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MESAčNý SPRAVODAJ O žIvote varína w ročník xVi w číslo 165 w terra varna 1254
Z OBSAHU ČÍSLA:
r Rozhovor so starostom obce
r Otec biskup vo Varíne
r Aktivity varínskej školy
r Ako sme podporili Deň narcisov
r Deň matiek

Všetky kvety do rúk mám
vkladáme ako drahokam.
Za ich lásku plnú nehy,
za radostné detské brehy,
za ich štedrosť, starosť v hlave,
za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávku nad kolískou,
za to, že vždy stoja blízko,
aby nás vždy pohladili,
vypočuli, pochopili, poradili.
Naše mamy nežné, milé, drahé.

0,33 € 10,-Sk

Máj 2009
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Rozhovor so starostom obce
miestach sa uvažuje so spomaľovačmi, podobne
ako na Ulici školskej. Informatívne tabule s názvom obce sa už pripravujú – môže byť aj tabuľa
s naším erbom – víta vás obec Varín -.
3/ Problémom je asi aj parkovanie. Čo plánujete urobiť s parkovaním po oboch stranách
Martinčekovej ulice. Mnohokrát je problém
tadiaľ prejsť. Vozovka zúžená, chodníky
obsadené. ..
1/ Svojvoľné poškodzovanie a ničenie verejného majetku kvôli vlastnému potešeniu,
ničenie zelene na námestí a znečisťovanie
verejných priestranstiev, je problém nielen
u nás. Páchatelia sú vo väčšine prípadov
neznámi. Existuje viacero možností na eliminovanie takýchto prejavov vandalizmu.
Jedným z nich je aj zavedenie kamerového
systému., ktorý by monitoroval „problematické“ miesta. V niektorých, možno aj
menších obciach ako je naša tento systém
už funguje. Neuvažuje sa s niečím podobným aj vo Varíne?
Je smutné, že sú medzi nami občania, ktorým
poškodzovanie spoločného majetku spôsobuje
potešenie – viď. zrezané stromčeky na námestí,
2x opravovaná informačná tabuľa obce, rozbité
vývesné skrinky, poškodený vianočný stromček,
zničené svetielka. ... žiaľ, je toho dosť.
Na kamerový systém máme pripravenú finančnú
štúdiu – kamery by boli umiestnené na inkriminovaných miestach – námestie, veľkokapacitné
kontajnery....a dali by sa rôzne premiestňovať.
Kontajnery by sa využívali iba nato, na čo sú
určené, poškodzovatelia verejného majetku
by boli usvedčení.... Kamerový systém by bol
čoskoro finančne vykrytý.
2/ Uvažuje sa so sprehľadnením dopravného
systému v obci? S osadením príkazových
dopravných značiek, prípadne na neprehľadných križovatkách zrkadiel? Taktiež
informatívne značky s názvom obce na
niektorých vstupoch do Varína chýbajú.
Mnohé obce majú názvy na tabuliach so
svojím erbom. Nebude niečo také aj u nás?
Bolo by to dobré nielen pre návštevníkov
a turistov, ale pre všetkých Varínčanov. Aj
toto by bol spôsob výchovy k vlastenectvu.
Mnohé deti a mládež naše symboly vôbec
nepoznajú.
Pripravili sme projektovú dokumentáciu na
riešenie dopravného systému v obci. Financie
budeme čerpať z eurofondov.
Týka sa rekonštrukcie miestnych komunikácií
a chodníkov, dopravného značenia, na viacerých

Martinčekova ulica je v správe Žilinského
samosprávneho kraja. Viackrát som požiadal
políciu, aby vykonala kontrolu dodržiavania
dopravných značiek, ktoré na spomínanej ulici
nedovoľujú odstavovať autá. Kontroly sú vykonávané, nedisciplinovaní vodiči pokutovaní.
Žiaľ, s nedisciplinovanosťou občanov nemôžeme viac nič robiť.
Problémom nie je iba Martinčekova, ale i Hrnčiarska ulica a ďalšie. Veľakrát dosť sebecky odparkované autá, rôzny materiál a často
bezohľadné vykonávanie prác znemožňujú
ostatným bezpečne prechádzať ulicami. Cestou
stavebného úradu vykonáme kontrolu prevádzania rekonštrukcií na rodinných domoch
a ich okolia.
4/ Ako pokračujú práce na vybudovaní nového
cintorína? A kde to presne bude?
Vypracoval sa doplnok územného plánu, začala
sa robiť projektová dokumentácia pre nakladanie s ornicou a robia sa prípravné práce pre
územné povolenie.
Nový cintorín bude za futbalovým ihriskom,
smerom k Rybníkom a prístupovou cestou bude
vstup na ihrisko.
5/ Plánujete upraviť Námestie sv. Floriána a
premiestniť sochu partizána? Kedy?
Sochu partizána zatiaľ neplánujeme premiestniť.
Finančné prostriedky, ktoré by boli potrebné
na jej premiestnenie využijeme na potrebnejšie
aktivity. Chcel by som však požiadať všetkých
občanov, aby neničili mramorový obklad na
podstavci pod sochou a schodíkoch. Obtrhané
a olámané kusa mramoru určite neprispievajú
k zlepšeniu vzhľadu námestia.
6/ Ktorý problém v rozvoji obce je najakútnejší a treba ho riešiť ako prvý?
Je toho viac, čo treba riešiť.
Teraz chceme hlavne využiť možnosť čerpania
financií z eurofondov.

Získali sme financie vo výške 1 394 145 € na
rekonštrukciu základnej školy. Projekt je schválený a už v najbližších mesiacoch sa začnú práce.
Rekonštrukcia by mala trvať asi 15 mesiacov.
Vypracovali sme projekt a vládou SR sme boli
vybraní do záchranného systému SR. Tým sme
získali na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
265 550 €.
Ďalej budeme pracovať na verejnom osvetlení,
na ktoré sme získali 232 357 €.
Spracovávame projekt na revilitalizáciu parku
a miestnych komunikácií, kde môžeme získať
995 818 €.
Podotýkam, že sú stanovené pravidlá, ako sa
môžu financie čerpať. 50% sa môže použiť na
rekonštrukciu komunikácií a 50% na podporné
aktivity – úprava zelene, inžinierske siete, námestie, lavičky, autobusové zastávky... musia
byť najmenej štyri.
Doteraz musela obec pri rekonštrukcii miestnych komunikácií preukázať vlastníctvo, resp.
iný právny vzťah oprávňujúci užívať predmet
projektu, teda aj pozemok pod cestou, chodníkom. Ako však vyplýva z uznesenia Vlády SR
zo dňa 16. januára tohto roku, v nasledujúcom
období bude stačiť, ak sa obce pri stavebných
investíciách preukážu právoplatným stavebným
rozhodnutím príslušného stavebného úradu.
Pri podporných aktivitách obec vlastníctvo
preukázať musí.
Výška financií pre jednotlivé oblasti je stanovená
nariadením Ministerstva vnútra a Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky a odvodzuje sa od počtu obyvateľov podľa posledného
sčítania ľudu.
Na všetky projekty musí obec prispieť sumou
vo výške 5%.
Pracujeme na cezhraničnej spolupráci s Poliakmi
a Čechmi. Týka sa výstavby športovísk a bazéna v autocampingu. Cezhraničná spolupráca
podporuje rozvoj cestovného ruchu. V podstate
to znamená, že rovnakú aktivitu (výstavbu
športoviska) musí vyvinúť aj druhá strana a
spoločne organizovať výmenné pobyty svojich
obyvateľov.
Ďakujem za rozhovor.
ksch
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Príchod jari

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Jar ako výkrik mladosti
Jar ako teplo dlane
Jar ako pohľad milého
Už sila zimy slabne

Narodili sa:

Jar ako biela snežienka
A žltý narcis k tomu
Jar ako tvoje objatie
Tvoj hlas podobný spevu

„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.“

Srdce nechladí už ľad
A sneh mi umyl tvár
Už nebojácne kráča
Sebavedomá jar
Jar ako dieťa v lone
Jar ako príchod lásky
Jar lúčom pohladí ťa
Krémom ti zotrie vrásky
A ako dieťa čaká
Úsmev a nehu matky
Nemať nič, len jej pohľad
Čas jari je tak krátky

Martina Halečková
Aneta Holecová
Tereza Červíková
Šimon Rafajdus
Dávid Štefánek

14.3.2009
14.3.2009
18.3.2009
30.3.2009
7.4.2009

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:
pani Kamila Jánošíková 
pani Jozefa Jozefčiaková
pani Mária Piovarčiová
pán Jozef Smolka
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

86.
83.
82.
82.
81.
78.
78.
77.
77.
77.
76.
74.
73.

pán Aladár Ondrejka
pani Žofia Verčíková
pani Albína Milová
pán Jozef Piš
pani Anna Synáková
pán Ján Štefanatný

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

Okrúhle narodeniny oslavujú:
85-te pán Anton Mucha
70-te pani Etela Chovanová
pani Alžbeta Chabadová
pani Anna Muráriková
pani Helena Cigániková

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!
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Slávnosť farnosti
V nedeľu 26. apríla nás navštívil Otec biskup Tomáš Galis.
308 mladých ľudí prijalo z jeho rúk sviatosť
birmovania. Prvýkrát v histórii našej varínskej farnosti sviatosť birmovania vysluhoval biskup Žilinskej diecézy. Varín do nej
patrí od februára minulého roka, kedy sa
začala písať jej história.
O birmovke sa hovorí ako krste kresťanskej
dospelosti.
Vo sviatosti birmovania sa dopĺňa sviatosť
krstu a prehlbuje sa jeho účinnosť.
Kto prijíma túto sviatosť stáva sa zrelým
kresťanom.

