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Beseda so spisovateľkou
Deti, ktoré rady čítajú sa mohli vo štvrtok 8. apríla stretnúť so spisovateľkou
Katarínou Mikolášovou, ktorá prijala
pozvanie Miestneho kultúrneho strediska a navštívila našu obecnú knižnicu.
Spisovateľka sa venuje poézii a tvorbe pre
deti. Debutovala v r. 2003 zbierkou básní Cez
oči k tebe vchádzam. Táto zbierka zaujala práve návratom k pomaly už zabudnutým, alebo
možno len nepopulárnym hodnotám a rozmeru
vzťahu muž – žena.
V knižkách určených mladým čitateľom sa
snaží budovať u detí vzťah k ich rodnej hrudi,
prírode, kritizuje ženskú márnotratnosť a konzum (Frčka Huláková z Vyšných Krkahájov).
Zbierku básničiek a riekaniek pre najmladších
školákov. Veselé básničky pre múdre detičky
alebo Knižka pre prváka Miška odporúčalo v r.
2005 Ministerstvo školstva SR ako doplnkovú
literatúru pre žiakov prvých ročníkov základných škôl.
Publikovala v zborníku žilinských autorov
Pes na mesiaci (2004), v Literárnom týždenníku,
Dotykoch, SNN, Slovenskom rozhlase, v časopise pre deti Včielka.
Zbierky básní:
Cez oči k tebe vchádzam , Snívanie spod kože,
Tanec borovice
Knižky pre deti:
Veselé básničky pre múdre detičky alebo Knižka
pre prváka Miška, Frčka Huláková z Vyšných
Krkahájov, Oriešok večnej krásy, Dobrodružstvá
Macka Bruska
Deti všeličo zaujímalo, a tak im spisovateľka
zodpovedala na množstvo otázok – že jej najobľúbenejšou knihou v detstve bola knižka Kristy
Bendovej – Opice z našej police, neskôr mayov-

ky, že najlepšie sa jej píše doma, je zamestnaná
– píše vo voľnom čase, jej prvými kritikmi sú
manžel a synovia a na mnohé ďalšie.

Spisovateľka v knižke Oriešok večnej krásy
napísala aj rozprávku o vzniku nášho Varína.
Tu je krátka ukážka:

Melánia navarila celý kotol kapustnice a
veselo si pritom spievala:
“Varím si ja kapustnicu, varím, aké sú to
jednoduché čary!“ Vôňa sa šírila ďalekopreďaleko od jej domčeka. Ľudia šli za tou
vôňou a poľahky bosorku našli. Naradovaní
sa vrhli na kotol a jedli a jedli, až kým nebol
celkom prázdny. Im však stále nebolo dosť.
„Nuž, teraz si už musíte sami navariť! Ale
iba podľa môjho receptu! “veselo povedala
Melánia. Všetci sa bez otáľania pustili do
varenia. Vôňa kapustnice sa opäť niesla
široko-ďaleko. Prilákala pocestných. „A
čože robíš, sused? Varíš, varíš?“ pýtali sa
toho, čo pred bosorkiným domčekom miešal
kapustnicu.
„Varím, varím“, odpovedá on. A každému
dá ochutnať...

Deň narcisov
Piatok 16.apríl 2010 patril žltému narcisu
– dobrovoľnej zbierke, ktorú organizuje Liga
proti rakovine.
Základná organizácia Únie žien vo Varíne
sa už dvanásty krát zapojila do tohto projektu,
naše členky na Námestí sv. Floriána vyzbierali
674,74 €.
Chvályhodné je, že do zbierky sa zapojili aj
žiaci Základnej školy Ondreja Štefku vo Varíne,
ktorí prispeli sumou 71,54 € a žiaci Základnej
školy v Krasňanoch sumou 176,71 €.
Ďakujem všetkým, ktorí sa dokážu podeliť
a aj takouto formou pomáhajú tým, ktorí to
naozaj potrebujú.
Eva Cvachová
predsedníčka ZO ÚŽ

Výstavba

komerčných

bytov

Obec Varín pripravuje výstavbu komerčných bytov v lokalite
Záhumnie.
Tieto byty budú od začiatku
výstavby vo vlastníctve konkrétnych žiadateľov.
Občania, ktorí majú záujem
o takýto typ bytov, sa môžu
prihlásiť do 17.05.2010 písomne
formou žiadosti na Obecnom
úrade vo Varíne, Námestie sv.
Floriána 1.
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4. mája si pripomíname 91. výročie úmrtia slovenského astronóma,
politika, generála francúzskej armády Milana Rastislava Štefánika
* 21. júl 1880 Košariská okres Myjava
† 4. máj 1919 Ivanka pri Dunaji
V rokoch 1914 – 1918 organizoval česko-slovenské légie v Srbsku,
Rumunsku, Rusku, Taliansku a v roku 1918 protisovietsku intervenciu na Sibíri. Člen Národnej rady v Paríži, prvý česko-slovenský minister národnej obrany. Zahynul pri leteckej katastrofe pri
návrate na Slovensko.

Štefánikova matka
Choď, syn môj vo svet široký,
keď to už raz tak byť musí,
to naše biedne plemä slovenské
i tak sa v biede dusí.
A išiel chlapec belavý
i míňali sa letá.
A naučil sa vo svete
ako sa voľne lieta.
Po púšťach lietal, ostrovoch
a meral hviezdne dráhy,
matkino slovo v srdci mal,
na mysli domov drahý.
A keď mu boli tri svety
za matkou túžil veľa
a v očiach sa mu ziskrilo,
keď zahrmeli delá.
Slobodu vezú, slobodu,
už rodná zem ho čaká,
už vidno letieť oblohou
najjasnejšieho vtáka.
Slobodu vezú, slobodu.
hoc život svoj dá za ňu,
už rodná zem mu pije krv
a matke slzy kanú.
Už si mi, syn môj, dolietal,
už ty môj sokol prvý,
nech biely kvet tu vyrastie
z tej tvojej čistej krvi.
Nech slnko božie svieti naň
a zem mu dáva vlahy,
mať tvoja rodná žehná ťa
spi sladko, syn môj drahý.

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Dominik Bohačiak
Dominika Kapasná

26.3.2010
9.4.2010

„Narodil sa občan vzácny – aj keď maličký.
Čo mu dáme do vena? Vence, kvety, kytičky?
K tomu úsmev otca – lásku jeho mamičky!
Narodil sa občan vzácny – aj keď maličký.“

Manželstvo uzatvorili:
Martina Synáková a Martin Hypš 10.4.2010
„Buďte spolu šťastní!“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:
pani Kamila Jánošíková
pán Anton Mucha
pani Jozefa Jozefčiaková
pani Mária Piovarčiová
pani Irena Zimenová
pani Justína Synáková
pán Martin Bohačiak
pani Anna Pallová
pani Antónia Gáborová
pán František Synák
pani Eva Káčerová
pani Magdaléna Kapasná
pani Margita Chabadová
pán Aladár Ondrejka

87.
86.
84.
83.
82.
79.
79.
78.
78.
78.
77.
75.
74.
74.

pani Žofia Verčíková
pani Albína Milová
pán Jozef Piš
pani Anna Synáková
pán Ján Štefanatný
pani Etela Chovanová
pani Alžbeta Chabadová
pani Anna Muráriková
pani Helena Cigániková

74.
74.
73.
72.
72.
71.
71.
71.
71.

Okrúhle narodeniny oslavujú:
70-te pani Žofia Švecová
pani Irena Macáková

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:
Nech vám stále slnko svieti v oknách vášho domova,
aj keď mráčik zastrie ho, zažiari vám odznova.
Všetko dobré k Vášmu sviatku, prijmite naše želanie,
nech Vám šťastie, zdravie, láska, nablízku vždy zostane!
Akým prianím veršík skončíme? Azda sa nás spýtate?
Nech sa v živote tak vám darí, ako o ňom snívate!

Odišli do večnosti:
pán Martin Tlacháč 	
* 17.5.1949 	
pani Mária Šušovčiaková 	 * 5.8.1927 	

† 9.4.2010
† 11.4.2010

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Rozpočet obce na r. 2010
Bežné príjmy

€ v tis.

