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Malá Fatra

Fatra- krásna naša,
malou nazývaná.
Ako vzácny darček
do vena nám daná.
Darček, modrou
stuhou Váhu
v poli previazaný.
Utešený pohľad na ťa,
z tej či onej strany.
Keď z Rosutca vzlietne
orol, náš hrdý vták,
preletí svoj rajón
a sadne ta, na Kľak.
Čuj tichý šum lesa,
skál mocnú ozvenu, do
duše si hojne
inkasuj odmenu.

Aj keď hole naše
časom mrak zastiera,
vždy máme nad sebou
Dobrého Pastiera.
Ovečiek toľko pásť
chceme,
koľko Boh požehná.
Nie skromný kŕdlíček,
čo vláda v pokore
s vazalom dojedná.
Vodička číra, čistá
odteká potokom,
nech nás ona vlaží,
nie kola s hot-dogom.
Stáda zveľaďovať,
veď máme dosť paše.
Ký čert nám pobral to,
čo bolo vždy naše?
V.

Už sa
na tej hore lístie
červeneje...

foto: Miroslav Kuliha
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Varínčan

Zápisnica

z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2012

V zmysle § 12 zákona NR SR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších noviel starosta obce
zvolal deviate zasadnutie Obecného
zastupiteľstva vo Varíne. Zasadnutie sa
konalo 30.08.2012 v zasadačke Obecného úradu Varín o 16.00 hod. a starosta
navrhol nasledujúci program:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
4. Všeobecne záväzné nariadenie
obce Varín 8/2012
5. Žiadosti občanov
6. Majetok obce
7. Prenájom bytu
8. Sociálna výpomoc
9. Informácie pre poslancov
10. Interpelácie poslancov
11. Záver
Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva bola doručená poslancom
obecného zastupiteľstva a vyvesená na
úradnej tabuli obce Varín a internetovej
stránke obce www.varin.sk dňa
24.08.2012.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16.10 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 21.20 hod.
Bod rokovania číslo 1
Otvorenie
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo je
spôsobilé rokovať a uznášať sa, nakoľko z 11-tich zvolených poslancov bolo
9 poslancov prítomných. Ing. Michal
Cvacho svoju neprítomnosť ospravedlnil, Karol Boka sa ospravedlnil, že
bude meškať.
Bod rokovania číslo 2
Schválenie programu
Poslanec Ing. Peter Málik navrhol
doplniť program deviateho zasadnutia obecného zastupiteľstva o bod
Vzdanie sa mandátu starostu obce,
ktorý by bol prerokovaný ako štvrtý
bod programu.
Hlasovanie číslo 319
Hlasovanie za prijatie návrhu poslanca
Ing. Petra Málika doplniť program
zasadnutia OZ.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie: za: 6 proti: 3 zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo návrh prijalo.
O 16.15 hod. prišiel poslanec Karol
Boka.
Starosta obce sa spýtal poslancov, či

majú ďalší návrh na zmenu programu.
Ďalší návrh na zmenu a doplnenie
programu od poslancov nebol prednesený.
Starosta obce prečítal návrh programu
deviateho zasadnutia obecného zastupiteľstva so zapracovanou zmenou:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
4. Vzdanie sa mandátu starostu obce
5. Všeobecne záväzné nariadenie
obce Varín číslo 8/2012
6. Žiadosti občanov
7. Majetok obce
8. Prenájom bytu
9. Sociálna výpomoc
10. Informácie pre poslancov
11. Interpelácie poslancov
12. Záver
Hlasovanie číslo 320
Hlasovanie za schválenie návrhu
programu zasadnutia OZ so zmenami.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie: za: 8 proti: 0 zdržali sa: 2
Obecné zastupiteľstvo návrh schválilo.
Bod rokovania číslo 3
Určenie zapisovateľa, overovateľov
zápisnice a uznesení a voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil ako zapisovateľku
Máriu Tichú a podal návrh na
• overovateľov zápisnice: JUDr. Peter
Rybár, PaedDr. Emília Surovcová
• návrhovú komisiu: Ing. Patrik
Miho.
Hlasovanie číslo 321
Hlasovanie za schválenie overovateľov
zápisnice zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva: JUDr. Peter Rybár a PaedDr. Emília Surovcová a návrhovú
komisiu: Ing. Patrik Miho.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie: za: 10 proti: 0 zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo návrh schválilo.
Bod programu číslo 4
Vzdanie sa mandátu starostu obce
Informáciu k prerokovaniu tohto bodu
programu podal poslanec Ing. Peter
Málik. Navrhovateľ nepredložil v písomných podkladoch žiadne materiály
a nepredložil návrh uznesenia.
Ing. Peter Málik vyzval starostu obce,
aby sa vzdal svojho mandátu. Ako dôvod uviedol, že starosta pri preberaní
funkcie sľuboval transparentnosť, ale
správa sa neeticky, úmyselne zavádza

nesprávnymi informáciami, klame
(nedodržanie legislatívneho postupu
pri uzatvorení zmluvy na prenájom
areálu TJ, oprava budovy, ktorú mala
v prenájme firma FONTIS).
Do diskusie sa prihlásili: JUDr. Peter
Rybár, Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter
Málik, PaedDr. Emília Surovcová, Ing.
Marián Androvič, Štefan Noga.
Do diskusie sa prihlásili aj prítomní
hostia:
- Ing. Vladimír Štefánik – nie je zrejmé, prečo sa zmluva o prenájme
areálu TJ neprerokovala v v OZ,
je potrebné zmluvu analyzovať
a urobiť jej rozklad
- JUDr. Peter Rybár – všetky korektúry zmlúv musia prejsť schvaľovacím procesom cez OZ, musia ich
prerokovať poslanci
- Ing. Karol Strásky – ako bola zrealizovaná oprava strechy na budove,
ktorú užívala v minulosti baliareň
FONTIS, on zmluvu nepodpisoval
- Ing. Peter Málik – poslanci neboli
oboznámení s výsledkami vládneho auditu v škole
- JUDr. Peter Rybár – výsledky auditu v škole neboli vysvetlené a už je
dohodnutý splátkový kalendár
- Ing. Peter Málik – poslanci sa dozvedia o veciach až vtedy, keď už
nie je možné ich ovplyvniť
- Mgr. Anna Bielková – robila všetko
len pre dobro školy, škola nemá
finančné prostriedky na splatenie
dlhu a z tohto dôvodu požiadala o splátkový kalendár, žiada
o prehodnotenie rozpočtu školy,
aby zvládali splácať dlh v zmysle
splátkového kalendára
- Ing. Peter Málik – konštatoval,
že nedostal odpovede na otázky,
ktoré starostovi položil, informoval
sa o spôsobe zvolania Rady školy,
nakoľko je členom a pozvánku na
zasadnutie nedostal
- starosta Miroslav Williger – informoval, že p. Adriana Šťastná
zvolala Radu školy na 28.8.2012,
potom dostal správu, že ona sa jej
nemôže zúčastniť, mala ju zastupovať jej zástupkyňa p. Lišková, ona
však prišla oznámiť, že sa svojej
funkcie vzdáva, zasadnutie Rady
školy sa neuskutočnilo
- Marek Tabaček – informoval, že
28.08.2012 sa stretli traja členovia
Rady školy, hovorili o probléme,
ktorý v súvislosti so školou vznikol, konkrétne o odvolávaní riaditeľky školy nehovorili
- PaedDr. Emília Surovcová – vyzvala, aby sme sa držali zákona a
nie klebiet, zriaďovateľ inicioval
zvolanie Rady školy, v zmysle
štatútu je predseda Rady školy
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povinný ju zvolať, predseda Rady
školy určil termín na 28.8.2012.
Riaditeľa školy menuje a odvoláva starosta, nie OZ. Oznámila, že
prosila riaditeľku ZŠ s MŠ Ondreja
Štefku neuzatvárať zmluvu s CVČ
Valča.
Mgr. Anna Bielková – informovala,
že zástupkyňa Rady školy p. Lišková sa vzdala a bol zvolený nový
zástupca Mgr. Halečková
Mgr. Anna Bielková – informovala
o spolupráci a zmluve uzatvorenej
so súkromným CVČ Valča, príjmy
z CVČ Valča na samostatnom účte,
myslela, že to budú nové zdroje
financií pre školu, priznala, že
pochybila
starosta Miroslav Williger – zmluva
s CVČ Valča bola uzatvorená ešte
v roku 2011, nebola zverejnená,
nevedeli sme o nej
Mgr. Helena Kozáková – pani riaditeľka nedostala odmenu na konci
školského roka
starosta Miroslav Williger – pani
riaditeľka dostala odmenu hneď
pri nástupe do funkcie, keď ešte
nič nevykonala
Mgr. Miroslav Jiríček – financie zo
súkromného ŠSZČ Valča sa použili
pre deti, deti išli do CVČ Valča
preto, lebo do CVČ Varín sa nedalo
ísť, VZN ukladá poplatok 5,-€ za
dieťa, rozhodnutie o spolupráci
s Valčou podpísali rodičia
PaedDr. Surovcová – povedala,
že za podpísanie zmluvy je zodpovedná výlučne riaditeľka a nie
rodičia.
Ing. Vladimír Štefánik – riaditeľku
školy treba pochváliť, nie potrestať
Ing. Karol Strásky – informoval,
že problémy obce sú mu blízke,
nakoľko na obci pracoval. Bývala
účtovníčka upozornila, že škola
je zle zaúčtovaná. Upozornil na
chyby v účtovníctve aj v bývalých
projektoch základnej školy. Treba
robiť veci pre obec, nepočúvať
bývalého riaditeľa.
Ing. Jozef Kabatier – výhody a nevýhody spolupráce so súkromným
ŠSZČ Valča, opraviť pochybenia v
účtovníctve v spolupráci s KŠÚ,
aby obec na to nedoplácala
občan – starosta nemá záujem
o školu, nezúčastňuje sa na zahájení a ukončení školského roka, na
oslave Dňa učiteľov
PaedDr. Emília Surovcová – KŠÚ
nevydá k danej veci stanovisko, nakoľko rozhoduje len o prenesených
kompetenciách, nie o originálnych
Ing. Vladimír Štefánik – do budúceho zasadnutia OZ obsahovo,
termínovo a vecne rozanalyzovať

pokračovanie na str. 15...

Varínčan

3

Vážení čitatelia!

