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Rybársky zväz Varín
Hon na kráľovnú
Hlavátka podunajská

Rôznofarebné jesenné lístie pomaly opadáva
a krajina sa ticho pripravuje na príchod pani
Zimy. Teploty tesne pri bode mrazu, snehová
chumelica, či ustálené počasie a rôzne lokálne
podmienky vplývajúce na aktivitu kráľovnej
našich vôd – hlavátky eurázijskej (podunajskej)
Hucho hucho. Čas individuálnej ochrany hlavátky sa vzťahuje na obdobie od 1.1. – 31.10, pričom
na hraničných vodách je to od 1.1 - 31.08. Rybár
oprávnený na rybolov špeciálnym, hlavátkovým
povolením si smie ponechať v kalendárnom
roku jeden kus hlavátky, v najmenšej lovnej
dĺžke 70 centimetrov a to výlučne na umelé
nástrahy. Znamená to, že používať ako nástrahu
na lov hlavátky živú a mŕtvu rybku ako aj jej
časti je zakázané!
Zoznámte sa s kráľovnou!
Ideálne formované, štíhle, hydrodynamické telo
s kruhovitým tvarom je zosobnením skutočnej
majestátnosti, mohutnosti a výnimočnosti našej
najväčšej lososovitej ryby. „Vládkyňa“ strednej časti väčších riek mrenového a lipňového

charakteru je reofilná (zdržujúca sa prevažne
v prúdivom (lotickom) vodnom prostredí),
nesťahovaná, litofilná (ikry zahrabávajúca)
ryba, ktorá je našim endemitom (druh, vyskytujúci sa v úzko ohraničenom a pomerne malom
území – povodí). Mladé jedince žijú vo vyšších
partiách proti prúdu a s narastajúcou veľkosťou
zostupujú do širších úsekov. Hlavátka je náročná
na čistotu vody a obsah rozpusteného kyslíka
vo vode a má špecifické požiadavky na
pôvodnosť riečneho
prostredia. Klinovitá, na temene mierne
stlačená hlava vybavená veľkými očami
a ústa koncového
typu s ozubenými,
hlboko rozoklanými
čeľusťami siahajúcimi až za zadný okraj
oka. Hnedočervený

alebo hnedozelený, až modro hnedý chrbát,
svetloružovkasté boky s medeným, prípadne
fialovo čiernym odtieňom a biele, respektíve
žltobiele brucho. Na chrbte a na bokoch je veľké
množstvo čiernosivých škvrniek oblého tvaru,
alebo v tvare písmena x. Mladé hlavátky sú
striebristé, podobajúce sa pstruhom a na bokoch
mávajú dva priečne pásiky tmavej farby. S výnimkou tukovej plutvičky sa zdajú všetky plutvy
pomerne malé, chrbtová plutva, ktorá je plytko
vykrojená a chvostová plutva bývajú zriedkavo
tmavo škvrnité.
Martin Dudáš

Jaskyniarsky klub Varín
Speleonovinky

Aj keď do konca roka 2012 ostávajú
2 mesiace, môžeme činnosť nášho
klubu zhodnotiť ako úspešnú.
Začiatkom roka sme ukončili meračské práce v Jaskyni nad vyvieračkou vo Vrátnej doline. Meračské
údaje sme spracovali v mapovom
programe Therion, v ktorom sme
následne vygenerovali 3D model
jaskyne. Celková dĺžka jaskyne
je v súčasnosti 0,6 km. Našu činnosť v tejto jaskyni sme úspešne
prezentovali vlastným filmom na
Speleomítingu vo Svite na stretnutí
jaskyniarov zo Slovenska a zahraničia. V priebehu roka sme sa venovali prieskumu Stratenca. Hlavnú
prioritu mala Stratenecká priepasť.
Objavili sme cca 50 m nových chodieb. Dĺžka je v súčasnosti 0,32 km
a hĺbka 52 m. Venovali sme sa aj
našej tradičnej lokalite vo Vrátnej
doline - systému Medvedích jaskýň. Po zameraní nových častí je
celková dĺžka systému 0,33 km. Je
tak druhou najväčšou jaskyňou vo
Vrátnej. Nadviazali sme spoluprácu s demänovskými jaskyniarmi.

Zorganizovali sme spoločnú akciu
v jaskyni Pustá. Pracovalo sa na
prepojení so Štefanovou jaskyňou.
Po ich úspešnom spojení bude
Demänovský jaskynný systém dosahovať dĺžku viac ako 50 km.
Priaznivci jaskyniarstva si môžu
pozrieť našu internetovú stránku www.speleovarin.sk. Prípadní
záujemcovia o speleológiu môžu
napísať na e-mai: kvarin@centrum.
sk, alebo sa ozvať telefonicky.
Kontakty nájdete na našej webovej
stránke v sekcii Kontakt.
Pavol Cvacho
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Príhovor...
Vážení čitatelia, tak ako v predchádzajúcom čísle, tak aj v tomto
sa Vám prihováram. Som rád, že na moju iniciatívu zareagovali
niektoré spoločenstvá a zväzy vo Varíne, čoho výsledkom bolo
vytvorenie niektorých okienok a rubrík napr. Rybári, Speleológovia, Škola ochrany prírody vo Varíne... Jedným novovzniknutým
okienkom, je okienko, „list čitateľa.“ Je dôležité, aby si Varínčan
zachoval svoju myšlienku a to „zviditeľniť našu obec Varín a informovať občanov našej obce o spoločenskom a kultúrnom živote.“
Svoju prácu pre časopis Varínčan vykonávam bez akéhokoľvek
nároku na honorár, mojou najväčšou odmenou je Vaša spokojnosť,
čo dokazuje niekoľko desiatok e-mailov a listov za mesiac október.
Teším sa na Vaše ďalšie príspevky a spoluprácu.
Zaujemci o plné znenie zápisnice obecného zastupiteľstva si ju
môžu nájť na www.varin.sk
Predseda redakčnej rady – Ľubomír Sečkár.

Krídla života...

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Kristína Kudelčíková
Daniel Synák
Matúš Beniač
Daniel Santa 	
Nella Pojezdalová 	
Liliana Týlešová
Magdaléna Michaľaková
Sebastián Haluška
Simona Vojteková
Damián Šeliga

07.10.2012
09.10.2012
11.10.2012
13.10.2012
13.10.2012
15.10.2012
25.10.2012
29.10.2012
30.10.2012
30.10.2012

„Buďte šťastné, deti! Najkrajšie kvety zeme!

Manželstvo uzatvorili:

Stal som tak pevne na krídlach života,
určoval pravidlá, zľahčoval hriechy.
Nebolo veru múdrejšie nad moju osobu,
i pomaranč som olúpal z vnútornej strany.
Mojej duši som podal ružovú pilulku,
aby tak nebolela dnes.
Ja nie som zlý, keď nie som dobrý,
veď triesku vidím všade a mne brvná pomáhajú
stúpať kam len chcem.
Ukázať prstom je tak jednoduché a ľahké,
poúčať a karhať, veď na to som tu.
Nie ja ale iní, nech boja sa Boha.

Peter Pinček a Ing. Jaroslava Tichá 13.10.2012
„Nech radosť Vášho svadobného dňa
nikdy nepatrí minulosti!“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:

No pravdu som vymenil, dal som jej môj šat.
Pripol som si trikolóru a hovoril o slobode,
jasné že o mojej, veď len keď ja budem slobodný
má aj iný právo, ale len podľa mňa.
Vtedy som zbadal, že krídla, na ktorých žil som život,
tam nie sú, pretože ich anjel zatvoril
a šiel hľadať človeka.

K.T.F.

pani Viera Cigániková
pani Pavlína Halušková
pani Otília Lopušanová
pani Anna Chabadová
pani Helena Zelinová
pani Margita Svetlovská
pani Emília Beniačová
pani Ľudmila Podhorská
pani Oľga Kováčová
pán Tibor Blahušiak
pán Milan Krajčík
pani Mária Cvachová
pani Helena Blahušiaková

86
85
84
83
83
81
80
78
78
78
76
76
75

pani Jozefína Bobáňová
pani Zdena Majerčíková
pani Elena Gáborová
pán Juraj Cvacho
pán Štefan Cvacho
pani Anna Maťková
pani Irena Ďugelová
pani Emília Piatnicová
pani Fabiola Mestická
pán Ladislav Kubala
pani Margita Chovanová
pán Pavol Prekop
pani Eva Panáčková

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:
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:
Vendelín Žiak

* 12.04.1965 	

† 11.10.2012

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Varínski hasiči
Dejiny požiarneho zboru vo Varíne

DHZ Varín vznikol v roku 1987 ako najstarší v Žilinskom okrese. Preto
sme sa rozhodli prinášať Vám v niekoľkých číslach Varínčana chronológiu od jeho vzniku až po súčasnosť. Náš zbor zakladali predkovia našich
spoluobčanov.
Boli to krásne jarné dni v roku 1876, keď sa predstavení obce Varín rozhodli,
že založia hasičský (feuermannský) spolok. Obecný bubeník prešiel Varínom
a zvolával občanov na schôdzku, ktorej programom bolo založiť spomínaný
spolok. Vzápätí sa húfne hlásili mladší muži na obecnom úrade a všetci chceli
byť feuermannom. Výzva teda svoju odozvu, svoj vytýčený cieľ dosiahla.
Čo bolo príčinou tejto ochoty, tohto oduševnenia? Veď hasičstvo po obciach
bolo organizáciou dobrovoľnou a pritom veľmi zodpovednou a náročnou.
Je nepochybné, že na tento rýchly proces založenia výrazne vplývali viacerí
činitelia. V posledných časoch obec Varín bola často postihovaná požiarmi
a povodňami. Záplavy ohrozovali celistvosť chotára. Požiare a ich zhubné
účinky spôsobovali nenahraditeľné škody a pri ich likvidáciách dochádzalo
k častým zraneniam. A tak tieto a iné škodlivé okolnosti vyzývali k zvýšenej
ostražitosti a bdelosti. Na ich zdolanie bola bezpodmienečne potrebná organizovaná a disciplinovaná masa pomocníkov, akú obec dovtedy nemala.
A tak sa predstavení obce Varín ocitli pred závažným problémom, ako
zabezpečiť obec a občanov pred ďalšími nepohodami, pričom bolo treba zamedziť ich následkom. Založením spolku bol poverený snaživý mladý notár
Anton Lippe. Tento po príhovore k zhromaždeným občanom vybral z prihlásených 32 mužov a sám ako veliteľ prevzal ďalšiu organizačnú a výcvikovú
funkciu. Notár Lippe si za vzor vzal martinský spolok, ktorý už tri roky
jestvoval a tak vo Varíne vznikol hasičský spolok ako prvý v okrese Žilina.
Bola že to sláva po celom Varíne i okolí, keď sa podarilo založiť hasičský
spolok a prvý raz nastúpiť k cvičeniu. Nedostatkom bolo, že sa zaviedlo
maďarské velenie, veď všetci členovia boli Slováci a maďarčine takmer
nerozumeli. Mladý notár Lippe nebol varínskym rodákom. Mal 27 rokov,
keď prevzal vedenie hasičského spolku. Vo Varíne sa oženil s jedinou dcérou
najzámožnejšieho občana „gruntovníka“ Horeckého, zvaného Konzuľ. Prvá
výzbroj a výstroj hasičov pozostávala z opasku, sekery a čáka. Prvou úlohou
hasičov bolo organizovať občanov pri požiaroch tak, že ich dali nastúpiť od
potoka ku požiaru a podávaním vedier a putní naplnených vodou, z rúk
do rúk pomáhali hasiť požiar. Boli i takí, ktorí si zhotovili ručné striekačky

