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11/2010

MESAčNý SPRAVODAJ O žIvote varína w ročník xViI w číslo 180 w terra varna 1254
Z OBSAHU ČÍSLA:
r Uznesenie obecného zastupiteľstva
r Polícia radí
r Lukostrelci opäť úspešní
r Aktivity varínskej školy
r Komunálne voľby 2010
r Výstava varínskeho fotografa

Príroda je vždy krásna, švárna, mladá,
krásu oblieka jednu, druhú skladá.

Andrej Sládkovič

Foto: Miroslav Kuliha

0,33 € 10,-Sk

November 2010
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Uznesenie č. 32/2010

z mimoriadneho 32. (tridsiateho druhého) zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 14.10.2010 o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varíne
Prítomnosť poslancov na zasadnutí a hlasovanie poslancov.
Vysvetlivky prítomnosť: P- prítomný, N- neprítomný, O- ospravedlnený, No- neospravedlnený; Hlasovanie: (+
za), (-proti), (/zdržal sa), (0 neprítomný)
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1

2

3

4

5

6

1 Marián Androvič

P

37/39

+

+

+

+

+

+

2 Ing. Marián Androvič

P

37/39

+

+

+

+

+

-

3 Karol Boka

P

39/39

+

+

+

+

+

+

4 Metod Bukovinský

P

36/39

+

+

+

+

+

+

5 Ing. Jozef Kabatier

P

36/39

+

+

+

+

+

+

6 Juraj Kurnocík

P

30/35

O

O

O

O

O

+

7 Ferdinand Lopušan

P

27/32

+

+

+

+

+

+

8 Štefan Noga

P

37/39

+

+

+

+

+

/

9 Ľudmila Porubčanská

P

26/39

+

+

+

+

+

/

10 Ing. Vladimír Štefánik

P

30/39

+

+

+

+

+

/

11 Janka Zaparaníková

O

35/39

O

O

O

O

O

O

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
1. Schvaľuje
1.1 Program mimoriadneho 32. (tridsiateho druhého) zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie č.1: za / proti / zdržali sa / neprítomní 9 / 0 / 0 /2
1.2 Overovateľov zápisnice - p. Karol Boka, p.Metod Bukovinský.
Hlasovanie č.2: za / proti / zdržali sa / neprítomní 9 / 0 / 0 / 2
1.3 Naviac práce f. SLOVPANEL a.s. na stavbe „Stavebné úpravy ZŠ + MŠ, Varín“ v zmysle predloženého položkového
rozpočtu znížené o 5 % paušálne. Časť sumy vo výške cca
11.500,- EUR, ktorá tvorí zároveň zádržné na odstránenie
vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela,
bude uhradená do 03/2011 z rozpočtu obce pre rok 2011. Do
konca roka 2010 bude uhradený rozdiel sumy naviac prác
znížený o 5 % a zádržného vo výške 11.500,- EUR.
Hlasovanie č.3: za / proti / zdržali sa / neprítomní 9 / 0 / 0 / 2
1.4 Naviac práce f. OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB VARÍN
na stavbe „Stavebné úpravy ZŠ + MŠ, Varín“ v zmysle
predloženého položkového rozpočtu znížené o 5 %. Takto
upravená suma naviac prác bude uhradená do konca roka
2010.
Hlasovanie č.4: za / proti / zdržali sa / neprítomní 9 / 0 / 0 / 2
1.5 Vznik oblastnej organizácie v zmysle zákona č.91/2010 Z.z.
o podpore cestovného ruchu a dáva súhlas, aby sa Obec
Varín stala jej riadnym členom.
Hlasovanie č.5: za / proti / zdržali sa / neprítomní 9 / 0 / 0 / 2
1.6 Prevádzkový čas v prevádzke BAR AMFORA na Námestí
sv.Floriána a v prevádzke DISCOKLUB TERRA VARNA v
športovom areáli J.Sobolu (prevádzková budova na ihrisku
TJ Fatran Varín).
Hlasovanie č.6: za / proti / zdržali sa / neprítomní 6 / 1 / 3 / 1

2. Berie na vedomie
2.1. Zápisnicu z preverenia naviac prác na stavbe „Stavebné
úpravy ZŠ + MŠ, Varín“ zo dňa 6.10.2010 podpísanú členmi
komisie z poslancov obecného zastupiteľstva a vysvetlenie
jednotlivých bodov zápisnice Ing.V.Štefánikom.
2.2. Informáciu starostu obce k vzniku oblastnej organizácie
v zmysle zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu
ako aj o doporučení, aby sa Obec Varín stala jej členom.
2.3. List zo zasadnutia výboru MO-MS Varín dňa 13.10.2010,
v ktorom sa členovia výboru jednoznačne vyjadrili, že sa
pri organizovaní Ondrejského jarmoku dňa 20.11.2010
nezúčastnia.
2.4. Upozornenie posl. K.Boku na vytrhnuté zvislé dopravné
značenie „Daj prednosť v jazde“ pred križovatkou cesty
J.Martinčeka a cesty II/583 (križovatka na Koňhore).
2.5. Pripomienku posl. Š.Nogu na aktuálny stav riešenia nelegálnej výstavby v záhradkárskej osade Hlboké rudy ako aj
informáciu starostu obce k predmetnej veci.
2.6. Žiadosť o vydanie rozhodnutia k prevádzkovému času v
prevádzke BAR AMFORA na Námestí sv.Floriána a v prevádzke DISCOKLUB TERRA VARNA v športovom areáli
J.Sobolu (prevádzková budova na ihrisku TJ Fatran Varín)
od Ján Hodoň, M.R.Štefánika 2/8, 013 03, Varín.

3. Ukladá
3.1 Na najbližšie zasadnutie OZ pripraviť správu vo veci
nelegálnej výstavby v záhradkárskej osade Hlboké rudy
v súčinnosti so Spoločným stavebným úradom vo Varíne.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
Ing. Karol Strásky starosta obce
Ing. Patrik Miho prednosta OcÚ
Overovatelia: p. Karol Boka, p. Metod Bukovinský

Varínčan

3

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Manželstvo uzatvorili:
Katarína Lodňanová a Tomáš Synák
Mária Ďuračková a
Ján Repáň

2.10.2010
2.10.2010

„Nech láska vaša trvá večne,
milujte sa nekonečne.
Vytvorte si život krásny,
aby ste v ňom boli šťastní.“

Naši jubilanti:

Jeseň
Jeseň, jeseň farebná,
listy farbí do hneda,
do červena, oranžova,
ba aj žltú k tomu pridá.
Maľuje štetcom malé lístky
a aj veľmi malé kríčky.
Zvieratká sa sťahujú do svojich nôr,
všetky okrem vtáčikov.
Lastovičky letia do teplých krajov,
medvede sa chystajú na dlhý spánok.
Zbierame si tekvice
a aj veľké malvice.
Fúka, fúka, pofukuje,
listy všade rozhadzuje.
Čo je to?
(Vietor)
Kristínka Munková 3. A

V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:
pani Katarína Adamčíková
pani Katarína Bugáňová
pán Jozef Tretina
pani Irena Kabatiarová
pani Margita Svetlovská
pani Margita Salátová
pani Anna Malichová
pán Ondrej Bugáň
pani Valéria Staníková
pani Viktória Bohačiaková
pán Ján Majerčík
pani Helena Salátová
pán Jaroslav Vrábel

88.
87.
83.
82.
79.
78.
78.
77.
74.
73.
72.
71.
71.

Okrúhle narodeniny oslavujú:
80-te pán Emil Piovarči
75-te pani Jarmila Ondrušová
70-te pán Stanislav Solár
pán Štefan Kubo
Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:
„ Vďačnosti sotva dosť sa nájde za roky radosti vo chvíli každej,
za šťastie dopriate, za roky lásky, za ruky zodraté, za všetky vrásky,
aj tak však prijmite kyticu vďaky, zdravia i šťastia les a lásky vlaky.“