Ako ste si mohli všimnúť od roku 2011 som začal prispievať do Varínčana viacerými článkami. Následne v máji 2012 som bol menovaný
do funkcie predsedu redakčnej rady. Od menovania mojej osoby
do redakčnej rady som sa aktívne zapájal do prípravy a realizácie
Varínčana ako takého, čo je samozrejme spojené aj s vedením niektorých rubrík. Verím, že Varínčana budem pripravovať minimálne
v predošlej kvalite, o čom ste sa mohli presvedčiť už v čísle 9/2012.
Zároveň som veľmi rád, že prispievatelia do Varínčana, ochotne spolupracovali s mojou osobou, čo sa tiež podpísalo na zachovaní kvality.
Touto cestou chcem upozorniť všetkých aj budúcich prispievateľov
na uzávierku, ktorá je vždy 20. deň v mesiaci. Som presvedčený,
že Varínčan bude prispievať k vytvoreniu priateľskej atmosféry,
prostredníctvom neho si budeme môcť uctiť ľudí, poďakovať i upozorniť, aby vo Varíne vychádzalo na povrch to kladné v nás všetkých.
Som človek otvorený spolupráci a kreatívnym nápadom a teším sa
na ďalšiu spoluprácu s Vami.
Predseda redakčnej rady Ľubomír Sečkár

Balada o pravde v 21. storočí

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Matej Kalaš 	
13.8.2012
Liliana Hlaváčová
13.8.2012
Matilda Chytčáková  	 14.8.2012
Dorota Lopušanová  	 15.8.2012
Marek Androvič  	
15.8.2012
Veronika Priputenová  	 26.8.2012
Šimon Ševčík  	
30.8.2012
„Buďte šťastné, deti! Najkrajšie kvety zeme!

Manželstvo uzatvorili:
Pavel Scheber a Zuzana Rišová
Pavol Madigár a Zuzana Kubičková
Mgr. Ján Tokoš a Mgr. Eva Zázrivcová

18.8.2012
23.8.2012
08.9.2012

„Nech radosť Vášho svadobného dňa
nikdy nepatrí minulosti!“

Zomrela pravda.
Jej doráňané prastaré telo
do dubovej rakvy vložili,
aby viac nevstala do hlbokého hrobu ju kládli
a ťažký kameň na prsia položili.

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:

Mamon, klamstvo, pretvárka
i iné neresti nad ňou zakvitli,
aby lupene ich kvetov šírili zloby silu,
no v oslnivú žiaru prekvitli!

pán Gustáv Jozefčiak 	
pani Marta Micháleková
pani Božena Muchová 	
pani Edita Zymusová 	
pani Emília Trojanová 	
pani Kristína Tichá
pani Štefánia Nemsilová 	
pani Mária Zichová 	
pani Štefánia Košturiaková 	
pani Mária Solárová 	
pani Mária Martinčeková 	
pani Karolína Dudášová 	
pani Emília Šugárová 	
pán Vladimír Williger 	
pani Anna Boková 	
pán Milan Verčík 	
pán Štefan Zachar 	
pani Štefánia Stráska 	
pani Elena Fitošová
pán Václav Kováč Ing. 	
pani Vincencia Ďuranová 	

Vôkol smútočný sprievod ľudí s tisíckami tvári
zo slzami v očiach sa s ňou lúčili.
Čo v ústach silu pravdy majú nemú
a v dušiach sa z nej hlasno smejú.
Len hlupák a malé dieťa
čo život vníma čisto,
pravdu vyriekne no ostane po nej vôkol
len sivé, tiché hmlisto.
A pretvárka a závisť závidí jej dokonalú čistotu,
berú jej dušu do rúk a skrývajú sa za jej dobrotu.
Lež ona žena ubolená
nevládala hájiť svoju tvár.
Len v rozprávkach a povestiach,
kde víťazí dobro nad zlom ju ďalším pokoleniam
tú pravú Pán Boh dal.
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76

pani Anna Hrivová
pani Angela Cvachová
pani Emília Hudecová
pani Helena Smolková
pán Ján Gábor
pani Anna Repáňová
pani Mária Zimenová
pán Pavol Salát 	
pán Štefan Fogada 	
pán Pavol Paleček 	
pani Margita Zimenová 	
pán František Toma Ing.
pani Emília Lörincová 	
pani Kornélia Pinčiarová
pán Ján Bellamy
pán Ladislav Komačka
pán Viliam Kysela 	
pán František Janošek
pani Anna Tlacháčová 	
pán Jozef Blaho Ing.

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:

Na pustom hrobe
malé dieťa za ruku matku chytilo
a o kúsok žitia čistoty prosilo.
Mamička moja, nech nezomiera vzácny pravdy čas!
Azda v ďalších pokoleniach vstane z hrobu
a s ľudským dobrom zaleje jasom zem na večný vekov čas!
D.V.T.

V našom lese šumia buky, šumia zvesť hneď z prvej ruky,
radostnú vec a nič inšie, že si treba chystať vinše.
V našom lese šumia duby, že má sviatok, koho ľúbi
rodina aj všetci blízki do dneška už od kolísky.

Odišli do večnosti:
Jozef Ďugel
Alžbeta Gáborová

* 30.9.1987
* 24.8.1930

† 23.8.2012
† 30.8.2012

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Varínski hasiči
Z činnosti zboru za mesiac jún až september.
Koncom mesiaca jún sme sa stretli na hasičskej zbrojnici s pánom farárom
Daliborom Mišurom
a pánom kaplánom
Martinom Hruškom.
Rozlúčili sme sa a poďakovali sme im za dlhoročnú, veľmi
dobrú spoluprácu s našim zborom. Na
pamiatku sme im darovali drobný darček
a spoločnú fotografiu, aby na nás spomínali vždy s láskou ako aj na spoločnú
prácu. V mene celého DHZ Vám pán farár
a pán kaplán ďakujeme a to aj za chvíle,
ktoré sme mohli spolu stráviť .Prajeme na
novom pôsobisku veľa šťastia.

Blahoželáme

6. júna oslávil životné jubileum 60. rokov pán Ján Staňo. Ujo Janko nám
vždy rád pomôže a poradí pri ľudových tradíciách či už pri stavaní
májov alebo vianočnom stromčeku poskytnutím techniky a priestorov.
DHZ mu ďakuje a blahoželá.
V auguste nás oslovilo susedné DHZ Krasňany so žiadosťou o pomoc
pri oslavách dňa sv. Moniky v ich obci. Našich mladých pozvali na pretek,
ktorého sa žiaľ pre pracovné vyťaženie nezúčastnili. Zúčastnili sme sa ako
technický dozor s našou Tatrou 138, s ktorou sme dodávali vodu a zapožičali sme nádrž na preteky. Na záver sme deťom vytvorili hasičskú penu
a deti si skúsili hasenie z dela Tatry.

Lukostrelecký klub Varín nás oslovil o pomoc, zabezpečením bezpečnosti počas priebehu lukostreleckej súťaže v našej obci. Lukostrelci z Varína
organizovali súťaž ktorej súčasťou bol aj nočný pretek. Náš zbor zabezpečoval terén hliadkami, aby nedošlo k prípadnému požiaru, nakoľko terče
označovali horiace fakle a terén bol v letnom období mimoriadne suchý.
Našťastie naši členovia nemuseli zasahovať, pretek sa skončil bez požiaru
a zranení. Odniesli sme si krásny zážitok z nočnej prírody. Naše poďakovanie patrí Jozefovi Ďugelovi za možnosť prezentovať náš zbor.

22. september bol pre DHZ veľmi hektický.
Konal sa u nás Dožinkový jarmok a súbežne
aj hasičská súťaž. Preto bolo potrebné, aby sa
naši členovia rozdelili do dvoch skupín. Jedna
skupina dozerala na predávajúcich, ktorí si
umiestňovali svoje predajné stánky na Hrnčiarskej ulici, usmerňovali dopravu a dozerali
na pokojný priebeh jarmoku. Druhá časť mala
pred sebou ťažkú úlohu. Na miestnom futba-

lovom ihrisku sa konalo jesenné kolo hasičskej súťaže detí „Plameň“. Súťažné družstvá
privítal pán starosta obce Miroslav Williger.
Súťaž „Plameň“ sa skladá z troch disciplín,
štafeta dvojíc, jednoduché vedenie od hydrantu
a štafeta viazania uzlov. V tejto súťaži súťažia
deti vo vekovej kategórií od 6 – 15 rokov. Preto
skúseným družstvám išla súťaž takpovediac od
ruky, no niektoré družstvá s mladšími deťmi
sa poriadne zapotili. Naša DHZ spolu s CVČ
získala 10 malých členov, ktorí pozorne sledovali priebeh súťaže, aby na budúci rok mohli
už sami reprezentovať našu obec. Musíme
vyzdvihnúť rekordnú účasť tohto kola, zapojilo

sa až 23 súťažných družstiev po 5 členov, čo
poznamenalo vedenie OV DPO Žilina, že toľko
súťažiacich družstiev sa už dávno nezapojilo.
Na záver súťaže odovzdala predsedníčka nášho
DHZ Katarína Ondrušová spolu s veliteľom Miroslavom Turským víťazným družstvám poháre,
ktoré sme do súťaže venovali a vyslovili v mene
vedenia obce a našej DHZ poďakovanie za účasť
v našej obci. Popriali súťažiacim družstvám veľa
zdaru do ďalšej práce. Naše poďakovanie patrí
obecnému úradu za prejavenú dôveru, ktorú
do našej práce vložili, či už pri zabezpečovaní
dopravy, pokojného priebehu a pri vyberaní

poplatkov od predávajúcich. Taktiež ďakujeme
správcovi ihriska vo Varíne Jánovi Hodoňovi za
spoluprácu pri organizovaní súťaže.
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Zakladateľ lukostreľby vo Varíne
Česť jeho pamiatke!

Jozef Ďugel

narodil sa 30. septembra 1987 vo Varíne. Od malička bol živé a čulé dieťa, vynikal svojou veselosťou. Bol
miláčikom všetkých doma aj v okolí. Najväčším však
prababke Márii, ktorá ho mala veľmi rada, vodila ho
do kostola, kde miništroval až do svojich osemnástich
rokov.
Už od malička vynikal svojou zručnosťou a nebál sa
nič chytať do ruky. Staval so svojim strýkom modely
lietadiel, lodiek a všelijaké stavebnice. Aj v škole bol
obľúbený, mal mnoho kamarátov, s ktorými strávil
krásne detstvo plné hier a dobrodružstiev.
Aj keď v šiestej triede nastal veľký zlom v jeho
zdraví, prišli prvé príznaky choroby, nevzdával sa a žil
plnohodnotným životom ako ostatní. Mal rád turistiku, hubárčenie a výlety do prírody. Veľmi pomáhal aj
doma. Nebol problém pomôcť pri bavení súrodencov
Aničky, Majky, či Paľka. Mal ich veľmi rád. Vymýšľal
hry, bral ich na prechádzky a pomáhal im, kde sa dalo.

