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Obecná matrika v roku 2007
Narodili sa:
Liana Muráňová
Jakub Ďurana
Oliver Sukeľ
Patrik Krištofík
Jakub Žiak
Natália Jandová
Ema Zavoďančíková
Michal Kopčan
Vanesa Synáková
Sebastián Blaško
Daniela Mäsiarová
Sebastián Hreus

6.1.2007
7.1.2007
17.1.2007
18.1.2007
6.2.2007
11.2.2007
28.2.2007
1.3.2007
30.3.2007
20.4.2007
3.5.2007
4.5.2007

Alexandra Verčíková
Terézia Chrapčíková
Nina Kožiaková
Marián Murajda
Kristína Štrkáčová
Marko Brežný
Aleš Cíbik
Gréta Grenčíková
Daniel Čepela
Dorota Akantisová
Branislav Dominiak
Michaela Ripelová

Manželstvo uzatvorili:
Ivan Minich a Ľubica Kolembusová
20.1.2007
Ing Ondrej Kožiak a Andrea Krišková
2.2.2007
Martin Grenčík a Henrieta Ondrášová
17.2.2007
Daniel Čepela a Ivana Dančová
14.4.2007
Miroslav Bielik a Barbora Bačinská
21.4.2007
Jozef Podhorský a Petra Zimenová
28.4.2007
Peter Repa a Iveta Gáborová
30.6.2007
Ing. Ján Schmidt a Katarína Volčková
30.6.2007
Ing. Tomáš Zelník a Andrea Brežná
7.7.2007
Patrik Miho a Ing. Jana Póčiková
7.7.2007
Miroslav Cíbik a Veronika Repáňová
21.7.2007
Ing. Ondrej Bukovinský a Ing. Zuzana Akantisová 21.7.2007
Mgr. Michal Kalaš a Ing. Gabriela Zvarová
1.8.2007
Ing. Slavomír Tabak a Ing. Michaela Kubíková
4.8.2007
Tomáš Mariaš a Jana Sedúchová
11.8.2007
Peter Bielka a Iveta Jakubcová
18.8.2007
Michal Kapasný a Ing. Mariana Ďuranová
25.8.2007
Patrik Krištofík a Mgr. Daniela Stehlíková
1.9.2007
Tomáš Kubík a Lenka Žiaková
1.9.2007
Ing. Jozef Lopušan a Simona Babišová
1.9.2007
Tomáš Kučerík a Zuzana Matejková
27.10.2007
Zdenko Látečka a Magda Gáborová
17.11.2007
Rudolf Beniač a Ivana Kavecká
1.12.2007

Farská matrika
v roku 2007:
krsty: 65
sobáše: 33
pohreby: 85

chlapci 31

dievčatá 34

muži 46

ženy 39

9.5.2007
10.5.2007
17.5.2007
29.5.2007
8.6.2007
13.6.2007
21.6.2007
23.6.2007
23.6.2007
25.6.2007
9.7.2007
16.7.2007

Bianka Pekarová
Timotej Kvašňovský
Nikolas Šušoliak
Karin Podhorská
Timea Bieliková
Anna Ovečková
Lucia Novosadová
Sára Zimenová
Aneta Berešíková
Vanesa Kubičková
Peter Bielik
Katarína Pašková

27.7.2007
15.8.2007
31.8.2007
1.9.2007
6.9.2007
15.9.2007
16.9.2007
24.9.2007
3.11.2007
24.11.2007
7.12.2007
29.12.2007

Odišli do večnosti:
Magdaléna Gáborová
Ján Solár
Ambróz Kuric
Margita Akantisová
Ján Matejčík
Anna Prekopová
Jozef Košút
Viera Cvachová
Miroslav Hajas
Jozefa Kopecká
Peter Buček
Ľudmila Staňová
Ladislav Babčala
Mária Remenárová
Ľudmila Bárdyová
Helena Androvičová
Peter Komačka
MUDr. Cyril Cvacho
Bohumil Mrázik
Ján Šušovčiak
Tomáš Šepeš
Libuša Weinerová
Vojtech Turaček
Marta Repáňová
Alena Vajdová
Radovan Daniš
Jozefína Bugáňová
Pavel Akantis
Ladislav Cvacho
Anna Paučinová
František Cvacho
Anna Synáková
Žofia Berešíková
Dominik Urbánek
Tibor Cvacho

17.10.1922
14.5.1938
27.3.1923
30.12.1928
30.10.1945
1.4.1953
23.7.1929
3.3.1945
18.12.1954
24.3.1935
24.10.1931
4.11.1919
9.11.1963
13.9.1928
19.9.1913
31.12.1922
8.6.1973
11.3.1933
28.12.1954
23.6.1952
22.9.1934
6.12.1920
27.3.1931
23.3.1958
1.1.1963
26.7.1982
14.3.1931
6.9.1947
10.11.1941
5.11.1921
5.11.1928
2.3.1945
9.5.1916
2.1.1930
14.8.1968

-

2.1.2007
7.1.2007
25.2.2007
27.2.2007
3.3.2007
13.2.2007
11.3.2007
23.3.2007
4.4.2007
21.4.2007
21.4.2007
20.4.2007
20.4.2007
26.4.2007
12.5.2007
29.5.2007
31.5.2007
2.7.2007
29.6.2007
4.7.2007
12.7.2007
17.7.2007
21.8.2007
17.9.2007
23.9.2007
29.9.2007
4.10.2007
15.10.2007
25.10.2007
29.10.2007
29.10.2007
18.11.2007
- 7.12.2007
- 1.12.2007
26.12.2007