List od nášho čitateľa
Vážená redakcia Varínčan!
Na úvod Vás srdečne pozdravujem. Síce nie som Varínčan,
ale často do tohto krásneho Varínskeho kraja chodievam,
nakoľko mám z tohto krásneho prostredia manželku, Vašu
rodáčku z Varína Aničku Hliníkovú, ktorú som spoznal
v roku 1976. Od toho času rád chodievam a spomínam na
krásne chvíle prežité citované v „Spomienke na rodákov
včelárov z Varína - Ondrej Franek, Jožko Zbyňovský, Ladislav
Gábor a môj „druhý otec“ Kamil Hliník.“ Preto dovoľte mi,
aby som Vás požiadal zverejniť túto spomínanú spomienku,
týchto nerozlučných kamarátov včelárov vo Vašich novinkách
Varínčan. Po každý raz ako navštívim Vašu obec, vždy si rád
prečítam Vaše vydávané novinky, kde ma vždy niečo zaujme
a vždy niečo nové z nich načerpám. Ste skutočne profesionáli.
Novinky majú svoj začiatok, svoj koniec, ktorý je obsiahnutý
na pár stranách. Gratulujem Vám, vašej statočnej mravenčej
práci. Pospomínajte preto prosím Vás ako občania obce Varín
na Vašich už spomínaných rodákov.
Veľmi pekne ďakujem,
Váš čitateľ Pavol Kubík, Považská Bystrica.

a týmto jednoduchým a primitívnym nástrojom zdolávali oheň. Tento stav
netrval však veľmi dlho. Veliteľ Lippe rôznymi intervenciami zozbieral
potrebný finančný náklad a zadovážil prvú štvorkolesovú ručnú striekačku.
Bola to nezvyčajná veľká udalosť, keď sa s ňou predviedlo prvé cvičenie
na námestí a striekačka z potoka sala prvú vodu. Hadice sa naplnili a voda
silným prúdom vystrekovala z prúdnic do výšky. Občania jasali a obdivovali
tento praktickejší spôsob hasenia. Varínski hasiči v ďalšom snažení s touto
striekačkou zdolávali požiare nielen vo Varíne, ale aj v celom okolí. Po čase sa
zadovážila i prvá uniforma, ale v nej sa honosili len pri slávnostných príležitostiach. Notár Lippe, ako veliteľ zboru, bol natoľko horlivým požiarnikom,
že aj nečakané finančné potreby zboru veľakrát uhradzoval z vlastných
prostriedkov. Za jeho éry sa vydržiavala prvá hasičská zábava, na ktorú prišli
všetci občania i s rodinami. Zaviedla sa i strážna služba a sídlo stráže bolo
v izbici pri obecnom hostinci na námestí. Tam sa konali aj nástupy zboru.
Bolo samozrejmé, že život obce vzrastal po každej stránke s požiarnym zborom, lebo vlastne tento bol jediným spoločenským stánkom v obci, vykonával
medzi ľuďmi drobnú vzdelávaciu a osvetovú činnosť. Ťažko bolo zisťovať
mená prvých požiarnikov. Preto sa zaznamenali len niektorí a to podľa pozostalých rodinných príslušníkov. Boli to: Ján Androvič Pinka, Štefan Androvič
Kukurka, Štefan Androvič Mintál, Jozef Akantis, Jozef Bugáň, Ján Cvacho,
Ján Cigánik, Ján Gábor, Ján Haluška, Jozef Gábor, Adam Kapasný, Ľudovít
Klapita, Anton Lippe, Ján Mičian, Ján Otruba, Ján Piovarči, Ľudovít Peťko,
Ján Salát, Imrich Staník, Štefan a Ondrej Verčíkovci, František Hreusík, Karol
Cvacho st., Rudolf Akantis, Alexander Akantis Kušnier a ďalší. Aby spolok
v tých časoch vzrastal na význame a dôležitosti, zvolený bol za predsedu Ján
Zlatáry. Veliteľ Lippe mal 39 rokov keď nečakane zomrel. Jeho predčasná
smrť zahalila občanov Varína a okolia do nezvyčajného smútku. Pochovaný
je na varínskom cintoríne. Potomstvo nezanechal. Po jeho smrti bol do funkcie veliteľa zvolený Dr. František Stráňavský, varínsky advokát. Nový veliteľ
bol rodom z Varína a pochádzal z roľníckej rodiny. Bol to človek náročný na
prácu a v kolektíve na disciplínu. Jeho pôsobenie bolo však krátke, lebo pre
rozmach advokatúry bol nútený vzdať sa veliteľstva. Ostal však aj naďalej
ako čestný člen, ktorý spolok vždy podporoval. Dr. Stráňavský zomrel ako
67 ročný a je tiež pochovaný na varínskom cintoríne.
- pokračovanie v ďalšom čísle Katarína Ondrušová

Spomienka na rodákov včelárov
z Varína

Boli to jednoduchí skromní ľudia
z roľníckych rodín. Všetci boli rodáci
z Varína. Ich kamarátstvo od detstva
sa neustále upevňovalo, spojovali ich
spoločné záujmy, futbal, chlapčenské
šibalstvá, no časom ich nerozlučne
spojilo hlavne včelárstvo, ktorému sa
všetci venovali v krásnom malebnom
prostredí pod Jedľovinou. Najstarší
z nich bol Ondrej Franek, nar. 1922,
ktorý pracoval u železnice ako posunovač, kde prišiel k pracovnému úrazu,
po ktorom mal amputovanú pravú
ruku. Bol slobodný mládenec. Jožko
Zbyňovský, tiež slobodný mládenec,
taktiež ako chlapec sa po vojne hral
s granátom, ktorý nešťastnou náhodou
vybuchol a prišiel o ľavú ruku. No ich
nerozlučné kamarátstvo v ich nešťastí,
to všetko znášali ako bežný život. Ich
nerozlučným kamarátom bol Kamil
Hliník, nar. 1931, pracoval ako majster

odborného výcviku na stavebnom učilišti v Žiline - OSP. Mal šesť detí, päť
dievčat Lydku, Kamilku, Aničku, Majku, Martušku a tak dlho očakávaného
syna Pavla. Jeho manželka pochádza
z Krasňan Agneška Šlesárová. Od
chlapca sa venoval spolu so spomínanými kamarátmi futbalu. Kde získal aj
ocenenie. V zrelšom veku sa začal venovať včelárstvu, kde spoločne aj s Ondrejom Franekom na jednom pozemku
pod Jedľovinou aj včelárčili. Vedľa nich
svoje včelie kráľovstvo mal Ladislav
Gábor, nar. 1936. Pracoval na OSP ako
vodár – kúrenár v Žiline. Manželku
má Varínčanku Helenku Ondrušovú,
s ktorou má dve deti, Danku a Janku. Ich prekrásny koníček včelárstvo
ich scelilo do krásneho kamarátskeho
vzťahu. Pomáhali si jeden druhému.
Mali veľkú radosť, keď ich včelstvo
počas celého roka vyletovalo, rojilo sa,
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znášalo drahocennú tekutinu ako je med.
Doslova súťažili medzi sebou, kto má viac kvetného, kto má viac lesného
medíka. Týmto samozrejme získavali aj vzácny propolis, vosk, ktorý používali v domácej lekárni. Bol to ich všeliek na všetko. Boli zároveň aj liečitelia
vo svojom a širokom okolí. S radosťou ponúkli vyhľadávanú medicínu, ako
je propolis máčaný v kvalitnej domáce slivovici, ktorú samozrejme používali sami a takmer vždy pri stretnutí sa týmto elixírom života počastovali.
Ich krásne kamarátstvo bolo skutočne obdivuhodné. No všetko má svoj
začiatok a koniec. Tak ako aj spomienky na štyroch statočných chlapov,
rodákov z Varína. Ich kamarátstvo pretrhla smrť Ondreja Franeka, taktiež
smrť Jožka Zbyňovského. V roku 2006 nás a svojich kamarátov opustil aj
Ladislav Gábor, no onedlho nás opustil aj Kamil Hliník, ktorý v roku 2010
tragicky zahynul. Takto sa vytratilo krásne kamarátstvo, a tým aj veľká oddanosť vzácnemu koníčku – včelárstvu. Ondrej Franek, Jožko Zbyňovský,
Lacko Gábor, Kamilko Hliník boli ste statoční chlapi z Varína, zanechali
ste po sebe diela, diela svojho remesla, diela statočného života, krásne
zdravé deti, svoje potomstvo, ktoré sa neustále rozrastá. Spomíname na
Vás všetkých v kruhu svojich rodín. S úctou spomínajú kamaráti, susedia
a ostatní, ktorí Vás poznali. Česť Vašej pamiatke!
Zostáva mi dať len otázku! Kto tie včielky zazimuje?
Pavol Kubík

Kurz pletenia z pedigu

V sobotu 20. októbra 2012 sa vo Varíne v budove Matice Slovenskej uskutočnil kurz pletenia košíkov z pedigu. Lektorkou bola Silvia Šimák-Koštrnová z Voderadov pri Trnave. Účasť bola malá, ale tí, čo sa zúčastnili si
odniesli vlastnoručne upletený košík v podobe vianočných sánok a hlavne
know-how, ako si upliesť ďalšie košíky. V dnešnej uponáhľanej dobe, kedy
je možné si takmer všetko kúpiť, mala táto skúsenosť obzvlášť špecifický
význam. Po prvé, okrem košíka si so sebou odnášame aj kus tradície upevnenej vlastnou skúsenosťou. Všetci dobre vieme, že remeslá košikárstva,
drotárstva, hrnčiarstva a iných, boli na Slovensku veľmi rozšírené. S príchodom priemyslu sa však tento prvok kultúry a folklóru značne vytráca.
Splietanie pedigových prútov do ucelených tvarov nám pripomenul tvar
našej minulosti a zručnosti našich predkov. Po druhé, ručná práca pôsobí
veľmi oddychovo a relaxačne. Keď vidíte, ako vám dielo rastie pod rukami,
máte z toho radosť a pocit vďačnosti. Na začiatku to bola výzva, ale dokázali ste to a stálo to za to. V neposlednom rade chcem spomenúť výbornú
atmosféru a socializačný prvok. Popri pletení sme si vymieňali skúsenosti,
rozprávali sa a navzájom sa lepšie spoznali.

Stretnutie
s misionárom
Aj tento rok bola predposledná októbrová nedeľa Misijnou nedeľou.
Jej zmyslom boli modlitby a finančné zbierky na podporu misií v rôznych krajinách sveta, kde Cirkev pôsobí cez misionárov.
Jedným z nich je náš rodák, kňaz, misionár Janko Hlávka. Teológiu
vyštudoval v Poľsku, za kňaza bol vysvätený v máji 1999 vo Waršave.
Svoje skúsenosti, poznatky a zážitky z misijných pobytov v Poľsku,
v Rusku, v Izraeli a Jordánsku nám priblížil na stretnutí v nedeľu
21. októbra 2012, ktoré sa uskutočnilo v Kostole Najsvätejšej Trojice
vo Varíne.
Na jeho ďalších cestách mu prajeme veľa síl a Božích milostí.
Mária Tichá

ŠARKANIÁDA
Jeseň v mesiaci október ukázala svoje
čaro. Slnečné, aj keď trochu veterné dni sme
so žiakmi 1.- 4. ročníka využili na šarkaniádu. Keďže listy na stromoch sa dlho nechceli rozžiariť jesennými farbami, tak sme
vyfarbili jesenné nebo farebnými šarkanmi.