Jeho vždy veselá nálada a úsmev potešili každého.
Po ukončení základnej školy sa išiel učiť za maliara
na SOU sv. Jozefa Robotníka ku saleziánom do Žiliny.
Aj tam bol veľmi obľúbený, vynikal svojou pracovitosťou a dosahoval aj dobré výsledky v učení. Pomáhal,
kde sa dalo, maľoval byty každému, kto ho zavolal.
Už počas štúdia sa začal venovať historickým
veciam. Stal sa členom historickej skupiny Cech Terra
de Selinan v Žiline, s ktorou precestoval hádam všetky
hrady a zámky na Slovensku. Bol rytierom, lukostrelcom, mnohí ho mohli stretnúť na hrade Strečno, kde
predvádzal historickú lukostreľbu. Bol veľmi šikovný,
vyrábal si sám luky, šípy, hroty. Všetci ho obdivovali
ako to dokáže. Študoval históriu a čerpal tak hodne
poznatkov pre výrobu lukov, či šípov. Nikdy sa nezabudne ako Jožko ako rytier otváral Žilinské slávnosti,
na ktorých predvádzal ukážky svojej zručnosti v boji
s mečom, v streľbe z luku. Jeho milá a veselá povaha
a láska k deťom bola prezentovaná aj na mnohých podujatiach, kde učil strieľať z luku malých i veľkých.
Po čase prešiel s lukostreľbou na športové preteky
v streľbe na 3D terče. Založil krúžok v CVČ v našej
škole. Prilákal mnohých k tomuto krásnemu relaxačnému športu. Učil deti vyrábať šípy i luky. Od svojich
dvadsiatich rokov začal aj súťažne strieľať. Medzi jeho
prvé úspechy patrila aj nominácia na Majstrovstvá
Slovenska. V roku 2009 získal na nich tretie miesto
a dostal sa do povedomia širokej lukostreleckej obce
doma aj v zahraničí. Postupne prilákal do svojich
radov mnoho šikovných dievčat a chlapcov, s ktorými
chodieval po pretekoch doma i v zahraničí. Veľkou
pomocou mu bol otec, ktorý mu pomáhal po každej
stránke, či už pri výrobe šípov, cestovaní na preteky
a celkovo pri zabezpečovaní lukostreľby.
Už v roku 2009 zorganizoval prvé medzinárodné
preteky vo Varíne s medzinárodnou účasťou, Československý pohár, na ktorom sa zúčastnili pretekári
z okolitých štátov. Už po prvom preteku boli pretekári

očarení našou krásnou prírodou a dobrou organizáciou pretekov. Vysielali to i televízie okolitých štátov
a aj iné média ďaleko v zahraničí. Jožko sa veľkou
mierou zaslúžil o to, že sa obec Varín začala spomínať
i v zahraničí. Konečne niekto vedel o obci, ktorá je
nielen malebnou vstupnou bránou do Malej Fatry, ale
i srdcom doliny, ktorá by sa z dôvodu vynikajúcich
geografických podmienok, rozvinutej obchodno-sociálnej siete a podľa ústrednej rieky, ktorá dolinou preteká, mala právom nazývať Varínska dolina. Jožkovi
vždy záležalo na prezentácii tohto krásneho miesta
na zemi – Varína.
O rok neskôr, v roku 2010, na prvom medzinárodnom preteku na Morave predseda Slovenskej lukostreleckej asociácie odovzdal Jožkovi za jeho vynikajúce
výsledky národný reprezentačný dres. Bola to veľká
česť pre neho, ale aj pre klub, ktorý vo Varíne založil.
Automaticky mohli s ním totiž cestovať aj ostatní lukostrelci a tak na medzinárodných súťažiach po celej
Európe reprezentovať Varín i Slovensko.
Žiaľ jeho zdravotný stav sa zhoršoval. Absolvoval
ťažkú operáciu a bolo mu oznámené, že má nádor
na mozgu, ktorý sa ťažko lieči. Napriek tomu sa
dva týždne po operácii postavil a o týždeň už bol na
pretekoch v Divine, kde sa spomedzi sedemdesiatich
pretekárov umiestnil na druhom mieste. Nikto nechápal, ako to mohol dokázať. Všetkým vtedy ukázal, že
sa nevzdáva a bude tvrdo bojovať so svojou chorobou.
Problémy nedával najavo ani svojmu okoliu, ktoré ho
videlo vždy usmiateho. Napriek všetkému absolvoval
Jožko množstvo pretekov, medzi inými Európsky
pohár v Srbsku, Rakúsku a iných krajinách.
Práve v Srbsku, v Novom Sade, sa mu dostalo veľkej pocty. V 42°C horúčavách absolvoval dvojdňový
pretek, v ktorom nakoniec skončil tretí spomedzi
dvesto pretekárov z celej Európy. Vyzdvihol ho sám
prezident Európskej lukostreleckej federácie, ktorý
pri odovzdávaní cien povedal: „Gratulujem všetkým
pretekárom, ktorí stojíte na stupňoch víťazov. Chcel
by som ale vyzdvihnúť jedného, ktorý je nad vami
všetkými. Je to Jožko Ďugel zo Slovenska, ktorý aj
napriek svojej chorobe stojí tu na stupni víťazov medzi
vami zdravými a dokázal, že je „pán lukostrelec“. Tým
je on celkovým víťazom tohto pohára.“ Bola to veľká
pocta Jožkovi.
Od tejto chvíle poznali Jožka všetci lukostrelci
a všade, kde sme prišli, sme boli veľmi vítaní. Dostal
nás tak do povedomia širokej lukostreleckej obce
na celom kontinente. Aj pri rozdeľovaní pretekov
v Zürichu už každý vedel, kde je Varín. Bola pre nás
česť usporiadať vo Varíne preteky, ktoré boli radené
ako top preteky v rámci Európy.
Roky 2010 a 2011 boli pre Jožka mimoriadne
úspešné. Úspechy žal na pretekoch doma i v zahraničí.
Medzi najvýznamnejšie patrí Medzinárodný majster
Poľska, Čiech, víťaz mnohých Grand Prix v Európe
a víťaz ďalších pretekov doma i v zahraničí. To, že
bol výnimočný človek dosvedčuje aj fakt, že mal okolo
seba vynikajúcich lukostrelcov, s ktorými spoločne žali
úspechy, kde prišli. Dôkazom bolo, že za rok 2011 klub
skončil na 16. priečke v Európe, čo je veľký úspech.
A to je aj Jožkovou veľkou zásluhou. Pri rozdeľovaní
pretekov na tento rok dostal Varín možnosť usporiadať dve veľké podujatia hodnosti Európskeho pohára
a to „Varín cup“ a Finále Grand Prix. Toto finále sa
uskutočnilo v dňoch 29. – 30. septembra tohto roku
a zúčastnili sa ho špičkoví pretekári z celej Európy.
Jožko dokázal za svoj krátky život veľmi veľa
a chcel ešte viac, keby nebolo nešťastnej choroby, ktorá

mu skrížila plány. Vždy mu boli oporou rodičia a súrodenci, ktorí mu pomáhali všade, kde sa dalo, mali
ho veľmi radi a on bol ich miláčikom a aj miláčikom
ostatných, ktorí ho poznali. Jožko im bude všetkým
chýbať, ale jeho úsmev im navždy zostane pred očami.
A čo je isté, že lukostreľba bude vo Varíne aj naďalej
pokračovať pod vedením jeho otca. Každoročne bude
na jeho pamiatku poriadaný turnaj „Memoriál Jožka
Ďugela ml.“. Na ten tohtoročný vás všetkých srdečne
pozývame v dňoch 27. – 28. októbra pod Jedľovinou.
Už teraz účasť prisľúbili všetci Jožkovi kamaráti,
lukostrelci z celej Európy.
Jožko, ďakujeme Ti za všetko, čo si stihol za svoj
krátky život urobiť, za vzor trpezlivosti, za dobrú
reprezentáciu Varína, aj Slovenska.
Týmto sa chceme Jožkovi poďakovať za Obecný
úrad Varín, za Lukostrelecký klub Varín, za CVČ, za
Dobrovoľný hasičský zbor Varín, za Klub SMER-SD
vo Varíne a za všetkých, ktorí Jožka poznali a mali ho
radi, za to čo pre našu obec urobil.
Česť Tvojej pamiatke!
Mária Tichá - Ľubomír Sečkár

Lukostrelec...

Drevo je darom zeme
v ňom zrkadlí sa svet
a čas ktorý plynie tak rýchlo.
Úsmev je darom srdca
v ňom zrkadlí sa duša,
ktorej zákutia objaví
len ten, kto hľadá za nim
predovšetkým človeka.
Drevo, tetiva a šíp
to večné priateľstvo,
ktoré ožíva v rukách priateľa,
a žije stále kým zostane
tu posledný, kto pamätá
na krásny šípu let.
Rozoznel si Jožko
tou tetivou nebo
i srdcia všetkých priateľov
a vánok vetra vzal nám
tvoju dušu na krídla osudu,
na malú len chvíľu.
Veď nič netrvá večne
a za pár chvíľ budeme
spolu napínať tetivu priateľstva,
aby svet poznal s akou láskou
sme žili sen, ktorý voláme život.

K.F.T.
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Matičné okienko
Predsedníčka MO-MS Varín ďakuje účastníkom prvého stretnutia divadelného krúžku,
ktorý veríme že naštartuje svoju činnosť,
a tak obnoví tradíciu ochotníckeho divadla
vo Varíne. Tento rok si pripomíname 85.
výročie založenie ochotníckeho divadla
vo Varíne. Prosíme ďalších talentovaných
divadelníkov, ktorých pozývame na naše
ďalšie stretnutie v dome MO-MS Varín,
ktorého termín včas oznámim.
Odborná pracovník Mgr. Zuzana Bieliková
sa teší na hojnú účasť.
Ďakujeme Z.B. – E.C.
Dňa 15.09.2012 sa pod Suchým uskutočnila
turistická púť za Pannou Máriou, ktorú
krasňanskí nadšenci osadili v „skalách“ na
Javorine pod Suchým vrchom v roku 2011
a za prítomnosti zúčastnených veriacich ju
Mgr. Dalibor Mišura požehnal.

Dňa 06.09.2012 sa dožil krásneho životného jubilea
80 rokov, Varínčan, matičiar,

MUDr. Michal Kapasný

Sviatočné, ale tie všedné dni
nech sú plné radosti, šťastia
a krásnych okamihov v kruhu blízkych a priateľov.
Šťastný je jedine ten, kto od zajtrajška nič
nečaká, a s vďakou prijíma
to, čo mu prináša
nový deň.
Zo srdca želajú matičiari – Varín.