Sprievod z fary
do kostola

Sviatosť birmovania sa udeľuje mazaním
krizmou /vzácny voňavý olej, ktorý posvätil biskup/ na čele birmovanca, a to sa deje
vkladaním ruky a slovami:
„Prijmi znak  Daru Ducha  Svätého.“
Pomazanie po krste, pri birmovaní a pri
vysviacke je znakom posvätenia.

Svojmu pastierovi
varínske ovečky

Po birmovke sa v živote kresťana nemusí
zmeniť nič, alebo sa môže zmeniť všetko
k dobrému. Závisí to iba od osobného
pričinenia.

Otec biskup
udeľuje sviatosť
birmovania

Sviatosť birmovania v nás zveľaďuje
dary Ducha Svätého. Sväté Písmo hovorí
o siedmych daroch Ducha Svätého. Sedem
je symbolické číslo vyjadrujúce plnosť:
Dar múdrosti 
Dar rozumu
Dar sily
Dar poznania
Dar rady
Dar nábožnosti
Dar bázne voči Bohu

Odovzdanie daru
Chlieb a víno

Birmovanci prinášajú obetné dary

Záverečné požehnanie

Svätá omša začína

foto: Š. Cvacho

Spoločne s birmovancami prosíme:
Pane Ježišu, ty si sľúbil, že nás nenecháš
osamelých, že nám pošleš svojho Ducha.
Prosíme ťa za jeho dary:
Prosíme ťa o dar múdrosti, aby sme sa
vedeli správne rozhodovať.
Prosíme ťa o dar rozumu, aby sme správne
porozumeli Božiemu slovu a vždy rozoznávali dobro od zla..
Prosíme ťa za dar sily, aby sme premáhali
všetky pokušenia.
Prosíme ťa za dar poznania, aby sme dokázali vidieť krásu okolo seba
Prosíme ťa za dar rady, aby sme vedeli
nájsť východisko z ťažkých situácií.
Prosíme ťa za dar nábožnosti, aby sme si
zachovali vieru.
Prosíme ťa za dar bohabojnosti, aby sme
vždy pamätali na Boha a z úcty k Nemu sa
chránili zlého.

Otec biskup prichádza do nášho chrámu

Sviatosť birmovania
prijímaná z rúk generálneho vikára
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Matičné okienko
Vojnový
slovenský štát?!
3.časť

Do piatej triedy základnej školy som chodil už
na Českú ulicu do Masarykovej školy. Vtedy, bolo
to na jeseň 1939, Nemci zaútočili na Poľsko. Našli
si svoj dôvod, aby Poľsko obsadili. Nie však celé.
O východnú časť Poľska sa podelili so Sovietskym
zväzom. Nám ponúkli, že si môžeme svojou armádou znova získať naše, Poliakmi zabraté územia
(oravské a spišské obce i Tatranskú Javorinu).
Naša škola bola v susedstve priestorov filiálnej
stanice, a tak sme ako žiaci mali možnosť sledovať
nakladanie slovenského vojenského materiálu na
vlakový transport. Videl som aj čosi ako slovenské
tanky. Boli to také pomerne malé pásové obrnené
vozy (asi z výzbroje bývalej česko-slovenskej
armády). Ako také zvedavé deti nás zaujímalo,
ako sa bude ten materiál nakladať. Medzi zvedavcami neboli iba deti. Medzi tými, ktorých to
zaujímalo bolo možno viac dospelých ako detí.
Vtedy som si všimol, že z domov, ktoré stáli pri
trati, vybiehali s plnými náručiami jedla- plechy
s rozličnými koláčmi, buchtami alebo palacinkami
a týmito dobrotami ponúkali vojakov. Bolo tam
veľa radosti aj plaču.
Ľudia mali pocit, že teraz naša armáda oslobodí Tatranskú Javorinu, spišské i oravské obce
a neskôr aj Košice, Komárno aj Nové Zámky a Slovensko bude celé slobodné a naše. Nemci nám
vraj vtedy ponúkali veľký kus Poľska až hádam
po Krakov, či Novy Targ, ale naši predstavitelia
odmietli. My nechceme nič iné, len to čo je naše.
Vtedy ma učil učiteľ, ktorý sa ako vojak
slovenskej armády zúčastnil poľského ťaženia
v celom období jeho trvania. Keď skončilo, vrátil
sa nakrátko učiť späť do našej triedy. Rozprával
nám zaujímavé vojnové zážitky. Spomínal ako
ich radostne vítali všade, ale najmä tam, kde boli
naši okupovaní Poliakmi. Rozprával aj o tom, že
s akým strachom utekali ľudia z poľského územia,
ktoré obsadzovali na základe dohody s Hitlerom
Sovieti. Poliaci, ale aj Ukrajinci i Rusíni boli šťastní, keď sa dostali do rúk slovenskej armády.
Životné podmienky občanov sa u nás stále
zlepšovali a aj tí, ktorí boli zo začiatku skeptickí,
pomaly ale isto zmenili svoj nedôverčivý postoj.
Nepočul som vtedy nijaké šomranie na vládu, na
politické smerovanie, ani na hospodárske výsledky. Zdražovanie nebolo. Nadávanie bolo počuť
len z večerného londýnskeho rozhlasu, ktoré
začínalo zvučkou: „Bum-bum-bum-bum.“ Ľudia
to nebrali vážne, lebo poznali skutočnosť a brali to
s humorom ako známe „Rádio Jerevan”. Skutočný
stav však našich nepriateľov riadne škrel. Závisť
splodila nenávisť. Čím bolo u nás lepšie, tým viac
sa zvyšoval potenciál nenávisti našich neprajníkov
voči nám. Nebezpečenstvo pre štát hrozilo viac
zvonku ako zvnútra. Vo vnútri boli prijateľné
pomery pre všetkých, aj pre komunistov. Veru,
toľko voľnosti i tvorivých možností ako mali za