Ak ste niekto videli obrázky farebných košíkov z pedigu, možno Vám
napadlo, že je to z drôtu. Musím sa priznať, že košík upletený z drôtu by
som nechcela. Keď už košík, tak pravý prútený. Pedig je prírodný materiál, ktorý patrí spolu s vŕbou k najpoužívanejším surovinám na pletenie
košíkov. Vyrába sa z popínavej palmy Calamus rotang. Jeho výhodou je,
že prúty majú rovnomernú hrúbku a dĺžka prútov môže byť až 4 metre.
Pred pletením sme pedig namočili do vody, aby bol vlhký a nelámal sa.
Kto chcel, mohol pliesť aj z farebných prútov, ale všetci sme sa zhodli na
prírodnej farbe prútov. Do toho sme potom mohli vpliesť farebnú šénu,
stužku alebo drevené korálky.  	 Aj keď pletené dno je na košíku oveľa
krajšie, nevypletali sme ho. Keďže sme boli na kurze všetci začiatočníci,
postačilo nám pevné dno, čo bola v našom prípade preglejka s nadstavcami
ako na sánky. Ak budeme chcieť košík používať celoročne, stačí sánkové
nadstavce zložiť, prípadne vymeniť vianočnú stužku za inú. Možností je
skutočne veľmi veľa. Ani jeden košík nebol úplne rovnaký. Niet sa čo diviť,
veď i staré príslovie hovorí: „Koľko ľudí, toľko chutí“. A ja k tomu dodám:
Koľko ľudí, toľko nápadov a toľko originálov. Týmto by som za všetkých
účastníkov kurzu chcela poďakovať už spomenutej lektorke, Silvii ŠimákKoštrnovej za čas, ktorý nám venovala, a taktiež Obci Varín za prepožičanie priestorov v budove Matice Slovenskej. Verím, že Varínska verejnosť
bude i v budúcnosti podobným akciám naklonená a že ich podporí svojou
účasťou.
Jana Mihová a Mária Schmidtová
Deti si priniesli vlastné šarkany, síce sa už
vytráca tradícia, keď rodičia spolu s deťmi vyrábali originálne „draky“ a iné príšerky, radosť
urobili aj kupované. Behanie po lúke a hore dolu
kopčekmi deťom zafarbilo líca a prospelo to aj
ich kondičke. S príjemnými pocitmi sme vrátili
na ďalší deň do lavíc...
J.L.
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Matičné okienko
Prehľad činnosti
MO-MS Varín

za obdobie od 16.10.2011 do 14.10.2012
V sídle Matice slovenskej v Martine, v matke
slovenských miest a na starobylom Devíne
a v Nitre sa tento rok konali významné podujatia, ktorými sa začal Cyrilo-metodský rok
a vyvrcholí v roku 2013 pri 1150. výročí príchodu slovanských vierozvestcov a patrónov
EURÓPY na územie Veľkej Moravy, teda aj na
územie dnešného SLOVENSKA v roku 863.
Zároveň bude súčasťou 150. výročia založenia
MATICE.
V Martine sa pri príležitosti Cyrilo-metodských osláv konali (7. júla 2012) Národné
matičné slávnosti. Nechýbali atrakcie ako
tradičný ľudový jarmok a ukážky drobných
remesiel. Za náš MO-MS v tradičnom remesle
(pletenie košov) nás reprezentoval náš člen pán
Dušan Lénart.
Druhým najvýznamnejším výročím roka
2012 je 220. výročie založenia Slovenského
učeného tovarišstva. Toto spoločenstvo národne uvedomelých slovenských vzdelancov ako
boli (Bernolák, Mesároš, Bajza, Fándly, Kollár,
Hollý) uskutočnilo dlho očakávaný a nanajvýš
žiaduci historický prelom z dlhoročnej generačnej pasivity Slovákov.
Matica slovenská prichádza s iniciatívou vytvoriť MÚZEUM slovenskej kresťanskej kultúry a v ňom Múzeum bernolákovcov, v blízkosti
Dómu svätého Martina. Doň by dokumenty
a historické materiály TAKSIMILE Alexandra
Rudnaya, Fándlyho, Bernoláka,Bajzu, MESÁROŠA a ďalších z TOVARIŠSTVA dodala
Matica slovenská. Vedenie Matice slovenskej
obnovilo kategóriu zakladajúcich členov.
Zakladajúci člen neznamená, že bol pri zalo-

žení Matice, ale že podporil jej základy. Výška
členského príspevku zakladajúceho člena je
stanovená minimálne na sumu 500 eur.
K významnému výročiu v roku 2013 budeme
mať česť vidieť odhalenie súsošia sv. Cyrila,
Metoda a Gorazda v Bratislave v Starom
Meste.
Po prvýkrát zasadla Matica za stôl s predstaviteľmi vlády, aby prehodnotila svoju
nedocenenú hodnotu pre národné cítenie,
sebaurčenie a tvorivosť. Predstavitelia Matice
v spolupráci s právnymi subjektmi riešia kauzu
„NÁRODNÝ POKLAD“.
K tejto záležitosti sa vyjadríme samostatným
príspevkom. MO-MS prípisom na vedenie OÚ
Varín dala návrh, akým spôsobom a iniciatívou
prispejeme k 1 150. výročiu príchodu Cyrila
a Metoda na naše územie.
V druhej polovici tohto príspevku Vás chceme oboznámiť s činnosťou MO MS Varín od
minulého roku, t.j. od 16. 10. 2011.
Členskú základňu MO-MSVarín tvorí 96
členov. Naša činnosť je riadená plánom práce
MO-MS na rok 2012. Náš kolektív sa omladil
o 6 členov – žiakov deviateho ročníka ZŠ vo
Varíne.
Dňa 6. 9. 2012boli títo členovia zvolení za
dobrovoľníkov, ktorí v rámci svojich možností
pomáhali pri úprave dvora MO MS a robili nástenky. Využívajú priestory Matice na čítanie
kníh a premietanie DVD, ktoré boli zhotovené
pri rôznych akciách MO MS. Dúfame, že ich
nadšenie neochladne a vďaka nim získame do
našich radov ďalších mladých členov.
Každý prvý pondelok v mesiaci máme DOD.
V rámci tohto dňa sa koná beseda na tému
„História a súčasnosť Varína“, ktorú vedie
p. Verčík.
6. 9. 2012 pod vedením MO MS vo Varíne
začalo činnosť Ochotnícke divadlo vo Varíne.

Štúr našiel miesto na
Bôriku

Sochu národného dejateľa odhalili v Žiline po druhýkrát. V parku
na Bôriku sochu spoločne odhalili politici vládneho SMER-u Dušan
Čaplovič, Pavol Paška, Robert Fico, Juraj Blanár a primátor Igor
Choma.
Bronzová socha Ľudovíta Štúra, ktorá šesť rokov ležala v autobusovom depe, opäť dôstojne stojí. Pri príležitosti 197. výročia jeho narodenia ju na žilinskom Bôriku znovuosadili. Päťmetrová bronzová
socha Ľudovíta Štúra, ktorej autorom je akademický sochár a maliar
Ladislav Berák, už v Žiline kedysi stála. V septembri v roku 2002 bola
osadená na bývalom námestí Ľ. Štúra. O štyri roky neskôr pre výstavbu obchodného centra putovala do depozitára žilinskej MHD, kde
nedôstojne ležala až doteraz. V piatok 26. októbra ju pri príležitosti
197. výročia od narodenia Ľ. Štúra v Žiline znovuosadili.

Vedúcou je Mgr. Zuzana Bieliková. Sme plní
očakávania a želania vidieť prvé ochotnícke
prestavenie v našej obci a tak nadviazať na
80. ročnú tradíciu ochotníckeho divadla vo
Varíne.
Člen výboru p. Štefan Cvacho sa aktívne
zúčastňuje na väčšine akcií Matice, z ktorých
robí záznamy na DVD a fotografie. Vďaka nim
si oživíme zážitky z týchto akcií a priblížime
ich tým, ktorí sa ich nemohli osobne zúčastniť.
Fotografie používa na záznamy do matičnej
kroniky, ktorú vedie od roku 2007. P. Cvacho
vytvoril prehľadný zoznam literatúry v matičnej knižnici, knihy si môžu zapožičať členovia,
ale aj nečlenoviamatice.
Na organizovaní výstav, plesov, jarmokov sa
aktívne zúčastňuje celý 11 členný výbor MO
MS.Všetkým patrí veľká vďaka za nezištnú
veľkú pomoc a podporu.
Dňa 16. 12. 2012 si pripomenieme vo Varíne
200. výročie úmrtia nášho rodáka, kňaza Ondreja Mesároša.
Informácie o činnosti MO MS vo Varíne sú
elektronicky posielané do ČÚ Matice Martin
z mailovej adresy Mgr. Zuzany Bielikovej, mgr.
bielikova@gmail.com.
Prehľad činnosti končíme zdravicou p. predsedu MS Mariana Tkáča.
„Pokoj, láska, zdravie, teda všetko čo sa
nedá kúpiť iba žičiť, darovať, či vymodliť si
nech nás sprevádzajú v ostatné roky. Nech sa
konečne usmeje šťastie aj na náš národ a na
našu MATICU.“
Zároveň oznamujeme, že dňa 13.12.2011
bude svätá omša venovaná nášmu rodákovu
Ondrejovi Meszárošovi. Omša bude za účasti
spevokolu - 85. výročie založenia varínskeho
spevokolu.
Za výbor MO MS Varín
Emília Cvachová - predseda

Slávnostného odhaľovania sa zúčastnil predseda vlády SR Robert
Fico, predseda Národnej rady SR Pavol Paška, minister školstva
Dušan Čaplovič, primátor mesta Žiliny Igor Choma, predseda ŽSK
Juraj Blanár, predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, zástupcovia cirkví a iní významní hostia. Som veľmi rád, že som na tejto
slávnosti stretol aj občanov našej obce Varín, ktorí si takto uctili nášho
národného dejateľa.
Už od roku 2010 sa Igor Choma zaoberal myšlienkou znovuosadiť
sochu niekde v Žiline. Nakoniec padlo rozhodnutie presunúť ju
práve do parku na Bôriku, ktorý pri tejto významnej udalosti žilinskí
poslanci ešte v pondelok 22. októbra na mestskom zastupiteľstve
premenovali na Park Ľudovíta Štúra.
„Veľmi rád prijímam pozvania na podujatia takéhoto charakteru.
Táto socha v Žiline už raz stála a z určitých dôvodov bola odstránená a oceňujem krok primátora Igora Chomu, že sa rozhodol pre ňu
nájsť dôstojné miesto a osadiť ju, aby ľudia vedeli, že Slováci majú
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veľa významných predkov,“ povedal premiér
Robert Fico.
„Toto miesto bolo autorovi sochy ponúknuté ako jedno z piatich možností. A bol to
podľa nás veľmi dobrý výber. Chystáme
úplnú rekonštrukciu tohto parku. Teraz sa
pripravuje projektová dokumentácia, bude
dokončená v tomto roku a najneskôr v roku
2014 pristúpime k jeho úplnej rekonštrukcii.“
prezradil Choma.
„Čím národ nižšie stojí, čím hlbšie v živote
telesnom je ponorený, tým menej vážnosti
má sám k sebe a tým ľahšie si dá so sebou
zahrávať a svoje si odnímať, ako i jednotlivý
človek v bahne telesného života zaviaznutý je
bez vážnosti k sebe samému a ľahko sa ... za
úžitok telesný nielen s telom, ale aj s dušou
zapredá.“ (Ľudovít Štúr)
Ľubomír Sečkár

Október - mesiac úcty k starším
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je
krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a
bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v rozhovore s deťmi do
rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia
majú radi.”
Mesiac október nám každoročne pripomína prejaviť úctu starším ľuďom
v našom okolí. Veď si ju určite zaslúžia. Úcta k starším by mala byť prirodzenou súčasťou nášho každodenného života, mala by byť spontánna
a nenásilná.
V tomto duchu sa nieslo stretnutie starších občanov Varína v stredu 24.
októbra 2012. Po úvodnom slove Mgr. Karola Tichého, ktorý celé podujatie
dopĺňal sprievodným slovom, sa k prítomným v krátkosti prihovoril starosta obce pán Miroslav Williger. Pán dekan Mgr. František Pekara pridal
povzbudivé a motivujúce myšlienky, ktoré zakončil požehnaním všetkých
prítomných. V kultúrnom programe vystúpili žiaci ZUŠ v Belej z Vyšných
Kamencov, Rafael Chovanec a mladšie mažoretky z CVČ vo Varíne.