100 DAŇOVÉ PRÍJMY

935,850

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

735,420

111 003

Výnos dane z príjmov -Územ. Samospráve

120 Dane z majetku

735,420
118,800

121 001

DzN FO pozemky

25,000

121 002

DzN FO+PO stavby

93,000

121 003

DzN z byt. a nebyt.

0,800

130 Dane za tovary a služby

81,630

312001 7
312001 11
312001 12
312001 13
312001 16
312001 17
312001 18

133 001

Za psa

2,500

133 003

Za nevýher. hr. prístroje

0,300

133 006

Za ubytovanie

2,500

133 012

Za úžívanie verejného priestranstva

3,000

312001 20

133 013

Za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady

73,330

312001 21

312001 19

Transfery v rámci verejnej správy - zo štát.
rozpoč. Školské potreby
Transfery v rámci verejnej správy - zo štát.
rozpoč.Matrika
Transfery v rámci verejnej správy - zo štát.
rozpoč.Poz.komun.
Transfery v rámci verejnej správy - zo štát.
rozpoč.Strava
Transfery v rámci verejnej správy - zo štát.
rozpoč. Život.prostredie
Transfery v rámci verejnej správy - zo štát.
rozpoč. SOŠU
Transfery v rámci verejnej správy - zo štát.
rozpoč.z KŠU pre ZŠ
Transfery v rámci verejnej správy - zo štát.
rozpoč.z KŠU pre ZŠ +vzdelav.poukazy
Transfery v rámci verejnej správy - zo štát.
rozpoč.z KŠU pre ZŠ asistent učiteľa
Transfery v rámci verejnej správy - zo štát.
rozpoč. Recyklačný fond

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

336,246

312001 22 Originálne kompetencie(CVČ) - Vlastné príjmy

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva

246,532

312001 23

211 003

Dividendy

212 003

Z prenajatých budov, priestorov, objektov

212003 1

z prenájmu bytov

212 004

Z prenajatých strojov, pristr.,zariad.,techniky

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

1,000
99,000
143,232
3,300
30,772

221 004

Ostatné poplatky

10,454

222 003

Pokuty a penále

1,000

223 001

Poplatky a platby z nepriemys. a náhod.
predaja služieb

229 005

Za znečisťovanie ovzdušia

0,600

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek,
návr. fin. výpomocí, vkladov

0,500

18,718

243

Úroky z účtov finančného hospodárenia

0,200

244

Úroky z termínovaných vkladov

0,300

290 Iné nedaňové príjmy

58,442

291 006

Od obcí - Spoločné úradovne

43,279

292 008

Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

13,500

292 019

Z refudácie

1,663

300 GRANTY A TRANSFÉRY

624,132

310 Tuzemské bežné granty a transfery

624,132

312 001
312001 1
312001 2
312001 3
312001 6

Prenesené kompetencie(ZŠ) - Vlastné príjmy
Originálne kompetencie(MŠ,ŠKD,ŠJ) - Vlastné
príjmy
Transfery v rámci verejnej správy - zo štát.
rozpoč.Evidencia občanov
Transfery v rámci verejnej správy - zo štát.
rozpoč.Stavebný úrad
Transfery v rámci verejnej správy - zo štát.
rozpoč.Dopravné žiakom

Transfery v rámci verejnej správy - zo štát.
rozpoč.z KŠU pre MŠ (5 ročné deti)

Bežné príjmy spolu:

0,200
6,672
0,175
0,200
2,120
26,335
514,164
15,156
6,600
1,435
3,000
3,875
1 896,228

230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

€ v tis.

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

100,163

233 001

Z predaja pozemkov

100,163

Kapitálové príjmy spolu:

100,163

400 PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

€ v tis.

454 Príjmy z ostatných finančných operácií

88,705

454

Prevod prostriedkov z predchádz.roka

55,000

454 1

Prevod prostriedkov z RF obce

33,705

Príjmové finančné operácie

88,705

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

€ v tis.

513 Bankové úvery

637,375

513 001

Bankové úvery krátkodobé (ZŠ s MŠ Eurofondy)

513 002

Bankové úvery 5% (ZŠ s MŠ Eurofondy)

513 002

Bankové úvery-5%Úprava verej.priestr.

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

558,196
29,379
49,800
637,375

4,000
28,000
1,200
3,000
8,000

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
Rozpočtové príjmy spolu

1 896,228
100,163
88,705
637,375
2 722,471
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600 Bežné výdavky

€ v tis.

08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

01 VŠEOBECNE VEREJNÉ SLUŽBY

441,276

08.1.0. Rekreačné a športové služby

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

419,285

620

Poistné a príspevok do poisťovní

168,373

630

Energie, tovary a služby

36,489

58,920

640

Transfery v rámci verejnej správy

10,505

610

Mzdy, platy OcÚ

620

Poistné a príspevok do poisť OcÚ

610

Mzdy Spoločný sociálny úrad

7,900

620

Poistné Spoločný sociálny úrad

2,760

610

Mzdy, platy

610

Mzdy Spoločný stavebný úrad

22,500

620

Poistné a príspevok do poisťovní

620

Poistné Spoločný stavebný úrad

7,864

630

Energie, tovary a služby

610

Mzdy Spoločný školský úrad

18,720

640

Transfery v rámci verejnej správy

620

Poistné Spoločný školský úrad

6,543

630

Tovary a služby:

640

Transfery v rámci verejnej správy

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť
630

Tovary a služby

01.3.3 Iné všeobecné služby /Matrika/

109,371
16,334
2,010
2,010

2,751
12,109
12,109

03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

2,849

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

2,849

630

Tovary a služby

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivač.čin. /VPP/

2,849
20,620
0,420

620

Poistné a príspevok do poisťovní

0,020

630

Tovary a služby

0,400

04.2.1.3 Veterinárna oblasť
630

Služby-odchyt psov

04.5.1 Cestná doprava
630

Rutinná a štand. údržba

0,200
0,200
20,000
20,000

05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

73,330

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

73,330

630

Služby-odvoz odpadu

73,300

630

Energie, tovary a služby

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

Poistné a príspevok do poisťovní

5,330

Transfery v rámci verejnej správy

23,408

10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci - deti v hmotnej núdzi
640

Transfery v rámci verejnej správy

€ v tis.

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

23,340

713 005

Nákup monitorovacej techniky

717 002

Rekonštrukcia a modernizácia OcÚ

12,940

718 003

Telekomunikačná technika-ústredňa

3,400

03.2.0 Ochrana pred požiarmi
717 002

Rekonštrukcia a modernizácia-Eur.Fondy 5%

04.6.0 Komunikácie

717001 2

Realiz.nových MK-ul Kamence

717001 3

Realiz.nových MK-ul Kamence (Brežný a spol.)