Odišli do večnosti:
pani Magdaléna Konštiaková
pán Kamil Hliník

* 15.6.1924
* 31.3.1931

† 3.10.2010
† 23.10.2010

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Beseda...
V stredu 3. novembra sme mali možnosť stretnúť sa so sympatickými policajtkami z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline - referentkami špecialistkami z úseku prevencie Ing. Marenčákovou a Ing. Vinkovou.
Nakoľko sa v obci vyskytli dopravné nehody
s vážnymi následkami na zdraví a majetku, bolo
stretnutie zamerané hlavne na bezpečnosť v cestnej
premávke a ochranu zdravia, ale tiež aj na spôsoby
ochrany majetku pred krádežami a podvodmi. Zúčastnení Varínčania boli oboznámení aj s pravidlami používania pyrotechniky, boli im poskytnuté
informácie ako rozpoznať falošné eurobankovky
a ako postupovať v prípade ich zistenia, tiež boli
informovaní o možných rizikách počas obdobia
sviatku „všechsvätých“ - ako sú krádeže vecí z motorových vozidiel zaparkovaných pri cintorínoch,
ale aj o možných nehodách neosvetlených chodcov
za zníženej viditeľnosti.
Z besedy vyberáme:
Informácie k zákonu o cestnej premávke
Otázka: ČO JE CESTNÁ PREMÁVKA ?
Odpoveď: UŽÍVANIE DIAĽNIC, CIEST a
CHODNÍKOV.
Otázka: KTO MUSÍ DODRŽIAVAŤ PRAVIDLÁ
CESTNEJ PREMÁVKY ?
Odpoveď: ÚČASTNÍK CESTNEJ PREMÁVKY,
t.j. chodec, vodič, spolujazdec
CHODEC
1. osoba pohybujúca sa pešo,
2. osoba, ktorá tlačí alebo ťahá sánky, detský
kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím, ručný vozík (šírka do 60 cm),
3. osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach,
skejtborde alebo na obdobnom športovom
vybavení,
4. osoba pohybujúca sa pomocou mechanického
alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím,
5. osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel,
alebo vedie zviera.
VODIČ
1a. motorového vozidla – motocykel,
1b. motorového vozidla - osobné,
1c. motorového vozidla – nákladné, autobusy,
1d. motorového vozidla – traktor, kombajn,
snežný pluh,
1e. motorového vozidla s prednostným právom
jazdy – policajti, záchranári, hasiči,
2. nemotorového vozidla - bicykel,
3. električky.
POVINNOSTI CHODCOV
Výber zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke:
• ZA ZNÍŽENEJ VIDITEĽNOSTI mimo obce
musí mať chodec idúci po krajnici alebo po
okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené
reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

•

KDE NIE JE CHODNÍK musí chodec ísť po
ľavej krajnici alebo čo najbližšie pri ľavom
okraji vozovky.

Najčastejšie príčiny dopravných nehôd za účasti
chodcov (zavinenie chodcom):
• CHODEC prechádza cez cestu v tmavom
oblečení a bez reflexných materiálov,
• CHODEC sa pohybuje po nesprávnej strane
vozovky (správna strana je vľavo),
• CHODEC je nesústredený (volkmen, telefonovanie, jedenie, zamyslenosť...),
• CHODEC je pod vplyvom alkoholu.
POVINNOSTI CYKLISTOV
Výber zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke:
• VŽDY a VŠADE - Cyklista do 15 rokov je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu
riadne upevnenou ochrannou prilbou.
• MIMO OBCE - Cyklista je povinný počas
jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne
upevnenou ochrannou prilbou.
• Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste
s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej
cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na
bicykli len v sprievode osoby staršej ako
15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby
na ňu dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa zákona o cestnej
premávke touto osobou.
• ZA ZNÍŽENEJ VIDITEĽNOSTI – musí mať
cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji
vozovky na sebe viditeľne umiestnené
reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.
• Cyklista nemôže jazdiť na bicykli pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.
BICYKEL NA CESTÁCH
Povinnosti a odporúčania:
• dve na sebe nezávislé účinné brzdy,
• vpredu svetlomet bielej farby schváleného
typu, vzadu červené obrysové svetlo,
• najmenej jednu oranžovú odrazku na oboch
stranách kolesa, odrazové sklá oranžovej
farby na oboch stranách
• jasne znejúci zvonček,
• zátky alebo rukoväte na zaslepenie voľných
koncov rúrky kormidla, náboje kolies.
Informácie k zákonu o priestupkoch a k trestnému zákonu
Informácie o ochrane zdravia a majetku
RADY POLÍCIE
• neotvárať cudzím ľuďom, mať zamknuté
vchodové dvere, resp. používať retiazku na
dverách, dom zamykajte vždy, aj keď odchádzate na chvíľu alebo do záhrady,
• nenechávať kľúče pod rohožkou, v kvetináči
a pod.,
• dbať na dobrú viditeľnosť vstupu do domu
bez kríkov, osamelé ženy – menovka na

•

•

•
•

•
•
•
•

dverách v množnom čísle alebo v mužskom
rode,
využívať na dverách kukátka, bez overenia
dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do domu
pracovníkov elektrární, plynární, domovej
správy a pod.,
nechváliť sa cennými vecami a úsporami ani
pred rodinnými príslušníkmi, neuschovávať
väčšie finančné obnosy a cennosti doma,
nevyberať peniaze a cennosti v prítomnosti
ďalších ľudí,
mať dobré vzťahy so susedmi,
vyhýbať sa styku s podomovými predajcami,
bez konzultácie nepodpisujte dôležité dokumenty, prevod domu, poskytnutie pôžičky a
pod.,
nedôverujte zdanlivo nevinným požiadavkám osôb (pohár vody, možnosť zatelefonovať si, pomoc pri nevoľnosti a pod.),
kabelky noste zatvorené, blízko tela, nie na
remienkoch,
neodkladajte si osobné veci do nákupného
vozíka,
kontrolujte si pravosť prijatých eurobankoviek.

Informácie o drogách
ALKOHOL (sankcie podľa zákona č. 219/1996
Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov)
• ak osoba do 15 r požije alkoholický nápoj,
odmietne podrobiť sa orientačnej dychovej
skúške alebo vyšetreniu testovacím prístrojom (drogy) - pokuta do 33,- € – platia rodičia,
zákonní zástupcovia,
• ak osoba od 15 do 18 r požije alkoholický
nápoj, odmietne podrobiť sa orientačnej
dychovej skúške alebo vyšetreniu testovacím prístrojom (drogy) - pokarhanie, zákaz
navštevovať verejne prístupné miesta kde
sa podáva alkohol – pre osobu do 18 r,
• ak sa osoba do 15 r zdržiava sama po 21.00
hod na verejne prístupných miestach kde
sa podáva alkohol - pokuta do 33,- € – platia
rodičia, zákonní zástupcovia.
ALKOHOL (sankcie podľa zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch a č. 300/2005 Z.z. Trestného
zákona)
• kto predá, podá alebo inak umožní požitie
alkoholických nápojov osobe mladšej ako 18
r - pokuta do 99,- € (3.000,-Sk) – platí osoba
od 15 r,
• kto úmyselne umožňuje požívať alkoholický nápoj alebo užívať iné návykové látky
osobe mladšej ako 18 r, ak tým ohrozuje jej
telesný alebo mravný vývoj - pokuta do 165,€ (5.000,-Sk) – platí osoba od 15 r,
•
kto sústavne podáva alebo vo väčšom
množstve podá osobe mladšej ako 18 rokov
alkohol - TOS až na 3 roky – uložený osobe
od 14 r.
MARIHUANA – informácie o vzhľade rastliny
a o sankciách v zmysle Trestného zákona.

pokračovanie na str.9
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Naši lukostrelci
Dosahujú ďalšie
úspechy
Varínsky lukostrelecký klub pokračuje vo víťaznom
ťažení doma i v zahraničí.
Na 4. medzinárodných majstrovstvách Poľskej republiky v meste
Jaworze, ktorých sa zúčastnilo asi 200 pretekárov z európskych
krajín a naši lukostrelci na nich reprezentovali Slovensko, sa Jožko
Ďugel mladší v kategórii TRLB – muži stal MEDZINÁRODNÝM
MAJSTROM POĽSKA pre rok 2010. Je to obrovský úspech, pretože
táto kategória bola obsadená aktuálnymi majstrami Európy a víťazmi Svetového pohára.
Vedúci klubu Jozef Ďugel starší sa umiestnil na peknom 5. mieste,
vlaňajší majster Európy Poliak Kaminski skončil až za ním.
Zahanbiť sa nedali ani mladí lukostrelci . Paľko Ďugel v kategórii
Junior a Števko Zicho v kategórii Kadet obsadili druhé miesta.
Na tejto súťaži sme boli najlepšie bodujúcim zahraničným klubom
a ukázalo sa, že sme už známi v širokom zahraničí. Svedčia o tom
aj pozvánky európskeho formátu na preteky do Nórska, Švédska,
Portugalska, Švajčiarska. Sme radi, že môžeme reprezentovať Varín
a robiť mu dobré meno v zahraničí.
V dňoch 16. a 17. októbra sme organizovali aj prvé
preteky nášho klubu - „O zlatý šíp“, ktorých sa zúčastnili okrem
Slovákov aj pretekári z Poľska a Česka.
V domácom prostredí sme sa ukázali ako dobrí organizátori, čo si
pochvaľovali aj zahraničí účastníci, ktorí boli očarení našou prírodou a už aj do budúcnosti prisľúbili svoju účasť.
V sobotu sa strieľalo na 3D terče, nedeľná súťaž bola doplnená
ďalšími disciplínami.
V ôsmych kategóriách bodovali aj Varínčania. V kategórii TRLB
muži patrilo 4. miesto Jozefovi Ďugelovi st., v kategórii kadet obsadil Števko Zicho 3. miesto. Absolútnym víťazom sa po rozstrele
stal Števko Myšiak zo Zvolena a odniesol si hlavnú cenu.
V nedeľu boli úspešní aj ďalší Varínčania. V streľbe z modelovaného koňa sa absolútnym víťazom stal Marek Bugáň - naša veľká
nádej, jeho otec Janko Bugáň vyhral disciplínu na presnosť streľby
na diaľku.
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Škola informuje
Exkurzia víťazných siedmakov do Vtáčieho
raja