Obec Varín pripravila toto stretnutie ako prejav vďaky, úcty a pozornosti
všetkým našim skôr narodeným spoluobčanom.
Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní!
Mária Tichá

Mladý záchranár
K čomu môže dôjsť aj na našej riečke Varínka?
Počas silných mrazov je riziko aj v tom, že ľadové kryhy môžu zamedziť
prietok vody v koryte horských potokov, resp. v riekach. Vytvoria prírodnú
hrádzu, čo spôsobí naakumulovanie vody. Tlakom vody, alebo následným
oteplením sa prírodná hrádza tvorená ľadovými kryhami môže náhle
roztrhnúť, čo spôsobí uvoľnenie značného množstva vody a ľadových
krýh. Prielomová vlna môže byť vysoká aj viac ako jeden meter! Vlna sa
šíri po koryte veľkou rýchlosťou, rádovo desiatky kilometrov za hodinu.
Osoby nachádzajúce sa na zamrznutom koryte rieky (korčuľujúce sa deti)
a aj v tesnej blízkosti koryta prielomová vlna strháva nekompromisne so
sebou. Veľké a hrubé ľadové kryhy môžu strhnutej osobe spôsobiť aj smrteľné poranenia. Pomoc v takýchto situáciách je prakticky nemožná, resp.
pri nižších prielomových vlnách značne náročná, nebezpečná a časovo
okamžite nedostupná.
Najvýhodnejšie je nachádzať sa vždy v dolnej časti dlhého a priameho
úseku horskej bystriny, resp. rieky. Na takomto úseku koryta vodného
toku budeme najlepšie a najskôr počuť hukot blížiacej sa prielomovej vlny,

teda najskôr zbadáme blížiace sa nebezpečenstvo. Takto budeme mať viac
času na opustenie ohrozeného priestoru, ako keby sme sa nachádzali v
rizikovejšej oblasti. Najrizikovejšie oblasti sú tesne za zákrutami vodných
tokov a krátke priame úseky. Pri oteplení, aj keď ľad je ešte dostatočne
pevný, na zamrznuté vodné toky nechodíme a nepohybujeme sa ani v ich
bezprostrednej blízkosti.
Zároveň chcem poďakovať občanovi Varína, Ľubomírovi Sečkárovi za to,
že sa rozhodol darovať desiatim základným školám v Žilinskom okrese
časopis Mladý záchranár. Som rád, že neobišiel ani Základnú školu s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne. Týmto všetkým školám daroval
predplatné časopisu Mladý záchranár na jeden školský rok. Tento krok
pomôže našim deťom, aby dobre ovládali nielen pravidlá cestnej premávky,
ale aj prevenciu proti úrazovosti, prevenciu násilia, kriminality a ďalších
negatívnych spoločenských javov. Spoločne veríme, že sa nám deti zo škôl
a prírody budú každý deň domov vracať živé a zdravé.
Ing. Samuel Hruškovic
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TENKÝ ĽAD
AK SA POD ČLOVEKOM PRELOMÍ ĽAD,
HNEĎ TREBA VOLAŤ ZÁCHRANÁROV
NA TEL. ČÍSLE 112.

JUHÚÚÚ,
JA NIE SOM
ŽIADNY
BOJKO!

Skúšanie pevnosti ľadu nie je hrdinstvo, ale
zahrávanie sa so svojim životom a so životom kamarátov, ktorí sú nablízku. Utopiť sa
môže aj dospelá osoba, ktorá bola svedkom nehody a rozhodla sa pomôcť.

PRESTAŇ!

NEMACHRUJ KAMOŠKO!
NÁM – ĽADOVÝM MEDVEĎOM
VYROVNÁŠ SA ŤAŽKO!

POZOR,
ĽAD PUKÁ!

DETI A MLÁDEŽ NESMÚ ÍSŤ NA
ZAMRZNUTÉ PLOCHY BEZ DOZORU
SKÚSENEJ A ZODPOVEDNEJ
DOSPELEJ OSOBY!

POMÓÓÓC!

Za žiadnych okolností sa nepokúšajte dostať do bezprostrednej blízkosti ku kamarátovi. Ľad, ktorý sa už raz prelomil, je oslabený. Keď neudržal kamaráta, neudrží ani
vás! Narušený ľad sa pod vami môže hneď
prelomiť alebo kamarát vás veľmi ľahko
môže stiahnuť do vody.

Ak kamarát, pod ktorým sa prelomil ľad, nebude príliš ďaleko od brehu, podajte mu konár, palicu, kus oblečenia – rukáv bundy,
jednu časť nohavíc (môžete zviazať dokopy
viac kusov oblečenia: nohavice, bundy,
tepláky, svetre), dosku, lano, rebrík... Záleží
na tom, čo budete mať po ruke.

DRŽ SA!
VĎAKA
KAMOŠI!

AK OSOBA PO VYTIAHNUTÍ Z VODY
NEDÝCHA, OKAMŽITE JU TREBA
ZAČAŤ OŽIVOVAŤ A ZAVOLAŤ
ZÁCHRANÁROV – TEL. Č. 112!

www.mladyzachranar.sk
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Na návšteve Európskeho parlamentu
Ľubomír Sečkár v Štrasburgu
Ľubo viem, že si pred niekoľkými dňami navštívil Štrasburg. Za
akým účelom si tam cestoval?
V Štrasburgu som bol na pozvanie europoslanca pána Borisa Zalu.
Účelom mojej cesty bolo absolvovanie niekoľkých prednášok a besied na pôde Európskeho parlamentu a Rady Európy.
Čo je to Rada Európy, pre väčšinu ľudí je tento pojem neznámy,
vedel by si nám k tomu niečo povedať?
Rada Európy je medzinárodná (medzivládna) organizácia európskych štátov, ktorej hlavným cieľom je ochrana ľudských práv a
posilňovanie pluralitnej demokracie, prispievanie k uvedomovaniu
si a rozvoju európskej kultúrnej identity, harmonizácia práva európskych krajín, hľadanie riešenia problémov typu xenofóbia, menšiny,
ochrana životného prostredia a podobne. Pomáhanie východoeurópskym krajinám pri ich modernizačných a demokratizačných
reformách. Organizácia vznikla 3. augusta 1949, keď vstúpil do
platnosti „Štatút Rady Európy“. Sídlom Sekretariátu Rady Európy
je Štrasburg, je zaujímavé, že Rada Európy ochraňuje všetkých
obyvateľov Európy. Nielen občanov, je to tak preto, že nie každý
obyvateľ Európy, je aj občan Európy. Len tak pre zaujímavosť by
som chcel povedať, že priamo zo zasadacích miestností Rady Európy je vidieť Európsky súd pre ľudské práva.
Podľa toho, čo si videl a čo si sa dozvedel, vedel by si nám priblížiť
Európsky parlament z tvojho pohľadu?
Európsky parlament je jedným z orgánov Európskej únie. Poslanci Parlamentu sú volení priamou voľbou každých päť rokov.
Prvé priame voľby do Európskeho parlamentu boli v júni 1979.
Poslanci sú volení systémom pomerného zastúpenia v tajnej voľbe
všetkými občanmi EÚ staršími ako 18 rokov. Zaujímavosťou je, že
v Belgicku, Luxembursku a Grécku majú občania povinnosť
voliť.
Parlament má 785 poslancov. Vo volebnom období 2009 až 2014
klesol tento počet na 736 poslancov. Počet zástupcov z jednotlivých štátov je určený Zmluvou o Európskom spoločenstve
(Maastrichtská zmluva). Zmluva z Nice zvýšila maximálny
počet poslancov na 732 a zmenila početné zastúpenie jednotlivých

štátov, aby tak vytvorila miesto pre budúcich nových členov Európskej Únie (Slovensko má 13 poslancov). Sídlom Európskeho
parlamentu je Štrasburg, ale Parlament pracuje taktiež v Bruseli a
Luxembursku.
Zúčastnil si sa aj zasadnutia Európskeho parlamentu, ak áno, čo
ťa najviac zaujalo?
Áno, mal som možnosť zúčastniť sa zasadania Európskeho parlamentu a najviac ma zaujalo vystúpenie europoslanca Borisa Zalu
v pripomienkovaní problematiky protokolu k Euro-stredomorskej
dohode o pridružení medzi ES a Izraelom o posudzovaní zhody
a uznávaní priemyselných výrobkov (ACAA).
Dozvedel si sa aj nejakú zaujímavosť zo Štrasburgu alebo Európskeho parlamentu?
Ale určite áno. Ako som už v predošlej odpovedi povedal, Európsky
parlament zasadá v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu. Asistentka
europoslanca Borisa Zalu, Lýdia, mi prezradila, že v dňoch zasadania Europarlamentu v Štrasburgu idú ceny potravín, oblečenia
a ubytovania hore rádovo o 100%. Vraj je to preto, lebo pri presúvaní sa na zasadania medzi spomínanými mestami Brusel, Luxemburg a Štrasburg sa presúva minimálne 7000 administratívnych
pracovníkov parlamentu. V meste nie je možné nájsť ubytovanie.
Na cestách a letisku sú nepredstaviteľné zápchy. Samozrejme toto
všetko je pre mesto Štrasburg veľmi prospešné a lukratívne aj po
ekonomickej stránke.
Ako by si zhodnotil celú tvoju návštevu Štrasburgu?
Moju návštevu Štrasburgu hodnotím veľmi pozitívne, videl som
veľa kultúrnych a historických pamiatok, absolvoval som nezabudnuteľnú plavbu loďou historickým centrom mesta. Spoznal som
osobne europoslancov pána Borisa Zalu a pani Moniku Smolkovú.
Dozvedel som sa veľa nových informácií, ku ktorým by som sa v televízii a bežnej tlači určite nedostal. Určite budem rád, ak v blízkej
budúcnosti budem môcť navštíviť ďalšie mestá, v ktorých zasadá
Európsky parlament, Brusel a Luxemburg.
K.T.F.
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Zo života školy
„Len mať oči – vidieť nimi,
len mať uši – počuť nimi...“

Svet okolo nás je nekonečne pestrý a mnohotvárny. Často nás prekvapí aj niečo zdanlivo
známe, len sa na to pozrieť z iného uhla, z inej
strany.
A to je náš cieľ - naša úloha. Naučiť deti ohľaduplnosti k prírode, vidieť – počuť – vnímať ju...
Úloha hodná Goliáša.
My, učiteľky materskej školy „Jedľovinka“
vysoko oceňujeme aktívnu spoluprácu so Správou národného parku Malá Fatra vo Varíne.
Čo všetko už deti o živote zvieratiek vedia, ako
radi sa hrajú ekologické hry. Pomáhame aj nimi
chápať, že všetko živé závisí od konania ľudí.
Tie staršie deti to už vedia a aktívne sa zapájajú
do čistenia školského dvora a okolia.
S pani učiteľkami sa predškoláci vybrali k rieke pomôcť čistiť jej brehy. „Varínka“ je krásna,
ale aj znečistená. Kto za to môže? Deťom sa to
ťažko vysvetľuje. Naši predškoláci sa vždy tešia,
keď spoločnými silami dokážu pomôcť znečistenej prírode. Tieto aktivity budeme naďalej
podporovať a je na nás všetkých, aby naše deti
pri najbližšej vychádzke už odpadky nevideli.
Júlia Gáborová

Týždeň zdravej výživy
Edukačné aktivity v materskej škole vo Varíne sa plánujú a realizujú na základe Školského vzdelávacieho programu pod názvom „Svet ako farebný kvet“, ktorý v sebe zahŕňa aj úlohy týkajúce sa
zdravej výživy.
16. október je dňom, kedy si aj naše deti pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. V rámci spolupráce s rodičmi si priniesli do škôlky rôzne druhy ovocia a zeleniny, z ktorých si spolu s p. učiteľkami
pripravili vitamínové pohostenia a rôzne druhy šalátov. Príjemnú atmosféru a dobrú náladu v
triedach im spríjemňovali detské piesne, básne a hádanky o zdraví, ktoré medzi deťmi zneli takmer
celý týždeň. Naši škôlkari sa predviedli aj v tom, že poznajú plody jesene nielen podľa chuti, ale
aj hmatu. Z prinesených druhov ovocia a zeleniny si urobili výstavku pod názvom „Z babičkinej
záhradky“. Deti ju obohatili zaujímavou tvorbou vlastných výtvarných prác. Takýto pestrý týždeň
si určite radi zopakujeme.
Bc. Mária Melišová

