme zvíťazili takisto 4:0, keď sa
strelecky presadili 2x
Komačka, Dávidík A. a
Zavoďančík D.
V 20. kole sme odohrali zápas na ihrisku Kolárovíc, kde sme prehrali 3:0.
21. kolo sme úspešne absolvovali v domácom zápase proti Višňovému, s ktorým sme zvíťazili 6:0, keď 3x skóroval Kadrliak M., bratské duo Jano a Dávid
Zavoďančíkovci a Verčík F.
V 22. kole cestovali naši hráči na ihrisko vedúcej Dolnej Tižiny, s ktorou sme
nakoniec prehrali 4:1. Gól strelil Jankovský D.
23. kolo sme odohrali na ihrisku Bytčice, s ktorou sme po bezgólovom polčase
nakoniec zvíťazili 2:0 po góloch Michala Tichého a Tónka Ťažkého.
Posledné tri zápasy tejto sezóny rozhodnú o postupe nášho tímu do piatej
ligy. Pri predpokladanom postupe dvoch tímov je tu stále šanca, keď každý
zápas bude dôležitý, pričom nás čaká v domácom prostredí priamy
konkurent o postup – Štiavnik. Držíme takisto palce našim dorastencom
v posledných zápasoch.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

I. trieda dospelí
TJ Divinka
23 18
TJ Rajecké Teplice-Konská
22 15
Družstevník Rašov
23 13
TJ Horný Hričov
23 11
TJ Fatran Varín
22 9
TJ Považan Nezbudská Lúčka 23 9
ŠK Štiavnik
22 7
TJ Fačkov
23 9
FK Zástranie
22 7
TJ Stráža
23 8
Jednota Bánová B
22 8
TJ Považský Chlmec
23 7
TJ Višňové
23 6
ŠK Dolný Hričov
22 3

1
2
6
6
4
4
8
1
6
3
2
3
4
6

4
5
4
6
9
10
7
13
9
12
12
13
13
13

71:27
56:28
37:27
41:30
34:37
36:42
27:23
45:41
28:33
25:33
24:29
34:46
34:74
20:42

55
47
45
39
31
31
29
28
27
27
26
24
22
15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

A mužstvo – 1. trieda:
A mužstvo odohrali v máji takisto 2x „anglický“ týždeň, keď bolo na
programe dohrávané prvé a druhé jarné kolo.
V 19. kole sme nastúpili v domácom prostredí proti blízkemu susedovi zo
Stráže, ktorá sa počas zimnej prestávky posilnila o niekoľko skúsenejších
hráčov. Keď sa už zdalo, že oba tímy odídu po prvom polčase do kabín bez
gólov, udrel po rýchlom brejku Peter Hruška, ktorý nahral úplne voľnému
Marekovi Kadrliakovi, ktorý sám pred brankárom nezaváhal. Keďže počas
druhého polčasu nepadol už žiadny gól, aj keď sme dohrávali oslabení
o jedného hráča od 50. minúty, zvíťazili sme 1:0.
V dohrávke 14. kola sme
cestovali na ihrisko Rajeckých Teplíc, s ktorými sme po nie dobrom
výkone nakoniec prehrali 3:0.
20. kolo sme odohrali
znova na ihrisku súpera,
tentoraz v Považskom
Chlmci, ktorému sme nakoniec gólom z druhého
polčasu podľahli tesne
1:0.
Pokračovaním „anglického“ týždňa bolo dohrávané domáce stretnutie 15.
kola s Rašovom, ktoré nakoniec skončilo bezgólovou remízou 0:0.
V 21. kole sme privítali na domácom ihrisku Višňové, s ktorým sme sa príliš
nadreli na víťazstvo. Jediný a zároveň víťazný gól zápasu strelil Robo
Komačka, ktorý sa presadil hneď prvým dotykom na ihrisku po striedaní
v druhom polčase.
22. kolo sme odohrali na ihrisku vedúcej Divinky. V prvom polčase sme
inkasovali gól z pre domácich tradičnej penalty, ktorá bola úplne vymyslená.
Odpovedali sme gólom Mareka Kadrliaka, ktorý umiestnil svoju strelu
priamo k tyčke. V druhom polčase sme sa dokonca ujali vedenia gólom Petra
Hrušku, ale následne sa domácim podarilo otočiť stav stretnutia, keď sa k ich
výkonu pridali aj páni rozhodcovia. Len pre doplnenie, posledný gól sme
inkasovali znova z penalty a tak nám stačí len pogratulovať vedúcemu tímu
k „zaslúženému“ postupu.
V 23. kole sme cestovali na ihrisko posledného Dolného Hričova. Prvý polčas
sme vyhrávali 1:0 gólom Petra Hrušku. Mali sme jasnú prevahu, súper si
nevypracoval ani jednu šancu, my sme naopak ešte niektoré sľubné šance
nedopracovali do gólu. V druhom polčase pokračovala naša prevaha na
ihrisku, ktorou sme si vypracovali veľa čistých gólových šancí, ktoré sme
však trestuhodne nepremenili. Dali sme tak šancu domácim, ktorým
bohužial sekundovali aj páni v čiernom. Trest prišiel po nakopnutej lopte do
našej 16tky a následnom góle na 1:1 – po vôbec prvej strele na našu bránu.
Dobrou hrou sme znova strhli vedenie na svoju stranu a opäť sme vyhrávali
2:1 po góle Petra Koňušiaka, ktorému pekne nacentroval Marek Kadrliak.
Záver zápasu bol v réžii rozhodcov, keď nám najprv vylúčili nezmyselne
hráča, potom odpískali vymyslenú penaltu, z ktorej domáci vyrovnali
a následne neodpísali pokutový kop v náš prospech po jasnej ruke domácich
v 16tke. Napriek tomu sme ešte mohli v oslabení strhnúť v závere víťazstvo na
svoju stranu, ale Peter Hruška po samostatnom nájazde na brankár trafil len
jeho nohy. Zápas tak skončil remízou 2:2.
V posledných troch kolách hráme doma proti Fačkovu, derby zápas v Nezbude a nakoniec doma s Bánovou B Brezany.