Slovenského štátu, nemali ani za komunistického
socializmu. Určite mali aj nie malé príjmy, keď
si mohli dovoliť pravidelne navštevovať známe
bratislavské kaviarne a viechy. Stretávali sa tam aj
s niektorými vtedajšími známymi vládnymi predstaviteľmi a pri kávičke alebo pri vínečku naozaj
demokraticky a bez prenasledovania viedli spolu
politické debaty. Žeby bol toto ten niektorýmiv tom čase ešte ani nežijúcimi- ľuďmi označovaný
fašizmus? Na základe čoho ľudia dnes hovoria
o fašizme existujúcom vtedy u nás? Veď ja, ktorý
som v tých časoch žil už ako gymnazista, o tom,
žeby bol na Slovensku voľajaký fašizmus, nič neviem. O fašistoch som síce denne čítal a počúval,
ale tí boli iba, opakujem, iba v Taliansku. Fašistov
som aj videl, ale len niekde na filmovom plátne,
možno v Ríme alebo v Etiópii, kde talianska
fašistická vláda zaútočila na nevyzbrojených
Habešanov. Samozrejme, zvíťazili a filmové štáby
si prišli na svoje. Prvým a najväčším fašistom bol
Benito Mussolini, ktorý v Taliansku založil svoju
politickú stranu a pomenoval ju fašistickou. Pre
nás Slovákov bol ešte jeden, smutne známy veľký
fašista. Bol to minister zahraničia talianskej fašistickej vlády gróf Ciano, veľký priateľ Maďarov.
Ten spolu s nemeckým von Ribbentropom má na
svedomí Viedenskú arbitráž, v ktorej sa postaral
o odtrhnutie južného Slovenska a jeho pridelenie v prospech iredentistického Maďarska aj so
všetkými tragickými dôsledkami na tamojšie
slovenské obyvateľstvo.
Myslím, že názov fašistickej strany vznikol
v Taliansku na základe snahy o kontinuitu sily
moci starovekého Ríma. Mussolini, opierajúc sa
o slávnu históriu Rimanov, chcel vo svojom filozoficko-politickom smerovaní posilniť sebavedomie
Talianov a vyniesť ich opäť do výšin, medzi najväčšie mocnosti sveta. Svoj plán aj začal veľkým
víťazstvom nad slabučkými Habešanmi (Etiópiou). Pokračoval spriatelením sa s Nemeckom,
ktoré sa už vtedy javilo ako najsilnejšia mocnosť
Európy. Spolu s Hitlerom, nemeckým kancelárom,
vytvorili Mocnosti osi. Domnievam sa, že celá
talianska fašistická idea, či filozofia, sa opierala
o alegorickú historickú predstavu deja, keď Lictori v sprievode Rímskeho senátu vždy pred jeho
slávnostným zasadaním symbolicky niesli zväzok
prútov, v strede ktorého bola upevnená sekera
vyčnievajúca svojím ostrím. Čo asi predstavuje
takáto symbolika, si každý môže domyslieť.
Ak sa pozrieme do latinského alebo talianskeho
slovníka, uvidíme, že slovo „fascis, is, m.“ znamená zväzok (zväzok prútov), v ďalšom význame
tiež priamo fašista. Teda, mohlo by nám byť jasné,
odkiaľ ten názov pochádza. Z lingvistického pohľadu sú fašisti v preklade akísi zväzáci.
Talianska fašistická strana mala na tomto základe istotne vypracovaný aj voľajaký politický
program. Ten však nepoznám a nepoznám ani
fašistický znak. Myslím si však, že tí, ktorí dnes
o fašizme rozprávajú, by mali o týchto veciach
aspoň niečo vedieť.
Čo sa týka tzv. „nemeckého fašizmu“, to je
úplne mylné označenie. Nemci nemohli fašisti,

lebo fašistami boli Taliani. Nemci neboli ochotní
preberať politickú filozofiu od nikoho, ani od Talianov. Na rukávoch nosili svoj znak- hákový kríž,
na ktorom boli jasne viditeľné iniciálky politického
smerovania: NSDAP. V slovenskom preklade to
znamená: Národno-socialistická-nemecká-robotnícka strana. V nemeckom origináli to je: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.
U nás za Prvej slovenskej republiky panovala
iná politická idea. Tá stála na základoch kresťanskej filozofie, našej ľudovej kultúry i priateľskej
a dobrosrdečnej povahy slovenského človeka.
Politická strana, ktorá odzrkadľovala našu
národnú povahu, sa nazývala ľudovou stranou.
Bola to Hlinkova slovenská ľudová strana. Tejto
strane a jej politickému smerovaniu slovenský ľud
vo voľbách preukazoval svojimi hlasmi najväčšiu
dôveru, napriek tomu, že nemala vo svojom názve
slovné označenie „kresťanská“. Slováci stáli za
ňou preto, že verili jej zakladateľovi, jej vedúcim
predstaviteľom, lebo poznali ich nezištnú lásku
k národu a ich úsilie konať dobro pre všetkých
našich občanov.
Áno, mali sme, prirodzene, aj my slovenské
štátne symboly tak, ako každý právny štát kdekoľvek inde vo svete.
Hákové kríže alebo iné štátne symboly to však
neboli. Vtedy bol každý príslušníkom nejakého
národa, ktorého symboly mu boli vlastné a preto
ich rád nosil. Bezdomovských svetoobčanov vtedy
nebolo. Nosiť cudzie znaky nebolo v móde. Vtedy
sa každý snažil, aby svojím správaním dobre
reprezentoval seba, svoju rodinu, obec, mesto,
národ i štát. Hovorili nám: „Nech budete kdekoľvek, pracujte a konajte vždy tak, aby si vás ľudia
mali začo vážiť.“ Toto bola naša národno-štátna
ideológia a naši vládni predstavitelia sa vyjadrili,
že my ani inú nepotrebujeme a ani nechceme. Vo
všetkých iných sa nachádza viac-menej skrytý
ateizmus, ktorý je pre nás už viac ako tisíc rokov
neprijateľný.
V období slovenského štátu som mal už ako
gymnazista možnosť sledovať prudký rozvoj
úrovne vo všetkých oblastiach národného hospodárstva, ale aj školstva, kultúry a športu. Všade sa
to rozhýbalo. Ľudia na všetkých miestach pracovali s radosťou a zodpovedne, zanietene, bez politických nedorozumení a bez závisti i nenávisti. Patrilo by sa, aby naši historici v Pamäti národa zistili
a zaznamenali všetko to hmotné i nehmotné, čo
sa za tých iba šesť rokov vybudovalo. V mestách,
v obciach, na cestách, aj v oblasti železničných
tratí, viadukty, tunely, sedačkové lanovky, či posledný úsek kabínkovej lanovky na Lomnický štít,
hydroelektrárne, atď., atď. V sociálnej oblasti sa
v niektorých mestách a mestečkách stavali rodinné
domy za veľmi výhodných podmienok. Ľuďom
takto postavili celé ulice. Všade sa veľa stavalo.
Spomeniem ešte niekoľko významných stavieb
v Bratislave. Bol to napr. vysokoškolský internát
Horský park. A vlastne, celé vysoké školstvo
zaznamenalo nebývalý rozmach. Postavil sa komplex Jezuitského gymnázia aj s internátom na Kalinčiakovej ulici. Teraz v ňom sídli farmaceutická
(pokračovanie na strane 12)
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Škola informuje
Projektový deň matematiky
a prírodovedných predmetov
Matematika ako vyučovací predmet má
v škole nielen dominantné postavenie, ale aj
povesť ťažko zvládnuteľného a odstrašujúceho predmetu u mnohých žiakov.
27. marec 2009 sa na našej škole niesol v znamení netradičného osvojovania vedomostí
z matematiky a prírodovedných predmetov–
prírodopisu, fyziky, chémie, zemepisu.
Predmetová komisia matematiky zorganizovala v tento deň pre všetky ročníky aktivity
zamerané na podporu matematického a prírodovedného myslenia, rozvoj tvorivosti
a súťaživosti žiakov.
Pre 1.– 4. ročník sme pripravili pracovné
listy, pexesá a rôzne zaujímavé didaktické
hry. Svoje zručnosti a tvorivosť malí žiaci
preukázali pri rozličných stavbách zo súprav
LEGO Dacta.
Do prvých tajov prírodovedných predmetov
boli uvedení štvrtáci a piataci, ktorí sa doteraz
ešte nestretli s chémiou či fyzikou, zaujímavo
pripravenými prezentáciami. Vyskúšali svoje
prvé jednoduché chemické pokusy i prácu
s mikroskopom, prežili prvé pocity byť a pracovať v odbornej učebni, ktorá má svoje čaro,
ktoré doteraz nepoznali.
Zaujímavosti, s ktorými sa žiaci stretávajú pri
výučbe jednotlivých predmetov veľakrát považujeme za samozrejmosť, nad ich príčinami
a podstatou sa často vôbec nezamýšľame.
Vtipnou a zábavnou formou sa nám podarilo
prepojiť vedomosti z prírodovedných predmetov a matematiky v súťaži Milionár.
Veľký záujem u žiakov mal aj vymyslený
príbeh Detektívka, kde na základe rôznych
indícií, použitím vedomostí a internetu, žiaci
hľadali riešenie príbehu.
Uplatnenie našli aj žiaci s „básnickým črevom“. Počas tohto dňa sa stali matematickými spisovateľmi. Tvorili matematické
príbehy, rozprávky, básne s témou číslica
a číslo. Matematické myslenie a logiku si
trénovali riešením osemsmeroviek, krížoviek, rébusov, ale aj testov zo vzdelávacieho
systému Albert.
Siedmaci a ôsmaci prejavili súťaživého matematického ducha v matematickej súťaži
MATBOJ.
„Bohovia dali človeku dve ruky, aby ich neobťažoval s každou maličkosťou“, určite aj s týmto výrokom slávneho Pytagorasa, sa stretli ôsmaci pri tvorbe posterov o slávnych matematikoch, chemikoch
a fyzikoch, posteroch o Archimedesovi, Pytagorasovi a Mendelejevovi.
O tom, že o takéto netradičné formy vyučovania majú žiaci veľký záujem a sú spestrením tradičného
vyučovania, svedčia aj kladné hodnotenia žiakov tohto dňa v hodnotiacom dotazníku.
Mgr. Eva Andelová
vedúca učiteľka matematiky