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY
Tento rok sme v rámci celoslovenského projektu
Záložka do knihy spája slovenské školy, ktorú
organizuje Slovenská pedagogická knižnica v
Bratislave, dostali ako partnerskú školu ZŠ s
MŠ v Bojniciach. Veľmi nás to všetkých potešilo,
pretože návšteva mesta Bojnice patrí medzi našimi
žiakmi k najobľúbenejším výletom. Vyrobili sme
pre nich 360 kusov záložiek, ktoré mali urobiť
radosť všetkým žiakom ich školy. Žiaci pripravovali záložky priebežne na vyučovacích hodinách
výtvarnej výchovy, výchovy umením a vo svojom
vlastnom voľnom čase. Práca ich tešila. Aj preto,
že záložky vyrábali už tretí rok a vždy sa tešia na
prekvapenie v podobe záložiek z inej partnerskej
školy.
Je to veľmi originálny spôsob, ako deti upozorniť
na iné školy, na život v ich školách, aktivity v iných
školách na Slovensku a viesť ich nenúteným spôsobom všímať si iných a zaujímať sa o iných. Učitelia
i žiaci sa spolu počas výroby záložiek rozprávali
o meste Bojnice a vymieňali si spoločné zážitky z
tohto krásneho kúta Slovenska. Výber tejto školy
bol pre nás aj kvôli týmto krásnym spoločným
okamihom skutočným prínosom.
Z listu od partnerskej školy vyberáme:
Dobrý deň!
Posielam Vám krásny pozdrav z Bojníc s poďakovaním za balík krásnych záložiek. Zaujali nás aj
spracované práce Vašich detí (zborníky literárnych
prác žiakov našej školy - poznámka autorky textu).
Dnes mali veľkú radosť, keď si vyberali záložky

od kamarátov z Varína. Veľmi sa im páčili. Veľmi
pekne Vám ďakujeme za spoluprácu na tomto
projekte.
Záložky ako symbol priateľstva medzi školami je
výborný nápad, pretože na malom priestore majú
žiaci príležitosť ukázať svoju kreativitu, môžu
upútať, zaujať, prekvapiť, prípadne šokovať, ale i
vyjadriť svoj postoj a názor formou zaujímavého
obrázka, ktorý odráža ich vlastné videnie sveta.
Význam záložky je o to väčší, že je pripravovaná
pre celkom neznámeho človeka v nádejí, že mu
urobí radosť a poteší ho.
Vďaka účasti v tomto jednoduchom a súčasne veľmi originálnom projekte naši žiaci spoznali tretiu
slovenskú školu a môžu si vymieňať svoje postrehy, skúsenosti alebo nájsť nových priateľov.
Ďakujeme všetkým vyučujúcim a žiakom, ktorí
projekt realizovali, ako i vedeniu školy za materiálno-technické zabezpečenie projektu.
Mgr. M.Vojteková

Svetový deň
zdravej výživy
- vyhodnotenie
16. októbra 2012 sa na našej škole uskutočnil Svetový deň zdravej výživy. Počas
troch vyučovacích hodín žiaci pracovali
na rôznych aktivitách, ktoré si vybrali.
Výsledky ich práce sme vystavili na
prvom poschodí budovy školy. Všetci
žiaci pracovali usilovne a vytvorili krásne plagáty, makety ovocia z plastelíny,
naaranžované ovocie a zeleninu, jedálne
lístky, veselé básničky a príbehy na
tému zdravá výživa. Súčasťou tohto dňa
bola aj výstava ovocia a zeleniny, ktorú
so žiakmi pripravila Mgr. Tavačová
a Mgr. Tichá. Žiaci naaranžovali košíky
s ovocím a zeleninou, priniesli tekvice
a vytvorili tak zeleninovo – ovocnú
záhradu.
Jednou z vyhlásených aktivít bola aj
súťaž o najväčšiu tekvicu. Niektorí žiaci
sa popasovali s prinesením tekvíc až
do školy. Najväčšiu tekvicu priniesol
Adrián Trizuliak z 9.A triedy a stal sa
víťazom súťaže, za čo získal sladkú
odmenu.
Tešíme sa opäť o rok.
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Škola ochrany prírody
Škola ochrany prírody
informuje...

Varínski deviataci v Jánošíkových dierach
11. októbra 2012 bolo pekné, suché jesenné počasie. 48 varínskych deviatakov sa spolu s dvoma pani učiteľkami a pracovníčkou Školy ochrany
prírody pri Správe NP Malá Fatra vybrali na jesenný prechod Jánošíkovými
dierami. Vyrazili okolo deviatej hodiny ráno z osady Štefanová smerom na
Vrchpodžiar. Pri kolibe na Podžiari sa žiaci dozvedeli o chránenom území,
na ktorom sa práve nachádzali, zadaná bola aj skupinová úloha cestou si
všímať v prírode všetko okolo a nájsť rôzne veci, ktoré sú jej súčasťou.
Aktivita bola zameraná na rozmanitosť prírody a jej vnímanie všetkými
zmyslami. Skupina potom prešla po modrej turistickej značke smerom na
Dolné diery a žltou sa vrátila cez Nové diery po náučnom chodníku späť
ku kolibe na Podžiari, kde bola zadaná úloha aj vyhodnotená. Deviataci
boli veľmi akční a na výbornú zvládli aj ďalšie dve aktivity „Národné
parky Slovenska“ a „Čo ohrozuje chránené živočíchy“. Všetkým chlapcom
a dievčatám z varínskej školy a ich pani učiteľkám ďakujem za „chuť“ niečo nové sa dozvedieť a pevne verím, že získané poznatky priamo z prírody
si v sebe odnesú do budúcna.
Pripravili sme na mesiac november....
Svetový supermarket – interaktívna putovná výstava
Škola ochrany prírody v spolupráci s CEEV Živica (Centrum environ-

Dopravná výchova

V mesiaci október sme využili priaznivé počasie na
precvičovanie dopravných predpisov pre chodcov
a cyklistov so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka.
Turistická vychádzka na ZŠ s MŠ v Krasňanoch, kde
majú dopravné ihrisko nám poslúžilo na upevnenie
vedomostí a zručností z dopravnej výchovy. Po ceste
označení reflexnými vestami sme dodržiavali bezpečnostné predpisy pre chodcov. Na ihrisku zasa jazdu na
bicykli a kolobežke. Semafor riadil križovatku, takže
všetci museli rešpektovať jeho funkciu.
Žiaci si aktívne zopakovali predpisy, ktoré musia
dodržiavať nielen na ihrisku, ale aj pri ceste do a zo
školy. K žiadnemu porušeniu predpisov nedošlo.
Všetci prežili pekné dopoludnie a šťastne sme sa
vrátili domov.
Mgr. J. Smolková

mentálnej a etickej výchovy) bude mať v mesiaci november zapožičanú
a nainštalovanú unikátnu interaktívnu výstavu Svetový supermarket, ktorá
je určená najmä starším žiakom a študentom. Cieľom výstavy je motivovať
študentov k tomu, aby mali záujem vedieť viac o produktoch danej spotreby, o dôsledkoch ich výroby na životné prostredie a ľudí v iných častiach
sveta, že nakupovaním sa nevyhnutne prepájame s ľuďmi a krajinami,
kde prebieha produkcia tovaru na náš trh. Výstava obsahuje aj exponáty
v nadživotnej veľkosti, ktoré je možné rozobrať. Putuje po Slovensku už
celý rok a doposiaľ ju navštívilo a zažilo 4100 detí z rôznych škôl. Všetkých
Vás srdečne pozývame.
Deň otvorených dverí
Deň otvorených dverí na Správe NP Malá Fatra vo Varíne sa konal v piatok
9. 11. 2012 od 9.00 -14.00 hod v rámci „Týždňa vedy a techniky na Slovensku“. Pripravené boli výstava – „Činnosť Správy NP Malá Fatra“, priame
rozhovory a besedy s odbornými pracovníkmi na rôzne témy (monitoring
veľkých šeliem i úhynu živočíchov, mapovanie mokradí, sledovanie
populácie ohrozených a chránených druhov rastlín a živočíchov, vplyvy
návštevnosti a rozvoja turistiky na biotopy, manažmentové opatrenia).
Súčasťou DOD bola k dispozícii aj interaktívna prehliadka výstavy „Svetový supermarket“. Akcie sa zúčastnilo 105 žiakov zo ZŠ Krasňany, Belá
a Teplička nad Váhom.
Alena Badurová NP Malá Fatra
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Reakcie starostu
REAKCIE A ODPOVEDE STAROSTU
OBCE VARÍN MIROSLAVA WILLIGERA
NA AKTIVITY PETIČNÉHO VÝBORU.
List, ktorý si našli občania Varína v poštových schránkach.
Vážení spoluobčania,
v posledných dňoch sa v našej obci dejú zvláštne veci,
o ktorých sa dozvedáme z novín a z verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva. Nachádzame sa práve
v polovici funkčného obdobia nášho starostu, preto
si myslíme, že je vhodný čas bilancovať jeho prácu a
porovnať, čo nám pred voľbami sľúbil a čo doposiaľ
vykonal. Dovoľte nám uviesť niektoré z bodov jeho
volebného programu:
- nepripustiť zneužívanie funkcie starostu pre seba,
svoju rodinu a príbuzných,
- vysporiadať pozemky nutné pre individuálnu
bytovú výstavbu v obci,
- výstavba nových bytov pre mladé rodiny, ako aj pre ostatných obyvateľov - občanov
Varína,
- viac práce a viac peňazí Varínčanom,
- poskytnúť dotácie pre športové kluby a kultúrne
podujatia,
- rozšírenie športového areálu o tenisové kurty, volejbalové ihrisko, telocvičňu,
- zrealizovať kanceláriu rýchleho kontaktu, pre rýchly
a pohodlný servis občanom, ktorá bude denne v
pracovnom režime slúžiť občanom,
- zlepšiť komunikáciu obecného úradu a obyvateľmi
Varína,
- financovanie obce ako aj nakladanie s financiami a
majetkom obce pod kontrolou občanov.
- budúcnosť obce je vo výchove a vzdelávaní, preto
podporíme aktivity ŠKOLA - RODINA- OBEC.
Predvolebný leták je zakončený mottom: „Sľúbiť sa dá
veľa, dôležité je sľuby splniť“.
Krásne a vznešené myšlienky tiež deklaroval starosta v spoločnom vyhlásení kandidátov:
„Rozhodli sme sa ľudí spájať a nie rozdeľovať. Chceme
vytvoriť silný tandem, ktorý po voľbách zmení Varín.
Nechceme vládnuť, ale slúžiť, nič veľké sme pre Varín
zatiaľ neurobili, ale chceme urobiť. Nechceme nikoho
kritizovať, veríme, že každý vo vedení a správe našej
obce odovzdal veľa svojich schopností.“
V súvislosti s vyššie uvedeným ťažko prijímame
svojvoľné kroky starostu pri viacnásobnej snahe o
odvolanie riaditeľky základnej školy, obchádzanie
poslancov obecného zastupiteľstva a znevažovanie
tých poslancov, ktorí ho majú kontrolovať, ignorovanie veľkej časti občanov a jeho neschopnosť vzoprieť
sa manipulácii zo strany osôb, ktoré v našej obci ešte
nič nedokázali. Starostovi obce okrem iného vyčítame
nasledovné:
podozrenie zo zneužívania právomocí verejného činiteľa (preukázateľné uzatváranie zmlúv o prenájme
obecného majetku bez schválenia poslancami OZ,
nezverejnenie zmluvy o poskytovaní právnych služieb
obci, nedodržiavanie legislatívy v súvislosti s verejným
obstarávaním), neschopnosť obhajovať, pravdivo a zrozumiteľne vysvetľovať svoje rozhodnutia, negatívna
medializácia obce, neakceptovanie vôle občanov,
nevyvodenie dôsledkov spôsobenia škody obci nesprávnym hospodárením s eurofondmi.
Vzhľadom k tomu sme sa rozhodli využiť petičné
právo a zorganizovať petíciu. Touto cestou Vás informujeme o dôvodoch tejto aktivity, pričom Vám ponúkame možnosť využiť svoje občianske právo zúčastniť