Návšteva
z Ruska

O tom, že sa oplatí zapojiť do rôznych súťaží
sa presvedčili niekoľkí žiaci 7. ročníka, ktorí sa
ešte v minulom školskom roku zapojili do súťaže
organizovanej ŠOP Malá Fatra pod názvom „Príroda pre deti.“ Súťažiaci z Varína obsadili krásne
1. miesto, s ktorým bola spojená aj hodnotná
cena - exkurzia do Vtáčieho raja v Liptovskej
Revúcej.
Exkurzia sa konala v sobotu 9.10.2010. Odchádzali sme autobusom spred ŠOP Malá Fatra
vo Varíne. Zahmlené a studené ráno rozjasnila
radosť z toho, že uvidíme a zažijeme niečo nové.
A skutočne sa tak aj stalo. V Liptovskej Revúcej
nás čakal Ing. Miroslav Saniga, ktorý nás previedol neobyčajnou vtáčou záhradou. Porozprával
nám veľa zaujímavostí o kŕmení a ochrane vtákov, starostlivosti o vtáčiky aj ostatné zvieratá a
o výrobe rôznych vtáčích búdok. Niekoľko vtáčikov sme videli na vlastné oči, napríklad sýkorku
bielolícu alebo sýkorku lesklohlavú.
Cestou domov sme navštívili špeciálnu stanicu
v Zázrivej , kde sa nadšení ochrancovia prírody
starajú o zranené zvieratká, hlavne vtáky. Videli
sme niekoľkokrát postrelenú orlicu, sovy, kane
a jastraby, ktoré čakajú na návrat do voľnej prírody. Spoznali sme, že človek môže urobiť pre
prírodu veľa dobrého ak má citlivé a vnímavé
srdce. Vrátili sme sa popoludní s novými zážitkami a ďakujeme ŠOP Malá Fatra ako aj sponzorovi, pánovi Pavlovi Krišpinskému a firme
OLLA s.r.o. za pekný a hodnotný výlet.

VÝLET
NA STARÝ
HRAD

V jednu jesennú slnečnú sobotu sa turistické
krúžky z našej školy spojili a spoločne sa vybrali na Starý hrad preskúmať jeho zrúcaniny
a overiť si o ňom vedomosti z histórie.
Hrad bol postavený v 13. storočí . V roku
1354 sa spomína aj ako hrad Varín. Vyníma
sa na Domašínskom meandri Váhu – prielom
Váhu Malou Fatrou. V minulosti strážil považskú cestu a vyberalo sa tu aj mýto.
Vekové zloženie členov bolo rôzne: od prváčikov až po siedmakov. Všetci sme statočne
peši „šlapali“ cestu z Varína do Nezbudskej
Lúčky a odtiaľ nádhernou pestro sfarbenou
okolitou prírodou ku horskému potôčiku. Tu
sme si oddýchli, povyťahovali z batohov bohaté zásoby jedla, opiekli špekáčiky, zahrali

sme sa, dokonca sme si aj zaspievali.
Hlasným volaním a kývaním sme pozdravili výletnú plť, ktorá sa plavila práve okolo
nás.
Odtiaľ sme oddýchnutí pokračovali do cieľa
našej cesty- na Starý hrad. Posledná etapa
výstupu nás viedla do prudkého kopca, ktorý
sme opäť všetci zdolali. Počasie nám prialo.
Zhora sme mali nádherný výhľad na ligotajúci sa Váh a jeseňou vymaľované lesy.
Z bezpečnej vzdialenosti sme s údivom pozerali dolu na cestu, kadiaľ práve prechádzali
autá. Vtedy sme si uvedomili, v akej veľkej
výške sa práve nachádzame.
Pri výstupe na hrad, ale aj pri zostupe sme
si navzájom všetci pomáhali, aby tí menej
odvážni nemali strach a cítili sa bezpečne.
Unavení sme sa vrátili do Varína s peknými
spomienkami na dnešný deň a pyšní na obdivuhodnú prírodu a históriu v našom okolí.
Členovia turistických krúžkov

„Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom!“ Pravdivosť tohto príslovia, ale aj jazyky našich žiakov
nedávno preveril návštevník z Moskvy, Dimitrij
Andrianov, ktorý nám porozprával o jeho vlasti
vo svojom rodnom jazyku.
Vo štvrtok, 16.09. sa vo Varínskej základnej škole
objavila nová tvár. Žiaci siedmeho ročníka nemohli prehliadnuť sympatického mladého muža
s husľami na pleciach. Ich prekvapenie bolo
o to väčšie, keď sa na prvej vyučovacej hodine
pred nich postavil s pozdravom “Здравствуйте
ребята!“ (zdravstvujte rebjata). V dnešnej dobe
je veru netradičné počuť inú cudziu reč ako angličtinu, o to však vzácnejšie. Žiaci si na ruštinu
rýchlo privykli, veď niektorí z nich sa po rusky
už dva roky učia! Ale aj my ostatní sme pomerne
veľa rozumeli, no keď sa nám niť súvislostí a porozumenia pretrhla, na pomoc prišlo tlmočenie
pani učiteliek Mgr. Margity Vojtekovej a Mgr.
Eleny Kozákovej.
Z Dimitrijovho rozprávania a obrázkovej prezentácie sme sa dozvedeli o zaujímavostiach
a pomeroch v Rusku, najväčších pamätihodnostiach v Moskve, o kultúrnom a spoločenskom
živote. Som presvedčená, že siedmaci si budú
navždy pamätať na čo sa používal ruský samovar, čo je to matrioška, balalajka a aj kto bol cár
Ivan Hrozný. Záver svojej prezentácie Dimitrij
spestril hudobným vystúpením. Na husliach,
ktoré si priniesol, zahral niekoľko typických
ruských piesní.
Rozprávať takmer celú hodinu, to človeka unaví.
A preto príležitosť na overenie jazykových znalostí dostali druhú hodinu žiaci. Rozdelili sme
sa do menších skupiniek, kde sme viedli s naším
návštevníkom neformálny rozhovor. Slovenčina
však musela ostať bokom, prednosť mali tentoraz ruština a angličtina. O tom, že varínski žiaci
v praktickej jazykovej skúške obstáli svedčí aj
to, že už teraz sa tešia na ďalšiu zahraničnú
návštevu, pri ktorej si budú môcť pripomenúť
aktuálnosť príslovia: „Koľko rečí vieš, toľkokrát
si človekom!“
Mgr. Mária Schmidtová
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Výstava jesenných plodov v škole

Krásy a dary jesennej prírody sme si pripomenuli aj vo Varínskej škole. V dňoch od 4.10.- 11.10. sme
na prvom poschodí hlavnej budovy pripravili výstavu jesenných plodov. Celý týždeň bolo možné
obdivovať najkrajšie ovocie a zeleninu zo záhrad našich žiakov. Košíky a tácky plné hrozna, jabĺk,
hrušiek i rôznej zeleniny dopĺňali milé postavičky vyrobené z gaštanov. Neprehliadnuteľným bol aj
usmievavý „zeleninový strážca výstavy“ zhotovený z tekvice, patizónu a feferónky. Stoly naaranžovala pani učiteľka Mgr. Magdaléna Tavačová so žiakmi vyšších ročníkov. Všetci, ktorí sa výstavu
prišli pozrieť zhodnotili, že tento rok predsa len nebol na dary jesennej prírody až taký skúpy.