Slávik školy
8.4.2009 sa na našej škole uskutočnila spevácka
súťaž ľudových piesní
Slávik školy. Predchádzali mu triedne kolá.
Najlepší speváci, ktorých bolo 62, postúpili do
finálového kola.
Súťaž bola rozdelená na dve kategórie: ročníky
1-3 a ročníky 4 – 6. Jeden žiak sa zúčastnil zo
7. ročníka.
Niektorí speváci mali ku pesničkám aj inštrumentálny sprievod.
Naši žiaci dokázali, že sú nielen dobrými spevákmi, ale aj výbornými muzikantmi. Vypočuli
sme si rôzne hudobné nástroje: klavír, husle, heligónky, key board, zobcové flauty. Niektorí zasa
spievali za sprievodu hudby z CD prehrávača.
Adamko Kubala, Miloško Jánošík a Peťka Halušková dokonca vystupovali v ľudovom kroji.
Všetci žiaci sa svoju súťažnú pieseň snažili zaspievať čo najkrajšie.
Porota mala nesmierne ťažkú úlohu vybrať
najlepších, lebo ich bolo veľmi veľa. Pracovala
v zložení: predseda poroty Mgr. Romančíková,
členovia: Mgr. Kozáková, Mgr. Synáková, Mgr.
Tropková.
Ocenení účinkujúci:
kategória: 1.miesto Adko Groma, ktorý sa aj sám
sprevádzal na
na klavíri
2. miesto Tánička Pažická
3. miesto Nikolka Cvachová
Diplom za inštrumentálny sprievod získala
Anička Krajčíková
2. kategória: 1. miesto Jurko Kvočka, ktorý si svojou bravúrnou hrou na heligónke získal nielen
porotu, ale aj všetkých prítomných
2. miesto Miška Sobolová
3. miesto Janko Trizuljak
Diplomy za inštrumentálny sprievod získali
Filipko Skutecký - husle, Adamko Kubalaheligónka, Miloško Jánošík- heligónka, Peťka
Halušková-zobcová flauta, Martinka Urmínovákey board, za veľmi pekne zaspievanú pieseň
Majka Mojská
Víťazom a oceneným srdečne blahoželáme!
Počas prestávky žiaci, ktorí mali hudobné
nástroje, zabávali prítomných svojou hrou
a spevom.
„Slávik“ nám spríjemnil posledný deň v škole
pred prázdninami a všetci sme odchádzali
domov s pekným umeleckým zážitkom z vydarenej akcie.
Mgr. K.Tropková
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Učíme po novom, učíme moderne. ..
Žijeme rýchlo. Doba technického pokroku sa prejavuje takmer vo všetkých
oblastiach nášho života – školstvo
nevynímajúc. V dnešnej dobe si už
v škole nevystačíme iba s kriedou a tabuľou, zošitom a učebnicou. Naša škola rozhodne nestojí bokom od tohto
celospoločenského trendu. Všetkým
žiakom chceme vytvoriť optimálne
podmienky pre ich prácu, chceme spríjemniť, ale predovšetkým skvalitniť
výchovno-vzdelávací proces ako celok,
naučiť ich pracovať efektívne, a tak ich
pripraviť pre budúci život, na náročné
podmienky, ktoré ich čakajú.
V poslednom období boli na našej škole, vďaka úspešným projektom z dotácií Ministerstva školstva SR, zriadené
nové priestory školskej knižnice, bolo
zriadené jazykové laboratórium, ktoré
značne zefektívnilo a zatraktívnilo
výučbu cudzích jazykov.
7. apríl 2009 sa do histórie nového
trendu, ktorým sa vybrala varínska
škola, zapíše veľkými písmenami.
V tento deň bola uvedená do prevádzky interaktívna tabuľa vybavená
najmodernejšou technológiou. Stalo
sa tak vďaka finančným prostriedkom
získaných z 2 % ich daní, ktoré boli
poukázané našimi priaznivcami na
účet ZRPŠ, ako aj vďaka štedrému
sponzorovi. Žiaci si túto novinku veľmi pochvaľujú a aj vyučujúci, ktorí pri
vyučovaní tento moderný a efektívny
prostriedok používajú, zaregistrovali
zvýšenie záujmu u svojich žiakov
o výučbu týchto predmetov.
RŠ

Naši žiaci sa k tejto téme vyjadrili
takto:
Tabuľu, ktorá bola nainštalovaná v 9.A triede, považujem ja, ako aj moji spolužiaci, za
veľké plus pre školu. Všetkých nás zaujala
obrovským množstvom funkcií, ktoré v sebe
zahŕňa. Napríklad funkcia – guma. Nielenže
uľahčuje prácu týždenníkom, ale aj všetkým
žiakom v triede, pretože pri zotieraní klasickej tabule vznikalo veľké množstvo prachu.
Teraz žiaden prach nevzniká.
Túto tabuľu zatiaľ využívame na vyučovaní
matematiky a fyziky. Na matematike nás
zaujala najmä tým, že tabuľa dokáže jednoduchý náčrt učiteľa v okamihu prerobiť na
presný obrázok akoby narysovaný pomocou
pravítka a kružidla. Na fyzike sú to najmä
prezentácie, ktoré nám veľmi pomáhajú
svojou názornosťou a prehľadom zvládnuť
aj na predstavivosť náročné témy.
Marek Kadrliak, 9.B
Do našej triedy pred veľkonočnými prázdninami namontovali interaktívnu tabuľu.
Vedeli sme o nej a všetci sme boli zvedaví na
to „čudo“. Aj za krátku dobu jej používania
nás všetkých presvedčila o tom, čo dokáže.
Dá sa na nej bezprašne písať aj priamo do
premietaných prezentácií. Kým sme túto
tabuľu nemali, tak sme na fyzike prezentácie premietali pomocou dataprojektora na
stenu, kde sme ich mohli len pozerať, ale
vstupovať a písať do nich sme nemohli.
Veríme, že túto tabuľu budeme veľmi skoro
využívať aj na iných vyučovacích predmetoch a tiež, že nebude jedinou na našej
škole. Boli sme informovaní, že tabuľu nám
zakúpilo rodičovské združenie za prispenia
vďačného sponzora. Ďakujeme vám v mene
svojom aj svojich spolužiakov.
Aďka a Veronika

Sme veľmi radi, že naša škola má novinku,
ktorou je interaktívna tabuľa. Len málo škôl
sa touto novinkou môže pochváliť. Zatiaľ
sa využíva len na matematike a fyzike. Je
to veľmi zaujímavý spôsob vyučovania
a dúfame, že sa čoskoro bude využívať aj
na iných predmetoch. Nebola to lacná záležitosť. Preto sme v triede vytvorili novú
funkciu – „strážca tabule“. Dobrovoľníci,
ktorí zastávajú túto funkciu, dbajú o to,
aby nedošlo k jej poškodeniu. Svoju funkciu
berú veľmi vážne a zodpovedne. Aj ja som
jednou z nich.
Dominika
Do našej triedy pribudla interaktívna tabuľa. Aj keď názov tabuľa je spoločný, predsa
sa tieto zariadenia od seba veľmi veľmi
odlišujú. Nie je to lacná záležitosť, ale o to
viac si vážime, že ju máme. Jej obsluha je
dosť náročná záležitosť, ale naši učitelia sú
šikovní, a tak sa ju určite veľmi skoro naučia
ovládať. Chceme poďakovať rodičovskému
združeniu a nemenovanému sponzorovi, že
na ňu prispeli nemalo sumou.
Paťka a Majka
My, žiaci 9.A triedy, sme veľmi radi, že sme
do triedy dostali interaktívnu tabuľu. Je to
pomerne drahá vec, a preto sa o ňu aj zodpovedne staráme, aby mohla slúžiť aj našim
spolužiakom, ktorí prídu po nás. Zatiaľ ju
používame na fyzike a matematike a je to
oveľa lepšie ako klasická tabuľa. Nemusíme
používať kriedu, zotierať tabuľu, v triede
máme menej prachu, lepšie sa dýcha. Veľmi
sa z nej tešíme a len dúfame, že k vyučujúcim matematiky a fyziky sa skoro pridajú aj
ostatní páni učitelia a budeme ju používať
aj na ostatných predmetoch. Preto ďakujeme
našim rodičom, sponzorovi, ale aj pánovi
riaditeľovi, že nám ju kúpili.
Katka a Kvetka
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Deň
Deň matiek
V 17. storočí vo Veľkej Británii pracovalo u pánov od rána do večera
veľa detí bez nároku na voľno. Jedine štvrtá nedeľa počas pôstu bola
príležitosťou navštíviť rodičov a doniesť darčeky súrodencom. Tejto
nedeli sa začalo hovoriť „ Nedeľa matiek.“
Po celej Amerike viedla pani Anna Jarvis kampaň za špeciálny deň
pre matky, potom čo jej zomrela jej milovaná matka v roku 1908.
V roku 1914 podpísal prezident USA Woodrov Wilson v Kongrese
rezolúciu, ktorou ustanovuje sviatok Deň matiek na druhú nedeľu