Varín mal k 31.12.2007
3 593 obyvateľov, z toho 681 detí do 15 rokov

Varínčan

Zvyky v pôstnom
období
Popolcovou stredou sa začína štyridsaťdňový pôst, ktorý sa na Slovensku v minulosti prísne dodržiaval.
Na túto stredu platil zákaz pracovnej činnosti. Keby žena priadla, alebo
by sa niekto nepostil, veril, že by mal
úbytok na úrode.
Na prípravu pokrmov sa najmä
v druhej polovici pôstneho obdobia
používal iba olej a maslo. V stredu,
v piatok a v sobotu sa jedávalo iba
dvakrát denne – na obed a večer.
Aj ťažkopracujúci chlapi v lese sa
postili. „Cez pôst chlap v hore vzal si
zemiak, zakúril a upiekol. Doma na
poludnie mali zemiaky s kapustou,
večer jačmennú kašu s kapustnicou.“
Najprísnejšie sa dodržiaval zákaz
tanečných zábav. Nekonali sa ani
obchôdzky mládencov (vohľady) za
dievčatami.
Týždeň pred Smrtnou nedeľou sa
nazýval „planý- morený týždeň“.
Platil preň zákaz sadenia a siatia
plodín.

3

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Simona Staňová 17.1.2008
„V perinke leží. Nad ním stojí matka.
Večnosť ten pohľad prijme na obraz.
Bez detí radosť vždy ja smutná, vratká,
nič nevyplní miesto plných krás.“

Manželstvo uzatvorili:
Andrea Krupková

a

Jaroslav Kutník

12.1.2008

Mária Hanuliaková

a

Juraj Tomašov

19.1.2008

Zdena Pallová

a

Ing. Slavomír Póčik 26.1.2008

Ing. Zuzana Žiaková

a

Tibor Hanuliak

26.1.2008

„Nech radosť Vášho svadobného dňa
nikdy nepatrí minulosti!“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci oslavujú narodeniny:
pani Mária Krajíčková

88.

pani Štefánia Bieliková

71.

pán Ján Novosad

87.

pán Cyril Málik

71.

pán Alojz Murárik

81.

pani Kristína Rolková

79.

Okrúhle narodeniny oslavujú:

pani Pavlína Cvachová

76.

75-te pani Margita Kabatiarová

pani Dorota Chabadová

76.

70-te pán Ján Bulejčík

pani Mária Kokosíková

74.

pán Ján Kupčuiak

pani Margita Cvachová

73

pani Kamila Máliková

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:
„Jubilanti naši dobrí, milí,
máte sviatok, veľký deň!
Želáme Vám v tejto chvíli,
nech neznáte smútku tieň!“

Odišli do večnosti:
pani Božena Zbyňovská
pán Miroslav Jozefčiak
pani Kristína Stráska
pani Antónia Panáčková
pani Anna Hadidová
pán Martin Šlesár
pani Elena Ďugelová

* 22.11.1965
* 4.1.1965
* 28.9.1923
* 26.10.1923
* 11.4.1929
* 8.11.1934
* 19.2.1967

U7.1.2008
U13.1.2008
U17.1.2008
U17.1.2008
U22.1.2008
U29.1.2008
U29.1.2008

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Túlavé psy
Z dôvodu ohrozovania občanov, ale najmä detí voľne sa
pohybujúcimi psami na verejných priestranstvách obce,
bude od 30.01.2008 vykonávaný v denných a nočných
hodinách odchyt túlavých psov. Doba trvania odchytu
túlavých psov je neobmedzená.
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2002
o podmienkach držania psov je v katastri obce Varín,
mimo súkromných oplotených pozemkov, voľný pohyb
psov zakázaný.
Porušenie povinností, upravených týmto VZN, je
priestupkom podľa zákona o priestupkoch č. 372/1990
Zb. v znení noviel, za čo môže byť uložená pokuta do
1000,- Sk.

Vandalizmus
Predvianočnú atmosféru mnohým občanom Varína
znepríjemnil vandal, ktorý na námestí zrezal odrastenú borovicu. Zrejme tomuto vandalovi a jeho rodine chutí najlepšie
štedrá večera a otváranie darčekov pri ukradnutých okrasných
stromčekoch z námestia a jeho blízkeho okolia. Svedkovia tohto
vandalizmu môžu podať informácie na obecnom úrade. Tentokrát
viedla stopa na Májovú ulicu.