I. trieda dorast
FK Fatran Dolná Tižina
23 18
ŠK Štiavnik
23 16
TJ Fatran Varín
23 16
OŠK Kamenná Poruba
23 11
FK Ďurčiná
23 11
TJ Kolárovice
23 11
TJ Družstevník Bitarová
23 9
TJ Tatran Krasňany
23 9
TJ Štart Veľké Rovné
23 7
TJ Tatran Bytčica
23 8
TJ Višňové
23 6
TJ Divina
23 6
TJ Iskra Lietavská Svinná
23 5
TJ Partizán Súľov
23 4

Martin Lopušan, FK Fatran Varín
foto Miroslav Kuliha

1
5
2
5
5
2
7
2
5
1
6
3
2
2

4
2
5
7
7
10
7
12
11
14
11
14
16
17

98:27
90:32
70:22
52:39
57:46
59:53
56:46
57:54
45:81
40:80
34:51
30:60
42:104
43:78

55
53
50
38
38
35
34
29
26
25
24
21
17
14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Starší žiaci - 2. liga
Oravan Oravská Jasenica
23 18
KINEX Bytča
22 17
Fatran Varín
22 17
ŠK Tvrdošín
23 12
FK Slovan Trstená
23 12
Tatran Oravské Veselé
22 12
FK Rajec
23 10
Družstevník Dlhá nad Oravou 23 9
Blatná Habovka
22 8
ŠK Belá
22 8
FC Ajax Slimáčik Mojš
23 6
FC Lokomotíva ŽOS Vrútky
22 7
Tatran Krásno nad Kysucou 23 5
Slovan Skalité
23 2

3
3
1
3
1
0
4
1
3
1
4
1
2
3

2
2
4
8
10
10
9
13
11
13
13
14
16
18

74 : 3
72 : 27
80 :25
71 :32
66 :44
51 :50
35 : 40
33 : 45
25 : 29
39 : 70
21:43
25 :71
32 : 57
13 : 90

57
54
52
39
37
36
34
28
27
25
22
22
17
9
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Kultúrnospoločenské
podujatia
sobota 2. jún
9.00 – 17.00 hod. Autocamping Varín
Deň detí
celodenný program pre deti s rôznymi atrakciami