Vyznanie mame
Vidím prekvapenie v Tvojich očiach a krásny úsmev, ktorý z nich vyžaruje. Vlastne
až teraz si si uvedomila, že už nie som ten
malý chlapec s rozbitými kolenami. Mami
pamätáš...? Je to už dávno, keď som otvoril
oči a pozrel sa na svet, bol biely a strašne
veľký. Mami, dnes som už dospelý a svet
je už krásny, farebný. Pozerám sa naň aj
na Teba. Vlastne si sa vôbec nezmenila, si
stále tou mamičkou ako prvý krát. Azda
ti pribudlo len pár vrások, mozole na dlaniach, a tiež jeden dospelý syn. No dnes si
tu so mnou. Stojím na prahu života, toho
ozajstného a cítim ako na mňa dýcha. Chcel
by som ťa chytiť za ruku, tak ako kedysi
keď som bol malý. Vieš mami, trošku sa
bojím, bojím sa hlasu, ktorý ma priťahuje,
je tajomný, je to hlas života mami.Hovoria
mi dospelý.
Túžil som strašne po tom slove, ale dnes,
keď som tak blízko neho, stále častejšie sa
obzerám za seba do diaľky, kde je moje
detstvo. Pamätáš mami, keď si ma priniesla
domov v bielej perinke? Pamätáš sa na autíčko s ktorým som sa tak rád hral? Pamätáš
sa na moje prvé topánočky? A na môj prvý
krok? Vidím ešte dnes krásny úsmev, ktorý
vyčarilo na tvojej tváry moje prvé slovo :
„MAMA“
A potom jedno ráno si mi dala do ruky
lízanku, na chrbát zavesila tašku a kráčali
sme spolu do školy. Tešil som sa dovtedy,
kým ma od teba neodtrhli, nechápal som to
a chcel som tomu rozumieť. Priniesol som
prvú jednotku, mami, ako je to dávno? Sú
to sekundy, hodiny, mesiace a roky plynú-

v máji. Niektoré krajiny vo svete si osvojili rovnaký deň, ale vo
Veľkej Británii sa oslavoval štvrtú nedeľu počas pôstu.
Tradičným poďakovaním je kytica kvetov a papierové blahoželanie.
A tak sa i my pripájame s poďakovaním všetkým mamičkám, starým mamám, tetám, ženám... za to, že sú a prinášajú nám pohodu,
smiech a spokojnosť. Keď im napíšeme pár hrejivých viet, urobíme
radosť im a aj sebe.

ceho času. Toho času, v ktorom som sa učil
žiť. Mami, na čo myslíš? Na to keď som
prišiel prvý krát neskoro domov? Viem,
bola to hlúposť, ale ako ti to vysvetliť? Že
som chcel prežiť kúsok ozajstného večera,
večera vo dvojici. Nie, nebolo to nič zlé, len
ten večer sa tuším spájal s prvým bozkom.
Mami, s tebou som prežil aj bolesť, pri tom
všetkom a smutnom vidím Teba, mami, ty
plačeš? Neplač, teš sa, som tu, som mladý
a som aj starý. Mladý na to, aby som vedel,
čo je život, starý na to aby som sa pohral so
svojim autíčkom.
Dnes už viem, čo je život. Krásna lúka plná
kvetov, slnko zohrievajúce svet, ľudia,
ktorých každodenne stretávam...... Ty, s
krásnym úsmevom, otec s prísnou tvárou.
Život, to je obrovský strom, pod ktorým si
môžu oddýchnuť všetci ľudia. Mami, mám
ťa veľmi rád a chcem ti v tento krásny deň,
povedať to slovo, ďakujem! Ďakujem za
cestu k životu po ktorej si ma učila kráčať.
Ďakujem za pohladenie tvojou rukou. Ďakujem za prebdené noci, v ktorých si spolu
so mnou prežívala bolesť. Ďakujem......
Mami, za všetko, ďakujem, za to čo bolo, i
za to čo príde.

Za Tvoju nehu mamička,
za Tvoju veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka,
za každú pribudnutú vrásku,
na Tvojej tvári, na dlaniach,
čo zrobené sú celé,
nech táto malá básnička,
tlmočí vďaky tisíceré.
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matiek
PRE MAMIČKU
Mamičku ja rada mám,
darček pre ňu prichystám.

Je mi veľkou oporou,
objíma ma vždy s láskou.
Mamička je pre mňa dar,
preto jej vždy pomáham.
Keď som smutná, pohladí,
dobrú radu dá mi vždy.
Dominika Repáňová, Nikola Pijáková, 4.B

Moja rodina
Mám rodinu velikú,
nerobím z nej paniku.
Rodičia – tí super sú,
poradia, no netrescú.
Mamu milú, múdru mám,
nerada jej odvrávam.
Otecko je starostlivý,
stráca pri nás veľa sily.
Moji bratia dobrí sú,
vždy mi radi pomôžu.
Benko- ten je najmenší,
najmilší a najzlatší.
Všetkých členov rada mám,
s láskou im vždy pomáham.

Moju mamu rada mám,
kvety pre ňu natrhám.
Na jej krásny sviatok,
darujem jej kvietok.
Ja ju veľmi milujem,
prstienok jej darujem
na znak mojej lásky ku nej,
to, čo cítim, povie on jej.
Sára Ďuranová, 4.B

Natália Grenčíková,4.B

Kým som sa nestala matkou,
nechápala som,
koľko sa moja mama pre mňa
obetovala.
Kým som sa nestala matkou,
necítila som,
ako veľmi som svojej matke
ubližovala, keď som ju
neposlúchala.
Kým som sa nestala matkou,
nevedela som,
aká hrdá bola na mňa moja mama,
keď som niečo dosiahla.
Kým som sa nestala matkou,
neuvedomovala som si,
ako veľmi ma moja mama
miluje...
Na to , aby sme dobre videli,
nestačí mať otvorené len oči.
Treba otvoriť aj srdce.
Matka dáva svoju lásku. To znamená,
že prijíma svoje dieťa bez akýchkoľvek
podmienok
- práve také, aké je alebo aké bude.
Matka dáva svoju osobnú prítomnosť,
aby dieťa cítilo bezpečie, ktoré tak veľmi potrebuje.
Matka dáva svoje uši. To znamená, že
nikdy nebude mať toľko práce, aby
mohla svoje dieťa vypočuť a zaujímať
sa o to čo ho trápi.
Matka dáva svoju radu, ale len vtedy,
keď o to dieťa požiada, alebo keď to
bude nevyhnutné, aby sa vyhlo niektorým chybám, ktoré urobila ona.
Matka dáva slová útechy, keď sa dieťaťu nebude dariť, alebo keď bude strácať
odvahu.
Matka dáva všetko z lásky.....
Najvzácnejšie dary sú vždy prejavom
tých najhlbších citov.

10

Varínčan

Ôsmaci sa pýtali...
„Čo trápi Varínčanov?“
Mladí ľudia, žiaci. Akí sú dnešní ôsmaci? Plní odhodlania zmeniť svet,
vyskúšať všetky možnosti a využiť všetky príležitosti na dosiahnutie
cieľa? Alebo sú pasívni voči svojmu okoliu, bez cieľov a dobrých nezištných plánov do budúcnosti?
A akí sme my?
Ak sa pozrieme do histórie, boli to práve študenti, ktorí prvýkrát zorganizovali Deň Zeme. Do akcie sa im podarilo zapojiť asi 20 miliónov
Američanov a presadiť prijatie nových zákonov na ochranu životného
prostredia. A UNESCO v roku 1983 vyhlásilo tento deň (22. apríl) za
svetový deň verejného prejavenia záujmu o ochranu životného prostredia – Deň Zeme.
Aká je súčasnosť?
Jedenásteho marca 2009 sa trinásť dvojíc rozpŕchlo do ulíc Varína
zrealizovať jednoduchý prieskum verejnej mienky. Úlohou ôsmakov
bolo zistiť, čo najviac trápi Varínčanov. Akcia sa konala ako súčasť vyučovacieho programu realizovaného Školou ochrany prírody Varín pri
Správe NP Malá Fatra. Naším cieľom bolo naučiť žiakov zisťovať názory
ľudí na určité problémy, vedieť komunikovať, viesť rozhovor a naučiť
sa interpretovať výsledky. So zapálením a odhodlaním sa školáci pustili
do akcie vybavení zisťovacími lístkami a plniacimi perami. Vôbec im
nevadilo, že im na plniace perá a zisťovacie lístky padali kvapky dažďa.
Celá akcia sa samozrejme uskutočnila s láskavým dovolením riaditeľa
varínskej základnej školy, pána Jozefa Košúta.
A čo zisťovali ôsmaci pomocou lístkov, ktoré sme pre nich pripravili?
Bolo na nich vymenovaných 5 environmentálnych problémov - emisie,
znečistenie vody, odpadky a odpady, ohrozenie a vyhynutie zvierat,
nadmerná spotreba vody. Náhodne oslovení občania po zvážení a
zhodnotení mali danému problému priradiť poradie dôležitosti 1 – 5,
podľa toho ako to vidia vo Varíne alebo vo všeobecnosti. Nemysleli
sme si, že žiaci danú úlohu zvládnu tak hravo. Pár minút po rozdelení
prichádzali už s vyplnenými lístkami na správu národného parku.
Vysmiati a spokojní.
Nasledovala diskusia a výmena skúseností navzájom medzi sebou.
My sme boli samozrejme zvedaví na názory ľudí a výsledky ankety.
Zostavili sme si spoločnú tabuľku a každá dvojica doplnila svoje údaje.
Letmým vizuálnym hodnotením sme spoločne skonštatovali, že najviac
bodov dostával problém – odpady a odpadky.