Som pevná
a odhodlaná
Som pevná a odhodlaná zažiť to, čo už
dávno chcem.
Som zvedavá, či to bude mať ten správny
smer.
Počujem slobodu, ktorá už na mňa za
rohom vyčkáva.
Vidím ako sa ku mne približuje tá žhavá
sláva.
Chcem zažiť slobodu i slávu naraz.
Som si istá , že to zvládnem tu a teraz.
Som pevná a odhodlaná.
Predstieram, keď ťažké chvíle mám.
Cítim, ako sa vo vnútri zožieram.
Obávam sa nástrah, ktoré ma v živote
čakajú.
Plačem, pretože sa bojím tých, čo ma trýznia a ponižujú.
Som pevná a odhodlaná.
Chápem, že to ľahké nebude.
Tvrdím, že to zvládnem a báť sa nebudem.
Snívam o slobode a túžbe poznať niečo
nové.
Skúšam v sebe nájsť to správne a dobré.
Som pevná a odhodlaná.
Veronika Krajčíková, žiačka 9. ročníka

Turisti v Tatrách

50 turistov z našej školy- žiaci 1.až 7. ročníkov -sa v rámci svojej činnosti
zúčastnili výletu do Vysokých Tatier.
Počas príprav sme boli našimi vedúcimi dôsledne oboznámení o bezpečnosti, správaní sa , ochrane prírody, ochrane svojho zdravia a pomoci
svojim spolužiakom.
V sobotu ráno sme sa všetci stretli na železničnej stanici vo Varíne.
Osobným vlakom sme sa dostali do Vrútok a odtiaľ rýchlikom do Štrby.
Vo vlaku mal každý svoje miesto, lebo k cestovným lístkom pani zástupkyňa objednala aj miestenky. V každom kupé panovala mimoriadne dobrá
nálada.
V Štrbe sme vystúpili z rýchlika a presunuli sa do druhej stanice, kde
už bola pripravená zubačka. Najmä menší turisti si so záujmom prezerali
jej vystavené „zuby s kolesom“. Prekonali sme veľké výškové rozdiely
a vystúpili na Štrbskom Plese.
Hoci vzduch bol o niečo chladnejší ako u nás, počasie nám prialo a dokonca vyšlo aj slniečko.
Našu pozornosť sme sústredili na prehliadku tatranskej prírody, mohutných štítov a hotelov. Hneď sme sa pristavili pri „Veveričkinom parku“, čo
bola vlastne náročná prekážková lanová dráha. Mnohí z nás, hlavne starší
chlapci mali záujem ju vyskúšať, ale naše vedúce nám to nedovolili. Po
niekoľkých metroch sme sa dostali k predajným stánkom s množstvom
tovaru. Po dlhšom zvažovaní si každý v rámci svojich peňažných možností
vybral nejaký suvenír, ktorý mu bude pripomínať dnešný výlet.
V našom putovaní sme ďalej pokračovali prekrásnou tatranskou prírodou, až sme sa dostali pod skokanské mostíky. Obdivovali sme výšku,
odkiaľ odvážni športovci skáču pri svojich tréningoch a súťažiach. Niektorí
z nás sa išli pozrieť aj na sedačkovú lanovku, ktorá vyváža turistov na vrch
Solisko. Tu sme si oddýchli, načerpali nové sily pre ďalšiu pešiu túru.
Prišli sme sa k najznámejšiemu tatranskému jazeru, kde sme si overili
vedomosti zo slovenčiny, že kedy napíšeme pleso s malým a kedy s veľkým
P. Na chodníku sme museli zastať, lebo do cesty nám vošli divoké kačičky,
ktoré chceli, aby sme im niečo ponúkli zo svojich zásob. Iste sú na turistov
zvyknuté, lebo sa nás vôbec nebáli.

Jazero sme obdivovali zo všetkých strán. Asi najkrajší pohľad bol s hotelom Patria a skokanskými mostíkmi. Prešli sme okolo zaujímavej stavby
Koliba, ktorá ešte patrí ku Patrii. Dlho sme si prezerali 5-hviezdičkový hotel
Kempinski, ktorý má iste krásny interiér.
Pri dobrej viditeľnosti sme podľa mapy zisťovali vrchy v aj Nízkych
Tatrách.
Okružnou cestou sme sa vrátili na železničnú stanicu, kde sme minuli
posledné centíky a zubačkou sme sa doviezli späť do Štrby. Do odchodu
vlaku sme mali trošku času a na parkovisku sme ju využili na rôzne hry.
Naši najmladší turisti -traja prváčikovia Adamko, Saška a Paľko tu objavili kopu piesku. Na ňom si robili cestičky a hrali sa s hračkami, ktoré si
na výlete kúpili. Počas celého výletu boli veľmi poslušní a vzorne plnili
príkazy vedúcich.
Cestou späť sme si rozprávali zážitky a tešili sa z darčekov, ktoré sme
si niesli domov na pamiatku.
Na varínskej železničnej stanici nás už čakali rodičia, ktorí si nás odviedli domov.
Náš výlet sa vydaril a všetkým nám zostanú v pamäti pekné spomienky
na naše krásne Vysoké Tatry.
Turisti zo ZŠ
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Komunálne voľby 2010
V sobotu 27. novembra pristúpime k volebným
urnám, aby sme rozhodli o tom, kto bude ďalšie
štyri roky riadiť a spravovať našu obec.
Oslovili sme všetkých štyroch kandidátov na
starostu a položili im nasledovné otázky:
1
2
3
4
5

Čo vás viedlo k rozhodnutiu kandidovať na
starostu Varína?
Čo sa vám v našej obci páči?
Čo by ste chceli vo funkcii starostu urobiť
ako prvé?
Akú koncepciu rozvoja obce budete uplatňovať?
Vaše životné krédo.

Otázky sme im položili písomne a všetci mali
rovnaký čas na odpovede.
Ing. Jozef Repáň, 28 rokov, stavebný inžinier
Celý svoj doterajší život som prežil vo Varíne.
Mám tu kamarátov, rodinu, od malého chlapca
aktívne hrávam za Varín futbal, navštevoval som
tu materskú aj základnú školu.
Pribúdajúcimi rokmi som si začal uvedomovať, že niektoré veci vo Varíne ale vôbec nefungujú tak, ako by si jeho obyvatelia predstavovali.
Lenže iba uvedomovať si to nestačí. Preto som
sa rozhodol, že sa nebudem len sťažovať a negatívne rozprávať o tom, čo by bolo lepšie, ale
skúsim s tým niečo urobiť.
Takže zhrnutie - prečo? Lebo mám rád Varín
a záleží mi na ňom. Lebo som presvedčený, že
naša obec môže fungovať a vyzerať oveľa lepšie
a krajšie.
Pri tejto otázke som sa musel hlboko zamyslieť a chvíľu porozmýšľať, čo okrem krásneho
prírodného prostredia a malebnosti vrchov
Malej Fatry, ktorá nás obklopuje. Čo by sa mi
nesmierne v páčilo, keby pri tejto, v princípe
veľmi jednoduchej otázke, ľudia nemuseli dlho
premýšľať a váhať, ale okamžite a so spokojnosťou mohli jednoznačne odpovedať.
V prvom rade by som sa oficiálne poďakoval
všetkým ľuďom, ktorí mi prejavili svoju dôveru
a zvolili ma do funkcie starostu a prisľúbil za
seba, že túto funkciu budem vykonávať svedomite pre rozvoj obce a v záujme všetkých
občanov. Jedna z vecí, ktorou by som začal je vytvorenie tímu odborníkov, ktorí budú pracovať
na projektoch pri získavaní finančných zdrojov
z EÚ pre našu obec, či už na detské ihriská
pre mamičky s deťmi, multifunkčné ihrisko s
umelou trávou, na obnovu parku, námestia,
autocampingu, ciest , chodníkov.
Moja cesta je úplne jasná, zviditeľňovať meno
obce Varín vo všetkých smeroch, ktorými obec
disponuje, či v oblasti verejnej správy, obnovy
ciest a komunikácií, rozvoj bývania, histórie,

športu a rekreačných služieb, kultúry, vzdelávania ...
Chcem meno obce Varín prezentovať tak,
aby k nám ľudia radi chodili, aby si odniesli
čo najviac pozitívnych vecí a aby sa radi k nám
vracali opäť, ale hlavne pre našich domácich,
ktorí tu žijú, aby si mohli povedať, že Varín je
to skutočne najlepšie miesto pre život a rodinu,
aby nám ho všetci závideli.
Celý život sa riadim heslom: NIKDY NEROB
DRUHÝM TO, ČO NECHCEŠ ABY ROBILI ONI
TEBE. Verím tomu, že všetko sa mi v živote
raz vráti.
Vladimír Rosenberg, 48 rokov, podnikateľ
1. V prvom rade ZMENA. Viem, že byť starostom obce je funkcia zodpovedná, náročná, slúžiť
všetkým občanom, nerobiť rozdiely, byť nápomocný občanom vo všetkých sférach a skončiť
s rodinkárstvom, dať prácu predovšetkým občanom Varína, čo sa tu dlhé roky nerobí. Tieto veci
a iné sú dôvodom mojej kandidatúry.
2. V obci sa mi páči, ako si ľudia zveľaďujú
rodinné domy a tým prispievajú k skrášľovaniu
našej obce.
3. Oboznámiť sa so situáciou, v akom stave
sa obec nachádza.
4. Moja koncepcia rozvoja obce bude závisieť
od zistenia skutočného stavu, v akom sa nachádza obec. Nerád niečo sľubujem dopredu.
5. Mojím životným krédom je žiť životom, za
ktorý sa nemusím hanbiť.
Ing. Karol Strásky, 57 rokov, stavebný inžinier
1. Moje rozhodnutie kandidovať na starostu
Varína bolo ovplyvnené viacerými skutočnosťami:
oslovením spoluobčanov
rozpracovanosťou niektorých projektov, ktoré
by som rád dokončil
skúsenosťami, ktoré som získal počas pôsobenia v samospráve.
2. Toto je veľmi ťažká otázka. Záleží od toho
podľa akých kritérii veci posudzujeme.
Je mnoho vecí, ktoré sa mi páčia, ale tiež veľa
vecí, ktoré je potrebné vylepšiť, dokončiť, ale aj
nových, ktoré treba realizovať.
3. Spolu so zvolenými poslancami obecného
zastupiteľstva vytvoriť dobre fungujúci kolektív, ktorý pripraví na celé štvorročné obdobie
program. Program taký, ktorý bude v sebe zahŕňať čo najviac požiadaviek a priorít občanov.
4. Ako som už spomenul v predchádzajúcej
otázke, takú koncepciu rozvoja, ktorá bude
podľa predstáv väčšiny občanov. Mala by sa
približovať k volebnému programu a mala by
sa dotýkať oblasti potrebných pre chod obce,