Vec nás všetkých
Vždy, keď prechádzam po Ulici kpt. Pfliegla, mi je smutno
Z jednej strany obytné domy – jeden krajší ako druhý – a z druhej strany, bližšie k rieke je priestor zaprataný stavebným materiálom, drevom,
unimobunkami a skládkou odpadkov.
Názor občanov je svojský: „keď jeden môže, môžem aj ja“ alebo „je to môj
pozemok, čo vás do toho“ a podobne...
Kladiem si otázku: „Aký máme vzťah k svojej obci a tým vlastne aj k
sebe? Aký máme rešpekt voči všeobecne-záväzným nariadeniam obce? A
v konečnom dôsledku akým vzorom sme pre naše deti? Alebo nám už nič
nie je sväté?“
Ľahostajnosť, necitlivosť, neúcta... všetko sa nám raz vráti ako bumerang.
Apelujem na obyvateľov tejto ulice – nie je príjemnejšie vidieť pred
svojím domom pekné upravené zelené plochy????.......
Ulica, ktorá je pomenovaná po varínskom rodákovi, ktorý v minulosti
čosi dokázal a mal zásluhy si naozaj nezaslúži takúto „poctu“!!!
Smutný Varínčan

Zimné sústredenie
z CVČ
V dňoch 27., 28., 29., 12. 2007 sa tri záujmové útvary z Centra
voľného času:
lyžiarsky, turistický a kynologický zúčastnili zimného sústredenia
na SKAUTSKEJ CHATE vo Varíne pod Jedľovinou.
Zraz sme mali 27.12. 2007 o 13.00 hodine na námestí Sv. Floriána.
Tu nás naši lektori vyzdvihli a pomohli s odvozom batožiny a
naše dobrodružstvá sa mohli začať.
Na chate sme mali super program: večerná diskotéka, turistický
výstup, kynologická prezentácia a nočný pochod spojený so
skúškou odvahy a zavŕšený ohňostrojom o 24.00 hodine. Večere
v spoločenskej miestnosti pri krbe nám spríjemňoval Paľko Sauer
z turistického záujmového útvaru, ktorý nám hral a spieval na
harmonike. Všetko bolo super, za čo ďakujeme pani riaditeľke
CVČ Mgr. Mariane Bohačiakovej, našim skvelým lektorom
Lucii Zimenovej, Palovi Bohačiakovi a Robovi Androvičovi ale
aj rodičom, krorí nám pomohli s odvozom a dovozom vecí nevyhnutných na pobyt na chate. Už teraz sa tešíme na letné aktivity,
ktoré nám CVČ vo Varíne prichystá.
Členovia záujmových útvarov

Zimná údržba
miestnych komunikácií
Vážení občania na základe VZN č. 1/2002, ktoré upravuje užívanie miestnych komunikácii a pozemkov vo vlastníctve obce právnickým a fyzickým
osobám v kat. území obce Varín v súčinnosti s VZN č. 4/1992 o čistote
a poriadku obce a vzhľadom na prebiehajúce zimné obdobie Vás chcem
upozorniť, aby ste z komunikácii odstránili skládky materiálu a nenechávali odparkované motorové vozidlá, ktoré budú v prípade nasneženia
brániť vyčisteniu komunikácie. Majiteľ motorového vozidla, ktoré zapríčiní nevyčistenie komunikácie bude musieť túto dočistiť, alebo v prípade
neprístupnosti traktora s radlicou vyčistiť celú na vlastné náklady. Tiež
chcem upozorniť, že sneh ktorý padne zo strechy majiteľa nehnuteľnosti
na komunikáciu je majiteľ nehnuteľnosti povinný ihneď na vlastné náklady z komunikácie odstrániť. Pokiaľ tak neurobí sám, sneh z komunikácie
odstráni Obecný podnik služieb na náklady majiteľa nehnuteľnosti.
Jozef Rovňan, hlavný kotrolór obce

Varínčan
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Škola informuje
Čo máme nové?

V

mesiaci január nás potešili dve nové veci v našej škole. Veľkú radosť
nám urobilo softbalové ihrisko, ktoré v zime skúži ako klzisko, kde je
možné vykonávať zimné športy ako korčuľovanie či hranie ľadového hokeja. Žiaci klzisko využili v maximálnej miere, neodradili ich ani prvé lúče
zubatého zimného slnka, ktoré z klziska poodhrýzali prvé kusy ľadu.

Večer trojkráľový

D

ňa 6. januára 2008 sa konalo v kinosále Miestneho kultúrneho strediska hudobno – zábavné pásmo pod názvom Večer trojkráľový.
Hlavnými aktérmi boli žiaci ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne, pod odborným vedením PaedDr. Romana Bienika a členov pedagogického zboru
Základnej školy vo Varíne, ako aj členov mládežníckej organizácie eRko.
Žiaci predviedli svoj nesporne veľký talent, cit pre ľudové tradície ako aj
šlachetnosť svojho srdca.
Zábavné pásmo pozostávalo z básní slovenských autorov, piesní, básní
a scénok prameniacich z ľudovej slovesnosti, úzko spätej s tradíciou
trojkráľového večera.
Dobrovoľné vstupné bolo poukázané na konto detských onkologických
pacientov. Výťažok zbierky činil 5000 Sk. Za žiakov našej školy, ako aj
malých pacientov, ďakujeme!
M.B.

D

ruhou vecou je nová výzdoba dverí na prvom poschodí na triede, ktorá
sa nazýva „skleník“. Dvere sa zahalili do nového, veselého šatu, ktorý
žiari prevažne energicou oranžovou, žltou a zelenou farbou. Na návrh, ako
aj realizáciu, sa podujala Mgr. Katarína Rybárová, za pomoci Mgr. Janky
Cvachovej. Výzdoba nemá len estetický charakter, informuje žiakov o
histórii našej obce a školy.