717001 4

Realiz.nových MK-IBV Záhumnie

0,932

620

Poistné a príspevok do poisťovní

0,002

630

Energie, tovary a služby

0,930

07 ZDRAVOTNÍCTVO
07.4.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované
630

Energie, tovary a služby

59,650
59,650
59,650

0,400

700 Kapitálové výdavky

Realiz.nových MK-ul Krivánska

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované Trhovisko

0,400
861,368

717001 1

20,190

15,250

Bežné výdavky spolu:

Prípr.a projekt.dokumentácia-majetkove
vyspor.GP

Energie, tovary a služby

16,020

640

716

630

0,003

620

Nákup budov v súvis. s budovaním ciest

20,190

16,023

Mzdy, platy

712 002

06.4.0 Verejné osvetlenie

0,100

610

57,378
57,355

4,840

43,988

06.1.0 Rozvoj bývania
Energie, tovary a služby

1,800

10.2.0.2. Ďaľšie sociálne služby - staroba

Nákup pozemkov-Koňhora,MKnevysp.MK
Kamence

630

44,578

44,388

711 001

0,023

6,830

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

78,500

Poistné a príspevok do poisťovní

19,544

0,100

06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
620

72,752

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby

Energie, tovary a služby

Poistné a príspevok do poisťovní

0,046

4,840

630

620

47,040

Energie, tovary a služby

Poistné a príspevok do poisťovní

5,121

650

630

620

Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania

Splácanie úrokov a ostatné platby súvis. s
pôžičkami

08.2.0.8 Národnostná kultúra /Matica/

7,872

610

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

08.2.0 Kultúrne služby /MKS/

140,755

05.1.0 Nakladanie s odpadmi
714 004

Odpady-separácia 5% EF

06.1.0 Rozvoj bývania
716 1

Prípr.a projekt.dokumentácia-Kamence
Kanalizácia

7,000

13,278
13,278
3,300
3,300

8,760
8,760
81,365
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716 2

Prípr.a projekt.dokumentácia-Kamence
Vodovod

716 3

Prípr.a projekt.dokumentácia-Kamence Plyn

716 4
717001 1

Prípr.a projekt.dokumentácia-Železničná
Kanalizác.
Realizácia kanalizácie IBV Záhumnie
MK3+MK4

Výdavkové finančné operácie

0,700
40,000

717001 2

Realizácia vodovod IBV Záhumnie MK3+MK4

17,865

717001 3

Realizácia plyn IBV Záhumnie

19,500

717001 4

Prekládka VN vedenia IBV Záhumnie

717001 5

Realizácia kanalizácie Kamence

717001 6

Realizácia vodovod Kamence

717001 6

Realizácia-Železničná Kanalizácia

06.2.0 Rozvoj obcí
717 003

Úprava verej.priestranstiev chodníkov a MK
5% EF

06.4.0 Verejné osvetlenie
716

Prípr.a projekt.dokumentácia-VO IBV Záhumnie

717 001

Realizácia VO-5% EF

08.1.0. Rekreačné a športové služby
717 001

ATC-5% EF

08.2.0. Kultúrne služby
717 002

716 1
716 2
716 3

861,368

Kapitálové výdavky

877,423

Výdavkové finančné operácie

112,597

Rozpočtové výdavky spolu

1 851,388

09 VZDELÁVANIE

Upraveny

Dotácia z obce-mzdy a prevádzka

3,300
49,800

24,595

Nákup pozemkov-Nový Cintorín
Prípr.a projekt.dokumentácia UR-Nový
Cintorín
Prípr.a projekt. dokumentácia SPNový Cintorín+siete
Prípr.a projekt.dokument-odhumusovanie
ornice

1,660

717001 3

Realizácia-Nový Cintorín komunikácie

717001 4

Realizácia-Nový Cintorín hrobové miesta

1,500

717001 4

Realizácia-Nový Cintorín NN prípojka

3,000
587,575

587,575

Kapitálové výdavky spolu:

877,423

800 Výdavkové finančné operácie

€ v tis.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

112,597

Splácanie tuzemskej istiny-úver 21.b.j z bankových úverov dlh.
Splácanie tuzemskej istiny-úver 22.b.j z banko821 005 2
vých úverov dlh.
Splácanie tuzemskej istiny-úver 22.b.j z banko821 005 3
vých úverov dlh.
821 005 1

821 005 4 Splácanie termínovaného úveru
Splácanie finančného prenájmu OCTAVIA

Dotácia z obce-mzdy a prevádzka

67,204

Dotácia z obce-kapitálove výdavky

7,400

Dotácia z KŚU-mzdy a prevádzka
Dotácia z KŚU-asistent učiteľa
Dotácia z KŚU-vzdelávacie poukazy

514,164
6,600
15,156

Dotácia z KŚU-dopravné

8,000

Dotácia z obce

7,000

Vlastné príjmy ZŠ

4,000

4,000

7,000

Rekonštrukcia a modernizácia-Eur.Fondy

77,604

554,920

2,500

6,000

717 002

12,034

09.1.2.1 Prenesené kompetencie/ZŠ/

46,472

Realizácia-Nový Cintorín oplotenie

Prípr.a projekt.dokumentácia-štúdia nadstavby
ZŠ

Vlastné príjmy MŠ,ŠKD,ŠJ

3,000

72,132

Realizácia-Nový Cintorín zemné práce

716

3,875

Vlastné príjmy CVČ

0,000

717001 2

09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

222,650

Vlastné príjmy RO-ZŠ,MŠ,ŠJ,CVČ

13,278
24,595

238,559

Dotácia z KŠÚ-5 ročné deti
09..5.0.2 Centrum voľného času

13,278

717001 1

824

€ v tis.

Bežné výdavky

Rekonštrukcia a modernizácia-výmena okien

08.4.0. Náboženské služby - Dom smútku
711 001

Sumarizácia

09.1.1.1; 09.6.0.1 Originálne kompetencie/MŠ,ŠKD,ŠJ/

49,800

112,597

19,087
18,423
28,115
44,720
2,252

Spolu Vzdelávanie

871,083

Sumarizácia

€ v tis.

Rozpočtové príjmy spolu

2 722,471

Rozpočtové výdavky spolu

1 851,388

Vzdelávanie výdavky
Spolu

871,083
0,000

Varínčan
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Škola informuje
Môj nemý kamarát

Vyhodnotenie V. ročníka školského kola
literárnej súťaže pod názvom
Umiestnenie
1.
2.
3.
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť

Meno a priezvisko

Trieda

Jana Cvachová
Andrea Salátová
Martin Samec
Patrik Hassan
Michal Matejčík
Marek Štefánik
Benjamín Vrábeľ
Karin Pražencová
Adela Prekopová
Simona Hrušková
Martin Cvacho
Lukáš Málik

3.B
3.B
3.B
3.B
3.B
3.B
3.B
3.B
3.B
3.B
3.B
3.B

1.
2.
3.
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť

Ivan Okruhlica
Martina Androvičová
Martin Jakubčík
Tomáš Balcerčík
Matúš Cyprich
Erika Palečková
René Kriska
Tomáš Holec
Ján Florián Chrapčík
Dušan Kokosík
Andrea Krivková
Silvia Matejčíková
Jakub Mazák
Petra Sobolová
Miroslava Zimenová
Sofia Stráska
Šimon Ťažký
Thomas Mydliar
Aneta Bolčeková
Peter Mravec
Vladimír Ďurnek
Lenka Salátová

3.B
2.B
2.B
2.B
2.B
3.B
2.B
2.B
2.B
2.B
2.B
2.B
2.B
2.B
2.B
2.B
2.B
2.B
2.B
3.B
3.B
3.B

II.
Próza 5.-6. ročník

Môj nemý kamarát

Kategória

III.
poézia 7.-9. ročník

Máme veľký záujem na tom, aby spôsob
vzdelávania v našej škole adekvátne reagoval
na požiadavky dnešnej doby, aby sme ako
škola napredovali a zohľadňovali vo vyučovaní
trendy vyplývajúce z medzinárodného trhu
práce a z dokumentov európskych vzdelávacích inštitúcií a vytvorili z našej školy špičkové
pracovisko – pracovisko, kde sa budú stretávať
ako partneri šikovní žiaci, zanietení učitelia,
schopní manažéri.
Projekt Premena tradičnej školy na modernú
umožní ešte širšiu škálu tvorivých a rozumových aktivít, ktoré skvalitnia proces vyučovania.
Budú zamerané na zoznamovanie sa žiakov s vývojom ľudskej spoločnosti, podporia vnímanie
sveta integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi
prírodou a spoločnosťou, umožnia žiakom spoznávať minulosť nášho regiónu, národa , ako aj
národov Európy a sveta, a to nielen vo vlastnom
jazyku, ale aj v jazykoch iných kultúr.
Umožníme žiakom ešte výraznejšie rozvinúť
svoje schopnosti a zdôrazníme potrebu základného ekologického vedomia a vzdelania pre pochopenie širších environmentálnych problémov
ľudskej spoločnosti.
Staneme sa modernou školou v regióne, získame množstvo nových učebných pomôcok, modernú didaktickú techniku, odbornú literatúru.
Dôraz bude kladený hlavne na samostatnosť
a zodpovednosť žiaka za učenie.
Pedagógovia školy sú optimistickí. Sú presvedčení, že tento projekt bude úspešný a že
sa im podarí premeniť našu súčasnú školu na
modernú. Na školu, ktorá reaguje na požiadavky
21. storočia a vytvára najlepšie podmienky pre
našich absolventov pre úspešné zvládnutie štúdia v základnej škole a náväzne na to aj na zvládnutie náročného učiva na stredných školách.
Súčasťou projektu je aj vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti zvyšovania digitálnej gramotnosti a schopnosti využitia získaných
zručností vo vyučovaní predmetov v škole, ktoré
sa naplno rozbehne už v tomto mesiaci.