dobrého a bezpečného spolužitia všetkých
občanov.
Koncepcia musí obsahovať oblasti:
- bývania ( výstavba bytov, rodinných domov
spolu s inžinierskymi sieťami )
- školstva ( predškolských, základných )
- služieb ( sociálnych, informujúcich, bezpečnostných )
- podnikania ( vytvárania podmienok )
- dopravy ( dopravného režimu spolu s parkovacími plochami, výstavby a opravy MK
a chodníkov )
- využitia voľného času ( Centrum voľného
času, výstavby ihrísk detských, multifunkčných )
- čistoty a poriadku ( likvidácie komunálneho, separovaného, biologického odpadu, údržby
zelene, dobudovanie splaškovej kanalizácie )
- bezpečnosti a ochrany majetku ( zavedením
kamerového systému, potlačením kriminality,
predaja drog a omamných látok, protipovodňových opatrení. )
5. Služba občanovi
Miroslav Williger, 56 rokov, živnostník
1. Vo Varíne som vyrastal, tu som spravil svoje prvé kroky. Žije tu moja rodina, deti, priatelia.
Je tu veľa dobrosrdečných ľudí, ktorým osud
Varína nie je ľahostajný. Okolité dediny nás
predbehli vo všetkých smeroch. Infraštruktúra
Varína zaostáva. Bytová otázka skoro neriešiteľná, doprava, cesty – katastrofálne, detské ihriská
– naše mamičky nepoznajú, relaxačno-športová
činnosť – nám nič nevraví! Ale žijú tu ľudia, ktorým Varín nie je ľahostajný a za podpory týchto
ľudí je potrebné sa o tieto veci “pobiť“- preto
som sa rozhodol kandidovať a veci zmeniť.
2. Krásne prírodné prostredie, prírodná scenéria, pracovitosť ľudí – prerobenie starších chalúp
na krásne obytné domy, týmto smerom sa uberať
a týmto ľuďom pomôcť.
3. Zmena námestia a to: Námestie vybudovať
ako obytnú zónu spojenú s obchodným centrom.
Spadala by tam aj prestavba parku, ktorý je
momentálne v katastrofálnom stave. Park sprevádzkovať pre všetkých, vytvoriť oddychové
miesta a kútik pre mamičky s deťmi – malé
detské ihrisko.
4. a/ Územný plán – Určiť regulatívy usporiadania a využívania územia obce. Vytvoriť
predpoklad pre súlad všetkých činností so
zreteľom na ekológiu.
b/ Bývanie – Nájomné byty, polyfunkčné
byty, bytové domy, pre všetkých
obyvateľov Varína.
c/ Obnova ciest a komunikácií.
d/ Relaxačno športová zóna – Dobudovanie
všešportového areálu o doplnenie tenisových
kurtov, volejbalového ihriska a telocvične, do-
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budovať detské ihriská.
5. Vytvoriť podmienky, aby sa občania cítili
bezpečne, vážiť si jeden druhého, pracovať

efektívne, poctivo, tvorivo, aby ďalší nástupcovia mohli prirodzene a plynulo nadviazať na
výsledky nášho pôsobenia.

Sľúbiť sa dá veľa, dôležitejšie je sľuby splniť.

Do obecného zastupiteľstva budeme z uvedených kandidátov voliť 11 poslancov.
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Meno
Rastislav
Ján
Marián
Marián
Michal
Ján
Pavol
Karol
Michal
Slavomír
Jozef
Andrej
Anna
Jana
Jozef
Juraj
Anton
Ferdinand
Peter
Róbert
Stanislav
Štefan
Katarína
Ľubor
Rudolf
Ľudmila
Eva
Peter
Vladimír
Peter
Ľubomír
Emília
Juraj
Vladimír
Marek
Karol
Renata
Ján
Igor
Vladimír

Priezvisko
Akantis
Androvič
Androvič
Androvič
Androvič
Bohačiak
Bohačiak
Boka
Cvacho
Cvacho
Ďugel
Hlucháň
Hodoňová
Jakubčíková
Kabatier
Kurnocík
Lopušan
Lopušan
Málik
Matejčík
Milo
Noga
Ondrušová
Panáček
Pisch
Porubčanská
Prekopová
Prieložný
Rosenberg
Rybár
Sečkár
Surovcová
Synak
Štefánik
Tabaček
Tichý
Urminová
Zelina
Zimen
Zimen

Titul

Vek
33
29
Ing.
37
58
38
57
36
55
Ing.
35
43
46
26
55
Mgr.
33
Ing.
39
39
35
59
Ing.
40
35
57
59
37
61
62
59
Ing.
68
Ing.
40
48
JUDr.
33
37
PaedDr.
49
38
Ing.
60
27
Mgr.
32
38
59
48
43

Povolanie
elektrotechnik
obchodný zástupca
programátor
technik
technický pracovník
živnostník
inštalatér
robotník
ekonóm
zámočník
operátor výroby
súkromný podnikateľ
operátor
zdravotná sestra
stavebný inžinier
oblastný riaditeľ
stavbyvedúci
živnostník
poradca
strojník
správca žel. infraštruktúry
inštalatér
operátor v aut. priemysle
sociálny kurátor
revízny technik elekro
zdravotná sestra
chemička
projektový manažér
podnikateľ
právnik
podnikateľ
odborný zamestnanec
podnikateľ
technik
obchodník – referent
pedagóg
živnostník
vedúci výroby
živnostník
živnostník

Trvalý pobyt
Varín, Antona Bernoláka 992
Varín, Jozefa Martinčeka 130/6A
Varín, P.O.Hviezdoslava 545
Varín, Fatranská 724/8
Varín, Jána Bottu 985
Varín, Kamence 713/3
Varín, Jána Bottu 484
Varín, Dr.Jozefa Tisu 652/33
Varín, Antona Bernoláka 439
Varín, Antona Bernoláka 439
Varín, Juraja Jánošíka 881/21
Varín, Železničná 390/58
Varín, P. O. Hviezdoslava 554/68
Varín, P. O. Hviezdoslava 544/68
Varín, Andreja Hlinku 1000/5
Varín, Koňhorská 763/9
Varín, Májová 616
Varín, Májová 686/7
Varín, Ľudovíta Štúra 915
Varín, Antona Bernoláka 437
Varín, Železničná 395/48
Varín, Dr. Jozefa Tisu 651
Varín, Ondreja Meszároša 749/16
Varín, Železničná 811/16
Varín, Námestie sv.Floriána 29/20
Varín, Ondreja Meszarosa 608
Varín, Májová 613
Varín, Antona Bernoláka 508
Varín, Starohradská 281/17
Varín, Antona Bernoláka 992/6B
Varín, Záhrady 677/3
Varín, Jána Bottu 485
Varín, Ľudovíta Štúra 929
Varín, Farská 239
Varín, Antona Bernoláka 438
Varín, Májová 619/4
Varín, Októbrová 627
Varín, Pltnícka 316
Varín, Sama Chalupku 838
Varín, Andreja Hlinku 2003

ĽS-HZDS
SNS
KDH
SNS
SMER - SD
SNS
ĽS-HZDS
SNS
ĽS-HZDS
ĽS-HZDS
SNS
Nezávislý kandidát
ĽS-HZDS
ĽS-HZDS
SNS
SNS
SMER - SD
SNS
KDH
SMER - SD
SNS
KDH
SNS
ĽS-HZDS
SNS
KDH
ĽS-HZDS
KDH
SMER - SD
KDH
SMER - SD
KDH
SMER - SD
KDH
Nezávislý kandidát
ĽS-HZDS
SMER - SD
ĽS-HZDS
ĽS-HZDS
SMER - SD

pokračovanie zo str.4
Vedenie obce sa snaží riešiť problematické križovatky
– Varín-Koňhora, Varín- Gbeľany.
V plnom znení uvádzame zápisnicu, z rokovania
o tomto úseku cesty:
Zápisnica z prerokovania určenia dopravného
značenia na ceste II/583 v úseku križovatka časť
Koňhora dňa 4.11.2010 o 9,00 hod.
Prítomní:
Ing. Rita Andelková – OÚ CdaPK v Žiline
Kpt. Ing. Pavol Mihálek – ODI Žilina
Bc. Tomáš Bielka – SC ŽSK
Ing. Karol Strásky – starosta obce
Ing. Jozef Kabatier – zástupca starostu obce
Jozef Rovňan – hl.kontrolór obce
Na rokovaní bolo dohodnuté nasledovné:
1.