sa petície s cieľom vyhlásiť referendum o vyjadrení
dôvery, resp. nedôvery súčasnému starostovi obce.
Petičné hárky sú k dispozícii počas otváracích hodín
od pondelka do soboty v prevádzkach:
- Kaderníctvo - manikúra – pedikúra (vedľa TEBY)
- Potraviny - drogéria, Nám. Sv. Floriána (u Rosenbergovcov)
petičný výbor
Reakcia starostu Miroslava Willigera
„Vážení spoluobčania Varína, v posledných dňoch sa v našej
obci dejú zvláštne veci.“
Takto znie prvá veta vyššie zverejneného článku petičného výboru. S týmto tvrdením mi neostáva nič iné, ako
absolútne súhlasiť. Ale bohužiaľ, asi len s ňou. Keďže
celý článok hovorí len o mne a o mojej práci, nedá mi,
aby som nepripojil svoje vyjadrenie k jeho jednotlivým
bodom. Zvolil som formu, kde najskôr odcitujem autorov a potom zaujmem k danej veci svoj postoj.
Nepripustiť zneužívanie funkcie starostu pre seba, rodinu
a príbuzných.
Dodržujem v každom smere! Dôrazne apelujem na každého občana, ktorý má indície, alebo nebodaj dôkazy,
že tomu tak nie je, aby ich prezentoval na verejnosti aj
za pomoci orgánov činných v trestnom konaní.
Vysporiadať pozemky nutné na IBV v obci.
IBV- Záhumnie má dva zásadné problémy, ktoré
riešime nasledovne:
1. Vysporiadanie pozemkov – veľký problém nastal,
keď zomrel pán Turaček, vlastník pozemkov v lokalite
IBV Záhumnie, s ktorým mala Obec Varín podpísanú
zmluvu o budúcej zmluve o kúpe týchto pozemkov.
Obec Varín sa v roku 2006 zaviazala vysporiadať tieto
pozemky a na základe zmlúv o budúcich zmluvách ich
aj za 90 % zálohu kúpnej ceny, ktorú aj zinkasovala,
mala posunúť novým potenciálnym majiteľom. Toto
sa však neudialo z dôvodu úmrtia pána Turačka..
Keďže obec nekonala a nevyužila na vysporiadanie
uvedených pozemkov možnosť inštitútu súdneho
depozitu (táto možnosť bola do 2 rokov od podpisu
zmluvy o budúcej zmluve s nebohým pánom Turačkom, teda do roku 2008) neostáva už momentálne nič
iné, ako čakať, kým nerozhodne súd o právoplatnom
dedičovi po pánovi Turačkovi. A následne s určeným
dedičom pristúpiť k rokovaniam o vysporiadaní celej
záležitosti. Z tohto dôvodu nastala absurdná situácia,
keď mnohí ľudia zaplatili za pozemky, ktoré nevlastnia. Momentálne už iné riešenie, ako len počkať na
výrok súdu, nie je!
2. Siete VN, ktoré križujú pozemky IBV Záhumnie –
za prekládku VN vedenia (aby sa dalo na uvedených
pozemkoch stavať) mala obec zaplatiť podľa predpokladov 100 000,-€. Samozrejme, že obec na uvedenú
prekládku nemá prostriedky z vlastných zdrojov. Preto
Obec Varín aj za spolupráce s prevádzkovateľom distribučnej sústavy hľadá riešenie uvedeného problému.
V súčasnosti sa ukazuje, že uvedený problém bude mať
uspokojivé riešenie v roku 2013.
Tu vidieť, že pracujeme aj v tomto smere a uvedené
problémy riešime.
Výstavba nových bytov pre mladé rodiny.
V minulom roku sme sa viackrát stretli s rodinami,
ktoré majú záujem o kúpu a výstavbu bytov ( cca 23
rodín). Bol vybraný projekt, avšak kvôli pozemkom,
pri ktorých neprebehlo dedičské konanie a prístupovej ceste k lokalite výstavby, sme rokovania prerušili
do vysporiadania pozemkov. Musím podotknúť, že

sme urobili všetky potrebné kroky, oslovili všetkých
potenciálnych dedičov. Dohoda nie je možná, problém
vyrieši až dedičské konanie.
Viac práce a peňazí Varínčanom.
Plníme na 100 %. Pri rekonštrukcii námestia ste mohli
vidieť pracovať firmy varínskych podnikateľov a
veľa obyvateľov Varína. Ďalej venujeme veľkú pozornosť dlhodobo nezamestnaným občanom Varína.
V spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny
každoročne zabezpečujeme prácu pre 5 - 6 pracovníkov
(obyvateľov Varína). Pre obyvateľov Varína zabezpečujeme aj odborné praxe študentov a absolventské praxe.
Viac sa v momentálne zložitej ekonomickej situácii
v čase krízy robiť nedá.
Poskytnúť dotácie pre športové kluby a kultúrne podujatia.
Plníme na 100 %. Obec poskytuje dotácie pre všetky
športové kluby, ktoré v obci pracujú a našu obec reprezentujú. Podporujeme 5 futbalových mužstiev, lukostrelcov, jaskyniarov a celú športovú činnosť v našom
CVČ. Obec doteraz dotovala všetky kultúrne podujatia,
organizátori ktorých o podporu požiadali a aj sama je
organizátorom mnohých kultúrnych podujatí.
Rozšírenie športového areálu.
Prvým predpokladom, aby ste mohli rozširovať
a zveľaďovať športový areál je, že musíte nejaký športový areál vlastniť. Obec Varín do polovice roka 2011
žiaden športový areál nevlastnila! Podarilo sa nám
vysporiadať pozemky varínskeho športového areálu
(po 16 rokoch), čo je prvý veľký úspech a základný
predpoklad, aby sme mohli vyvíjať následné aktivity
na jeho ďalšie budovanie a zveľaďovanie. Prvý krok
je úspešne za nami a môžeme ísť na ďalší. V minulosti
boli určité možnosti získania finančných zdrojov aj
z fondov európskej únie. Či ešte bude táto možnosť,
alebo budeme musieť hľadať iné zdroje, ukáže blízka
budúcnosť.
Zlepšiť komunikáciu obecného úradu s obyvateľmi Varína.
Každý občan má dvere obecného úradu otvorené. Môžeme sa denne rozprávať o všetkých problémoch, ktoré
občanov trápia a to denne v úradných hodinách a po
individuálnej dohode so mnou aj mimo nich.
O záujme zlepšiť komunikáciu a informovanosť občanov svedčí aj naša snaha dostať náš časopis Varínčan
do každej domácnosti bezplatne. V budúcnosti bude
slúžiť ako najdôležitejší komunikačný nástroj, hneď za
internetovou stránkou obce. Chceme tým zabezpečiť,
aby sa všetky dôležité informácie dostali k občanom
rýchlo, domov a hlavne včas.
Financovanie obce, ako aj nakladanie s financiami a majetkom
obce pod kontrolou občanov.
Dovoľte mi dve konštatovania:
1. Od môjho nástupu do funkcie starostu, presnejšie od
1.1.2011, začal platiť nový zákon, ktorý presne hovorí
čo a akým spôsobom musia obce zverejňovať. Obec
Varín zverejňuje úplne všetky faktúry, platby ako aj
zmluvy. Zverejňujeme úplne všetky! Prichádzajúce,
odchádzajúce aj tie, ktoré zákon nevyžadoval, dokonca
aj tie, čo boli na nižšiu hodnotu ako 1000,-€. Rovnako
nad rámec zákona zverejňujeme aj všetky zmluvy. Neviem si predstaviť transparentnejší systém preukazovania nakladania s financiami. Akú inú a dôkladnejšiu
kontrolu to majú autori, podpísaní ako petičný výbor,
na mysli? Rád si nechám poradiť. Ešte mi napadlo
jedno možné riešenie a to, aby všetci občania Varína
chodili podpisovať a odsúhlasovať všetky faktúry a
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platby osobne.
2. Pár čísiel čo sa týka nakladania z majetkom obce.
Majetok obce sa v roku 2011 zvýšil o 2.400.000,- €
(stavby v sume: 1.734.024,56 €, pozemky v sume:
2.053.711,68 € - nanovo nájdené pri inventarizácii, dopravné prostriedky v sume: 17.800,31 €). Vysporiadali
sme majetok, ktorý nebol roky vysporiadaný. Myslím,
že to hovorí za všetko.
Škola – rodina –- obec
To, čo mi petičný výbor v ďalšom texte vyčíta, sa dá
stručne charakterizovať ako súhrn zavádzajúcich závažných obvinení, prekrútených právd a poloprávd,
založených na rôznych ničím nepodložených tvrdeniach, prameniacich z neznalosti zákona a okolností, za
ktorých sa udiali. Nedá mi, aby som na tieto tvrdenia
nereagoval a pokúsil sa zaujať „vysvetľujúce“ nie
„útočné“ stanovisko k jednotlivým tvrdeniam.
Petičný výbor mi vyčíta mimo iného aj nasledovné,
citujem:
„Svojvoľné kroky starostu pri viacnásobnej snahe o odvolanie
riaditeľky školy a obchádzanie poslancov“
Drahý petičný výbor! Je potrebné si ujasniť právne
predpisy, ktorými sa musím ako starosta obce a verejný
činiteľ riadiť. Keď dôjde k pochybeniu v organizácii,
ktorej je obec zriaďovateľ, musím zo zákona konať!
O akej svojvôli to tu píšete? Pár faktov.
Kontrolou v ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín bolo zistené,
že bola uzavretá zmluva so Súkromným školským
strediskom záujmovej činnosti Valčianska dolina
1068, kde:
1. podľa zmluvy sa finančné prostriedky štátu nepoukazovali na účet školy a ani jej zriaďovateľa, ale na účet
tretej osoby, ktorá nie je signatárom zmluvy.
2. zmluva nebola zverejnená a zriaďovateľ nemal
vedomosť o jej existencii, nebol s ňou oboznámený.
Zmluva nenadobudla účinnosť a jej nezverejnením do
troch mesiacov bolo spôsobené, že k uzavretiu zmluvy
nedošlo a plnenie z nej zakladá bezdôvodné obohatenie
v zmysle § 451 Občianskeho zákonníka.
3. finančné prostriedky z tejto zmluvy mali slúžiť
na mimoškolskú záujmovú činnosť. S financiami sa
nakladalo bez vedomia obce.
Po zistení týchto skutočností som požiadal okresnú
prokuratúru o vyjadrenie k uvedenému problému,
aby som sa ubezpečil o správnosti môjho podozrenia
a aby som mal istotu vo svojom následnom konaní.
V súčasnosti prebieha vyšetrovanie. Na základe
týchto skutočností som v súlade s ustanoveniami
zákona č. 596/2003 Z. z. požiadal Radu školy pri ZŠ
s MŠ O. Štefku vo Varíne o vyjadrenie k odvolaniu
riaditeľky školy.
Toto bol môj oficiálny postup, na ktorý zareagovali
poslanci obecného zastupiteľstva - predstavitelia strany KDH - pokusom o vyslovenie nedôvery starostovi
a pokračujú v tom naši podnikatelia. Vedia títo ľudia
o týchto problémoch? Asi nie. Týmto som vysvetlil
trestnoprávnu rovinu.
Pracovnoprávna rovina.
Starosta obce je priamy nadriadený riaditeľovi školy.
• Prečo som nevedel o týchto krokoch p. riaditeľky?
• Kto má rozhodovať, ak nie starosta?
• Kto má byť informovaný, ak nie starosta? Podnikatelia?
Toto sú veci, ktoré vôbec nezazneli. Nechceme o nich
hovoriť? Vieme o akej sume sa bavíme? CVČ Valča získala na naše deti 60.000,- €. Koľko z týchto prostriedkov
prišlo pre naše deti?
Čo sa týka obchádzania poslancov, áno, v tomto bode
máte pravdu. Ono, verte mi, je ich lepšie obísť ako do
nich vraziť. Zvlášť na obecných zastupiteľstvách, kde
je tých poslancov ako maku. A je to aj otázka slušnosti,
keďže v obecnom zastupiteľstve máme aj dámy. Dáma
ma prednosť a preto sa im vždy slušne uhnem, alebo
ich jednoducho tak ako píšete obídem. A toto je jediné
obchádzanie poslancov, ktorého sa dopúšťam a som si
ho vedomý. Iné „obchádzanie“ si neviem ani predsta-
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viť, lebo by tým došlo priamo k porušovaniu zákona
a nedalo by sa ani technicky zrealizovať nakoľko sa
úplne všetky zmluvy ako aj prichádzajúce a odchádzajúce faktúry zverejňujú.
Neschopnosť vzoprieť sa manipulácii zo strany osôb, ktoré
v našej obci ešte nič nedokázali.
Práve tento článok, ktorý teraz čítate, nie je ničím
iným, ako jeden z dôkazov schopnosti vzoprieť sa
manipulácii zo strany osôb, ktoré v našej obci ešte nič
nedokázali.
Podozrenie zo zneužívania právomocí verejného činiteľa
Týmito slovami vyzývam a upozorňujem pisateľov
zmieňovaného článku, že ak majú akékoľvek podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, sú
povinní to nahlásiť príslušným vyšetrovacím orgánom
a byť im plne nápomocní pri objasňovaní týchto podozrení. Ak tak doteraz neurobili, alebo v blízkej dobe
neurobia, sami porušujú zákon.
Osobe mne blízkej, ani rodinnému príslušníkovi, nebolo za tieto roky nič predané, ani dané do prenájmu,
ani iným spôsobom prinavrátené. Vie niekto o niečom?
Nie som si vedomý.
Nezverejnenie zmluvy o poskytovaní právnych služieb.
Ďalšia vyložená lož. Položme si otázku. Keby dotyčná
zmluva nebola zverejnená, ako inak by sa o nej pisatelia článku dozvedeli? Práve preto, že bola a aj stále
je predpísaným spôsobom zverejnená, sa o nej petičný
výbor dozvedel! Nie je nič jednoduchšie, ako si ju
pozrieť na internete. A mimochodom, každá zmluva
uzavretá obecným úradom zo zákona nadobúda účinnosť a právoplatnosť až po jej zverejnení! Ale nejdem
sa už opakovať. Veta pokračuje ďalej „nedodržiavanie
legislatívy v súvislosti s verejným obstarávaním..“
Zas mi nie je jasné, o čom pisatelia píšu. Môžem sa len
domnievať, že sa ešte stále venujú práve zmieňovanej
zmluve o poskytovaní právnych služieb obci. Na
uvedenú tému prebehla búrlivá debata na poslednom
obecnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo v kinosále.
Tam som bol obviňovaný z porušovania zákona o verejnom obstarávaní, keď sa pri uzatváraní uvedenej
zmluvy neuplatnil predpísaný zákon. Niektorí jednotlivci z radov zúčastnených občanov citovali jednotlivé
paragrafy uvedeného zákona a za nadšeného jasotu
časti prítomných občanov sa z nich stávali samozvaní
sudcovia z ľudu. Vynášali rozsudky o jednoznačnom
porušení zákona. Dovolím si byť tak trúfalý a v dobrom
upozorním uvedených jednotlivcov, ale aj ostatných
spoluobčanov, ktorí majú rovnaký názor o porušení
zákona, že zákony treba čítať celé a nielen vytrhávať
jednotlivé paragrafy z kontextu. Keby si ľudia skôr, ako
sa začnú odvolávať na nejaký zákon, dali tu námahu a
celý si ho aj prečítali, možno by nedochádzalo k nedorozumeniam. Dovoľte mi odcitovať hneť prvý paragraf
už zmieňovaného zákona o verejnom obstarávaní a to
odsek 3, ktorý hovorí kedy sa tento zákon nepoužíva!
Ide o zákon č. 25/2006 Z. z.
„(3) Tento zákon sa nevzťahuje ani na podlimitnú zákazku, podprahovú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorých predmetom je
a) činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa na
účely občianskeho súdneho konania, trestného konania vrátane prípravného konania, správneho konania,
rozhodcovského konania alebo iného obdobného konania, odborná činnosť právnickej osoby alebo fyzickej
osoby na účely trestného konania vrátane prípravného
konania a odborná činnosť prizvanej osoby na účely
kontrolnej činnosti alebo na účely správneho konania
a odborná činnosť fyzickej osoby alebo právnickej
osoby na účely štátnej expertízy podľa osobitného
predpisu, 6aa)“
Z uvedeného vyplýva, že na poskytovanie právnych
služieb sa tento zákon nevzťahuje, teda sa nepoužíva.
Takže opäť nedošlo k porušeniu zákona a pisatelia