Barbora Gáborová - Prázdniny

víťazná práca celoslovenskej literárnej súťaže

N

udná atmosféra letného večera ma úplne opantávala. Pod ťaživým
dusnom mi klesali viečka. V spánku mi bránilo len bzučanie gigantickej muchy zaseknutej v žalúziách, ktoré ma privádzalo do šialenstva.
„Tak, ale už mám toho dosť. Akoby toho na mňa dnes bolo málo!“ V tej chvíli
ma pochytil intenzívny amok. V záchvate zúrivosti som celou svojou silou
vytiahla žalúzie.
„Odpočívaj v pokoji, bzučiak!“ povýšenecky som sa usmiala a s akýmsi
slastným uspokojením som sledovala, ako rozpľasknutá turbomucha
padá na zem.
Pozrela som sa z obloka. Z najvyššieho poschodia nášho paneláku sa mi
celé mesto podomnou rozprestieralo ako na dlani.
„Ako len prežijem dva týždne preč odtiaľto a ešte k tomu v nejakej zabudnutej dedine, kde líšky dávajú dobrú noc? Dva týždne bez mojich kamošov, bez
našich potuliek po meste!“ vzdychla som si. Pohľad mi padol na preplnené
cestovné tašky vedľa mojej postele a pocítila som neuveriteľnú zlosť na
rodičov, ktorí spískali celú túto akciu. Takýto „geniálny“ nápad sa môže
zrodiť fakt len v hlave mojej „skvelej“ mamičky. Vraj mi pobyt na vidieku
prospeje, vraj budem môcť tráviť viac času s babkou a dedkom (ktorým
musím všetko hovoriť najmenej päťkrát, lebo sú hluchí a bez načúvacieho
strojčeka celkom stratení). Už vidím, ako ma po núkajú orieškami, ktoré
len tak mimochodom vyberajú z čokolády, lebo ich nemôžu pohrýzť, a
dokonca ani nevedia, že sa volám Klára. Pre nich budem navždy Anička,
ako moja mama!