Environmentálne problémy Varínčanov
podľa závažnosti
114

134

138
207
133

emisie

znečistenie vody

odpadky a odpady

ohrozenie, vyhynutie zvierat

nadmerné spotreba vody

Dohodli sme sa, že výsledky zverejníme.
Po detailnejšom spracovaní a vyhodnotení môžeme konštatovať, že žiakom ochotne odpovedalo na otázky 52 Varínčanov. Za to im samozrejme
ďakujeme. Medzi opýtanými boli napr. 80-ročná žena, ale aj 9-ročný
chlapček. Najvážnejším a najviac bodov (207) dostal problém odpadov
a odpadkov. Za ním ďalší nemenej dôležitý je problém znečistenia vody
(138 bodov). Myslím, že stačí sa prejsť okolo Varínky a máme jasný
dôkaz nášho konania. Ďalej nasledovali problémy nadmerná spotreba
vody (134 bodov), ohrozenie a vyhynutie zvierat (133 bodov) – viď. graf.
Ako najmenej dôležitý pociťujú občania problém emisií (114 bodov).
Veríme, že aj tento článok upúta pozornosť vedenia Obce Varín i nás
všetkých a spoločne začneme hľadať možnosti riešenia toho, čo nás
a Varínčanov najviac trápi. Veď problematika odpadov nie je len
súčasťou ochrany životného prostredia, ale aj ochranou zdravia obyvateľstva.
Na záver malá výzva.
Skúsme začať od seba. Robením malých zmien prispieť k zlepšeniu
vlastného okolia a tým aj životného prostredia. Veď triedenie odpadu
môže byť aj zábava. Tak ako pre môjho synčeka pri stáčaní plastových
fliaš a vhadzovaní do zberného kontajnera. Prejavme záujem o  našu
planétu Zem.
Ing. Miriam Balciarová,
Škola ochrany prírody Varín,
Správa NP Malá Fatra
Poznámka redakcie:
Obec Varín má už niekoľko rokov vypracovaný plán odpadového hospodárstva. Pravidelne sa robí zber komunálneho odpadu,
separovaný zber plastov a skla, zber papiera a zber nebezpečného a veľkoobjemového odpadu. Zabezpečená je aj likvidácia
stavebného odpadu a odpadu z čistenia ulíc a záhrad. Je naozaj
na nás všetkých, aby sme vytvorené možnosti likvidácie odpadov využívali a neznečisťovali nimi naše okolie a prírodu.
Planéta Zem tu nie je len pre nás, ale aj pre ďalšie generácie,
ktoré si zaslúžia žiť v čistom a zdravom prostredí a obdivovať
a relaxovať v našej krásnej prírode!
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Popoludnie s rozprávkou
V snahe vzbudiť v deťoch záujem
o knihy a čítanie pripravilo Miestne
kultúrne stredisko pre detských čitateľov cyklický program pod názvom
Popoludnie s rozprávkou.
Každú stredu popoludní sa mladí čitatelia môžu v miestnej knižnici zoznámiť so známejšími i menej známymi
rozprávkami, príbehmi a knihami
napísanými pre deti. Na pozvanie
medzi ne zavítajú aj spisovatelia a ilustrátori.
Mená bratov Jacoba a Wilhelma Grimmovcov, pochádzajúcich z Nemecka,
mnohým deťom nie sú neznáme.
V stredu 22.apríla sa s nimi mohli
zoznámiť bližšie. Dozvedeli sa, že
bratia sa pričinili o rozvoj germanistiky, Jacob bojoval za dodržiavanie
ľudských práv, za čo bol istý čas vo
vyhnanstve, v  roku 1806 začali zbierať rozprávky, ktoré v roku 1812 vyšli
knižne.
Deti si mohli vypočuť jednu z ich najznámejších rozprávok - Snehulienka
a sedem trpaslíkov. Následne si pozreli filmovú podobu jej pokračovania.
Na budúce stretnutie s rozprávkou prinesú svoje výtvarné stvárnenia týchto
obľúbených rozprávkových postáv.
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Deň narcisov
13. ročník verejnej finančnej zbierky sa uskutočnil 17. apríla 2009.
Už trinásty krát si ľudia v mestách a obciach Slovenska pripli na svoj odev narcis, prostredníctvom ktorého vyjadrili spolupatričnosť, podporu a pomoc všetkým, ktorých sa rakovina akokoľvek dotýka.
Do zbierky sa prihlásilo 15 453 dobrovoľníkov.
V našej obci sa do tejto akcie zapojili členky Únie žien Slovenska a žiaci základnej školy.
Už od ranných hodín mali členky Únie žien svoj hlavný stan rozložený na Námestí svätého Floriána.
Tu sme im do pokladničky prispeli sumou 574 €.
Každý prispievateľ dostal za svoj príspevok narcis – symbol vyjadrujúci spolupatričnosť s chorými
a podporu preventívnych, informačných a psychosociálnych projektov a programov Ligy proti
rakovine.
Žiaci v základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku vyzbierali 73,84 €.
Spoločne vyzbierané financie boli odovzdané Lige proti rakovine.
Okrem narcisov rozdávali dobrovoľníci aj edukačné a informačné materiály. Liga proti rakovine
prostredníctvom nich upozorňuje zdravú populáciu na potrebu prevencie, včasnej diagnostiky a
vyvarovania sa rizikovým faktorom (obezite, fajčeniu, nedostatku pohybu, zlej životospráve), ktoré
môžu mať vplyv na vznik rôznych druhov nádorových ochorení.
Oficiálne výsledky zbierky Deň narcisov za celé Slovensko
sa dozvieme 17. mája 2009 na ďakovnom podujatí Ligy proti
rakovine.
Pre informáciu všetkým, ktorí prispeli na zbierku uvádzame , že
v roku 2008 bol čistý výnos 20.786.874 Sk – t.j. 689.997,81€

Ďakujeme všetkým,

ktorí sa rozhodli potvrdiť, že vďaka nim má narcis jediný deň v
roku obrovskú silu a prostredníctvom neho pomôžeme...

(pokračovanie zo strany 5)
fakulta. Taktiež sa postavila aj budova Slovenskej
národnej banky, kde je v súčasnosti prokuratúra.
Ďalej sa vybudoval tunel pod hradom, v ktorom
nachádzalo bezpečný úkryt pred bombardovaním
tisíce ľudí; ešte nezakrytý zimný štadión; tiež futbalový štadión, ktorý s menšími úpravami slúži
dodnes. Isto som ešte veľa nespomenul z toho,
čo sa vtedy v Bratislave, ale i na celom vtedajšom
malom Slovensku vybudovalo, zorganizovalo
a zariadilo. Musím však ešte spomenúť oblasť
kultúry, kde všetko v podmienkach samostatnosti
získalo impulz na nevídaný rast vo všetkých smeroch. Bol to jasný príklad, čo dokáže s ľudskou
motiváciou urobiť národná sloboda a štátna samostatnosť. Tak vyrástli vynikajúci režiséri, hereckí
a hlásateľskí protagonisti slova, spevu, recitácie,
tanca, v skladateľskej oblasti vážnej i populárnej
hudby, folklóru. V tom krátkom čase ťahal národ
jedným smerom a tých, čo sa „ulievali“ alebo inak
falšovali, bolo zanedbateľne málo.
Ľudia sa vtedy všade- doma i na verejnostisprávali ku sebe ohľaduplnejšie, bez vulgárností,
surovosti a zloby.
Pocity zo získanej samostatnosti pri pohľade na
situáciu v okolitých krajinách vytvárali v ľuďoch
pocity spokojnosti a vďačné uznanie vedúcim
predstaviteľom štátu. Vznikla akási správna módna vlna správania sa v spoločnosti. Každý chcel
byť v očiach iných ohodnotený čo najlepšie. Vysoký kurz mal morálny profil, schopnosti a ochota