Pred križovatkou do Varína časť Koňhora na
ceste II/583 bude z oboch smerov min 100 m
pred križovatkou osadené zvislé dopravné

značenie č.B31a (Najvyššia dovolená rýchlosť
70 km/h) a č.A14 (Chodci) na žltozelenom fluorescenčnom podklade.
2.

Navrhujeme dopravnú situáciu na ceste II/583
v úseku koniec obce Krasňany až križovatka
DOLVAP (smer Mojš) riešiť komplexne v spolupráci s projektantom, dotknutými obcami
a správcom komunikácie.

Dňa 4.11.2010 sa uskutočnilo rokovanie za účasti
zástupcov obce, správcu komunikácie, OÚ CdaPK
v Žiline a ODI PZ Žilina o určení dopravného
značenia na ceste II/583 v úseku križovatky do časti
Koňhora. Bolo dohodnuté, že pred križovatkou do
Varína časť Koňhora na ceste II/583 bude z oboch
smerov min 100 m pred križovatkou osadené zvislé
dopravné značenie č.B31a (Najvyššia dovolená
rýchlosť 70 km/h) a č.A14 (Chodci) na žltozelenom
fluorescenčnom podklade. Obvodný úrad teraz musí
vydať rozhodnutie o určení dopravného značenia
a následne po dohode so správcom komunikáciu

uvedenú zmenu bezodkladne zabezpečíme.
Zároveň sme upozornili, že existujúce dopravné
značenie hlavne na križovatke do obce Gbeľany je
nedostatočné a vodičmi mnohokrát nerešpektované.
Na základe našich požiadaviek a štatistických údajov
o nehodovosti (jedná sa aj o križovatku do obce Mojš
a f.DOLVAP, vyústenie miestnej komunikácie Dubenec na cestu II/583, príjazdy a výjazdy vozidiel do
f.STAVOGLOBAL, križovatku pri ATC Varín) bolo
dohodnuté, že dopravnú situáciu na ceste II/583 v celom úseku, t.j. koniec obce Krasňany až križovatka
do obce Mojš budeme riešiť komplexne v spolupráci
s projektantom, dotknutými obcami a správcom komunikácie (je nutné vypracovať kompletný projekt
dopravného značenia v celom riešenom úseku).
Všetky zúčastnené strany boli naklonené tomuto
systémovému riešeniu a pevne veríme, že tento návrh
nového dopravného značenia bude vypracovaný v čo
najkratšom čase, prejde pripomienkovaním a prispeje k zvýšeniu bezpečnosti v celom úseku cesty.
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Matičné okienko
Začiatkom septembra sa v Dome Matice
slovenskej v Žiline stretli zástupcovia
miestnych odborov okresov Bytča, Kysucké Nové Mesto a Žilina, aby vytvorili
Okresnú (oblastnú) radu uvedených okresov. Predsedom OR MS sa stal dlhoročný
matičný aktivista, náš člen Ľubor Panáček. Podpredsedníčkou sa stala Alžbeta
Igazová (MO MS Kysucké Nové Mesto),
a tajomníčkou Zuzana Miškovská (MO
MS Žilina). V tomto regióne je to po
prvýkrát, keď miestne odbory vytvorili
okresnú radu. V rámci programu prítomní
schválili štatút OR MS a hlavné zámery
svojej činnosti.

Pripravujeme:
Večer ľudových tradícií

sobota 4. december 2010 17.00 hod.

Jednota milovníkov národa
a života slovenského
Podla pôvodných stanov z roku 1863: „Slo
venská Matica je jednota milovníkov národa
a života slovenského“, Teda nielen národa, ale aj
života slovenského Toho národa, ktorý odjakživa
žije na území od Zemplína po Záhorie, od Dunaja
k Tatrám, Potvrdzuje to analýza DNA, podľa ktorej
predkovia až 85 - 95 percent z nás sú tu dlhšie ako
8 tisíc rokov. Nech nás nemýli, že ich mená sa menili tak, ako sa menia priezviská našich dcér, žien,
mám, starých a prestarých mám. Podľa starých
kronikárov žili na našom územi Kelti, Kotíni, Skýti,

Požiar
na štadióne
V pondelok 27. septembra 2010 zbadala
pani Škulcová oheň, ktorý sa šíril z tribúny
na našom štadióne. Hneď podala informáciu na obecný úrad, odkiaľ pán starosta Ing.
Karol Strásky okamžite privolal hasičov zo
žilinského HaZZ.
Vďaka rýchlemu a profesionálnemu zásahu
sa požiar v priestoroch tribúny podarilo
lokalizovať a zneškodniť. Tým sa zabránilo
ďalším škodám. Škoda na tribúne futbalového štadióna bola vyčíslená na 4 000 €.
Podrobnosti uvedieme po ukončení vyšetrovania.

Kvádi, Sarmati, Markomani, Vandali, Veneti, Anti,
Marehani a Marhari, Sloveni, Slováci. Slovenmi
sme sa stali v dávnych časoch uctievania Vlasatého
Boha a pomenovali nás tak obchodníci z Indie.
Súčasná podoba nášho mena - Slováci - sa používa
od 15. storočia.
Našu krajinu ovenčenú horami pomenovali
zemepisci Sarmatiou, Skýtiou, Germániou, Krajinou Kvádov, Panóniou i Sclavoniou. Po vymretí
Svätoplukovcov získali ju možno svadbou s kráľovou dcérou starí Maďari ako Uhorsko. Po príchode kráľa Karola Roberta v 14. storočí na úkor
staroslovenského katolíckeho obradu prevládol
latinský a úradnou rečou sa nadlho stala latinčina.
Po slovensky sa však dohovárali nielen prostí ľudia,
ale aj vyššie stavy. To, či to tak bude aj o ďalšie storočie, záleží v prvom rade na nás. Ale aj na - Matici,
„jednote milovníkov národa...“
Pokiaľ ide o „život slovenský“, to je spôsob
nášho života, naše priority a tie majú korene v kresťanstve. V našom dávnom centre v Nitre už v roku
828 vysvätili prvý kresťanský kostol vo východnej
Európe. K našim slovenským predkom prišli v roku
863 Konštantín a Metod na pozvanie našich kniežat.
Priniesli písmená pre náš jazyk, ktorý sa stal štvrtým
bohoslužobným jazykom sveta. V Nitre ustanovil
pápež biskupstvo už v roku 880 a nášho najslávnejšieho kráľa Svätopluka korunovali pápežskí legáti
v roku 885. Naša história je spätá s kresťanstvom,
prvé slová napísané v staroslovenčine sú Iskoni
bie Slovo, Na začiatku bolo Slovo. Slovenské nebo
je plné žien a mužov, našich mám a otcov, ktorí
trpezlivo prečkali zlé časy, zastavili hromy a blesky
nad Tatrami a v pravý čas ožili. S úctou spomíname
na generácie bernolákovcov a štúrovcov a plejádu
matičiarov, počnúc Moyzesom, Kuzmánym a Franciscim, Vajanským, Hlinkom a Rázusom, Cígerom
Hronským, Cincíkom a Škultétym. To, či pôjdeme
v ich šľapajach alebo uviazneme na plytčine, je na
našom rozhodnutí.
Piliere slovenského života sú ohľaduplnosť,
trpezlivosť a húževnatosť. Tieto spolu s jazykom,