Rišák (Rissak) Ondrej (30.11.1789 Varín – 19.09.1876 Radošina),
kazateľ, bernolákovec. Filozofické štúdia absolvoval v Trnave, teologické na Pazmáneu vo Viedni (vysvätený 17.08.1816). Ako kaplán
účinkoval v Dolnej Krupej, na Myjave, v Krakovanoch, ako farár v Sokolovciach, v Dolných Voderadoch, Radošine. Ján Hollý mu
venoval príležitostnú báseň, tlačou v latinčine vydal viaceré príležitostné tlače.
Ľubomír Sečkár

Spomienka
Dňa 25.novembra si pripomíname rok od
odchodu do večnosti našej drahej matky,
starej matky a prastarej matky Boženy
Skuteckej.
Náš Stvoriteľ jej doprial dlhý a plodný
život, s možnosťou rozdávania svojich
vedomostí, svojej lásky k ľuďom, prírode
a k hudbe. Aj keď odišla v požehnanom
veku 97 rokov, jej odchod bolí a spomienky na ňu sú stále živé.
Ďakujeme všetkým občanom Varína, organizáciám, priateľom,
jej žiakom a ostatným, ktorí sa s ňou dôstojne rozlúčili v deň jej
odchodu.
Ďakujeme aj všetkým, ktorí na ňu nezabudli až do konca jej dní
a potešovali ju svojimi návštevami a dali jej pocítiť svoju lásku.
S vďakou Bohu a všetkým, ktorí ju mali radi.
S úctou smútiaca rodina.

Opustil nás
ďalší muzikant
Dňa 08. augusta 2012 nás opustil ďalší člen
bývalej hasičskej kapely vo Varíne, Jožko
Michálek, vo veku 75 rokov.
Žil v Žiline spoločne s druhou manželkou
Valikou Akantisovou. Každú voľnú chvíľku
venoval tomu, aby mohol prísť do Varína,
kde trávil vo svojej záhradke spolu so
svojou manželkou Valikou väčšinu svojho
voľného času. Varín mu prirástol k srdcu,
často spomínal na časy prežité s kapelou,
koncerty, zábavy a iné spoločenské podujatia, na ktorých varínska dychovka zabávala našich občanov.
Aj touto cestou, keby žil by sa poďakoval novej varínskej kapele Varínčanka, ktorej nejeden koncert osobne sledoval a fandil mladým muzikantom,
že dali dokopy dobrú partiu a pokračujú v tom, čo pred niekoľkými rokmi
začali hasiči vo Varíne.
Zapadlo slnko niekde v diaľke, čas spomalil svoj beh...
Srdce, ktoré sme tak milovali, dobilo a opustilo tento svet...
Nech ti je Jožko zem slovenská ľahká a odpočívaj v pokoji.
Alexander Panáček

Varínčan
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Mladý záchranár
DRÁHA ZASTAVENIA AUTA

MAXIMÁLNA
POVOLENÁ RÝCHLOSŤ

Sú vodiči, ktorí ju však prekračujú, preto pre zvýšenie tvojej bezpečnosti zadefinujeme dráhy zastavenia osobného auta pri rýchlosti 60km/h.
Myslíš si, že môžeš vstúpiť na
cestu hocikedy? Napríklad
keď je auto 20 metrov pred
priechodom pre chodcov?
Myslíš si, že auto dokáže zastaviť okamžite?

V OBCI JE 50 km/h.

60

37 m

MINULE SOM UHÁŇAL,
AŽ MI VIALI PARÔŽKY,
DO CESTY MI KONÍK SKOČIL,
SKORO PRIŠIEL O NÔŽKY!

61 m

PAMÄTAJ:

110 m

V diaľke sa ti síce auto zdá dostatočne vzdialené na to, aby si stihol prejsť cez cestu, ale
nevieš, akou rýchlosťou sa približuje. Preto na prejdenie cez cestu sa snaž využívať nadchody, podchody a priechody pre chodcov, najlepšie so svetelnou signalizáciou.
RÝCHLOSŤ VOZIDLA

DRÁHA ZASTAVENIA

SUCHÁ
VOZOVKA

50 km/h
60 km/h
80 km/h

28 m
37 m
57 m

MOKRÁ
VOZOVKA

50 km/h
60 km/h
80 km/h

33 m
61 m
71 m

NAMRZNUTÁ
VOZOVKA

50 km/h
60 km/h
80 km/h

78 m
110 m
187 m

VŽDY PAMÄTAJ NA TO,
ŽE IDÚCE AUTO NEVIE
OKAMŽITE ZASTAVIŤ!
TU SI TO MÔŽEŠ OVERIŤ…

Autorka ilustrácie Andrea Matejčeková
Autori článku Ing. Samuel Hruškovic, Ľubomír Sečkár
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Dožinky
Odovzdávanie
Námestia...

V sobotu 22.9.2012 na námestí sv. Floriána vo Varíne sa prihodilo niečo
zvláštne. Stretli sa tam ľudia dobrej vôle, ktorí boli zároveň aj priateľmi
dobrej hudby. Táto sobota sa niesla „dožinkami“, teda časom, kedy tradícia
hovorí poďakovať za úrodu. Bol usporiadaný dožinkový jarmok.

Ukončenie prác na revitalizácii námestia a priľahlých komunikácií podnietilo slávnosť pri tejto príležitosti. Na začiatku slávnosti pre dobrú náladu
hrala Dychová hudba Varínčanka, na pódiu s veľkým úspechom vystúpil
folklórny súbor Dúha z Krasňan a pod pódiom predviedli mažoretky kus
zo svojho umenia. Po príhovore p. Miroslava Willigra, starostu obce, bola
prestrihnutá páska samozrejme spoločne v zastúpení Doprastavu, a.s.
a Kia motors Slovakia. Týmto aktom bolo revitalizované námestie odovzdané do užívania. Myslím si, že najväčšia vďaka patrí občanom Varína,
ktorí na základe svojej zhovievavosti a trpezlivosti prispeli k dokončeniu
revitalizácie. Ďalej vyslovujem poďakovanie Obecnému úradu, Obecnému
zastupiteľstvu a Doprastavu, a.s. ako zhotoviteľovi stavby.
Môžem povedať, že Varín sa odel do trošku lepšieho šatu a snahou každého vo Varíne bude, aby tento šat vydržal čo najdlhšie nezmenený, aby sa
mohlo pokračovať v skrášľovaní a nie v neustálych opravách.

O5 zapojení...

Predposlednú sobotu v mesiaci september sa konal 1. ročník vystúpenia hudobných kapiel, ktoré v priebehu dejín, pôsobili vo
Varíne. Autorom nápadu je Janko Androvič, ktorý už minulý rok
zorganizoval „nultý“ ročník. Napriek tomu, že počasie nebolo
najlepšie, na námestí vo Varíne sa stretlo veľké množstvo Varínčanov a priateľov dobrej hudby aj z okolitých obcí. Celé Námestie
Sv. Floriána ožilo perfektnou atmosférou, ľudia sa neuveriteľne
zabávali. Je potrebné podotknúť, že išlo o vystúpenia kapiel, ktoré
prezentovali svoj žáner i keď ľudová hudba im samozrejme nie je
cudzia. Predstavili sa kapely Retro, Forte, Kozmos, Melodic Maurus, Juraj Strásky & Lucky Men, Stars, Sparrows (Vrabce), Present.
Celé podujatie sa nieslo pohodou a dobrou hudbou, čo bolo najviac
vidieť na tvárach ľudí, ktorí búrlivými potleskami povzbudzovali
kapely k vynikajúcim výkonom. Nedá mi nespomenúť, že kapela
Kozmos oslávila už svoje 50. výročie od svojho vzniku, týmto im
chcem zaželať ešte veľa dni plných pohody a lásky nielen k hudbe,
ale aj všetkým okolo nich, ktorí im strašne fandia.
Osobitné poďakovanie patrí generálnemu partnerovi KIA Motors
Slovakia, Obecnému úradu Varín, Ľubomírovi Sečkárovi, Robovi
Lopušanovi a Andrei Koššovej.
KFT

Varínčan

9

Varínsky mažiar 2012
Z iniciatívy novovzniknutého Klubu varínskych podnikateľov sa v sobotu
1. septembra tohto roku na Námestí sv. Floriána uskutočnilo športovokultúrne podujatie – Varínsky mažiar 2012.
V tento deň sme si pripomenuli 20. výročie prijatia Ústavy Slovenskej
republiky a na podnet Klubu varínskych podnikateľov sa oživila športová
tradícia – Memoriál Matúša Androviča Pinku. Obe tieto významné udalosti
opäť rehabilitovali historický varínsky mažiar, ktorý prvoseptembrovému
športovo-kultúrnemu podujatiu dal názov.
Mažiar je vlastne krátkohlavňové delo, ktoré sa nabíja ústím hlavne a vystreľuje výbušné strely plnené čiernym prachom, známym a používaným
už v starej Číne. Do Európy bol dovezený arabskými kupcami a ako strelivo
ho používali aj Varínčania.
Historický oslavný mažiar Mesta Varín sa používal pri sviatkoch a slávnostných príležitostiach, akými boli návštevy významných hostí, mestské
a cirkevné slávnosti a podobne. Nabíjal ho mestský zamestnanec a strieľalo
sa z neho z kostolnej veže a tiež na námestí. Vo varínskej kronike sa píše,
že v roku 1944 sa pri výstrele jeden z mažiarov roztrhol a odvtedy sa z nich
už viac nestrieľalo. Z pôvodných ôsmich kusov, ktoré boli vyrobené v 18.
storočí v Banskej Štiavnici, sa dodnes zachovali už iba dva.
Napriek tomu, že počasie v tento deň nebolo ideálne, už od rána
sa na Námestí sv. Floriána zbiehali športovci, ktorí si na bežeckej trati chceli
otestovať svoju kondíciu.
Tridsaťšesť pretekárov súťažilo v šiestich kategóriách.
Najmladší bežci – deti do desať rokov bežali trať dlhú 300 metrov, ostatní
bežali 1000, 2000 alebo 3000 metrov. Absolútnym víťazom sa stal Varínčan
Andrej Haluška, ktorý zabehol 3000 metrov .
V popoludňajšom kultúrnom programe vystúpili hudobné skupiny The
Stars, Zlesapočujem, dychová hudba Varínčanka a Ľudová hudba z pod
Stratenca.
Deti sa zabávali pri „televíznom“ Maškrtníčkovi, rôznych súťažiach a atrakciách. Dospelí súťažili v jedení bryndzových halušiek a pití piva. Všetci sa
až do polnoci mohli zabaviť na diskotéke, počas ktorej boli vylosované aj
atraktívne tombolové ceny.
O občerstvenie sa počas celého dňa staral tím skúsených odborníkov.
Klub varínskych podnikateľov srdečne ďakuje všetkým, ktorí sa na zabezpečení a organizácii Varínskeho mažiara 2012 aktívne podieľali, a tak
prispeli k jeho zdarnému priebehu.
KVP