rok prevažovali krátke poviedky, rozprávanie,
úvahy a básničky. I týmto spôsobom si vytvárajú
vzťah k umeleckým hodnotám, pretože sa sami o
literárnu tvorbu pokúšajú a umelecky tvoria.
Súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentov z
oblasti literárnej tvorby v našej škole, vedie k
samostatnej tvorivej činnosti a k účelnému a
efektívnemu využívaniu voľného času. Zároveň
vytvára podmienky prezentácie vlastnej tvorby
priamo v škole, a to formou uverejnenia najlepších ocenených prác na internetovej stránke
školy, v školskom časopise a na stránkach mesačníka Varínčan. Taktiež prehlbuje pozitívny
vzťah žiakov k slovenčine, Slovensku, k vlastnej
rodine a rodisku. Je odrazom ich názorov, postojov a myslenia a prispieva k poznávaniu života
– jeho svetlých i odvrátených strán. Núti žiakov
zamýšľať sa, nazerať na svet otvorenými očami
a objavovať jeho krásu.
PK SJL

III.
próza 7.-9. ročník

Miesto realizácie projektu:
ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom:
Európsky sociálny fond 85 %
 	
Zdroje SR 10 %
 	
Vlastné zdroje 5 %

Môj nemý kamarát je názov V. ročníka školského kola literárnej súťaže, ktorá si kladie za
cieľ rozvíjať kreativitu a umeleckú tvorivosť
našich žiakov v oblasti umeleckého slova.
Súťaž sa stretla sa s pozitívnym ohlasom
medzi žiakmi a aj pedagógmi. Tento rok sa do
súťaže zapojilo 80 žiakov. Teší nás, že záujem o
„súperenie“ v umeleckej tvorbe narastá a zvyšuje sa i kvalita literárnych prvotín.
Žiaci vo svojich prácach pretransformovali
vlastné pocity, sny a túžby do literárnej podoby.
Do roly „nemého kamaráta“ sa tak dostali nielen
zvieratá , ale aj počítače, mobily, knihy. Pri tvorbe žiaci využívali rôzne literárne formy – tento

I.
poézia 2.-4. ročník

Počujem a zabudnem, vidím a zapamätám si, zahrám sa a pochopím

I.
próza 2.-4. ročník

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre
operačný program Vzdelávanie
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je
spolufinancovaný zo zdrojov ES

Prečo ryby nehovoria?
Prečo každá čuší?
Načo by aj hovorili.
Veď nemajú uši. (Karin Pražencová, 3.B)

1.
2.
3.
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť

Martin Kapitulčin
Martin Pallo
Jana Šepešová
Maroš Ďurana
Klaudia Samcová
Michaela Cvachová
Natália Okruhlicová
Tatiana Surovcová
Dominika Repáňová
Barbora Rybárová
Anette Bieliková
Martina Synáková
Dominik Salat
Natália Grenčíková
Alžbeta Androvičová
Mária Cvachová
Mária Mojská
Miriam Bobáňová
Mário Ferjanec
Annamária Synáková
Michaela Nováková
Zuzana Volčková
Lukáš Bernát
Denisa Pallová
Miloš Jánošík
Júlia Niníková
Petra Kantorová
Ján Trizuljak
Lenka Rišová
Jakub Holúbek

6.B
6.A
6.A
6.A
6.A
5.A
6.B
6.B
5.B
5.B
6.B
6.A
6.A
5.B
5.B
6.A
6.A
5.B
5.B
5.B
5.B
6.A
6.B
6.B
6.B
6.B
6.B
6.A
6.A
6.B

1.

Alena Šepešová

9.B

2.

Martin Čelko

9.A

3.

Mária Chovancová

9.A

1.
2.
3.
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť
účasť

Marek Peknuša
Adriána Ďugelová
Dominika Boková
Patrícia Panáčková
Adriana Štefanatná
Dana Štefánková
Júlia Boková
Tomáš Franček
Veronika Krajčíková
Vladimír Peknuša
Sebastián Jakubčík
Simona Belová
Lucia Belová

9.B
7.A
7.A
9.B
9.B
9.B
9.A
9.A
8.B
7.A
7.A
7.A
7.A
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Deň matiek
Známe každej mame
Na materskej tretím rokom
cítim sa byť už otrokom.
Každé ráno pripravená,
že ma čaká dáka zmena,
ale večer s hrôzou zistím,
že to bol deň zas ten istý:
Plienky, hračky, kašičky
a dve zlaté detičky.
Starší o pol šiestej vstáva,
pyžamko si dole dáva.
Do práce sa s tatom strojí,
ten sa toho právom bojí:
„Nemôžeš ísť so mnou, zlatko,
veľa roboty má tatko.
Mamička má času more,
pozri sa, už vstala hore!“
Ja strapatá, pomalá,
nočnú som zas ťahala,
lebo malý nechcel spať,
iba cicík cumľovať.

Smerujem ich do kuchyne,
cestou otvárajú skrine.
Šaty, šperky, knihy, spreje,
zrazu nič na mieste nie je.
Dve stoličky, podbradníky,
k tomu svorný krik veliký.
Jeden nechce kašu jesť,
pritom reve o 106.
Druhému sa šunky máli
a čajík vraj strašne páli.
Po raňajkách hrôza čistá,
na vychádzku oboch chystám.
Obliekaciu vojnu zvediem
a keď ich už pred dom vediem,
pri malom mi nos vykrúti,
nervovo sa takmer zrútim,
cítim to aj cez pančuchy,
pos... sa až pod pazuchy!

na všetkých sa s chuťou chystá
môj dvojročný terorista.

Výtržnosti totiž množia,
snáď len požiar nezaložia.

Nemôžem ho spustiť z očí,
do jazera by hneď skočil.
Z kočíka sa rev ozýva,
celý park sa na nás díva.

Vo dverách sa manžel zjaví:
„Hotový som“ smutne vraví.
„Daj mi niečo na večeru,
to bol zas deň, namôjveru!“
Kým papá, ja kŕmim deti,
umývam riad, zhŕňam smeti.
Posťažovať sa mu snažím,
že po chvíľke kľudu bažím.

Malý mi chce zvestovať,
že ho musím pestovať.
Na rukách ho teda vláčim,
ťahám tašku, kočík tlačím.
Na staršieho pritom vrieskam,
nech nespadne na preliezkach.
Keď lavičku voľnú zbadám,
od únavy na ňu padám.
A pre moje detičky,
vyťahujem čajíčky,
mandarínky, keksíky,
veď majú hlad veliký.
Po desiatich minútach,
dogebrení sú až strach.
Tak oznámim: „Moji milí,
výlet sa ku koncu chýli“.

Tak bez seba od radosti,
začnem plniť povinnosti.

Druhý pokus upotená,
zvládnem ako superžena.
Do auta ich oboch pútam,
kam ich dnes zobrať?, hútam.
Už viem, k vode pre kačičky,
to je ten raj pre detičky!“

V ruke nočník, v druhej plienka:
„Pozri, v knižočke je lienka!
Chvíľu si tu čítaj, seď,
malého prebalím hneď.“

Ubieha nám rýchlo cesta,
na sedačkách divo vreštia.
O hračku sa naťahujú,
zvyšných dvesto ignorujú.