Akoby to nestačilo, na vidieku trávi celé dvojmesačné prázdniny
môj infantilný desaťročný bratranec, ktorý mi pri posledných spoločne
strávených prázdninách v spánku vystrihol vo vlasoch trojuholník a
vedľa postele mi nastrčil pascu na myši, v ktorej skončil našťastie len môj
obľúbený plyšový macko.
Od hnevu sa mi tisli slzy do očí. Predstava prázdnin kdesi pri kravách,
prasatách, sliepkach, sene a hnoji ma priam deptala. Už teraz sa mi pri
pomyslení na mastné prepečené rezne, kozí syr a žinčicu dvíhal žalúdok.
S plačom som sa zúrivo hodila na posteľ. Polička s knihami sa nebezpečne zatriasla a Traja mušketieri od Dumasa mi pristali už na aj tak dosť
boľavej hlave.
„Zlatko, poslúchaj starých rodičov a nie, že budeš celé dni leňošiť! Starkým treba
pomôcť! A neškľab sa tak! Zdravý vidiecky vzduch a zdravá strava ti len prospeje.
Pa, srdiečko!“ kývala mi mama z perónu vlakovej stanice. A nezabudla ma
strápniť pred skupinkou pankáčov na ná stupišti tým, že mi poslala vzdušný bozk. Nabrúsená som sa uhniezdila na sedadle a počúvala som nejakú
babičku sediacu vedľa mňa, ktorá mi rozprávala, ako jej operovali oko.
Pri myslení na zdravý vidiecky vzduch som začala kýchať. O zdravej
strave už ani nehovo- rím. Našťastie som si so sebou zobrala zásobu zemiakových lupienkov, Marsiek a koly ...
Len čo som vystúpila z vlaku, oviala ma známa aróma z družstva. Do
uší mi udreli „ľu- bozvučné“ tóny miestneho rozhlasu spojené s besným
zavýjaním psov a splašeným kikiríka- ním kohútov.
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„Pokoj, Klára, to bude v pohode! Skús sa nad to povzniesť. Veď Jadranka je
super...“ ukľudňovala som sa.
Trmácala som sa rozbitou cestou s obrovskými taškami. Mimochodom,
v flip-flopkách a v bielych šatách. Slnko mi pieklo na tvár, mejkap zo mňa
tiekol spolu s kvapkami potu a myslím, že by ma nezachránila už ani Rexona. Pri pohľade na svoj odraz v obloku najbližšej chalupy som si pripadala
ako zmordovaný partizán.
„Prepánajána, len nech teraz nikoho nestretnem,“ povedala som si a pri
pomyslení na mestské asfaltky, kaviarničky v tieni stromov, osviežujúce
fontány a hranolčeky ma až pichalo pri srdci.
Keď som sa konečne dotrmácala k malému dedinskému domčeku
s obrovským dvorcom, spoza plota sa na mňa vyrútil dedov obrovský
bernardín - Orech. Skutočne výstižné meno pre takého maxi-psa...
Vyskočil na moje plecia, svoje mohutné laby otlačil na moje biele šaty a
začal mi oblizovať uši.
„Vitaj, Anička moja,“ rútila sa ku mne babka v akejsi skladanej sukni a
svetríku s ovocným motívom, v ktorom by mohla propagovať reklamu na
zdravú výživu.
„Ahoj, babi, ale som Klára. Klára, nie Anička!“ zvolala som podráždene,
pľujúc chuchvalec Orechovej srsti.
„Ako si mi vyrástla, dievka moja!“ Babka ma chytila za obe líca a začala
mi točiť hlavou, akoby zabudla, že mám 15 a nie 5 rokov. Vtom vybehol z
chalupy dedo s tým ryšavým nepodarkom v pätách.
„Jóóóóój, ale si mi vyrástlo, dievčatko moje! A frajera už máš? No, poď dnu,
nech ťa riadne vykŕmime, si nejaká vychudnutá!“
Ani som sa nepokúšala o odpor, veď aj tak by ma nepočuli. V zúfalstve
som pozrela na toho 16 Lucifera prevteleného do malého Petra. Jeho lesklé
ohnivé vlasy ešte zvýrazňovali diabolský výraz v jeho sýtozelených očiach.
Vyceril na mňa svoje krivé zuby, na ktorých sa dokonale vynímal pestrofarebný strojček a so smiechom zakričal: „A frajera máš, ha- ha?“
Po výdatnom obede (bravčový rezeň, ktorý veľkosťou pripomínal pokrievku na kotlík) som sa konečne dopratala do svojej izby. Pri pohľade do
zrkadla som utrpela menší šok. Moje ráno ešte dlhé hladké a krásne lesklé
čierne vlasy boli teraz rozcuchané ako nadmerne opotrebovaná metla a
odstávali na každú svetovú stranu. Tvár sa mi leskla od potu, pod mojimi
modrými očami sa vynímala roztečená špirála a moje kedysi biele šaty teraz
zdobili dve veľké škvrny od blata.
V zúfalstve som zo seba zhodila špinavé šaty a rozbehla som sa do
sprchy, kde ma čakalo nemilé prekvapenie. Ako som neskôr zistila, tu na
vidieku sa v lete umývajú len v ľadovej vode zo studne...
„Tak, je načase venovať sa starým rodičom,“ pomyslela som si otrávene, keď
som vyliezla zo sprchy stuhnutá na cencúľ.
„Babi, dedo, kde ste?“ Vybehla som sa na obrovský dvor. Sedeli na drevenej lavičke a v tieni košatej čerešne a rozprávali sa s mačkami. Cestou
k nim som zakopla o tri sliepky a jedného moriaka, ktorý mi zúrivo začal
ďobať do nohy.
„Babička, deduško, netreba vám s niečím pomôcť?“ zašvitorila som presladeným hláskom.
„Koláč je v kuchyni, Anička,“ odpovedala babka. „Čože? Koláč... v kuchyni...“ Došlo mi, že už toho veľa nepočujú, tak som otázku zopakovala
hlasnejšie. „TY si naše milé, pozorné dievčatko, Anička,“ zvolal dedo a babka
ho doplnila:
,,Áno, Anička, si veľmi šikovná dievka. Už sa môžeš aj vydať, moja. Ale môžeš
ísť k susedom na žihľavu pre morky.“
„Po žihľavu k susedom?“ Už som sa ani nesnažila predstierať nadšenie
pomoci starším, dokonca aj ochabla moja radosť z vykonania dobrého
skutku, no súhlasila som.
Schytila som prútený kôš a vybrala som sa k susednej chalupe. Nervózne