Pamäti
Na Varíne bolo ako vždy živo. Na Varíne, nie na
námestí...tak sa tomu hovorilo. S partiou kamarátkov
sme sa rozhodli, že pôjdeme do kina. V tej dobe,
svietili na filmovom nebi jasné hviezdičky, ako Rita
Hayworth, Patricia Roc, Linda Darnell, Sonja Henie.
Nejdem ďalej menovať, lebo neviem, ako ich mená
správne napísať. Hviezdy, na ktoré si mnohí pamätáte,
ako Sofia Loren, Brigitte Bardot, Liz Taylor, na filmovom nebi ešte nesvietili. Filmový trh bol presýtený
dobrými zábavnými dielami zo západu. Spomínam si
na rôzne muzikály, veselohry...to sa takým faganom –
tínedžerom (nerád to vyslovujem) veľmi ľúbilo.
Pred predstavením sa korzovalo od Kanice až po Bučkovcov. Aj my v partii sme na korze hlučne šantili,
ale obecný rozhlas bol ešte hlasnejší. Zneli budovateľské piesne a za nimi nasledoval oznam, že sa koná
schôdza ČSM. Po ozname znovu znelo: „Vyhrňme
si rukáv, hej rup, holahej, hej rup, holahej, do práce

se dej“. Aj nás propagácia „zlomila“ a stavili sme sa
v klubovni ČSM. Schôdza už prebiehala, prítomní
boli prevažne študenti sediaci v bázni, pod tlakom
výčitiek prednášajúceho, že neplnia úlohy. Úlohy
pre nich neriešiteľné boli podmienkou pripustenia
k maturitným skúškam. Náš vstup do miestnosti a suverénne správanie zmenilo atmosféru schôdze.
„Napíšte sa do prezenčnej listiny“, znel príkaz predsedajúceho.
„Napíš aj mňa, keď si pri tom“... tak som začal: Milan
Francin, František Marinin, Štefan Žofkin, Milan
Terkin a Vladimír Oľgin. Takto sme sa navzájom
oslovovali. Mal som dobrý pocit, že ma to napadlo.
Dobre som si pamätal na drinu, ktorú som podstúpil
ako člen ČSM na Trati mládeže. Drina a hlad...keď si
zjedol svoju dávku chleba ráno a k obedu, na večeru
bol jeden zavináč, čierna káva a spomienka na zjedenú dennú dávku chleba. Tvrdá robota, mizerný výstroj
– krompáč a lopata a aj napriek nepriazni počasia
osemhodinovú tvrdú normu musel hladný zväzák

splniť. Po čase bola vo zväzáckych novinách uverejnená správa, že proti vedeniu brigád Trati mládeže s.
Zdražilovej a s. Tomanovi bola vznesená obžaloba za
spreneveru. Oni jedli náš zaslúžený chlebíček. Ja som
preto nemal pocit úcty k mládežníckej organizácii
ČSM. Schôdza miestnej organizácie končila hodnotením a čítaním prítomných z prezenčnej listiny. Keď
Imro G., čítajúci listinu prítomných členov prišiel
na mená Francin, Marinin, Žofkin, Terkin a Oľgin,
nastala v miestnosti neopísateľná atmosféra. Niektorí
sa pretvarovali, iní sa pučili a zadržiavali smiech,
ale ozval sa i rehot. Garant, inštruktor delegovaný
pre Varín Okresným zväzom, s. Šišovský vstal a po
krátkej úvahe pohoršeným tónom začal:
„Mali by ste po smiechu, keby sa Vladimírova
mama volala Lena“. Po tomto zážitku a úvahách,
ako to mohlo dopadnúť, išli sme konečne do kina.
Hrali krásnu limonádku Zasnežená romanca so
Sonjou Henie.
V.
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Škola ochrany prírody
Škola ochrany prírody (ŠkOP) vo Varíne
nadväzuje na dlhoročnú tradíciu Školy
ochrany prírody v Gbeľanoch. Mnohí, v
súčasnosti aktívni ochrancovia prírody,
vyrástli v tejto organizácii. Pre tých, ktorí
nemali tú možnosť spoznať ŠkOP počas
jej fungovania v Gbeľanoch, prinášame
krátky výťah z histórie.
V roku 1983 sa rozhodnutím Ministerstva kultúry SSR zriadila ŠkOP v Gbeľanoch pri Žiline ako pracovisko Ústredia Štátnej ochrany prírody (ďalej len
ÚŠOP) s celoslovenskou pôsobnosťou.
Za pomerne krátke obdobie sa vytvorili
primerané podmienky pre ekologickú
výchovu a vzdelávanie mládeže i dospelých pre územie Slovenska. Prvá ŠkOP
na Slovensku bola umiestnená v barokovom kaštieli v Gbeľanoch v blízkosti
Žiliny, na trase známej turistickej cesty
do Vrátnej, pred vstupom do územia
Národného parku Malá Fatra. V spomínanej budove kaštieľa bola spoločne so
ŠkOP aj Správa NP Malá Fatra. Súčasťou
kaštieľa bol aj priľahlý park s náučným
chodníkom pre mládež. V parku sa počítalo aj so založením genetickej banky
ohrozených druhov z tejto oblasti.
Súčasná Škola ochrany prírody (ŠkOP)
je odborom Správy Národného parku
Malá Fatra sídliacim vo Varíne a je
zameraná na výchovu k ochrane prírody, vzdelávanie a propagáciu v tejto
oblasti. Toto centrum vzniklo 1. januára
2002 v rámci dánskeho projektu financovaného dánskou vládnou agentúrou
DEPA – DANCEE a realizovaného konzultantskou spoločnosťou Carl Bro a.s.,
ktorý počas svojho jeden a polročného
trvania zabezpečil základné technické
vybavenie a priniesol dánsky know-how
v oblasti environmentálnej výchovy a
prírodnej interpretácie formou školení a
najrôznejších tréningových aktivít.
Škola ochrany prírody Vám ponúka:
Aktivity pre deti a mládež v teréne.
Výukové programy a súťaže pre školy.
Sprevádzané túry po NP Malá Fatra.
Školenia a metodické dni v oblasti výchovy k ochrane prírody a interpretácie
prírody pre odborných pracovníkov,

učiteľov, členov MVO a iných pracovníkov zaoberajúcich sa environmentálnou
výchovou.
Aktivity na zvyšovanie verejného povedomia, tvorba a spolupráca na kampaniach.
Organizácia výstav a expozícií s environmentálnym zameraním (Ekoplagát).
Spolupráca s miestnymi komunitami
pri tvorbe náplní voľného času detí a
mládeže s environmentálno-výchovným
zameraním.
Školenie a vzdelávanie predstaviteľov
samospráv v oblasti ochrany prírody a
krajiny.
Príprava, vydávanie a distribúcia informačných a propagačných materiálov v
oblasti ochrany prírody.
Občanom, dobrovoľníkom a obdivovateľom prírody ponúkame možnosť
aktívne sa zapojiť prostredníctvom
rôznych podujatí, akcií, infostánkov, či
besied.

Z nášho programu na mesiac október:
Environmentálny výučbový program
pre II. stupeň ŽŠ „NETOPIERE“.
Program spolu s výstavou a preparátmi
netopierov, ktoré sme si zapožičali z Východoslovenského múzea z Košíc bude
prebiehať v budove Správy NP Malá
Fatra počas októbra. Program je zameraný na spoznávanie denného a ročného
životného cyklu týchto zaujímavých
cicavcov, zimovísk a letných úkrytov,
o možnostiach riešenia problémov s netopiermi v panelových domoch a pod.
Okrem výstavy a preparátov netopierov
je obohatený o zábavné interaktívne
aktivity pre deti.
Alena Badurová
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Letné prázdniny sa stali minulosťou
a žiaci opäť zasadli do školských lavíc...
Škola pre každého znamená niečo iné. To nie
je len budova plná žiakov a nekompromisných
učiteľov. Pod pojmom škola sa skrýva mladosť,
slzy, smiech a oslobodzujúce zvonenie zvonca
oznamujúce koniec hodiny. Pre mnohých ľudí
je dnes škola samozrejmosťou a základné vzdelanie nepredstavuje pre nich nič výnimočné. Je
vôbec možné uveriť tomu, že existujú ľudia,
ktorí možnosť študovať pokladajú za skvelý
dar doby? Verím, že takí ľudia sú. Škola je stále
nenahraditeľnou súčasťou života, je spojená s
viacerými etapami v živote človeka. Prvýkrát
do školskej lavice zasadajú neskúsené šesťročné
deti a po niekoľkých rokoch z týchto detí škola
urobí vzdelaných ľudí s predpokladmi uplatniť
sa v živote.
Škola je miestom, kde spoznávame priateľstvo,
vlastné kvality i nedostatky. Je mostom medzi
nevzdelanosťou a vzdelanosťou, medzi naivnou

predstavou o živote a skutočným životom. Je
miestom zbierania bohatých skúseností zo života
v spoločnosti iných ľudí.
Myslím si, že jednou z dôležitých zmien, ktorú
škola bude musieť do budúcnosti podstúpiť, je
zmena vo vzťahu medzi školou a rodičmi, a že
doba, v ktorej tieto dva subjekty komunikovali
spolu len vo forme vysvedčení, oznamov v žiackej knižke alebo občasných rodičovských združení už patrí minulosti. Stále viac rodičov má
záujem zorientovať sa v problematike školy .
Určite si všetci kladieme otázky, ako to v tej
naše škole bude, ako zvládneme tento školský
rok. Všetci potrebujeme pokojné zázemie, lásku,
trpezlivosť.
Na prahu nového školského roka si zaželajme
pevné zdravie, mnoho šťastia, ľudského porozumenia a vzájomnej úcty.
Mgr. Anna Bielková

Rybársky zväz vo Varíne
V tomto okienku sa Vám budem pravidelne prihovárať ako zástupca OO SRZ č.5 vo Varíne. Toto okienko zakladám na podnet
predsedu redakčnej rady časopisu Varínčan, Ľubomíra Sečkára.
Pravidelne Vás budem informovať o našich aktivitách a rybách,
ktoré žijú v našich vodách. Pre zaujímavosť Vám občas ponúknem
nejaký dobrý recept. Zároveň by som chcel upozorniť našich členov
na brigádu, ktorá sa bude konať 27.10.2012, stretneme sa o 8:00 hod.
pri Weinerovej záhrade.

Niektoré z drobných druhov kaprovitých rybiek sú známe aj ako
akváriové rybky. Rad veľkých druhov tejto čeľade sa pestuje v
rybníkoch v Ázii. Najčastejšie sa stretávame s kaprom šupináčom.
Poznáme aj kapra lysého (celkom bez šupín), zrkadlového (šupiny
má v strede tela) a mnohé ďalšie menej známe druhy. Šupiny,
ktoré má kapor, sú pružné, prekrývajú sa ako škridly na streche
domu a pokrýva ich tenká pokožka. Na nej je ešte vrstva slizu z
kožných žliaz. Sliz chráni ryby pred parazitmi a plesňami.