Cestou domov - radosť veľká,
zaspia obe strašidielka.
Do postieľok ich vyklopím,
varešky sa s chuťou chopím.
A pre blaho rodiny,
varím zo dve hodiny.
Priebežne tiež periem, suším,
upratať nestihnem, tuším.

Tvár umytá, zúbky čisté,
musia niečo papať iste.

V parku je to čistý des,
holub, kačka, mačka, pes -

A hľa - už sú krpci hore,
musím sa mať na pozore.

Manžel zdrhá: „Láska, idem.
Navar niečo, hladný prídem!“

Chápavo mi hlavou kýva,
do novín sa pritom díva.
Vytratí sa nenápadne.
Na mňa ďalšia šichta padne.
Že mal prácu, musím chápať,
počujem ho z gauča chrápať.
Chalanov do vane súrim,
„Zas nestihnem seriál!“ zúrim.
Mydla, šampónu sa stránia,
do postele sa ísť bránia.
V pyžamách (mám radosť veľkú)
chcú sa hrať a kukať telku.
O polnoci, chvalabohu,
nevidno už ani nohu.
Hore je len mamička
a kamoška žehlička.
O pol druhej zbitá líham,
vlasy si zmyť zas nestíham.
Sníva sa mi krásny sen,
že mám zajtra voľný deň.
/autor nám zatiaľ utajený/

Varínčan
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Prejsť ti po perách popraskaných živlom,
Nalievať ti mliekový odvar na ne potokom,
Pohladiť ti vrásky, malé ryhy pod očami,
Pobozkať ťa z lásky, pohladiť svojimi perami,
Si moja, jediná, tá ktorá ma stvorila,
Si stále chodiaca kráska,
tá ktorá sa pre mňa morila,
Tvoje ustarané jagavé slzy padajú mi na plecia,
Ty nestrachuj sa už nikdy, ty istota najlepšia.
Na rukách ti aj malé žilky vystúpili,
chôdza sa zhoršila,
Dám ti raj, o ktorom sme snili,
liek večného života
som ti do budúcna už priniesla .

Keď nájdete kvet
Keď sa stratia záveje,
keď sa slnko zasmeje
keď prvý kvet nájdete,
ten najkrajší na svete,
zaneste ho svojej mamke;
poteší sa iste
a bude mať také oči
ako nebo čisté.

Je milá a nežná ako jarný kvet,
čo snežienkou ho voláme.
Je dobrá a krásna ako rozprávka,
čo osvieži nás po ráne.
Je to naša mama!
Ona len nám žije!
Dobre nám je, dobre,
kým jej srdce bije.
Je nám ako rosa,
čo oživí kvet.
Bez mamy je pustý,
prázdny celý svet.
Mama, drahá mama,
my ťa rady máme.
Za lásku ti srdce
plné lásky dáme.

Všetky kvety do rúk mamy
vkladám ako drahokamy
za jej lásku plnú nehy,
za zelené detské brehy,
za jej štedrosť, starosť v hlave,
za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávku nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko,
aby si ma pohladila –
moja mama nežná, milá.

Vieš, ja som sám dávno iný než som býval.
Snáď pochopíš, že veci zlé pred tebou skrývam.
Netušíš, že mňa tvoj smútok bolí viac než môj
Ó- je mi ľúto tvojich vrások
Sám sa trápim, že svoj tieň už viac neprekročíš.

Vždy pri mne si stála,
keď bola som malá,
a tak si sa bála,
čo dá mi svet.
A ja si len rastiem,
a hľadám si šťastie,
a vrátim sa späť.
Veď som už skoro dáma,
no tak sa neboj mama,
aj keď zostávaš sama.
Tvoja dlaň, to je krídlo,
láskou vonia a mydlom.
Mňa tisícky ciest lákajú do neznáma.
Chcem ísť po stopách svojich,
nemaj strach, keď sa bojíš,
ja vždy sa ti vrátim, tvoj hlas zavolá ma...

Máš smutnú tvár vždy keď prídem domov ráno.
Nie nezaspíš, čakáš kým sa ti nevrátim .
Vždy sa pýtaš, kde sa túlam,
celú noc a s kým, ó ja cítim,
jak ty smútiš, aj tak dúfam,
že pre pár sĺz ma predsa nezatratíš
Mama, ja to dávno viem,
že som k tebe zlý,

Karolínka Cvachová

aj keď som tvoj.
Zabudni na trápenie,
ktoré so mnou máš a
vždy pri mne stoj.

Tak sa neboj, mama, aj keď zostávaš sama.
Ja strácam a hľadám,
aj letím, aj padám,
tiež bola si mladá,
tak snáď to vieš.
Je krásne mať mamu,
kým ostatní sklamú,
k nej vrátiť sa smieš.
Vďaka je nepoznaná...

Júlia Martyneková
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Školské aktivity
SLÁVIK ŠKOLY 2010
17.3.2010 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže
„ Slávik školy.“ Súťaže sa zúčastnilo 58 žiakov z 1. – 8. ročníka.
Svojimi výkonmi preukázali, že
k spevu a ľudovej piesni majú
veľmi kladný vzťah.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách:
1.kategória – žiaci 1. – 4. ročníka
2.kategória – žiaci 5. – 8. ročníka
Jednotlivé kategórie boli rozdelené
na sólový spev a spev s inštrumentálnym sprievodom.
Speváci boli za svoj výkon odmenení sladkosťami.
Porota mala veľmi ťažkú úlohu
vyhodnotiť najlepších, lebo všetci
súťažiaci boli výborní.
Vyhodnotenie:
1. kategória: sólový spev
1.miesto – Miško Matejčík
2.miesto – Tánička Pažická
3.miesto – Jakubko Kapitulčin
Diplom za pekne zaspievanú pieseň
dostali :
Kristínka Munková, Bronka Podhorská, Simonka Ferjancová, Martinka Štefunová, Emka Gecelovská

Spev so sprievodom hudobného nástroja
1.miesto – Rafael Chovanec
2.miesto – Lukáško Chobot
3.miesto – Anička Krajčíková
Diplomy za hru dostali:
Ondrej Prieložný a Albert Groma
2. kategória: sólový spev
1.miesto – Adam Kubala
2.miesto – Mirka Kadrliaková
3.miesto – Frederika Cvachová
Diplom za pekne zaspievanú pieseň:
Maťko Badura
Spev so sprievodom hudobného nástroja
1.miesto – Martin Poliak
2.miesto – Miloš Jánošík
3.miesto – Petra Halušková
Diplomy za hru dostali:
Oliver Pažický, Martinka Urmínová, Dominika Gachová
Cenu poroty za vynikajúcu inštrumentálnu interpretáciu skladieb
získal Juraj Kvočka
VÍŤAZOM SRDEČNE
BLAHOŽELÁME!

8.apríla 2010 sa niektorí žiaci II. stupňa našej Základnej školy
Ondreja Štefku vo Varíne, zúčastnili v Mestskom úrade v Žiline
preventívneho podujatia, zameraného na tému šikanovanie,
extrémizmus, rasizmus, xenofóbia, obchodovanie s ľuďmi,
násilia a alkoholizmu. Podujatie pripravili príslušníci Krajského
riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.
Na úvod nám pani policajtky krátkou a poučnou prezentáciou
vysvetlili pojmy ako sú trestný čin, prečin, zločin, trestno-právna zodpovednosť, xenofóbia, ... Dozvedeli sme sa veľa nových
pojmov súvisiacich s trestným právom mladistvých. Spestrením
bolo vystúpenie dvoch hudobníkov –bubeníka skupiny AYA
a speváka skupiny ARZÉN, ktorí nám svojimi piesňami a príbehmi priblížili témy a problémy vyplývajúce zo šikanovania, násilia,
obchodovania s ľuďmi a rasizmu. Spolu s nimi sme si zaspievali
aj my. Veľmi sa nám táto akcia páčila a bolo naozaj super mať
šancu sa jej zúčastniť.
Verím, že sa podobnej akcie ešte zúčastnime.
Ivana Halušková, 8.B

Zo škôlky
Tie očká, čo na teba hľadia, sú moje, mama.
Dávno mi povedali, že si najkrajšia...
To klopkanie, čo počuješ, mama, je moje srdiečko.
Dávno mi povedalo, že si najlepšia!
Blíži sa čas, kedy vás, drahé naše mamy, viac spomíname – Deň
matiek je už tu...
A hoci spev a prednes detí v tomto čase ruší hrmot stavebných
prác - nič to – veď našim mamám zaspievame, zahráme divadielko i tak.
A všetci isto iste sľúbime, že vás, drahé mamy, babky, tety veľmi,
veľmi ľúbime.
Tešíme sa na vás na našich besiedkach.
Veľa zdravia a viac slnečných dní všetkým mamám
praje kolektív MŠ
za MŠ Júlia Gáborová
P.S. Všetkým učiteľkám, tetám upratovačkám, kuchárkam patrí veľké
„ĎAKUJEM“ za prácu, ktorú vykonávajú v týchto sťažených podmienkach pri prerábaní MŠ Varín.
J.G.