som zaklopala na masívne dubové dvere a čakala som, kedy sa z nich vyrúti nejaká babka v skladanej sukni, štrikovaných pančuchách a smiešnom
svetri, no naskytol sa mi úplne odlišný pohľad. Vo dverách sa zjavil snáď
najkrajší chalan na svete a rovno v šortkách. Vyjavene som civela na jeho
opálené pevné telo, dlhé hnedé kučeravé vlasy v chutnom cope a ostré črty
tváre, ktorej dominovali orieškovohnedé oči v tvare mandlí.
„Ahoj, praješ si niečo?“ prehovoril nádherným zvučným hlasom, no
ja som naňho len naďalej vyvaľovala oči. Spamätala som sa, až keď mi
zamával rukami pred očami.
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„Ehm... no vieš... čo som to chcela? Aha, starí rodičia ma poslali po žihľavu
pre morky,“ vyjachtala som zo seba. „Aha, tak ty si tá ich Anička? Stále o tebe
hovoria. Vraj si veľmi šikovné a milé dievča. Vidím, že aj veľmi pekné,“ usmial
sa a odhalil žiarivo biely chrup. V momente ma zalial rumenec a srdce mi
začalo bit‘ ako splašené.
„No, nie tak celkom. Vlastne som to ja, ale volám sa Klára,“ koktala som.
„Teší ma, Klára. Ja som Lukáš.“ Podal mi svoju mužnú ruku a ja som sa
vznášala kdesi v oblakoch. „Tak poď, pomôžem ti s tou žihľavou. Len by som
mal skočiť po rukavice, hneď som späť.“
„Chlapče, s tebou budem chodiť na tú žihľavu aj každý deň,“ pomyslela som
si.
Ako sme kráčali k záhrade so žihľavou, začali sme našu konverzáciu
o rôznych veciach a dokonca som pred ním prestala koktať. Záhrada sa
zvažovala k úžľabine, kde rástla takmer metrová žihľava. Dávala som obrovský pozor, aby som sa nepotkla o sliepky, ktoré sa mi premávali popod
nohy a snažila som sa urobiť na Lukáša čo najlepší dojem. Vtom som sa
pošmykla na vlhkej tráve. Kôš mi vyletel z rúk. Nedokázala som udržať
rovnováhu, a tak som sa skotúľala rovno do žihľavy.
,,Áááááááúúúúúú! To bolí...!“ kričala som. Na rukách a nohách sa mi
ihneď objavili červené fľaky. Od hanby sa mi tisli slzy do očí. Lukáš, ktorý
ledva zadržiaval smiech (posledný skutočný gentleman), podišiel ku mne
a pomohol mi vstať.
„Dúfam, že si si nič nezlámala. Poď, odprevadím ťa k starým rodičom a tú
žihľavu natrhám a prinesiem neskôr.“
Cestou sme obaja mlčali. Opäť sa mi podarilo strápniť sa a navyše pred
jediným pozitívnym objavom týchto prázdnin...
Babka mi natrela ruky a nohy akousi „zázračnou“ masťou, ktorá páchla
ako pokazený tvaroh, no stopy po popŕhlení okamžite zmizli. Celé popoludnie som presedela v izbe so slzami v očiach.
Večer som nemohla zaspať. Potrebovala som si ukľudniť nervy, a tak
som zobrala zásobu tyčiniek Mars a túlala som sa po dvore. Objavila som
útulný senník nad stajňou s pekným výhľadom na oblohu. Vyšplhala som
sa hore. Rozvalila som sa do mäkkého sena a začala som sa napchávať čokoládou. Pri pohľade na kvitnúce hviezdy, ktoré mi pripomínali vysvietené
mesto počas noci, som si nevedela predstaviť reakcie kamošiek, keby sa
dozvedeli, že momentálne riešim nejakého vidieckeho paholka...
Z myšlienok ma vytrhol šramot rebríka. Všade vôkol sa rozprestierala
čierna tma. Dostala som strach.
Schytila som vidly a v strehu som čakala, kto sa sem priplazí.
„Nazdar, Klára! Čo tu nacvičuješ s tými vidlami? Normálne sa ťa bojím,“
škeril sa Lukáš.
Nevedela som, čo mám povedať. Nemienila som sa mu priznať, že
som si myslela, že v stajni máta, a tak som len vyjachtala: „No, vieš, ja som
emancipovaná žena a keď sa blíži votrelec, dokážem sa brániť...“ Všimla som
si, že touto hláškou som ho nesmieme pobavila, a tak som sa opäť začala
brániť: „ Čo je ti smiešne?! Tak ty sa tu vynoríš z tmy len tak z ničoho nič, mňa
chytajú infarktové stavy a ešte sa čuduješ, čoho som sa bála?!“ vyštekla som
naňho. Odložila som vidly a znovu som zaujala svoje miesto na kope sena.
Lukáš si ku mne prisadol Keď som zacítila jeho hrejivé teplo, v momente
mi prebehol mráz po chrbte.
„Hádam si si len nemyslela, že tu máta?“ spýtal sa. „Ehm... jasné, že nie,“
zaklamala som, „ja len...“ Všimla som si, ako si ma premeriava.
„Videl som ťa už ráno, keď si sem prišla. Došlo mi, že si sem nechcela ísť. Dá
sa v tebe čítať ako v otvorenej knihe. Veď, čo by dievča z mesta robilo tu? Určite si
si nikdy nevšimla aj pozitívne stránky vidieka. Sľubujem, že ti ich všetky ukážem.
Hneď zajtra si môžeme ísť spolu zajazdiť na koňoch. Uvidíš, že na tieto prázdniny
len tak nezabudneš, Klára!“ povedal a chytil ma za ruku.
V živote by som nečakala, že mi niekedy bude seno voňať tak ako teraz
a dokážem vnímať krásu atramentovomodrej nočnej oblohy s miliónmi
hviezd. Pozrela som sa do tých jeho hlbokých očí. Aké sú len krásne! A boli
čoraz bližšie a bližšie... tak blízko, až som sa v nich takmer utopila...
„Ha- ha, čo to tu je?“ vyštekol malý Peter. Vyskočil spoza kopy sena, až
sme obaja nadskočili.
„Ty jeden malý pehavec!“ kričal naňho Lukáš.
No to už Peter trielil do chalupy a jeho ohnivé vlasy za ním len tak viali.
Otočil sa a venoval nám ešte posledný diabolský úškrn. Zaziapal: „Dedo,
dedo, Klára má frajera!“
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Matičné okienko