Kapor obyčajný
Kapor obyčajný (Cyprinus carpio) žije v pomaly tečúcich vodách
alebo v rybníkoch. Má vysoké zavalité telo, obyčajne dorastá do veľkosti 50 cm. Našli sa aj obri dlhí 100 cm s hmotnosťou 25 kg. Kapor
pochádza z Číny, kde sa chovu kaprov venovali už pred 4 000 rokmi. Číňania prví prišli na to, že ak prenesú kapriu mlaď z rieky do
rybníka, lepšie rastie a dobre sa jej darí. Ryby často kŕmia kuklami
hodvábnika morušového, preto moruše lemujú brehy ich rybníkov.
U nás sa kapor obyčajne živí larvami hmyzu, kôrovcami, ale aj červami, rastlinami a potravou, ktorú do rybníkov dávajú rybári. 	

Kapor nemá vonkajšie uši, zato počuje veľmi dobre. Má aj vynikajúci čuch (pod očami má čuchové jamky), pomocou ktorého sa
orientuje, hľadá si potravu, partnera alebo sa skrýva pred nepriateľom. Chuťové poháriky má nielen v papuľke, ale aj na perách,
plutvách a pokožke.
Hospodár OO SRZ č.5 Varín Martin Dudáš

Kapor žil pôvodne v riekach. Teraz sa chová umelo v rybníkoch (od
14. storočia). Žijú v nie veľmi studenej vode. Rozmnožujú sa tak,
že samička kladie ikry do plytkej vody, kde sa prilepia na rastliny.
Samček potom v ich blízkosti vypustí mlieč, ktorý ich oplodní. Ako
väčšina rýb, ani kapry sa o svoje potomstvo nestarajú. Z ikier sa za 3
týždne vyvinie malý kapor. O 3 roky má 2 - 3 kg. Väčšie kapre nepohrdnú ani menšou rybkou. Kapor je hospodársky najvýznamnejšou
európskou rybou. Ročný úlovok divého i domáceho kapra v Európe
je okolo 190 000 t. Táto čeľaď zahŕňa asi 1200 druhov rýb. Mnohé sú
celkom malé a známe ako tzv. biele alebo burinové ryby, iné zas ako
športovo lovené ryby. Kaprovité ryby nemajú zuby v čeľustiach, ale
rad pažerákových zubov, ktorými filtrujú a rozomieľajú potravu.
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Horolezectvo
Ing. Peter Cáder a jeho
koníček, o ktorom mnohí ani nevieme.

už odrádza, takže tí sa potom venujú len boulderingu, alebo lezú disciplínu skalné lezenie, ale len s tzv. horným lanom (ako druholezec), kde pád
v podstate nehrozí žiaden.

Peťo, na začiatok nášho rozhovoru by som sa ťa chcel spýtať čo je to
horolezectvo a aké nebezpečenstvo je s ním spojené?
Horolezectvo bolo vždy spájané s nebezpečenstvom. Poznáme objektívne
a subjektívne nebezpečenstvo. Objektívne nebezpečenstvo je napr. zlomený chyt v ceste, zmena počasia, lavína, padajúce skaly v ceste – všetko
veci, ktoré len veľmi ťažko môžeš ovplyvniť, často je to vec náhody. Subjektívne nebezpečenstvo je naopak plne v rukách lezca – sú to chyby, ktoré
robí sám človek a vyplývajú z ľudskej omylnosti. Je to napr. zle uviazaný
uzol na lane, zle založený istiaci bod, zlý výber postupnosti v ceste, slabá
výkonnosť lezca a pod. Za toto plne zodpovedá lezec sám.
Horolezectvo, ako ho pozná široká verejnosť sa postupom času rozčlenilo
na tri podskupiny. Každá je iná, aj čo sa týka nebezpečnosti, aj čo sa týka
požiadaviek na človeka, ktorý ich vykonáva.
Mohol by si nám tie tri podskupiny bližšie opísať a priblížiť čitateľom,
kde sú dobré podmienky na lezenie?
1. Bouldering - je to tzv. liepanie sa. Ide o disciplínu, kde sa lezie bez lana,
na nízke skaly do výšky pár metrov. Pády sa riešia zoskokom na zem,
tlmenie pádu rieši prenosný matrac – tzv. bouldermatka a chytač – človek,
čo ťa chytá.

Objektívne nebezpečenstvo je tu takmer nulové, nespadne na teba lavína,
a keď zaprší, zoberieš sa a ideš domov. Je to taký pohodový šport, síce fyzicky naozaj veľmi náročný, ale podáš výkon za pár sekúnd, maximálne 1-2
minúty a potom sa môžeš vyhrievať na slniečku a oddychovať podľa chuti.
Jeho popularita veľmi stúpa hlavne u mladých ľudí, aj na úkor ostatných
lezeckých disciplín. Lezú tu často aj ľudia, ktorí nemajú odvahu pustiť sa
do lezenia s lanom. Možnosti na lezenie v tejto disciplíne na Slovensku sú
slabé, omnoho lepšie sú trebárs v susedných Čechách. Ide hlavne o výskyt
balvanov patričných rozmerov v prírode.
2. Skalné lezenie - vzniklo pôvodne len ako príprava na lezenie v horách,
neskôr sa mu ľudia začali venovať ako hlavnej disciplíne. Lezie sa s lanom
po prevažne kompaktnej skale, do výšky okolo 15 – 50 metrov, kde hrozia
aj pády, zvyčajne 3-5 metrové pády, niekedy podľa stavu zaistenia až do
cca 10 metrov dĺžky pádu. Strach z výšky, ako aj strach z pádu časť ľudí

Objektívne nebezpečenstvo je len o málo väčšie ako pri boulderingu. Disciplína je enormne fyzicky náročná. Samotný výkon trvá podľa dĺžky cesty
a možností oddychu v nej od 3 minút až po cca 15-20 minút. Psychicky je
táto disciplína náročnejšia ako bouldering, koncentráciu je potrebné udržať
dlhšie a svoje robí aj strach z výšky a strach z pádu a jeho prekonávanie.
Po prelezení cesty sa lezec môže venovať regenerácii alebo inej ľubovoľnej
činnosti, napr. isteniu spolulezca, čím sa fyzické a psychické vypätie končí,
až pokiaľ znovu nenastúpi do ďalšej cesty. Možnosti na lezenie v tejto
disciplíne sú v okolí Žiliny asi najlepšie na Slovensku. Skalné lezenie má
aj svoju klasifikáciu. U nás používaná klasifikácia je tzv. UIAA klasifikácia. Začína stupňom 1, potom ide 1+, 2-, 2, 2+, 3 atď. Na stupni 3 začína
lezenie, teda bežný človek to už nemusí zvládnuť. Stupňom 6 začína ťažšie
lezenie. V praxi to znamená, že aj starší pán, skúsený lezec s 20 ročnou
praxou a 15 kilami nadváhy dokáže vždy vyliezť tú 5, prípadne 5+, ale
v šiestom stupni končí. 8, 8+, 9-, 9 sú stupne tzv. výkonnostného lezenia,
je už potrebná určitá miera akrobacie, gymnastiky, ako aj sily, vytrvalosti
a psychickej odolnosti. Skúsenejší lezci s dobrou technikou to zvládnu aj
bez pravidelného štruktúrovaného tréningu, ale musia pravidelne liezť
aspoň 2-3x do týždňa.
Desiaty stupeň je určený len pre trénovaných jedincov. Bez pravidelného
premysleného tréningu nemá nárok ani sebeskúsenejší lezec. 11 stupeň je
už méta špičky. Horný strop obtiažnosti sa medzitým posunul až na 12-,
čo je najťažšia v súčasnosti dosiahnutá obtiažnosť vo svete.
3. Horolezectvo - ide často o niekoľko 100 metrové lezenie v horách vo
veľkých stenách, kde lezcom hrozí už veľké objektívne nebezpečenstvo –
pád lavín, skál atď. Často je to viac dobrodružstvom s neistým koncom,
ako športovým výkonom. Obtiažnosti cesty môžu byť viac psychické (napr.
zle zaistiteľná cesta s veľkými pádmi, veľké riziko pádu skalných lavín),
ako fyzické. Skúsenosti s predchádzajúcich lezeckých disciplín môžu byť
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veľkou výhodou, ale najväčšou výhodou sú predchádzajúce skúsenosti
z takýchto výstupov a veľká psychická odolnosť. Na rozdiel od predchádzajúcich disciplín, kde si lezec po výkone spokojne oddýchne, tu výkon
trvá často aj niekoľko dní a aj po dolezení na vrchol sa obtiaže nekončia,
lezec sa musí koncentrovať na bezpečný zostup. Výstupy sú realizované
aj v zimnom období, kde nie je jednoduché vytrpieť si zimu a popri tom
zvládnuť aj výstup. Z tohto pohľadu sú predchádzajúce skalné disciplíny
omnoho „pohodlnejšie“. Možnosti na Slovensku sú v tejto disciplíne slušné – Tatry, ale predpokladá sa, že lezec bude investovať nemalé finančné
prostriedky do cestovania do Álp, prípadne Himalájí.
Peťo, ktorej disciplíne sa venuješ ty a aký stupeň obtiažnosti si dosiahol?
Ja sa venujem druhej disciplíne, teda skalnému lezeniu. Je to fyzicky veľmi
náročná disciplína a zároveň je tam už aj ten správny psychický náboj. Je to
taký zlatý stred. Skaly sú pomerne ľahko dosiahnuteľné, Žilina je na tom
v tomto ohľade výborne, takže mi to umožňuje popri rodinných povinnostiach dostať sa aj na skaly.
Obtiažnosť 11- bola najťažšia cesta na svete, keď som v 1991 začínal liezť.
Tento rok som aj ja vyliezol svoju cestu za 11-.
Na záver by som ťa chcel poprosiť, či by si nemohol čitateľom odporučiť
nejaký internetový odkaz, kde by si mohli pozrieť ukážky a fotky horolezectva?
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Lukostrelci opäť
bodujú

Lukostrelci víťazne aj na finále Európskeho pohára v Čechách.
Naši lukostrelci sa zúčastnili v dňoch 01. a 02.09.2012 na finále Európskeho
pohára v Čechách na Rusave. Pri účasti špičkových strelcov z viacerých
krajín uspeli aj naši pretekári. Keď víťazmi sa stali Štefan Zicho, Boris
Paľo, Darina Paľová, Juraj Skácel, na druhom mieste bol Pavol Braso
a tretí skončili Jozef Ďugel, Róbert Skacel a Štefan Zicho st. Je to veľký
úspech, ktorý sa určite zaradil medzi najväčšie úspechy v histórii našej
obce v športovom meradle.
Náš klub pokračoval výborne aj v ďalších kolách Grand Prix. V Pardubiciach získali prvé miesta Timotej Žák, Jakub Kopal, Jozef Ďugel, Štefan
Zicho ml., druhý bol Matej Šutý, Juraj Skácel a tretí Štefan Zicho st. V Poľsku v Jaworze uspeli aj ďalší, prvé miesta Timotej Žák, Pavol Ďugel, Štefan
Zicho ml., Boris Paľo. Druhé miesto Matej Šutý a tretí Štefan Zicho st.
a Jakub Kopal. Chlapci si počínajú úspešne, dúfam že sa im bude dariť aj
na finále Grand Prix vo Varíne a potom na Medzinárodných majstrovstvách
Slovenska na Donovaloch. Chcel by som im veľmi poďakovať za vzornú
reprezentáciu Varína v zahraničí.
Jozef Ďugel