Varínčan
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Aktivity CVČ
Dňa 28.3. 2010 sa deti zo z.ú. kynológia
pracujúcim pri CVČ vo Varíne zúčastnili
medzinárodnej výstavy psov NITRACANIS

Mažoretky na medzinárodnej súťaži
27. marca 2010 sa v Ostrave – Porube uskutočnila medzinárodná súťaž začínajúcich mažoretiek
a roztlieskávačiek v disciplínach baton (palička)a pom-pon (strapce). Mažoretky z CVČ vo Varíne
zažili obrovský úspech, pretože sa z 10-tich súťažných kategórií zapojili do troch a z toho si domov
odniesli prekrásne 2.miesto v kategórii JUNIOR MLADŠÍ BATON a tiež veľmi pekné 3.miesto v kategórií JUNIOR STARŠÍ BATON.
Naše mažoretky pracujú pod vedením lektorky Mgr. Lucky Michálkovej a zúčastňujú sa vystúpení
doma, ale i v zahraničí. CVČ vo Varíne bolo zriadené obcou a v školskom roku 2007/2008 rozbehlo
svoju činnosť. K úspechu našim mažoretkám zo srdca gratulujem, držím palce do iných súťaží, veď
tvrdá práca vždy prinesie vytúžené ovocie.
Mgr. Mariana Bohačiaková

na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Spolu
so svojim lektorom Robom Androvičom
a rodičmi tak mali možnosť obdivovať
rôzne plemená a výkony psíkov na výstavisku. Celá nedeľa sa im tak niesla v duchu
harmónie, pokoja a pekného počasia. Naši
malí kynológovia si z návštevy odniesli
množstvo zážitkov a už teraz sa tešia na
ďalšiu akciu, ktorú im CVČ pripraví.

Horný rad zľava: Evka Halúsková, Veronika Samcová, Klaudika Samcová, Kristínka Klocáňová,
Anetka Kabatierová, Rebecca Cvachová
Dolný rad zľava: Betka Filipová, Betka Androvičová, Kristínka Solárová, Bohuška Androvičová,
Maťka Synáková, Miriamka Jankovská

Z hora zľava: Boková Julka, Bačinská Janka,Chobotová Dominika, Mihalčatinová Zuzka, Surovcová
Tánička, Chovancová Majka, Volčková Zuzka, Cvečková Dominika, Halušková Ivanka, Štefánková
Danka
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Zo života varínskych hasičov
DHZ – Varín
1876 – 2010
Rok 2010 sme otvorili výročnou členskou
schôdzou, ktorej sa okrem členom tiež
zúčastnil okresný veliteľ pán Jozef Trnka
a starosta obce Ing. Karol Strásky.
Predseda zboru Ján Kardoš predniesol
správu o činnosti a hospodárení zboru za minulý rok. Starosta obce
vo svojom príhovore okrem iného spomenul rekonštrukciu budovy
hasičskej zbrojnice, ktorá nás čaká v tomto roku. Po jej skončení by
varínski hasiči mali pracovať ako podporný záchranný systém.
Schválili sme plán hlavných úloh na rok 2010 a v plodnej diskusii sme skonštatovali, že musíme zintenzívniť prácu s našim
dorastom.
Počas víkendových dní 6. a 7. februára sme zorganizovali fašiangový pochod masiek obcou. Počasie nám prialo, spoluobčania nás
srdečne privítali, počastovali i prispeli do našej „kasičky“ tradičným
darom, za čo im srdečne ďakujeme. Dobrú atmosféru vytvárali
harmonikári Marián a Janko. Fašiangy sme zavŕšili „hasičškou
zábavou“, ktorá bola v sobotu 13. februára v kinosále. Tu sme sa
za hojnej účasti hostí „pochovali basu“ a začali 40 – dňový pôst.
Zábava bola výborná, všetci sa dobre zabávali až do skorého rána.
Pevne veríme, že sa stretneme aj na budúci rok a spoločne sa dobre
zabavíme. Tešíme sa zároveň veľmi pekne ďakujeme našim sponzorom za krásne ceny do tomboly:
Obuv Fatra Edita Bulejčíková
Zelokvet –Roman Kováč
Novinový stánok – Janka Tichá
Teby – textil
Potraviny Aďa Rosenbergová
Kvetinárstvo –Katarína Kubíková
Dekora –Emília Čepelová
Obuv –Peter Zicho
Vinotéka – Miriam Fujdiaková

Veľká noc
Aj tento rok sme spolu s hasičmi z Krasnian zabezpečovali dôstojný priebeh osláv Veľkej noci. Na Veľký piatok a Bielu sobotu sme
držali stráž v kostole pri Božom hrobe.
Počas Bielej soboty večer sme tiež organizačne zabezpečovali sprievod obcou so Sviatosťou oltárnou a Eucharistické požehnanie na
Námestí sv. Floriána.

Cyklošport- Patrik Miho
Stavebniny –Ľubomír Tichák
Kaderníctvo Alen
Elekto –Anna Buchtová
Javor - Michal Rendek
Mäsiareň – Vilma Ondrušová
Alon – Alena Ondrušová
Pavol Danihel
Potraviny Ľudmila Cvachová

Naše poďakovanie patrí p. Pavlovi Kanisovi za bezplatné vyčistenie
hasičských uniforiem.

Srdečne blahoželáme
našim jubilantom:
2.januára 2010 sa pán Rudolf Cvacho dožil 75 rokov
10.apríla 2010 pán Jozef Kořínek oslávil svoje 60. narodeniny
V pokojnom, tichom žitia prúde,
ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.

Varínčan
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Matičné okienko
Váh, pltníctvo v okolí
Varína
Váh je najdlhšia slovenská rieka .Tečie od Tatier smerom na
západ a pri Žiline sa otáča na juh. Vzniká v Kráľovej Lehote sútokom dvoch menších riek - Bieleho a Čierneho Váhu .Tu je jeho
nadmorská výška 665 m. Biely Váh pramení na svahoch Kriváňa
vo Vysokých Tatrách, Čierny Váh pramení pod Kráľovou hoľou
v Nízkych Tatrách. Nadmorská výška v Komárne, kde Váh ústi
do Dunaja je 106,5 m.
Varín ťažil z výhodnej polohy na krajinskej ceste a tiež vodnej
ceste po Váhu. Vo Varíne, ako v meste, kde sa konali trhy a jarmoky
bola mýtna stanica - nachádzala sa pod Hradom Varín /Starý
hrad/. Tu bol aj brod cez Váh, spájajúci Varín s Turcom.
Cestu vedúcu cez Varín – hradskú – dala v roku 1840 postaviť
župa. Smerovala popri katolíckom kostole do obce. V obci bola tiež
prepriahacia stanica pre cestujúcich konskými povozmi smerom do
Poľska. Vo Varíne žilo podstatne viac obyvateľov ako v okolitých
dedinách, a teda Varín bol predurčený na úlohu ekonomického
centra celej Varínskej doliny.
Dôležitú dopravnú tepnu tvorí rieka Váh, lebo pred vznikom
železničnej dopravy sa po ňom prepravovalo plťami nielen drevo,
ale aj drevené polotovary, syry, oštiepky a rôzny iný tovar vyrábaný
našimi predkami.