pracovať s maximálnym nasadením v prospech
dobrej veci. Každý chcel byť „Niekým“, ľudia si
hovorili: „Ak som ja dal niekomu svoje slovo, tak
to musí v každom prípade platiť!“, alebo: „Moja
práca musí mať výsledky, ktoré ma ctia a robia mi
len dobré meno!“, alebo: „V mojom podniku nesmie byť nič, čo by mohlo vrhnúť na mňa čo i len
aký-taký malý tieň podozrenia z nespravodlivosti
v čomkoľvek.“
Ako príklad uvediem istú bratislavskú firmu,
v ktorej som ako 15-ročný praktikant gymnazista
cez prázdniny pracoval necelé tri týždne. Pozoruhodné na tom bolo, že šéf, ktorý mal dohromady aj
so mnou 15 zamestnancov, zaplatil za mňa všetky
dávky do sociálnej poisťovne rovnako ako za
všetkých svojich ostatných riadnych zamestnancov. Túto skutočnosť som sa dozvedel pri svojom
odchode do starobného dôchodku, kedy to bolo
pre našu sociálnu poisťovňu nepochopiteľné a vyzvali ma, aby som tie okolnosti vysvetlil. Svedčí to
o poctivosti spomenutého môjho šéfa a mohol by
som o jeho osobnostných hodnotách ešte veľa rozprávať. Stačí, keď poviem, že so všetkými svojimi
zamestnancami jednal veľmi slušne, každému,
i mne, vykal a nikdy som ho nepočul nadávať alebo používať vulgárne slová. V požadovaní plnenia
príkazov bol dôsledný a nekompromisný. Veru,
také správanie sa bolo vtedy v móde.
Poznal som aj ďalší podobný príklad majiteľa
fabriky, ktorý ju práve v čase prvej Slovenskej

republiky postavil celú od základu „z ničoho“ na
pôžičku a dal prácu okolo 350 ľuďom. Správne
využil svoje organizačné schopnosti a vysokú
odbornosť, ktorú uplatňoval pri výrobe svojich cenovo bezkonkurenčných výrobkov. Jeho výrobky,
úroveň riadenia a správny prístup k ľuďom mu
robili dobré meno. Prístup pracovníkov k zverenej
práci spravodlivo ihneď na mieste riešil pohyblivou časťou mzdy. Najlepších pracovníkov okrem
mzdy odmeňoval hodnotnými darmi v mimoriadnom čase. Tešil sa veľkej úcte a dôvere.
Spomeniem aj inú skutočnosť, ktorá sa týkala
správania sa bežných jednoduchých ľudí. Bolo
to práve po prvom bombardovaní Bratislavy.
Vyšiel som z tunela a ponáhľal som sa domov,
kráčajúc po ulici, po ktorej boli trosky zborených
domov, obsah výkladov a iné rozmetané cennosti
ležali vyvrhnuté na chodníku. Ulice sa pomaly
začali zapĺňať ľuďmi, ktorí sa takisto ako ja ponáhľali domov. Všetky tie veci prekračovali a nik sa
ani len nezohol, aby si prezrel alebo zobral niečo
z toho, čo by sa mu hodilo. Ľudia boli šokovaní
a všetci spolucítili s poškodenými. Neraz si kladiem otázku, čo by sa v podobnom prípade dialo
dnes. Spomienok z toho obdobia mám veľa a všetky potvrdzujú, že na Slovensku vtedy panovala
naša typická kresťanská filozofia v každodennom
praktickom živote, čo sa prejavovalo aj v medziľudských vzťahoch.
(pokračovanie)
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Ako sme hlasovali
v 2. kole prezidentských volieb 4.apríla 2009
Počet volebných okrskov: 3
č.1 /OcÚ/

č.2 /ZŠ/

č.3 /Matica/

spolu

Počet voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov

901

897

951

2749

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky

476

515

588

1579

Počet odovzdaných obálok

476

515

587

1578

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov

474

515

585

574

Okrsok

%
57,44%

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov
1. Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc.

348

400

420

1168

74,21%

2. Radičová Iveta prof., PhDr., PhD

126

115

165

406

25,79%

Pre porovnanie uvádzame volebné výsledky podľa krajov
Ivan Gašparovič
obvod

opr. voličov

účasť

účasť v %

platné hlasy

počet hlasov

%

Iveta Radičová
počet hlasov

%

Bratislavský kraj

538 020

297 446

55,29

295 303

114 588

38,80

180 715

61,20

Trnavský kraj

456 728

245 869

53,83

243 743

102 794

42,17

140 949

57,83

Trenčiansky kraj

488 706

261 637

53,54

259 633

183 728

70,76

75 905

29,24

Nitriansky kraj

576 097

308 075

53,48

305 728

140 841

46,07

164 887

53,93

Žilinský kraj

545 452

289 976

53,16

287 920

203 042

70,52

84 878

29,48

Banskobystrický kraj

524 545

272 335

51,92

270 283

160 320

59,32

109 963

40,68

Prešovský kraj

602 699

287 774

47,75

284 641

189 392

66,54

95 249

33,46

Košický kraj

607 010

279 050

45,97

276 344

140 082

50,69

136 262

49,31

Požiadavka základnej
organizácie zväzu
postihnutých
V utorok 21.apríla sa 24 členov základnej organizácie
slovenského zväzu telesne postihnutých zišlo na svojej výročnej
členskej schôdzi. Osem členov sa pre vážne zdravotné problémy
rokovania nezúčastnilo.
Prítomní boli oboznámení s činnosťou zväzu za rok 2009, s plánom práce na rok 2009, zvolili si nové vedenie. Doterajší predseda pán Viktor Cvacho odviedol v zväze kus práce a na funkciu
predsedu navrhol pána Alojza Zajaca. Tento bol za predsedu
miestnej organizácie zvolený a jeho tajomníkom sa stala pani
Ľubomíra Gabrielová.
Pani Mária Antalová, ktorá zastupovala krajskú organizáciu, poinformovala o nových aktivitách zväzu, o možnostiach
rekondično-integračných pobytov a podala dôležitú informáciu
o platnosti nových preukazov členov SZTP.
Z rokovania vzišla požiadavka na obecné zastupiteľstvo vo
Varíne - o odpustenie, prípadne zníženie poplatku za likvidáciu komunálneho odpadu pre občanov so zníženou pracovnou
schopnosťou. Túto svoju požiadavku chcú na zastupiteľstvo
predostrieť aj prostredníctvom predsedníčky sociálnej komisie
pani Ľudmily Porubčanskej, ktorá na rokovaní zastupovala vedenie Obce Varín.