Fotky: https://plus.google.com/photos/101370080067295674505/albums/5770562878828569921?banner=pwa&gpsrc=pwrd1
Video:
Obtiažnosť 10 UIAA
http://www.youtube.com/watch?v=2kLahJ5uUuQ&feature=player_embedded
Obtiažnosť 10+ UIAA
http://www.youtube.com/watch?v=YNL9zh_BO4k&feature=player_embedded
Sečkár Ľubomír

Statočne s nasadením
vlastného života

Nedá mi nenapísať o človeku, osobnom kamarátovi a občanovi Varína,
Andrejovi Kriskovi. Veď v televízii a slovenskej tlači to už bolo dávno
zverejnené.
Martinský mestský policajt Andrej Kriska stále šíri dobré meno svojej
profesie. Po tom, ako nedávno zachránil v Martine ľudský život, tentoraz
prispel k zadržaniu páchateľov trestného činu krádeže v Šali.
Minulý rok na jeseň aj celoslovenské médiá informovali o tom, ako martinský mestský policajt Andrej Kriska riskoval vlastný život, aby zachránil
cudzí. Aktuálne dokonca v čase svojho voľna pomohol k objasneniu trestného činu a zadržaniu páchateľov.
Andrej Kriska bol navštíviť rodinu a priateľov na juhu Slovenska. Takmer
na pravé poludnie prechádzali spolu s bývalým kolegom okolo miestnej
farmy a zachytili volanie o pomoc.
„Keď má niekto problémy, snažím sa mu pomôcť. Takýmto spôsobom by
sa zachovala väčšina ľudí,“ povedal mestský policajt bez zaváhania.
S týmto jeho tvrdením by sa dalo polemizovať, pretože zo spomínanej
farmy sa štyria muži chystali ukradnúť ošípané a ovce. Ani početná presila
však bývalých kolegov neodradila.
„Bez váhania zakročili proti podozrivým, ktorí z miesta činu utekali.
Dokázali ich zastaviť a vo veľkej miere prispeli k objasneniu trestného
činu a zadržaniu zlodejov,“ konštatoval Marián Slatina, zástupca riaditeľa
Obvodného oddelenia Policajného zboru v Šali.
Privolaná hliadka po príchode na miesto a prevzatí zadržaných osôb
zistila, že Andrej Kriska je martinským mestským policajtom. Jeho čin tak
nezostal bez odozvy.
Marián Slatina poslal do metropoly Turca, kde Andrej Kriska pracuje

ako mestský policajt ďakovný list. Mňa osobne toto jeho konanie vôbec
neprekvapilo, lebo sám som bol svedkom ako sme v meste Žilina prichytili
neprispôsobivých občanov páchať trestný čin krádeže osobného majetku
a následne sme ich odovzdali do rúk žilinskej polície. Som naozaj hrdý,
že takýto človek žije v našej obci. Jeho konanie môže byť nám všetkým
príkladom.
Ľubomír Sečkár

14

Varínčan

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

Tabuľka žiakov II. liga U-15 - SEVER - 2012/13
FK Rajec
7 5 2 0
27:7
Oravan Oravská Jasenica
7 5 1 1
23:5
Tatran Zákamenné
7 5 0 2
30:9
OFK Teplička nad Váhom
5 5 0 0
13:2
FC Ajax Slimáčik Mojš - Žilina 7 4 0 3
18:7
ŠK Tvrdošín
6 3 1 2
10:11
Tatran Oravské Veselé
5 3 0 2
14:7
FK Slovan Trstená
7 3 0 4
19:20
Družstevník Dlhá nad Oravou 6 2 2 2
8:11
ŠK Belá
4 2 0 2
14:9
Blatná Habovka
7 2 0 5
13:22
FC Lokomotíva ŽOS Vrútky
6 1 0 5
4:33
Fatran Varín
7 1 0 6
4:39
Tatran Krásno nad Kysucou
7 0 0 7
5:20

17
16
15
15
12
10
9
9
8
6
6
3
3
0

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

Tabuľky I. trieda dorast
TJ Tatran Krasňany
7 7 0
TJ Fatran Varín
7 6 0
TJ Družstevník Bitarová
7 4 1
TJ Kolárovice
7 3 3
OŠK Kamenná Poruba
7 3 2
OŠK Nededza
7 3 1
TJ Považan Nezbudská Lúčka 7 3 0
TJ Divina
7 3 0
FK Trnové
7 2 2
TJ Višňové
6 2 1
TJ Tatran Bytčica
7 2 0
TJ Štart Veľké Rovné
7 1 2
TJ Dlhé Pole
6 1 2
TJ Iskra Lietavská Svinná
7 1 0

0
1
2
1
2
3
4
4
3
3
5
4
3
6

29:9
22:6
19:14
25:12
15:13
16:12
14:13
8:17
14:19
13:14
14:22
12:19
8:18
11:32

21
18
13
12
11
10
9
9
8
7
6
5
5
3

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

Tabuľky I. trieda dospelí
TJ Stráža
7 5 2
TJ Kolárovice
7 5 1
TJ Fatran Varín
7 4 2
TJ Horný Hričov
7 4 1
Družstevník Rašov
7 4 1
Jednota Bánová B
7 4 1
ŠK Štiavnik
7 3 2
FK Zástranie
7 2 3
TJ Považan Nezbudská Lúčka 7 2 3
TJ Višňové
7 2 2
TJ Fačkov
7 1 2
TJ Považský Chlmec
7 1 0
TJ Rajecké Teplice-Konská
6 0 2
OFK Teplička nad Váhom
6 0 0

0
1
1
2
2
2
2
2
2
3
4
6
4
6

19:5
12:4
19:11
15:12
13:10
12:11
15:10
8:7
4:8
11:11
11:14
11:20
7:13
3:24

17
16
14
13
13
13
11
9
9
8
5
3
2
0

V mesiacoch august a september sa naše futbalové
mužstvá rozbehli na plné obrátky a začali veľmi
dobre. Je citeľne vidieť príchod nových hráčov do
tímu, čo prinieslo konkurenciu a dravosť hráčov
presadiť sa.
Prípravka: naši najmenší zástupcovia futbalu obce
dokazujú, že ich futbal baví. Chcem apelovať na rodičov, aby sa prišli
pozrieť so svojimi ratolesťami na tréningy a môžu ich aj zapojiť do tréningového procesu.
Žiaci: po obrovskej generačnej výmene naši žiaci nastupovali do zápasov
veľmi opatrne, nehrajú zle i keď výsledky tomu nenasvedčujú. Chce to
len čas, aby sa zohrali a osvojili si technické návyky hry. Držíme im palce
a budeme im pomáhať ako sa len bude dať.
Dorastenci: sú príjemným prekvapením. Je to ročník, ktorý prišiel z kategórie žiakov a dokazujú, že sú skvelý kolektív a vedia sa vyrovnať aj
starším ročníkom v zápasoch, kde ukazujú svoju silu a techniku. Niektorí
hráči z dorastencov vypomáhajú mužstvu dospelých hráčov. Chcem však
pochváliť aj starších hráčov, ktorí mužstvo ťahajú v ťažších chvíľach a uka-

zujú, že skúsenosti, ktoré nadobudli za predchádzajúce roky neboli márne.
Tešíme sa na ďalšie víťazstva a držíme im palce.
Dospelí: naši muži sa po letnej prestávke zišli vo veľmi malom počte, mužstvo sme museli doplniť v priebehu súťaže. Podarilo sa nám získať viacero
hráčov, ktorí zapadli do kolektívu a priniesli do mužstva skúsenosť, ktorá
tímu chýbala. Naše mužstvo je od zápasu k zápasu zohratejšie a dúfam, že
sa na budúci rok vrátime do 5. ligy, kde sme roky patrili a aj patríme.
Dňa 08.09.2012 sa uskutočnil turnaj miništrantov. Chcel by som touto
cestou poďakovať pánovi dekanovi Pekarovi za vysvätenie areálu Juraja
Sobolu a aj miništrantom za účasť na tomto turnaji. Dúfam, že o rok sa
stretneme ešte vo väčšom počte a zároveň vás pozývame na budúcoročné
podujatie.
Ján Hodoň

Futbalový turnaj
starých pánov
Už tradične pri dožinkovom jarmoku prebieha súčasne na našom športovom areáli Juraja Sobolu
Futbalový turnaj starých pánov z Varína.
Nuž, sú to starí páni? alebo je to len symbolika. Veď mnohí z nich sa bez
rešpektu môžu postaviť k ďaleko mladším rovesníkom.
Tohto roku sa futbalového turnaja zúčastnili tieto mužstvá:
Mužstvo starých pánov z Varína
Mužstvo starých pánov zo Stráže
Mužstvo starých pánov zo Strečna
Štvrtým tímom malo byť futbalové mužstvo „ Tošanovic“ (Č.R.),
ktoré z technických príčin odrieklo svoju účasť na turnaji, ale zato prišli
občania družobnej obce Tošanovic, spolu s pánom starostom p. Blablom
Pavlom. Sme radi, že tu mali aj týmto spôsobom svojich zástupcov.
Poradie, ako futbalový turnaj skončil: 	 1/ Stráža
 	