Regulácia Váhu, úprava Radinových lúk, výstavba prístavu pre
pílu OFA sa v roku 1861 už realizovala na náklady mestečka Varín.
Väčšie regulačné práce na Váhu v rokoch 1908 – 1914 sa uskutočnili
za pomoci štátnej subvencie. V prvej etape sa vybudovali hrádze
a upravili brehy, v druhej sa reguloval tok. V roku 1873, počas jednej
z najväčších povodní, príval vody zničil násypy, brehy a cesty k píle
OFA a tiež brod pod Hradom Varín. Ďalšie povodne boli v roku
1894 a 1903 a vtedy boli zatopené pozemky a polia v Nezbudskej
Lúčke, vo Varíne pod Radinovými lúkami, pod železničným
mostom až po Mojš. V tom čase boli vo Varíne dva prístavy. Jeden
bol východne od sútoku Varínky a Váhu .V ňom pltníci zhotovovali plte, nakladali tovar a tiež prepravovali ľudí na druhú stranu
rieky. Zastavovali sa v ňom tiež pltníci z Oravy, Liptova a Turca,
aby si oddýchli, uvarili jedlo a prenocovali. Oddych bol pre nich
potrebný, pretože po prekonaní náročných úsekov Vrchhorová,
Prilátková, Vytririť, Margita a Besná boli veľmi vyčerpaní. Prístav
bol majetkom Varína, neskôr ho odkúpil podnikateľ židovskej
národnosti Ing. Engel.
Pltníci neboli iba z Varína, ale aj z okolitých obcí – Dolnej Tižiny,
Strečna a Mojša. Splavovali drevo k píle, do Celulózky v Žiline, do
Považskej Teplej, Serede a Komárna. Plte si zhotovovali sami na
plťoviskách na Orave v Záskalí, v Liptovskom Hrádku, v Turanoch,
Sučanoch a vo Varíne. Na kratšie vzdialenosti sa vyrábali menšie
plte - jedinka a dvojka, na dlhšie trasy zväzky – dve spojené plte.
Na zväzku sa prepravoval tovar väčších rozmerov a obsluhovali ho
dvaja pltníci – predník a zadník. Plť riadili pomocou vesiel, hákov,

drevených špicov, kotvy. Plte sa navzájom upevňovali húžvou /
lanom/ k bukovým kolom. Na plti bol prístrešok, na niektorých
bolo pred ním ohnisko. Pltníci mali v prístrešku zásoby potravín,
riad, odevy a ďalšie potrebné náradie. Keď im počas plavby niečo
pochybilo, bolo zvykom ísť do varínskych krčiem, hlavne do prepriahacej stanice – Kamenice a tu zásoby doplniť, prípadne sa aj
potúžiť. Zatiaľ ostatní členovia – zadníci a pomocníci pripravovali
večeru a miesto na spanie.
Plte sa plavili v tzv. transportoch, ktorý tvoril zväzok 10 -14 pltí.
Tieto sa v stanovenom poradí, asi v päťdesiatmetrových odstupoch
spúšťali na vodu. Večer ich na vhodnom mieste zakotvili.
Drevené klady sa do varínskych píl dovážali plťami, pretože
doprava bola najlacnejšia a najbližšie k spracovateľovi. Po pristátí
museli pltníci za každú plť zaplatiť tri až päť grošov. Z Váhu potom
plte vyťahovali ťažnými koňmi a klady rozvážali do jednotlivých
píl. Vo Varíne bolo v tom čase päť píl:
- píla OFA – bola najväčšia,
- Varínska stará píla, neskôr odpredaná Ing. Englovi, nazývaná
Englova píla- mala výborné technické vybavenie
- Kačiakova píla – bola stredne veľká a prosperujúca
- Bajova píla – stredne veľká, drevo sa rezalo horizontálnym
spôsobom
- Pažičanova píla
Patrónom pltníkov bol sv. Ján Nepomucký, ktorému vďační pltníci na vysokej skale pri Nezbudskej Lúčke vybudovali kaplnku.

Kaplnku postavili pltníci. Je zasvätená sv. Jánovi Nepomuckému.

Pltníctvo bolo ťažkou a nebezpečnou prácou, pri ktorej veľa
pltníkov zahynulo. Najťažší úsek bol v Strečnianskom priesmyku.
Umožňovalo však zarobiť peniaze, a tak v ťažkých časoch zabezpečiť rodinu a prežiť.

Jozef Chladnúch
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Varínsky futbal
Po intenzívnej zimnej príprave, ktorú hráči brali vážne - odohralo sa
množstvo prípravných zápasov, trénovalo sa v školskej telocvični, na pomocnom ihrisku a tiež na umelej tráve v Tepličke a Závodí , nastúpili hráči
už do zápasov jarnej časti súťaže. Za pomoc a spoluprácu počas zimných
tréningov chceme poďakovať riaditeľke CVČ Varín, starostovi a vedeniu
obce. Pomohli nám vytvoriť a zabezpečiť podmienky na trénovanie.
Trénerské posty zostali bezo zmeny, do hráčskych kádrov pribudli : žiaci - Jankovský a Vnuk, dorast - Hruška, muži – Vladimír Tichák. Na hosťovanie odišli : dorast - Buchta, Bela, Cvacho, Hlucháň, muži – Vajda .
Žiaci
14. kolo nám vyšlo podľa našich predstáv. Hráči na domácej pôde zvíťazili. Starší žiaci 4:1.Škoda, že mladším žiakom súper nepricestoval. 15.kolo
sme odohrali v Zborove. Tu sme ukázali svoje kvality, keď sme domácich
porazili: - st. žiaci 3:8 a ml. žiaci 0:8. V 16. kole sme doma privítali súpera
zo Svrčinovca . Toho sme tiež zdolali - st. žiaci 3:0 a ml. žiaci 3:1. 17. kolo
sa pre nespôsobilý terén neodohralo.
Dorast
Po nie moc vydarenej jeseni sa naši dorastenci chceli predviesť v Podhorí. Počasie však bolo proti, a tak sa hralo až o týždeň doma s Trnovým
. Zvíťazili 5:1. Ďalšie kolo sme odohrali v Tepličke nad Váhom . Napriek
tomu, že chlapci hrali dobre, sa ukázalo, že naši dorastenci majú ešte mladý
a neskúsený tým a proti takému súperovi, ktorého hráči hrávajú už aj za
mužstvo mužov, nemajú šancu na úspech. V 17. kole sme privítali jedného
z lídrov súťaže - Lietavskú Svinnú a odohrali s ňou vyrovnanú partiu. Žiaľ,
naplnil sa fakt, že futbal sa hrá na góly a nie na krásu prehrali sme 2:5.
Muži
Muži do jarnej súťaže nastúpili po tvrdej zimnej príprave, v ktorej
im tréner I..Zimen. nič nedaroval .Nová posila V. Tichák sa s mužstvom
výborne zohral.
Do prvého jarného kola v Bytčici nastúpilo celkom 14 hráčov. Žiaľ, bez
našich brankárov, ktorí pre neuveriteľnú smolu nemohli nastúpiť, a tak sme
hrali bez brankára. Zastúpil ho hráč, ktorý sa veľmi snažil, bohužiaľ, nešlo
to .Prehrali sme 3:0. V 15. kole sme doma privítali Rosinu, ktorej sme chceli
odplatiť prehru z jesene. To sa nám aj podarilo a po výbornom výkone sme
vyhrali 3:0 . V16. kole sme prišli na horúcu pôdu k nášmu susedovi do
Belej. Tá sa na nás strojila. Veď mala aj prečo. V jesennej časti nám uštedrila
prehru na našom ihrisku. Zápas bol veľmi tvrdý, na ťažkom rozmočenom
teréne . Už v 5. minúte sa nám zranil hráč V. Tichák a v ďalších minútach
to na ihrisku doslova vrelo. Góly sa sypali jeden za druhým . Naši chlapci
zvládli zápas na jednotku a Belú na ich vlastnom ihrisku zdolali 2:3. Našu
jesennú prehru sme jej vrátili aj s úrokmi.
V 17.kole sme na našom ihrisku privítali súpera zo Starej Bystrice
.Zápas bol spočiatku vyrovnaný. Skóre až v 45. minúte otvoril hlavičkou
M. Zimen. Jeho gól bol impulzom pre našich hráčov, ktorí ukázali, kto je
pánom na ihrisku. Po peknej strele pridal ďalší gól Šugár a skóre uzatvoril
náš najlepší strelec M. Repáň. Ukázalo sa, že tréner I. Zimen, napriek tomu,
že po zranení V. Ticháka má veľmi úzky káder pozostávajúci iba z našich
odchovancov, dokáže vytvoriť mužstvo, ktoré vie hrať na domácom, ale
i na súperovom ihrisku.