(petičný výbor) nemajú pravdu.
Negatívna medializácia obce
Súčasné vedenie obce nezapríčinilo negatívnu medializáciu obce. Nemáme čo skrývať, veci robíme
transparentne. Mediálne dianie (bohužiaľ negatívne)
sa stále zaoberá minulosťou a udalosťami, ktoré sa
udiali, alebo sa mali udiať v priebehu a pred koncom
roka 2010. Ani neviete, ako nám všetkým, celej obci,
škodí táto negatívna medializácia! Okrem toho autori
uvedených článkov sa podpísali a sú známi, preto sa
treba obrátiť v tejto veci na nich.
Neakceptovanie vôle občanov.
Práve to, že sa snažím akceptovať vôľu minimálne
tých občanov, ktorí mi dali svoj hlas vo voľbách, som
nepodľahol tlaku petičného výboru a niektorých pánov poslancov a aj naďalej vykonávam svoju funkciu
starostu Obce Varín riadne a zodpovedne v súlade so
svojím vedomím a svedomím a hlavne v súlade so
zákonmi Slovenskej republiky.
Nevyvodenie dôsledkov spôsobenia škody obci nesprávnym
hospodárením s prostriedkami EÚ.
Snažíme sa a musíme naprávať a splácať chyby z minulosti. Oba diskutované projekty okolo základnej školy
prešli, alebo práve prechádzajú vyšetrovaním.
V prípade projektu, zameraného na vzdelávanie
detí, prebehol v našej základnej škole na základe
anonymného udania vládny audit a už sme dostali aj
účtenku vo výške skoro 24 000,-€. Táto škoda nám bola
vyčíslená ako pokuta za porušenia platobnej disciplíny
v roku 2010. Takže zas platíme za našich predchodcov.
Momentálne sa kompletizujú podklady (zmluvy) na
určenie hmotnej zodpovednosti za uvedené chyby.
Obec bude postupovať so všetkou dôslednosťou a razantnosťou pri vymáhaní spôsobenej škody.
V prípade druhého projektu, ktorým bola rekonštrukcia budovy základnej školy, od jari 2011 prebieha
vyšetrovanie orgánmi činnými v trestnom konaní. Do
ukončenia vyšetrovania nemôžeme vyvodiť dôsledky.
Hlavne nie je voči komu? Veď o vinne a nevine musí
rozhodnúť súd.
Škody spôsobené nesprávnym hospodárením v minulosti, to sú škody z minulosti, s tými nech nás nikto
nespája. S nimi sa už nič nedá robiť. Nové vedenie
obce pracuje s rozpočtom transparentne. Splácame
staré dlhy, ktoré obec má. Na nové projekty úvery
neberieme. To je naša vizitka, takto si to predstavujeme
aj naďalej.
So záverom uvedeného článku sa nedá nič iné, ako len
súhlasiť. Každý občan Slovenskej republiky má svoje
práva priznané a zaručené v základnom a najdôležitejšom zákone a dokumente Slovenskej republiky a to
v Ústave Slovenskej republiky. Preto, drahí spoluobčania, ak ste zvedaví, o čo konkrétne pisateľom tohto
listu a tvorcom petície ide, treba si pozorne prečítať text
petície, ktorý by mal každý petičný hárok s podpismi
obsahovať. Aby ste mali istotu, čo skutočne podpisujete! V prípade, že súhlasíte s textom a s jednotlivými
bodmi petície, neostáva mi nič iné, iba Vám odporučiť
využiť svoje petičné právo a pridať svoj podpis do
petičného hárku. Všetky iné dôvody, ktoré Vám môžu
byť povedané, alebo naznačené a nie sú uvedené
v samotnom texte petície, nemajú s danou petíciou nič
spoločné! Svojim podpisom dávate najavo svoj súhlas
len s uvedeným textom petície. S ničím iným.
Prosím Vás, drahí spoluobčania, aby ste tento môj článok nevnímali ako útok na petičný výbor a petíciu. To v
žiadnom prípade nie je jeho cieľom. Len som považoval
za svoju povinnosť zaujať stanovisko k vyjadreniam na
moju adresu, ako aj ku kritike mojej práce. Len mi akosi
stále nie je jasné o čom to petičný výbor písal a čo mi
to vlastne vyčíta?
Miroslav Williger.
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Benefičný futbalový zápas
Klub SMER-SD vo Varíne pod mojim vedením usporiadal benefičný
futbalový zápas medzi tímom SMER-SD a tímom Starých pánov
Varín, ktorý sa uskutočnil dňa 07. októbra 2012 na futbalovom ihrisku vo Varíne o 14:00. Hralo sa za veľmi chladného a upršaného
počasia. No napriek tomu to neubralo na výkone oboch futbalových
tímov. Zápas sa skončil čestným výsledkom 0:0. Cez polčas zúčastnených hostí a občanov Varína zabávali svojimi vystúpeniami
klienti DSS Straník – oddelenie muži, dobrovoľný hasičský zbor vo
Varíne a očarujúce mažoretky z Varína. Prišli nás podporiť aj vzácni
hostia – poslanec NR SR, primátor mesta Žiliny Ing. Igor Choma
a podpredseda ŽSK Ing. Jozef Štrba. O pohostenie a občerstvenie
bolo postarané, varil sa výborný guláš. Dobrovoľné vstupné z tejto
akcie bolo darované DSS vo Varíne. Zároveň sa chcem poďakovať
všetkým zúčastneným, všetkým ktorí mi pomáhali pri organizovaní
myšlienky benefície a veľká vďaka patrí aj tímu Starých pánov za
finančný príspevok pre DSS Varín. Počas celého podujatia dostávali
deti balóniky a zdarma im boli maľované krásne maľby na tvár. Už
teraz sa všetci tešíme na budúcoročné podujatie.
Predseda klubu SMER-SD vo Varíne Ľubomír Sečkár

TJ - Fatran Varín
Naši futbalisti sa v priebehu mesiacov september
a október začali ukazovať v dobrom svetle. Výsledky, ktoré dosahovali boli
dobré, najmä naši dorastenci dokazujú, že patria do vyššej ligy ako hrajú
teraz. Dúfame a pevne veríme, že sa to túto sezónu konečne podarí. Tím
Tabuľka žiakov II. liga U-15 - SEVER - 2012/13