2/ Strečno
 	
3/ Varín
Na tomto turnaji nejde len o výsledky, ale o srdečné priateľské stretnutia
ľudí, ktorí si majú čo povedať ako o športe, tak aj o svojich skúsenostiach,
problémoch, ktoré sa každému z nás pridružia vo svojom živote.
Páni futbalisti - nech je Vaše priateľstvo a športové zápolenie ako príklad
pre ostatných a zároveň aj prínosom pre našu obec.
Prajem Vám veľa zdravia a osobných úspechov .
Miroslav Williger

starosta obce

Varínčan

zmluvu s p. Jánom Hodoňom
Mgr. Anna Bielková – navrhla
zvolať stretnutie riad. Valča, riad.
ZŠ a starostu obce, dohodnúť riešenie a postup, dovtedy už nebudú
peniaze míňať, CVČ Valča nebude
posielať ďalšie
- poslanec Ing. Peter Málik vyhlásil,
že nedostal od starostu uspokojivú
odpoveď na žiadnu otázku, opätovne vyzval starostu na odstúpenie. V prípade, že neodstúpi, bude
iniciovať zvolanie mimoriadneho
zasadnutia OZ s účelom vyhlásenia
referenda o odvolaní starostu.
- starosta obce Miroslav Williger
vyhlásil, že pracuje transparentne,
poskytuje poslancom potrebné
informácie, nedá sa zastrašovať
a svojho mandátu sa nevzdáva.
- Ing. Miroslav Bielka – v škole je zlá
atmosféra.
- Mgr. Miroslav Jiríček – v škole
ukončil pracovný pomer dohodou
- Mgr. Anna Bielková – priznáva
si pochybenie, treba sa navzájom
rešpektovať, vyzýva o pomoc
- Mgr. Lenka Milová – konštatovala,
že starosta nemá v obci podporu
- p. Viera Ženčáková – prečo musí
Mgr. Jiríček zo školy odísť
- Mgr. Anna Bielková oslovila pána
dekana, či má záujem byť členom
Rady školy
O 18.30 hod. sa z rodinných dôvodov
ospravedlnil poslanec JUDr. Peter
Rybár a odišiel.
-

Bod rokovania číslo 5
Žiadosti občanov
a) Urgencia na riešenie podnetu
Vstupnú informáciu k prerokovaniu
tohto bodu programu podal Miroslav
Williger, starosta obce.
Poslanci mali v písomných podkladoch
k dispozícii materiál číslo 2-9/2012,
ktorý obsahoval návrh uznesenia,
dôvodovú správu a v prílohách podnet
Ing. Karola Stráskeho, odpoveď na
podnet, urgenciu na riešenie podnetu.
Do diskusie sa prihlásili: Ing. Karol
Strásky, Ing. Helena Gregová, Ing.
Patrik Miho.
Pred hlasovaním bolo udelené slovo
osobám s poradným hlasom, ktoré
nebolo využité.
V diskusii neboli vznesené požiadavky
na zmeny v návrhu uznesenia.
Návrhová komisia prečítala návrh
uznesenia.
UZNESENIE č. 62/2012
z deviateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2012,
konaného dňa 30.8.2012
k bodu Žiadosti občanov.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Podnet Ing. Karola Stráskeho
b) Ukladá
1. Predložiť obecnému zastupiteľstvu
informáciu o postupe stavebného
úradu vo veci nelegálnej stavby
(oplotenia) na C-KN parc. č. 938/14
a 938/16.
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Zodpovedný: Obecný úrad Varín
Termín: najneskôr do 21.9.2012
Hlasovanie č. 322
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.
62/2012.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie: za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 62/2012.
b) Žiadosť o dotáciu – Slovenský
zväz telesne postihnutých
Vstupnú informáciu k prerokovaniu
tohto bodu programu podal Ing. Patrik Miho.
Poslanci mali v písomných podkladoch
k dispozícii materiál číslo 2-9/2012,
ktorý obsahoval návrh uznesenia a
dôvodovú správu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Pred hlasovaním bolo udelené slovo
osobám s poradným hlasom, ktoré
nebolo využité.
V diskusii neboli vznesené požiadavky
na zmeny v návrhu uznesenia.
Návrhová komisia prečítala návrh
uznesenia.
UZNESENIE č. 63/2012
z deviateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2012,
konaného dňa 30.08.2012
k bodu Žiadosti občanov.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Ukladá
1. Prehodnotiť možnosť poskytnutia
dotácie pre Slovenský zväz telesne
postihnutých
Zodpovedný: Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu
Termín: do 21.9.2012
Hlasovanie č. 323
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.
63/2012.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie: za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 63/2012.
c) Žiadosť o výrub stromov – p.
Anna Michelová
Vstupnú informáciu k prerokovaniu
tohto bodu programu podal Ing. Patrik Miho.
Poslanci mali v písomných podkladoch
k dispozícii materiál číslo 2-9/2012,
ktorý obsahoval návrh uznesenia,
dôvodovú správu a fotodokumentáciu
k žiadosti o výrub stromu.
Do diskusie sa prihlásili: Karol Boka,
Mgr. Karol Tichý, Ing. Patrik Miho.
Pred hlasovaním bolo udelené slovo
osobám s poradným hlasom, ktoré
nebolo využité.
V diskusii neboli vznesené požiadavky
na zmeny v návrhu uznesenia.
Návrhová komisia prečítala návrh
uznesenia.
UZNESENIE č. 64/2012
z deviateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2012,
konaného dňa 30.08.2012
k bodu Žiadosti občanov.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne

a) Súhlasí
1. S obrezaním, prípadne výrubom
stromu na pozemku C-KN parc.
č. 3215/1 v zmysle žiadosti po
vypracovaní odborného posudku
Ing. Petrom Cáderom.
Hlasovanie č. 324
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.
64/2012.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie: za: 9 proti: 0 zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 64/2012.
V rámci tohto bodu programu sa o
slovo prihlásili hostia a starosta im
udelil slovo.
- Mgr. Eva Rovňanová požiadala
o súhlas na vytvorenie dočasnej
cesty k svojej nehnuteľnosti na
vlastné náklady v lokalite Záhumnie.
- p. Jozef Rovňan sa informoval, aká
je perspektíva na vybudovanie
tejto cesty zo strany obce.
Do diskusie sa prihlásili: Štefan Noga,
Karol Boka, Ing. Jozef Kabatier, Ing.
Marián Androvič, Ing. Patrik Miho,
Miroslav Williger.
(Bez projektovej dokumentácie, stavebného povolenia a potrebných financií
nie je možné stavbu povoliť.)
- p. Katarína Schmidtová požiadala prítomných, aby pravdivo
interpretovali okolnosti týkajúce
sa ukončenia jej pracovného pomeru.
- p. Zuzana Bieliková požiadala
o informáciu, kto bude mať v budúcnosti na starosti organizáciu
kultúrnych podujatí.
(Situácia sa bude riešiť v závislosti od
rozpočtu obce.)
- p. Lenka Milová požiadala, aby sa
rokovania obecného zastupiteľstva
konali vo vhodnejších priestoroch,
nakoľko zasadacia miestnosť obecného úradu je malá, zle vetraná.
Žiada, aby občania boli o konaní
obecného zastupiteľstva vopred

-

-

informovaní, aby sa ho mohli zúčastňovať.
p. Viera Ženčáková sa spýtala, či sa
Mgr. Miroslav Jiríček môže vrátiť
učiť do ZŠ s MŠ O. Štefku vo Varíne, či sa bude odvolávať z funkcie
riaditeľa školy Mgr. Anna Bielková.
p. Ingrid Štefániková oznámila, že
ak bude odvolaná riaditeľka školy
Mgr. Anna Bielková z funkcie, že
svojho syna preloží z varínskej
školy na inú školu.

Bod programu číslo 6
Všeobecne záväzné nariadenie OBCE VARÍN číslo 8/2012
Vstupnú informáciu k prerokovaniu
tohto bodu programu podal Mgr.
Karol Tichý.
Poslanci mali v písomných podkladoch
k dispozícii materiál číslo 1-9/2012,
ktorý obsahoval návrh textu schválenia
VZN, dôvodovú správu, vyhodnotenie
pripomienok k návrhu VZN a v prílohe
návrh VZN č. 8/2012.
Do diskusie sa prihlásili: Marek Tabaček, Ing. Patrik Miho, Ing. Jozef
Kabatier, Ing. Marián Androvič.
V diskusii boli vznesené požiadavky na
zmeny v návrhu VZN.
Ing. Marián Androvič navrhol nasledovné zmeny:
- § 4 ods. 1: O pridelení bytu rozhoduje
starosta obce.
- § 5 ods. 1 písm. i: Podlžnosti voči
obci, štátnym a verejným inštitúciám.
Pred hlasovaním bolo udelené slovo
osobám s poradným hlasom, ktoré
nebolo využité.
Návrhová komisia prečítala návrh
VZN so zmenami.
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2012
z deviateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2012,
konaného dňa 30.08.2012
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 8/2012.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne

dokončenie v budúcom čísle
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Výherkyňou z čísla 7/8 2012 je pani Vieroslava Chladnúchová, Varín 740.
Výherca si cenu môže prevziať na Obecnom úrade vo Varíne.
Pomôcky:
vlakno
Atys, Mu, arit, Pevné
sučasť
Daer, Enza, akoudice
belar

Škodlivý hmyz

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30€

Syn Herakla

Pán Kazimír sa chváli v spoločnosti:
„Už od malička som bol zázračné dieťa.“ „A ako sa
to prejavovalo?“, pýta sa pani Krpáčová.

Vidina

(odpoveď je v tajničke krížovky)

Označenie
lietadiel Indie

Prišívaj

Rieka v
Taliansku

8. časť
tajničky
Tu máš

Bez (lek.)
Meno Otílie

Futbalový klub
v Miláne

Grécke
písmeno

Vápnik (zn.)

Úsilie
Skrúť
Okresané brvno

Starorímsky
boh lásky

6. časť
tajničky
4. časť
tajničky

Čistila praním

Otec Nimrodov

Fúkala

Fluorit

Vlhkosť

Tečením sa
dostával

Meno Elemíra

Kam

Rozmočená
zem

Syn čínskeho
boha nebies

Prilož

Psota, núdza

Rieka v
Anglicku

Omotala

Vonku
Prevážaj

Ubránila sa

Letná vlnená
tkanina
Kolízia, česky

Kričala (expr.)

Mesto v Brazílii
Ženské meno

Vládol

Žil istým
spôsobom

Druh objektívu
Hlboký mužský
hlas

Malé množstvo,
trocha

Plytšia nádoba

Staroarménske
mesto

3. časť
tajničky
5. časť
tajničky

Zisťuje miery

Cér (zn.)

Čínska droga

Planétka

7. časť
tajničky

Malý Milan

Kilometer (zn.)

Japonská miera

Lutécium (zn.)

Španielsky
husľový
virtuóz
Druh palmy

Izraelský kmeň

Čistila od
buriny

Beduínsky
plášť

Lawrencium
(zn.)

9. časť
tajničky

Hnitie

Kožná výražka
(lek.)

Pomôcky:
Oda, tinea,
akyn, Vos,
kazivec

Asýrsky boh
mesta Eridu

Neúspech
(hovor.)

MPZ áut
Ekvádora

1. časť
tajničky

Pomôcky:
lalang, EC,
sine, Us, VT,
Parati

Popevok

A iné (skr.)

Meno Teodora

Európsky klub Tropická tráva Meno Izabely

2. časť
tajničky

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. novembra 2012
na adresu obecného úradu Varín.

Autor:
Jozef Blaho

Umelecký Kazašský ľudo- Holandský
remeselník
vý spevák
maliar

Časť ruky
Odroda
nikelínu

Slávnostná
sieň
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