Ospravedlnenie
Ospravedlňujem sa starostovi Obce Varín Ing. Karolovi Stráskemu za moje hanlivé výroky na jeho
adresu, ktoré som bezdôvodne predniesol dňa
29.marca 2009 na Valnom zhromaždení Urbárskej
obce, pozemkové spoločenstvo Varín.
Pavol Cigánik, Varín 578
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Varínsky futbal
Po skončení sezóny mali naši futbalisti krátky oddych a už v zimných
mesiacoch sa začali pripravovať na jarnú časť súťaže.
Družstvá žiakov sa pripravovali hlavne v telocvični varínskej školy
a počas sobôt si kondíciu zvyšovali behaním po ihrisku a okolí.
Dorastenci svoju prípravu začali 10. januára v telocvični školy. Rovnako ako žiaci, počas víkendov svoju kondíciu zvyšovali behaním v teréne.
Tvrdá kondičná príprava mužov sa začala tiež 10. januára. Tréner I.
Zimen nič neodpustil. Naše pomocné ihrisko sme sa snažili za každého
počasia udržiavať v dobrom stave , a tak sa na ňom mohlo odohrať sa
množstvo prípravných zápasov.
Prvé jarné kolo sa malo hrať 29. marca, ale pre nespôsobilý terén sa
odohrá až 1.mája. Muži budú hrať v Strečne a dorastenci v Dlhom Poli.
5. apríla sme na domácej pôde privítali dorastencov z Lietavskej Svinnej. Naši im nedali ani najmenšiu šancu a porazili ich 3:0.
Mužstvo mužov privítalo Rosinu. Tej sme po jesennej časti , kedy
sme po niekoľkých sporných rozhodnutiach prehrali tesne 4:3 , mali čo
odplácať. Naši hráči súpera už od začiatku prevyšovali nielen po futbalovej, ale hlavne po kondičnej stránke. Tu sa ukázalo, že tvrdá kondičná
príprava nebola zbytočná a priniesla svoje ovocie. Vyhrali sme 2:0. V
tomto zápase po prvýkrát nastúpila aj naša nová posila M. Ondraš ,ktorý
na poste stopéra okamžite zapadol do mužstva. Lenže, zostali sme aj oslabení o nášho najlepšieho útočníka J. Kuchára. Tento si nepríjemne zranil
koleno a musel podstúpiť operáciu. Želáme mu čo najrýchlejší návrat na
futbalový trávnik.
Ďalšie kolo jarnej časti mladších a starších žiakov sme odohrali v Štiavniku. Veľmi nám nevyšlo. Mladší žiaci prehrali 3:0 a starší remizovali 0:0.
V nedeľu 12.apríla sa našim dorastencom podarilo v Trnovom naplno zabodovať. Vyhrali 2:0. Družstvo mužov čakal ťažký oriešok - derby
v Belej. Zápas sa vyvíjal sľubne a po krásnom priamom kope najmenej z 30
metrovej vzdialenosti M. Repáň vsietil prvý gól zápasu. Škoda, že z našej
strany aj posledný. Súper do polčasu vyrovnal. Museli sme sa uspokojiť
s remízou 1:1.
Naši dorastenci v nedeľu 19. apríla privítali na domácej pôde súpera
z Bytčice. Zdolali ho 4:2.
Muži znova museli odcestovať pre tri body vonku tentoraz do Hričova.
Po ťažkom zápase sme gólom P. Stromčeka vyhrali 1:0.
Tabuľka mužov po 17 kole :
1. Fatran Varín

16

11

2

3

32:14

35

2. Slovan Rudinská

16

10

3

3

45:23

33

3. Slovan Skalité

15

8

3

4

28:13

27

4. Tatran Bytčica

16

8

2

6

30:20

26

5. ŠK Juventus Žilina-Závodie

15

7

5

3

32:29

26

6. Slovan Podvysoká

16

8

1

7

28:25

25

7. FK Strečno

16

8

0

8

31:28

24

8. ŠK Belá

16

6

3

7

27:28

21

9. Jednota Bánová B

16

6

2

8

23:27

20

10. ŠK Radoľa

16

6

1

9

21:35

19

11. OFK Teplička nad Váhom

16

4

6

6

25:22

18

12. OŠK Rosina

16

5

2

9

19:38

17

13. Tatran Turzovka

16

5

0

11

16:37

15

14. ŠK Dolný Hričov

16

2

4

10

17:35

10

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Kurz paličkovania

Novinky v knižnici
Nové knihy:
Jana Šimulčíková
Martina Solčanská
Jeffrey Archer
Sarah Strohmeyerová
Stephen King
Julie Garwoodová

-

Jed nášho milovania
Počkám tu na teba
Pomsta
Vyznanie Šípkovej Ruženky
Drobec
Tajomná princezná

Miestne kultúrne stredisko pripravuje pre záujemcov
o tradičné ľudové umenie
kurz paličkovania a frivolitkovnia.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť v MKS do 15.4.2009.

Piatok 1. mája
Krakov

Pútnický autobusový zájazd do Svätyne Božieho

milosrdenstva v poľskom Krakove.
Prihlášky: MKS

Cena:10 € 

Nedeľa 10. mája
Deň matiek

o 16.00 hod. bude na Námestí sv. Floriána
program venovaný všetkým matkám.
Účinkujú: deti ZŠ s MŠ Ondreja Štefku,
CVČ a dychová hudba Varínčanka

Streda 13. mája
Autobusový zájazd do Jablonky

Cena: 5,60 € 

Prihlášky: MKS

Varínska kultúrna jar
10.5 – 21.6.2009
Každú nedeľu popoludní o 16.00 hod.
kultúrny program na Námestí sv. Floriána

100 rokov varínskeho futbalu
27.6. – 28.6.2009

Nové knihy pre deti:
Peter Vlčko
Kate Dicamillová Michael Scott
Thomas Brezina Dean Lorey
Ivonka Březinová -

Rozprávky pre deti a ich dobrých rodičov
Príbeh o Zúfalčekovi
Mág - Tajomstvo Nicholasa Flamela
Klub záhad – Prekliaty zámok
Akadémia nočných môr
Ja a moja rodina-levíča

Obecný podnik služieb
Varín, s.r.o.
ponúka občanom tieto služby:
- stavebné práce - murárske a obkladačské
- montáž, rekonštrukcia a údržba el. zariadení
- demolácie, zemné a prípravné práce, prestavbu
- kladenie plávajúcich podláh
- maliarske a natieračské práce
- lešenárske práce
- pilčícke práce
- zámočnícke a zváračské práce
- tesárske práce

- dopravu materiálu a odvoz materiálu kolesovým traktorom ZETOR 8441
v cenách: 25.23€ /hod s DPH (760.-Sk) doprava traktorom
2,07€ /0,25 hod. s DPH (62,50.-Sk) prestoj, nakládka vykládka
4,98€ /deň s DPH (150.-Sk) zapožičanie vlečky na nakládku

Kontakt: Ján Kardoš, OcÚ Varín

tel.: 041 / 5692 230, mob.: 0903 528 602

Prosíme čitateľov,
ktorí prekročili výpožičnú dobu kníh,
aby ich urýchlene vrátili!
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Tajnička z čísla 3/2009 znela:
„Nie, ja som ho dostala zadarmo.“
3,30 € vyhráva Zuzana Romančíková, Farská, Varín
Pomôcky:
Dee, Ru, Bar,
Borel, Akis, Ea,
Bata, lúpavec

Počul (hovor.)

„Čo ti je,“ vraví Janka svojej priateľke,
„si nejaká smutná a zdá sa mi, že chradneš.“
„Máš pravdu,“ vraví priateľka, „muž ma podvádza.
Som z toho celá preč a už som schudla sedem kíl.“
„Tak ho opusťi!“ radí priateľka.
(záver je v tajničke krížovky)

Český barytonista

Riedka vlnená Krídlo (odb.)
tkanina

Boh vetra na
Tahiti

Asýrsky boh
mesta Eridu
Účet

Vnútri

Sužoval

Soľ kyselina
boritej

Syn boha
Fauna

Etiópsky
náčelník
Vylučoval po
kvap. (kniž.)

2. časť
tajničky

Obloky

Písmenková
žula

Športovec,
pretekár

Žiaril
Obyvateľ hôr

Popevok

Poľoval

Mačkovitá
šelma

Ruský súhlas

Ázijská
poloopica

Francúzky člen

Dánsky ostrov

Veľmi túžia

Vchod, vráta

Francúzky
básnik

Typ ruských
lietadiel

Hmotnosť
obalu

Impregnačná
tekutina

Polotuhá látka

Sú po anglicky
Rieka v
Austrálii

Druh horniny

Pijavý papier
Zľahka vyper

Urobil ťažším
Anglický
botanik

Plstená závesová látka
5. časť
tajničky

Hľuznatá
rastlina
Slovenské
mesto

Mesto v Guinei

Indomalajský
strom

Fúkaj

Erbium (zn.)

6. časť
tajničky

Grécke
písmeno

V tejto chvíli

Judejský kráľ

Úhor po
nemecky

Mužské meno

4. časť
tajničky

Rieka v
Anglicku
Glg (epr.)

Tovar (hovor.)

Materská škola

Značka pascala

Japonská
dĺžková miera
Nerast obsahujúci tórium

Liečivá rastlina

Zložil

7. časť
tajničky

Tropický ker

Peňažný obnos

Neptúnium (zn.)

MPZ áut Iránu

Kaprovitá ryba

Štvorček (typ.)

Strkalo

♣

Pás poľa
(hovor.)

Rímskych 51

Druh zeminy

Slávnosť

♣

Slonovina

Vodný vták

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

3. časť
tajničky

Ručal

Močopudné
lieky (lek.)

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. júna 2009
na adresu redakcie.

Autor:
Starorímska
Jozef Blaho bohyňa úrody

1. časť
tajničky

Sumerský boh
nebies

Svižne (hud.)

- Mesačný spravodaj o živote Varína
Zodpovedná redaktorka: Katarína Schmidtová. Adresa redakcie: MKS Varín, PSČ 013 03, tel.: 569 21 13. Redakčná uzávierka
vždy do 18. predchádzajúceho mesiaca. Náklad 500 kusov, registrované okresným úradom v Žiline pod číslom 3/94
Máj 2009	Cena 0,33 € / 10,- Sk