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

OFK Teplička nad Váhom
FK Rajec
Oravan Oravská Jasenica
FC Ajax Slimáčik Mojš - Žilina
Tatran Zákamenné
ŠK Belá
Tatran Oravské Veselé
ŠK Tvrdošín
FK Slovan Trstená
Družstevník Dlhá nad Oravou
Blatná Habovka
FC Lokomotíva ŽOS Vrútky
Fatran Varín
Tatran Krásno nad Kysucou

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

TJ Fatran Varín
TJ Tatran Krasňany
OŠK Kamenná Poruba
TJ Družstevník Bitarová
TJ Kolárovice
TJ Považan Nezbudská Lúčka
OŠK Nededza
TJ Višňové
TJ Divina
FK Trnové
TJ Dlhé Pole
TJ Iskra Lietavská Svinná
TJ Štart Veľké Rovné
TJ Tatran Bytčica

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
9
8
8
8
7
4
4
4
3
2
2
1
1

Tabuľky 1. trieda dorast
12
12
12
12
12
12
12
11
11
12
11
12
12
11

11
10
7
7
5
6
5
5
5
3
2
3
1
1

2
2
2
0
0
1
2
2
0
2
0
0
1
0

0
0
1
3
3
3
5
5
7
6
9
9
9
10

32:4
34:7
29:5
45:8
44:13
32:19
22:21
21:25
26:30
12:30
14:36
7:56
4:49
10:29

29
29
26
24
24
22
14
14
12
11
6
6
4
3

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

1
2
2
4
3
5
6
5
5
7
6
9
7
9

36:9
43:14
30:17
34:26
41:23
30:20
27:19
23:23
13:19
19:35
18:37
22:45
16:35
15:45

33
30
24
22
19
19
16
16
16
11
9
9
7
4

mužov sa po veľkej obmene usadil na horných miestach tabuľky a v jarnej
časti sa budú pokúšať o postup. Žiaci po veľkej generačnej výmene svojou
veľkou bojovnosťou dokázali, že sú rovnocennými súpermi v 2.lige a po
dobrej zimnej príprave sa pokúsia bodovať doma aj u súpera. J. Hodoň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tabuľky I. trieda dospelí

TJ Stráža
TJ Kolárovice
Družstevník Rašov
Jednota Bánová B
TJ Fatran Varín
TJ Horný Hričov
TJ Považan Nezbudská Lúčka
ŠK Štiavnik
TJ Fačkov
FK Zástranie
TJ Višňové
TJ Považský Chlmec
TJ Rajecké Teplice-Konská
OFK Teplička nad Váhom

12
12
11
12
12
12
12
11
12
12
12
12
12
12

10
7
7
7
5
5
4
4
4
3
3
4
2
0

2
2
1
1
4
2
5
4
4
4
4
0
2
1

0
3
3
4
3
5
3
3
4
5
5
8
8
11

30:7
17:8
20:14
20:18
25:16
29:21
9:12
19:15
21:19
11:13
17:20
18:28
14:23
5:41

Stolný - tenisový klub

32
23
22
22
19
17
17
16
16
13
13
12
8
1

TJ- Fatran Varín
Stolný tenis vo Varíne. Rok 2012 sa zapíše do histórie varínskeho
športu a Telovýchovnej jednoty založením prvého stolnotenisového
mužstva, ktoré sme založili vďaka spolupráci viacerých zainteresovaných, za čo im úprimne ďakujem. Hrá sa od začiatku súťaže, číže od
7.ligy - skupina Juh. Odohrali sme už dve stretnutia s Rašovom a  Divinkou – Lúky. Obstáli sme tam podľa očakávania ako nováčikovia.
Som rád, že záujemcov o tento šport pribúda. Dúfam, že do budúceho
ročníka prihlásime aj mužstvo mládeže. Chcem vás všetkých pozvať
na domáce zápasy, ktoré sa hrajú každú druhú sobotu o 15:00 hod.
v Disko - klube Terra Varna – sála na ihrisku vo Varíne.

Varínčan
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Osobnosti Varína
EMIL CVACHO

sa narodil 14. júna
1927 vo Varíne.
Po skončení ľudovej
školy a meštianky
vo Varíne nastúpil
do učenia k železnici
vo Vrútkach. V roku
1946 začal pracovať
vo firme „Bratia Žigmundovci“, po znárodnení
podnik Benzinol. Tu sa postupne prepracoval na
vedúceho hospodárskeho pracovníka, vo funkcii zotrval až do odchodu na dôchodok (1987)
s prerušením na výkon funkcie predsedu MNV
v šesťdesiatych rokoch. Popri zamestnaní ešte
absolvoval SVŠ s maturitou. Manželstvo uzatvoril s Vlastou rod. Hellebrandtovou, s ktorou
vychoval dvoch synov – Igora a Róberta. Okrem
starostí o rodinu sa angažoval aj v spoločenskom
živote obce.
Rozhovor so synom Igorom.
Igor, pokiaľ viem Tvoj ocko bol členom Matice
slovenskej a tiež spieval vo varínskom speváckom zbore. Vedel by si nám niečo z tejto oblasti
jeho pôsobenia priblížiť?
Otec od roku 1947 bol členom Matice slovenskej
a tiež členom varínskeho speváckeho zboru. Jeho
hlas vynikol hlavne v kostole počas spievania
pašií, kde dlhé roky oduševnene spieval úlohu
pána Ježiša. Po obnovení členskej základne Matice slovenskej od roku 1990 až do roku 1996 bol
predsedom Miestneho odboru Matice slovenskej
vo Varíne, taktiež bol členom historického odboru Matice slovenskej v Martine.
Bol aj verejne činná osoba a venoval sa športu
vo Varíne. Ako toto všetko stíhal?
V rokoch 1960 – 1968 bol predsedom Miestneho
národného výboru vo Varíne a súčasne aj pred-

sedom Telovýchovnej Jednoty Varín. Jeho členstvo v telovýchove trvalo, dokiaľ mu to zdravie
dovolilo. Nevynechal ani jeden futbalový zápas,
často hlásil pred zápasom zostavy hráčov. Bol
tiež dlhoročným kronikárom našej obce od roku
1989, túto funkciu prevzal po pánovi Antonovi
Akantisovi, ktorý skončil v roku 1988. Mal záujem pozmeniť obsah kroniky a chcel, aby kronika
bola komplexným dokumentom o dobe.
Pri príležitosti 750-teho výročia založenia obce
Varín veľmi vierohodne spracoval pamätnicu
histórie obce, ktorú vydal knižne aj na videokazete, takisto zorganizoval historický sprievod po
obci. Na požiadanie spracoval údaje o Varíne pre
kultúrne stredisko v Olomouci a Plzni. Históriou
Varína a regiónu sa zaoberal desiatky rokov.
Najviac podkladov poskytol mládeži študujúcej
na stredných a vysokých školách a pomáhal vypracovať diplomové práce mnohým študentom
z oblasti kultúry a dejín regiónu. Jeho práce boli
vždy vysoko ocenené.
Vedel by si nám stručne zhrnúť oblasť jeho aktivít, ktorú som v mojich otázkach nespomenul?
Bol človek, ktorý sa vedel vo svojom živote nezištne rozdávať. Verejným veciam venoval mnoho úsilia a voľného času. Miloval bohaté ľudové
tradície a usiloval sa o ich uchovanie pre budúcu
generáciu. Často sa stretával so žiakmi varínskej
základnej školy a približoval im históriu rodnej
obce. Všetko svoje úsilie zameriaval na pozdvihnutie kultúrnej činnosti v obci. V posledných
rokoch svojho života viedol dejepisný krúžok
v Základnej škole vo Varíne v spolupráci s Mgr.
Vojtekovou, ktorá na základnej škole vyučuje
dejepis. Jeho pričinením bola obnovená tradícia

„rapkania“ v obci počas veľkonočných sviatkov,
obnovil Ondrejský jarmok, ktorý sa v obci koná
už tradične každý rok v novembri.
Prianím môjho otca bolo vytvoriť v obci a okolí
teplo domova a porozumenia, oživiť kultúru
a spestriť krásu života ľudovou tradíciou a cyrilo-metodským nádychom a prvkami moderny.
Šlo mu o to, aby turista nebežal rovno do Terchovej a do Národného parku Malá Fatra, ale aby
sa zastavil v našej obci pri pamätihodnostiach.
Zákerná choroba mu však nedovolila dokázať
to, že Varín tu bol skôr, ako sa oficiálne v dokumentoch uvádza.
Priezvisko „Cvacho“ je vo Varíne najfrekventovanejšie zo všetkých priezvisk. Vieš nám niečo
povedať na túto tému, niečo o pôvode tohto
mena a jeho začiatkoch vo Varíne?
S menom Ján Cvacho sa môj otec stretol na
doklade z roku 1767, ktorý prispel na opravu
kaplnky sv. Floriána na námestí. Zo strany jeho
matky rod. Piovarčiovej sa objavilo meno Matej
Piovarči na listine Františka Weseléniho z roku
1666, keď ako jeden zo zástupcov obce bol
prítomný pri uzatváraní urbárskej zmluvy s rodinou Pongráczovou. Z tohto možno usudzovať,
že jeho dávni predkovia, či zo strany otca alebo
matky sú občania Varína už niekoľko storočí.
Pán Cvacho na následky ťažkej choroby zomrel
dňa 29. októbra 2004. Nikdy neupadne do zabudnutia a zostane neoddeliteľnou súčasťou
obce Varín. Jeho práca v oblasti dejín a kultúry
je neoceniteľná.
Sečkár Ľubomír
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Tajnička krížovky z Varínčana 9/2012: Vráťte sa domov zdraví a najmä spolu.
Výherca: Ján Ďurko, A. Bernoláka 831/18, 01303 Varín
Faun, nek,
Piper, Tan, latit, Prislúchajú
Orr, Pek, AL,
Aasen

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

Malá Janka prosí mamu: „Mamička, nevyrátala by si mi
domácu úlohu z matematiky?“ „Vieš Janka, to by bolo
nesprávne.“
(záver je v tajničke krížovky)
4. časť
tajničky

Roľa

Vychovávateľka

1. časť
tajničky
Jap. objem.
miera
Mužské meno
Skratka minima

Veľký krik

Robil

MPZ áut
Islandu

Lososovitá ryba
Angl. maliar a
grafik

Ani (bás.)

6. časť
tajničky

Znoj

Francúzky člen
Morský
stavovec

7. časť
tajničky

Nórsky básnik

3. časť
tajničky

Rieka pri
Omsku

Vbil

Pozoroval
Krídlo

Oceľový sud

Srb. ľudový
tanec

Balkán. pastierska píšťala

Východoázijský
jeleň
Slovenský
maliar

Kam

Starorímska
minca
Odhodil
Pozýva
Rímsky boh
lesov
Švédska
kladina

Vysádzal

Osobné
zámeno

Druh gibona

Malá púšťová
líška

Rýchly pohyb

Spracúval
lúhom

Druh starého
tanca
Druh opice

Opatrne
preskúmal
(expr.)

Zvolal
Časť apadany

Ugrofínsky
pojem duše
2. časť
tajničky

Liečivá bylina
Očividne (prísl.)

Korálový
ostrov
Vlk z Knihy
džunglí

Český skladateľ a dirigent
Česká plošná
miera

Cudzokrajný
kopytník

KLesala za
obzor

Dopravné linky

♣

Hornina Pravoslávny
Prírodný sopeč- Japonský boh podobná
ný kanál
zeme
obraz
monzonitu

Spoznali

Priviedli do
spánku

♣

Úkaz

Popruh
(hovor.)

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30€

Autor:
Jozef Blaho Otec Nimrodov

Správna
jednotka

Starší kan.
hokejista
5. časť
tajničky

Otec kráľa
Saula

Nasávalo

Tiež
Stroj na
lisovanie
Lopta mimo
zámedzie

Pohľad (bás.)
Zvestovala
(kniž.)
Jap. dĺžková
miera

Čínska droga
Lat. predložka
(od)

Niečo

Polynézsky boh
lesov

Určil

Meno psa

Meno Eleny

Živý organizmus
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