Novinky v knižnici
Cecil Murohey: Zlaté ruky – Príbeh Bena Carsona
Gregg Lewis: Širšie súvislosti – Alebo Čo je v živote dôležité
Anna Laura Koekkoek: Semienka – Jasoer ťažko hľadá svoje
miesto
František Zoň: Slovenská zabíjačka
Pre deti:
Viera Kubičková: Vo veršoch sa ľahko ráta
Ľubica Brezovická – Šebeková: Medové príbehy
Renata Kaminská: Filip v jaskyni pokladov a ďalšie
dobrodružstvá
Lenka Procházková: Hrošie príbehy
Hana Jedličková: Žirafie príbehy
Zmysly zvierat – sluch- čuch

nedeľa 3. jún
13.30 hod. Námestie sv. Floriána
Varínske hody
v kultúrnom programe vystúpi hudobná skupina
V8 band, dychová hudba Varínčanka

sobota 9. jún
19.00 hod. MKS
Dobrodružstvo pri obžinkoch
veselohra Jána Palárika
vstupné: 3 €
predaj vstupeniek: MKS

nedeľa 17. jún
14.00 hod. MKS
Školská akadémia
program ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín

streda 20. jún
Jablonka
autobusový zájazd
prihlášky: MKS
cena: 6,50 €

streda 20. jún
17.00 hod. MKS
Koncoročný koncert detí z hudobných kurzov

streda 4. júl
15.30 CVČ Varín
Omyly – Fikcie vo fyzike, v matematike,
kozmológii a jednotná teória vesmíru triezvou
logikou
prednáška Stanislava Cabadaja

Inzercia
Predám rodinný dom 1+1 pred
rekonštrukciou
vo Varíne na Hrnčiarskej ulici.
Cena: 9500 €
Kontakt. 0905 640 117

Redakcia Varínčana informuje svojich
dopisovateľov, že uzávierka čísla je vždy do 20.
predchádzajúceho mesiaca / uzávierka júnového čísla
bola 20. mája.../. Príspevky doručené po tomto
termíne budú zaradené do ďalšieho čísla.
Možnosti doručenia príspevkov:
osobne v písanej forme, na USB kľúči,
poštou na adresu: Miestne kultúrne stredisko Varín,
mailom na adresu: mks@varin.sk

KUPÓN Č. 6 KUPÓN Č. 6 KUPÓN Č. 6 KUPÓN Č. 6

Tajnička z čísla 4 / 2012 znela:
…“To len preto, aby si lepšie rozumela.“
Vyhráva pán František Toma, Varín 470
Pomôcky:
CudzoBorn,
krajný divý
tavit,
osol
Abin, le

Trpasličia
palma

Lalotanie
(expr.)

Párový
gén, alelomorfa

6. časť
tajničky

Útok

Jap. Obj.
miera
Staroegypt.
boh mesiaca

4. časť
tajničky

Polynészky
boh lesov

Ani
(bás.)
Český
maliar

1. časť
tajničky

Mesto
v Turecku

Opísanie

Veľká plocha poľa

5. časť
tajničky

Posolila

Narobil

15. júla 2012

Francúzsky
člen
Zrážal
kosou

Syn Áronov
(bibl.)
Okolo
(bás.)
Saním
načerpal

Plyn, po
nemecky

Paľko sa pýta otecka:
„Ocko, prečo v zime nerastú jablká?“
(odpoveď je v tajničke)
Pomôcky:
Olti, Tot,
Tan, nek,
Uz, paket

Zvratné
zámeno

Označenie
lietadiel
Sýrie

Havajský
vták

Arabský
člen
Dobre
(z angl.)

Plúž
Menšia
loď, loďka Asýrsky boh
mesta Eridu

Hlboký
mužský
hlas
Chytal
Kunovitá
šelma
Juhoamerická ryba

2. časť
tajničky
Nízka jazd.
prekážka
Zbieral
zobákom

Vlk z Knihy
džunglí

Varínčan

Grafická
značka
tónu
Zabával

Pôvodcovia

Parafa
anonyma
3. časť
tajničky

Napil sa po
zjedení
Prudko
peč. mäso

Tu máš
Dajú súhlas

Doložil
Lasicovitá
šelma

Buď
pozdravený
(z lat.)

Český
dirigent
Letecký
útok

Starohebrej.
strun.nástroj
Klesať
na zem

Zakladateľ
Damašku

Hrubozrnná hornina
Blok, útržok
horniny

Predpovedal
výsledok
Omámil
(expr.)

Útlak
Kazilo
Malá indická flauta
Pripravujú
varom

Portugalský prozaik
a dramatik
Športové
vrece
Nemecký
fyzik

Štát v Ázii

Varínčan

Hlas
hada

Oceľový
sud
Lebo
(bás.)

Nech,
po česky
Súper,
rival

Zn. rus.
lietadiel
Zdôraznený súhlas

Soľ kyseliboritej
Ozn. liet.
Indie

Umožnil
vstup

Roh

Mena
Macaa
Prír. sopeč.
kanál (geol.)

Dlh (odb.)
Čínsky medený bicí
nástroj

Mesto
v Japonsku
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