12 gólov:
3 góly:
2 góly:
1 gól:

Najlepší strelci gólov:
Miroslav Repáň
Marián Repkovský, Martin Lopušan
Miroslav Poljak, Ján Strásky
Peter Zimen, Róbert Zimen, Vlado Tichák , Michal Zimen, Ján
Šugár

Minúta ticha pre Poľsko
Muži po 17 kole 5.liga skupina A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tatran Bytčica
Fatran Dolná Tižina
Slovan Rudinská
Slovan Podvysoká
ŠK Javorník Makov
ŠK Belá
FK Polom Raková
Fatran Varín
FK Strečno
Pokrok Stará Bystrica
OŠK Rosina
Jednota Bánová B
ŠK Juventus Žilina - Závodie
Tatran Oščadnica

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
17
16

13
10
10
10
10
9
7
7
7
4
4
4
3
3

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

4
4
6
6
7
6
6
7
7
8
9
10
10
11

44:17
43:18
37:26
28:22
49:28
34:31
30:37
27:24
25:22
24:41
20:41
18:41
18:32
21:38

39
33
31
31
30
29
25
24
24
17
16
14
13
11

2
2
4
4
6
2
4
8
8
7
10
6
10
12

58:19
48:13
44:24
56:16
57:31
44:22
40:29
54:52
31:43
20:34
25:68
37:35
24:62
6:96

32
31
29
28
25
25
25
17
14
14
13
12
12
0

Žiaci 3.liga po 16. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Slovan Skalité
Tatran Krásno nad Kysucou
MŠK Kysucké Nové Mesto B
ŠK Čierne pri Čadci
Fatran Varín
Jednota Bánová
Tatran Oščadnica
Pokrok Stará Bystrica
FK Terchová
Tatran Turzovka
ŠK Radoľa
SNAHA Zborov nad Bystricou
FK Čadca C
Beskyd Svrčinovec

14
13
15
14
15
13
13
15
14
13
15
12
14
12

10
10
9
9
8
7
8
5
4
4
4
3
4
0

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

Dorastenci:
Horný rad zľava: Gajdošík, Maťko, Strásky, Zavoďančík, Hruška, Repkovský,
Hulák, Jankovský, Švejdik, tréner Slavomír Cvacho, vedúci mužstva Ivan Šeliga
Dolný rad zľava: Tichák, Ďugel, Williger, Cvacho, Komačka, Andrisík, Kadrliak,
Tichý

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Pondelok 3.- 8. máj
Drážďany a Praha

Novinky v knižnici
Nové knihy:
Sandra Brownová
Mary Baloghová
P.C.Castová
P.C.Castová
Dominik Dán

Špinavá hra
Zvrhlá láska
Označená škola v noci1
Zradená škola v noci 2
Mucha

farská púť - návšteva a prehliadka pamätihodností Prahy,
návšteva Strahovského kláštora
- návšteva národného parku Saské Švajčiarsko,
plavba loďou po rieke Labe
- prehliadka Drážďan, kostola Frauenkirche,
Štátnej opery, Zwingra.
Cena: 245 € 
prihlášky: Miestne kultúrne stredisko
(cesta luxusným autobusom, 3x nocľah, 3x raňajky,
3x večera, sprievodca, poistenie)

Nedeľa 9. máj

Pre deti:

Deň matiek

L.J. Smithová Upírske denníky – Zbesilosť
Alan Snow
Nech žijú príšery – Haldy syra
Bob Hartman Rozprávky do postieľky –štyridsať rozprávok z celého sveta
Zlatá reťaz
Rozprávky, hádanky, veršovačky, hry,
koledy, spievanky
L.J. Smithová Upírske denníky – Temnota

16.00 hod. 

Námestie sv. Floriána

program venovaný všetkým mamám

Streda 12. máj
Autobusový zájazd do Jablonky

cena: 6,50 € 

prihlášky: MKS

Sobota 22. máj

20. hod. MKS

1. majáles

spoločenské stretnutie Varínčanov pri hudbe, tanci
vstupné: 10€ 
predpredaj vstupeniek: MKS
(prípitok, večera, hudba)

Pripravujeme:

Výstava prác umelcov – amatérov
Info: MKS

Otvorenie dramatického krúžku pre dospelých a deti
Info: MKS

Inzercia
Slovenská požičovňa – špecialista na pôžičky
- rýchla pôžička dom
- manželská pôžička do
- ručiteľská pôžička do
- hypopôžička do

3 000 €
7 000 €
7 000 €
50 000 €

telefón: 0904 837 041

Prosíme čitateľov,
ktorí prekročili výpožičnú dobu
jeden mesiac o vrátenie kníh!
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Tajnička z čísla 3 2010 znela:
„Neboj sa, bude sa strieľať ostrými.“
Vyhráva pán Ladislav Tichý, Hviezdoslavova, Varín
Tin, Jora, Ebon, 3. časť
Natorp, KI, Vos, tajničky
AP, rumor, id

Epická báseň

Mladomanželia idú na svadobnú cestu. Recepčný v
hoteli sa pýta: „Na koľkú hodinu si budete želať budenie?“ Oči mladomanželky sa rozžiaria:
(záver je v tajničke krížovky)

Etruský boh
neba

Čpavok

Hmotnosť
obalu

Meno Otílie

Citoslovce
bolesti
Japo. dĺžková
miera

Španielsky
spisovateľ

6. časť
tajničky

Čínsky medený
bicí nastroj

Plesal
Žiara
Saním načerpal
4. časť
tajničky
Moravský svadobný tanec

Gén, idant

Vyhŕňal
Tupil

Malá indická
flauta

Slávny taliansky husliar

Velebenie,
chválospev
Cudzokrajný
kopytník

Dal do ruky
Zvratné
zámeno
Okuliare na
obidve oči

Stavebný dielec

Rumunský
skladateľ

Uvar
Plemeno chladnokrvných koní
Telocvičný
postoj

Druh slimáka

Rímskych 501

Biograf
Nedaruj

Klesal na zem

Slovko záporu

Prikazoval

Ihličnatý strom

Holandská
objemová
miera

Český sochár

Nakul

Automat
MIesto neresti

Predstavil

Ruská rieka
Zostal

Stredoázijská
púšť

Pohľad (bás.)
5. časť
tajničky

Dedinský boháč

Jemná hmla
Plstená závesová látka
Tam

Poranenie

2. časť
tajničky

Ozn. lietadiel
Pakistanu

Nemecký
filozof

♣

Holandský Rímska štvorka
maliar

Drancoval
(expr.)

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

1. časť
tajničky

Ostrov v
Mikronézii

Tkanina z
chemického
vlákna

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. júna 2010
na adresu redakcie.

Autor:
Jozef Blaho

Futbalový klub
vo Viedni

Zámeno (kde)

Jestvuje

Cukornatá
plodina

Planétka

Rumunský
maliar

Šelest (lek.)

Náter

Rumunský
ľudový nástroj

Lomoz (expr.)

Nechytil

Čínska droga

Radón (zn.)

Sumerský
názov zeme

Napodobenina

Vrchný karbón
(geol.)

Druh dravého
vtáka

Tenká vrstvička
(odb.)

Japonská
abeceda
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