to je tá „slovenskosť podľa vôle Božej“. V najťažšom období našich dejín, od 60. rokov 19. storočia,
sa táto slovenskosť uchovala v srdci Európy len
vďaka Matici. Aby mohla vzniknúť symbolicky
na tisíce výročie príchodu Konštantína a Metoda,
bolo treba zozbierať peniaze, lebo Maticu nepodporovala uhorská vláda ani rakúsky cisár. Cudzia
vláda Maticu nepotrebovala rovnako ako v cudzom
záujme pracujúce vlády po druhej svetovej vojne.
Od tisíceho výročia príchodu solúnskych bratov
už však uplynulo 147 rokov, čoskoro sa skonči pol
druha storočie, v ktorom Matica slovenská bola
i nebola -lebo nemohla byť, záštitou slovenskosti,
pričasto jej v tom bránili. A je ňou dnes, keď ňou
môže byť? V časoch, keď všetko ovládajúce peniaze
stratili svoj pôvodný zmysel- uľahčovať ľudom
život, a stali sa jedinou modlou, práve dnes by
Matica mala, ba musí byť záštitou národa a života
slovenského!
Prišla, je tu rozhodujúca chvíľa našu Maticu po
každej stránke obrodiť. Duchovne i hmotne. Nepotrebujeme Maticu uzatvorenú do seba a uschovávajúcu zabúdanú minulosť, míňajúcu peniaze
ani nevedno ako. Potrebujeme ju odieť do nových
šiat a vrátiť jej starý, originálny obsah: naďalej byť
jednotou milovníkov národa a života slovenského.
Zobúdzať, rozširovať a utvrdzovať mravnú a umnú
vzdelanosť, brániť a presadzovať všetko, čo nám
umožnilo podľa vôle Božej prežiť doteraz: teda
mravnosť, kultúrnosť a vzdelanosť.
Pod nový matičný plášť potrebujeme priviesť
najmä mladých, ktorým sa Matica stratila v hmlách
neviditeľnosti a z toho plynúcej nepotrebnosti.
Musí sa stať alternatívou pre tých, ktorí sa bez nej
pripoja k mase konzumentov sladkastých ponúk
moderného sveta. Ktorí sa stanú ľuďmi bez koreňov a bez cieľov, kôpkou otrockej kože. Musíme
skutkami dokázať, že nám naozaj ide o slovenskosť,
ktorá má duchovnú hodnotu a peniazmi sa vyčísliť
nedá. Jej miesto je v našich srdciach, kde ju ani
mole, ani hrdza nezožerú
Marián Tkáč

Varínčan
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Spoločenské podujatia
Mesiac
úcty k starším
Vstupuje bez zaklopania,
pomaly, plazivo.
Driape vankúše mladosti
a biele páperie z nich
sype ľuďom na hlavu.
Do tváre vyrýva roky
radostí i starostí,
až si napokon
ustelie na perách
v geste zmierenia.

Obrázok v zlatom rámiku,
asi stará spomienka,
leží zapadnutá prachom.
V rukách stíska bábiku,
a jedna zatúlaná myšlienka,
súdená večným strachom,
pretína tichú nočnú pieseň.
Akoby hľadala stratený sen,
alebo v srdci novú vášeň.
A pritom ju súži tieseň,
keď sa zobúdza biely deň,
ako nikdy nepísaná báseň.
Pretože nad ňou zvíťazil čas,
rozpadnutý na krátke chvíle,
pohlcujúce slabosť dlhých rokov.
A už len vnútorný hlas,
strácajúc na svojej sile,
pripomína tých stotisíc prejdených krokov.

Výstava príležitostných
dekorácií
Vo štvrtok 21. októbra v kultúrnom stredisku vystavovala svoje práce
mladá aranžérka Peťa Zaparaníková.
Na výrobu dekorácií používa prírodný materiál. Záujemcovia si mohli jej
výrobky zakúpiť, prípadne objednať.
Foto: Miroslav Kuliha

Zo spoločenského posedenia varínskych seniorov vo štvrtok 14. októbra
2010. V kultúrnom programe vystúpili varínski školáci a škôlkári.
Foto: Miroslv Kuliha

Školáci na výstave ovocia, zeleniny a kvetov,
ktorú pripravili
varínski záhradkári.

Foto: A.S.
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Zo života varínskych hasičov
V nedeľu 24.októbra 2010 sa v našej obci uskutočnilo zasadnutie
DHZ okrsku číslo 5, ktorého sa okrem Varína zúčastnili aj okolité
zbory - Krasňany, Lysica, Nededza, Terchová, Teplička nad Váhom,
Mojš, Dolná Tižina, Lutiše, Gbeľany a Kotrčiná Lúčka.
Na zasadnutí sme privítali hostí z okresného riaditeľstva a tiež
starostu Obce Varin Ing. Karola Stráskeho, ktorý nás informoval
o priebehu prestavby hasičskej zbrojnice a o zámeroch hasičského
zboru na ďalšie obdobie.
Oboznámil nás s tým, ako by mala nová zbrojnica fungovať, no
zároveň vyjadril znepokojenie nad spoluprácou medzi okresným
riaditeľstvom a vedeniami zúčastnených obcí. Vzájomná spolupráca, žiaľ, zlyháva vďaka vzájomnej nedostatočnej informovanosti.
Na programe bola aj téma súvisiaca so zimným vykurovaním,
problémami vzniknutými vykurovaním starších objektov a tiež so
zazimovaním hasiacej techniky.
Z plodnej diskusie vzišlo veľa podnetných návrhov.
Ďakujeme jednotlivým DHZ za účasť a prajeme im do ďalšej práce
veľa zdaru.
výbor DHZ Varin.

VEDELI
STE TO?
Najkratšia vojna sa odohrala v roku 1896. Zanzibar sa vzdal Británii po 38
minútach.
•
Matka Adolfa Hitlera vážne uvažovala o potrate, ale
jej doktor jej to vyhovoril.
•
Slovenčina je úradným
jazykom aj vo Vojvodine
(územie na severe Srbska).
•
Najdlhší film, Liečba nespavosti (1987), trvá 87
hodín.

Samček koníka morského
privádza na svet mláďatá,
nie samička.
•
Počas druhej svetovej vojny trénovali Američania
netopiere na zhadzovanie
bômb.
•
Najznámejšie slovo na planéte je OK, druhé je Cocacola.
•
Eskimáci používajú chladničku na to aby im nezamrzli potraviny.
•
Priemerný slon vyprodukuje za deň priemerne 25
kíl exkrementov.

Vlajka Lýbie ako jediná na
svete pozostáva len z jednej
farby (zelenej).
•
Na výrobu pol litra medu
musia včely obletieť cca 5
miliónov kvetín.
•
Oko pštrosa je väčšie ako
jeho mozog.
•
Na Mount Evereste nie je
možné uvariť vajíčko na
tvrdo.
•
U nás sa pred druhou
svetovou vojnou jazdilo
vľavo.
•
Žiaci základných škôl v
Nórsku nedostávajú známky.

Názov populárnej čokolády
Milka je vlastne skratka ?
Tvorcovia názvu vtipne
spojili dve nemecké slová
- Milch (mlieko) a Kakao
(kakao) - tak vzniklo slovo Milka.
•
Keď sa pokúsite mať pri
kýchnutí otvorené oči,
môže vám ich vytlačiť z
hlavy.
•
Golfová loptička má 360
bodiek.
•
V roku 1995 sa potopila japonská loď z dôvodu, že na
ňu z výšky 10 tisíc metrov
padla žijúca krava, ktorá
omylom vypadla z ruského
nákladného lietadla.

Jediné jedlo, ktoré šváby
nezjedia, je uhorka.
•
Najdlhší záchvat štikútania
(čkania) trval podľa Guinessovej knihy rekordov
68 rokov.
•
Na svete je 23 % škôd na
kopírkach spôsobených
tým, že ľudia na nich sedia a snažia sa okopírovať
vlastné zadky.
•
Zapaľovač bol vynájdený
predtým, ako boli vynájdené zápalky.
•
Ak by bola bábika Barbie
skutočná žena, jej miery
by boli 39-23-33 a bola by
vysoká 215 cm.

Varínčan
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Našou prírodou
Slovensko je krajinou prírodných krás. Či už je to prírodné členenie,
alebo rozmanitosť fauny a flóry. Sú tu krásne miesta, ktoré potešia srdce
človeka. Súčasne sa menia a každú chvíľku je možnosť vidieť ich inak.
Aby sa zachovala krása okamihu, dá sa použiť fotoaparát. Ale aj jeho
použitie je rozdielne. Ako v každej ľudskej činnosti, aj toto ide jednému lepšie a inému menej dobre. 11.októbra tohto roka mal vernisáž fotografickej
výstavy v Krajskom kultúrnom stredisku v Makovického dome v Žiline,
náš mladý spoluobčan Martin Hodoň. Tento len 23 ročný mladý muž sa
pri prechádzkach prírodou inšpiroval krásou ktorú skúša zachytiť svojím
fotoaparátom. Jeho jedinečné fotografie prezrádzajú, že pohľad cez objektív
je veľmi zaujímavý. Dokáže zachytiť okamihy ktoré si často ľudské oko
neuvedomuje. Venuje sa výlučne fotografovanie divej prírody (wildlife).
Získal viacero ocenení za svoje práce, ktoré zverejňuje v časopisoch Naše
poľovníctvo a Poľovníctvo a rybárstvo. Je členom Slovenského klubu
fotografov a aj napriek tomu že sa fotografovaniu venuje len približne 6
rokov, má už svoje renomé. V jeho fotkách vidieť cit pre krásu a okamih,
ale aj šikovnosť čo sa týka využitia fotografickej techniky. Ale treba za
tým vidieť aj trpezlivosť a nespočetné hodiny čakania na správny okamih,
ktorý sa často ani nenaskytne. O to viac si treba vychutnať zábery ktoré
sa mu podarili.
Aj táto výstava nám ukazuje že medzi nami žijú šikovní ľudia, ktorí
majú vzťah k prírode a svojmu okoliu. Verím že z dielne tohto autora uvidím ešte veľa krásnych záberov, ktoré svojou nádherou potešia každého
milovníka prírody.
Miroslav Kuliha

„K fotografovaniu ma priviedla túžba podeliť sa s ostatnými ľuďmi o
zážitky z častých návštev prírody, kde vznikajú moje fotografie. Nimi sa
usilujem prezentovať krásu slovenskej prírody, nahliadnuť do skrytého
života zvierat a priblížiť ich život, vzdialený od bežného zhonu ľudskej
civilizácie,“ opisuje Martin Hodoň svoj vzťah k fotografovaniu.
Z vernisáže výstavy, ktorá sa uskutočnila v pondelok 11. októbra

foto + sudoku: Miroslav Kuliha
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Varínsky futbal
Skončila sa jesenná časť súťaže. Odohrali sme viacero dobrých,
ale aj priemerných stretnutí. Dúfame, že zimná príprava doženie všetko
to, čo sme zmeškali v jeseni. Našou prioritou bude zachrániť piatu ligu
u mužov, druhú ligu u žiakov a postúpiť s dorastom do piatej ligy . Tieto
predsavzatia sú veľmi ťažké, ale reálne . Všetko záleží na zimnej príprave
- ako zodpovedne budú hráči pristupovať k tréningom. My sa im budeme
snažiť zaistiť čo najvhodnejšie podmienky ,či už na pomocnom ihrisku,
alebo v telocvični, kde budú zimnú prípravu absolvovať.

Tabuľka mužov po poslednom jesennom 13. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ŠK Javorník Makov
OFK Kotešová
OŠK Rosina
ŠK Juventus Žilina - Závodie
Fatran Dolná Tižina
FK Strečno
ŠK Belá
Pokrok Stará Bystrica
FK Polom Raková
Slovan Podvysoká
KINEX Bytča
Slovan Rudinská
Slovan Nová Bystrica
Fatran Varín

13 11
13 7
13 8
13 7
13 7
13 6
13 6
13 4
13 5
13 4
13 3
13 4
13 2
13 2

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

2
2
4
4
5
4
5
5
7
7
6
8
8
9

47:17
30:15
17:17
19:14
27:21
27:26
23:33
17:15
24:32
14:16
15:17
18:22
11:29
10:25

33
25
25
23
22
21
20
16
16
14
13
13
9
8

61:6
43:15
39:15
32:23
29:26
23:20
28:41
28:21
42:36
28:39
20:36
12:30
12:22
6:73

33
25
23
22
22
22
19
18
17
16
14
14
6
0

Tabuľka žiakov po 13. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ŠK Belá
11 11
TJ VTJ Rajecké Teplice
10 8
Tatran Oravské Veselé
13 7
ŠK Tvrdošín
12 7
FC Lokomotíva ŽOS Vrútky 13 7
KINEX Bytča
12 7
Družstevník Dlhá nad Oravou 13 6
Oravan Oravská Jasenica
12 5
Slovan Skalité
14 5
FK Slovan Trstená
13 5
ŠK AQUA Turčianske Teplice 13 4
FK Rajec
13 4
Fatran Varín
12 1
TJ Štart Veľké Rovné
13 0

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

0
1
4
4
5
4
6
4
7
7
7
7
8
13

Tabuľka dorastu po 13. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TJ Višňové
TJ Fatran Varín
OFK Teplička nad Váhom
VTJ Rajecké Teplice-Konská
FK Ďurčiná
TJ Iskra Lietavská Svinná
TJ Kolárovice
ŠK Štiavnik
FK Fatran Dolná Tižina
TJ Tatran Bytčica
TJ Štart Veľké Rovné
ŠK Podhorie
TJ Divina
OŠK Kamenná Poruba

11 10
11 9
11 8
11 6
11 6
10 5
11 5
10 4
11 4
11 3
10 3
11 3
11 2
10 1

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

0
2
3
4
4
3
5
5
6
7
6
8
8
8

28:12
34:15
48:15
29:20
24:18
26:18
29:25
23:21
22:31
22:23
11:22
15:40
8:29
8:38

31
27
24
19
19
17
16
13
13
10
10
9
7
4
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Sobota 20. november

Námestie sv. Floriána

Tradičný Ondrejský jarmok

Streda 24. november

18.00 hod. MKS

Novinky v knižnici
Beletria:
Patrick Swayze- Lisa Niemi
Ružena Scherhauserová
Raymond A. Moody
Slávka KOleničová
Denisa Fulmeková
Michail Bulgakov
Miroslava Varáčková
Joy Fieldingová

Žil som skvelý život
Už viem, že chcem teba
Záblesky večnosti
Nádej stratených duší
Čakáreň
Mistr a Markéta
Anjeli noci
Nebezpečná zóna

Diskusné fórum

predstavenie kandidátov v komunálnych voľbách 2010 a beseda
s voličmi

Streda 1. december
cena: 6,50 € 

Autobusový zájazd do Jablonky

prihlášky: MKS

Sobota 4. december

15.00 Námestie sv. Floriána

Stretnutie s Mikulášom
a rozsvietenie vianočného stromčeka

Inzercia
Požičovňa spoločenských šiat
od 33 do 50 €
možnosť kúpy šiat
Ulica 1.mája Žilina
Tf.č.: 0904 837 041
Chcete mať pri spoločenských podujatiach
príjemné prostredie?
poradím, navrhnem, zrealizujem
– výzdobu, aranžmány...
Peťa Zaparaníková
interiérový dizajnér, aranžér
telefón: 0905 605 299

Pre deti:
Anna-Marie Pol
Fern Michalsová
Thomas Brezina
Vitalij lichoded
Zdenka Teisingerová

Tancuj, chlapec odinakiaľ
Keď ma raz oklameš
Klub záhad – Úkryt grófa Drakulu
Medvedíkov sen
Človiečik a človiečka

Pôžičky – platba ihneď
Telefón: 0918 949 325
0903 473 947
QUATRO, TRIANGEL
Držitelia kariet – príďte si po pôžičku do výšky
3 000 €
kontakt: 0904 837 041

Poplatok za upomienku 1 €

Knižnica otvorená:
Po-Pi 10.00-18.00hod
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Za nesprávny úvod do krížovky 9 /2010 sa ospravedlňujeme.
Správna odpoveď znela: Môžeš zjesť koľko chceš, ale jednu mi tam nechaj.“
Vyhráva pani Anna Dávidiková, Varín 818
Vels, Kokomo, Monti,
2. časť
amilan, Kars, tajničky
oolit

Planétka

Vedúci autobazáru hovorí zamestnancovi: „Ak sa vám
podarí predať túto haraburdu, ocením vás ako druhého
najlepšieho predajcu áut v republike.“ „Prečo nie ako
(odpoveď je v tajničke krížovky)
prvého?“

Nemec
Telovýchovná jednota
Japon. objemová miera

MPZ áut
Poľska

Stará čínska
flauta

Vajce (lek.)

Autonómna
oblasť
1. časť
tajničky

Posielala
(bás.)

7. časť
tajničky
Česká TV
stanica

Jedovaté
hady, kobry

3. časť
tajničky

Zväz

Citoslovce
prekvapenia
Drvili na
prach

Búchajú,
trieskajú
Papagáj
Japonské
vlákno
Poľské
vlákno

Smerovalo
(kniž)

Mušľa
Upraví v pare

Starorímska
bohyňa
úrody

Múza ľúb.
poézie

Topánka, po
česky

Ženské meno

Vlastnou
rukou

Aréna, po
nemecky

Znač. pre
Ludolfovo č.
Japonský
prozaik

Staroegypt.
boh slnka
Urobil,
vykonal
Chorobná
zúrivosť

Polovica
Staroslovan.
boh hromu
Okrasná
drevina

Pripravila
varom
Mesto v USA

Mesto v Indii

Ruská rieka
Hornina s
guľôčkovou
štruktúrou

Grécke
písmeno
4. časť
tajničky

Silný muž
(expr.)
Kanál
Časť tenisovej
hry
Konzervoval
dymom

Oblok

Meno Otílie
Čínske ženské meno

Tropický
plod

Pustovníci

Taliansky
básnik

♣

Tam

Spája tmelom

Tamto

5. časť
tajničky

♣

Len

Spôsob úpravy kvetov

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

Uzlový
telefónny
obvod

Šošovka

Mäkká, pevná elastická
látka

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

Značka kva- Druh a radca
Autor:
Jozef Blaho Túlium (zn.) litnej múky Mohameda

Kraj

Ani (bás.)

Stolík na hru Druh revolv kocky
vera

Český maliar
a grafik

Poroba

Náter

Osobné
zámeno

Lepidlo

Zaslal, poslal

Lebo (bás.)

Plúž

Latinská
predložka (od)

Ironický
človek

6. časť
tajničky

Mučila

Zorný uhol,
stránka
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