Dedičstvo našich otcov

- tak sa nazýva výstava, ktorú si môžete pozrieť v priestoroch budovy Matice slovenskej vo Varíne,
na ulici Hrnčiarskej č. d. 175.
Výstava nám pripomína životný štýl našich predkov, ich zručnosť, nápaditosť, jednoduchosť a krásu,
ktorú nájdeme v každom z vystavených exponátov.
Vystavené predmety nám darovali občania žijúci vo Varíne, ale aj tí, ktorí už dlhé roky žijú mimo
Varína, ale stále sa radi vracajú do svojho rodiska.
V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle: 0902 429 692
- p. Emília Cvachová, predseda MO MS

Tešíme sa na Vás!

Klub mladých matičiarov
už aj vo Varíne!?
Odbor mladých matičiarov (OMM) je organizácia združujúca mladých kultúrne uvedomelých ľudí
po celom Slovensku. Jej cieľom je pozdvihnúť mladých ľudí nielen kultúrne, národne a ľudsky,
ale i vedecky a umelecky. Chce využiť potenciál a schopnosti mladých pri organizácii podujatí a
aktivít. Zároveň umožňuje mladým ľuďom, aby kultúrne a národne rástli. OMM chce zabezpečiť
pre mladých intelektuálny a emocionálny rast a pozdvihnúť osobnosť každého jednotlivca. Má v
úmysle budovať v mladých ľuďoch hrdosť na to, že sú Slováci a aktívne spolupracovať s každým,
kto prejaví ochotu zapojiť sa do tejto činnosti. Má v pláne šíriť národnú myšlienku s odkazom
humanizmu, tolerancie a vzdelania. OMM prináša aj možnosť osobnej sebarealizácie. Snaží sa poskytnúť začínajúcim spisovateľom priestor na publikovanie, talentom na vedné disciplíny možnosť
súťaženia a porovnávania svojich schopností. Pre tých, čo prejavia záujem o zlepšovanie svojich
vedomostí sa poriadajú kurzy alebo doučovania, pre umelecky nadaných umožňuje prejaviť svoj
talent na príslušnom fóre, akcii či podujatí. S týmto súvisí aj potreba intenzívneho stretávania
sa členskej základne na kultúrno - spoločenských sústredeniach. Pre športovcov ponúka takisto
priestor pre súťaženie a hru.
Odbor mladých matičiarov zastrešuje kluby po celom Slovensku. A práve takýto Klub mladých
matičiarov môže začať fungovať aj vo Varíne. Už pri získaní 7 členov sa činnosť klubu rozbehne.
Na stretávania sú k dispozícii priestory domu Matice, ktoré možno taktiež využívať na rôzne
kultúrne účely. Náplňou mladých varínskych matičiarov by bola organizácia rôznych podujatí,
mali by zásluhu v kultúrnej zvyklosti. Boli by vedení k spevu, hudbe, slovu: písaniu, dopisovaniu
a k vlasteneckému cíteniu. Na jednotlivých schôdzkach by sa rozoberali rozličné zaujímavé témy.
Mali by možnosť prinášať a realizovať svoje nápady na pozdvihnutie obce a kvalitného využívania
voľného času. Svojimi schopnosťami a talentmi by sa aktívne zapájali do chodu obce.
Preto vyzývam všetkých mladých ľudí vo Varíne, aby využili svoj talent a danosti a zapojili sa do
Klubu mladých matičiarov vo Varíne. Uskutočnite svoje nápady a aktivity, ktoré budú prínosom
nielen pre Vás, ale aj pre celú obec.
Kontaktovať môžete pani Emíliu Cvachovú (0902 429 692 alebo 041/5692 413), ktorá Vám poskytne
ďalšie informácie o možnosti zapojenia sa do Klubu mladých matičiarov. Čakáme a tešíme sa na
Vaše ohlasy.
Z.G.

Návrat
k tradíciám
Miestny odbor Matice slovenskej vo
Varíne v spolupráci s Miestnym kultúrnym strediskom chce v čase Veľkého týždňa (Zelený štvrtok, Veľký piatok,
Biela sobota) oživiť tradíciu “rapkáčov“.
Vyzývame všetkých, ktorí vlastnia
malý alebo veľký rapkáč a sú ochotní
ho zapožičať, prípadne darovať, keby
sa prihlásili v Miestnom kultúrnom
stredisku. Tiež vyzývame školákov,
ktorí majú záujem o chodenie s rapkáčmi, aby sa prihlásili v knižnici do
14.marca 2008.

Miestny odbor Matice slovenskej
vo Varíne pozýva svojich členov
na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 30.marca
2008 o 16.00 hod. v Dome Matice
slovenskej na Hrnčiarskej ulici.
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Rozpočet obce na r. 2008
BEŽNÉ PRÍJMY 2008

v tis. Sk

312001 13

100 DAŇOVÉ PRÍJMY

22,358

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

18,000

111 003

18,000

312001 16

120 Dane z majetku

2,687

312001 17

121,001

DzN FO pozemky

800

121,002

DzN FO+PO stavby

1,880

121,003

DzN z byt. a nebyt.

7

Výnos dane z príjmov -Územ. Samospráve

130 Dane za tovary a služby

1,671

133 001

Za psa

75

133 003

Za nevýher.hr.prístroje

6

133 006

Za ubytovanie

30

133 012

Za úžívanie verejného priestranstva

60

133 013

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1,500

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

8,806

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva

7,031

312001 15

312001 18
312001 21
312001 7
312001 8
312001 9

Transfery v rámci verejnej správy - zo štát. rozpoč.Dotácia100
-strava
Transfery v rámci verejnej správy - zo štát. rozpoč.od
100
UPSVaR
Transfery v rámci verejnej správy - zo štát. rozpoč.
14
Život.prostredie
Transfery v rámci verejnej správy - zo štát. rozpoč. SOŠU
Transfery v rámci verejnej správy - zo štát. rozpoč.z KŠU
pre ZŠ
Transfery v rámci verejnej správy - zo štát. rozpoč.
Recyklačný fond
Transfery v rámci verejnej správy - zo štát. rozpoč. Školské
potreby
Transfery v rámci verejnej správy - zo štát. rozpoč. Vzdelávacie poukazy
Transfery v rámci verejnej správy - zo štát. rozpoč.
Štipendiá

Bežné príjmy spolu:

751
14,500
60
20
250
40
48,431

230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 2008

211,003

Dividendy

95

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

212003 1

z prenájmu bytov

3,946

233,001

212,003

Z prenajatých budov, priestorov, objektov

2,890

Kapitálové príjmy spolu:

212,004

Z prenajatých strojov, pristr.,zariad.,techniky

100

Z predaja pozemkov

1,000
1,000
1,000

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

580

222,001

Pokuty a penále

50

221,004

Ostatné poplatky

10

454 Príjmy z ostatných finančných operácií

1,400

223,001

Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja služieb

500

454,001

1,400

229,002

Za odber podzemnej vody

10

Príjmové finančné operácie

229,005

Za znečisťovanie ovzdušia

10

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

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov

5
1,190

291,006

Od obcí - Spoločné úradovne

620

292,019

Z refundácie

500

292,008

Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

70

300GRANTY A TRANSFÉRY

17,267

310 Tuzemské bežné granty a transfery

17,267

312001 3
312001 6
312001 10

Transfery v rámci verejnej správy - zo štát. rozpoč.Evidencia občanov
Transfery v rámci verejnej správy - zo štát. rozpoč.Stavebný úrad
Transfery v rámci verejnej správy - zo štát. rozpoč.Dopravné žiakom
Transfery v rámci verejnej správy - zo štát. rozpoč.Centrum
voľ.času

Prevod prostriedkov z RF obce a zost.z min.r.

1,400

5

290 Iné nedaňové príjmy

312001 2

400 PRÍJMOVÉ OPERÁCIE 2008

35
86
100

500 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI 2008
513 Bankové úvery

6,600

513,002

6,600

Bankové úvery dlhodobé

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

6,600

Bežné príjmy

48,431

Kapitálové príjmy

1,000

Príjmové finančné operácie

1,400

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

6,600

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou

500

Rozpočtové príjmy spolu

57,931

1,000

312001 11

Transfery v rámci verejnej správy - zo štát. rozpoč.Matrika

206

312001 12

Transfery v rámci verejnej správy - zo štát. rozpoč.Poz.komun.

5

Dňa 14.12.2007
Ing. Karol Strásky
starosta obce

Varínčan

600 Bežné výdavky 2008
01 VŠEOBECNE VEREJNÉ SLUŽBY
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy
610
Mzdy, platy OcÚ
620
Poistné a príspevok do poisť OcÚ
610
Mzdy Spoločný sociálny úrad
620
Poistné Spoločný sociálny úrad
610
Mzdy Spoločný stavebný úrad
620
Poistné Spoločný stavebný úrad
610
Mzdy Spoločný školský úrad
620
Poistné Spoločný školský úrad
630
Tovary a služby:
640
Transfery v rámci verejnej správy
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť
630
Tovary a služby
01.3.3 Iné všeobecné služby /Matrika/
610
Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
651
Splácanie úrokov -termín.úver
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ
03.2.0 Ochrana pred požiarmi
630
Tovary a služby
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivač.čin. /VPP/
610
Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania
620
Poistné a príspevok do poisťovní
04.2.1.3 Veterinárna oblasť
630
Služby-odchyt psov
04.5.1 Cestná doprava
630
Rutinná a štand. údržba
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
630
Služby-odvoz odpadu
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
06.1.0 Rozvoj bývania
630
Energie, tovary a služby
06.2.0 Rozvoj obcí
630
Údržba-park,dets.ihriská
06.4.0 Verejné osvetlenie
630
Energie, tovary a služby
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované - Trhovisko
630
Energie, tovary a služby
07 ZDRAVOTNÍCTVO
07.4.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované
630
Energie, tovary,údržba a služby
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO
08.1.0. Rekreačné a športové služby
630
Energie, tovary,údržba a služby
640
Transfery v rámci verejnej správy
08.2.0 Kultúrne služby /MKS/
610
Mzdy, platy
620
Poistné
630
Energie, tovary,údržba a služby
640
Transfery v rámci verejnej správy
08.2.0.8 Národnostná kultúra /Matica/
630
Energie, tovary,údržba a služby
08.4.0 Náboženské služby /Dom smútku/
632
Energie, tovary,údržba a služby
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
10.2.0.2 Sociálne zabezpečenie
610
Mzdy, platy opatrovateľky
620
Poistné opatrovateľky
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v tis. Sk
12,181
4,850
1,616
223
75
351
119
575
195
3,697
480
87
87
357
260
87
10
265
265
102
102
100
74
26
15
15
500
500
1,620
1,620
1,969
1,969
250
250
896
896
19
19
1,340
1,340
1,003
513
490
1,902
577
195
1,080
50
295
295
278
278
662
460
157

640
Transfery jednotlivcom - soc.výpomoc občanom
Bežné výdavky spolu:

45
23,841

700 Kapitálové výdavky 2008
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy
714,001
Osobný automobil
04.6.0 Komunikácie
711,001
Nákup pozemkov
712,001
Nákup budov
716
Projekt.dokument.+geodet.práce
717,001
Realiz.nov.stav.MK-IBV Záhumnie
06.1.0 Rozvoj bývania
716
Bytovka komerč.-príprav.dokum.
716
IBV-Záhumnie - Uz. plán
716
IBV-Záhumnie - PD st.pov.pre inž.siete
717,001
IBV- Záhumnie - dážd.kanalizácia
07.4.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované
716
Príprav.a projekt.dokum.
08.4.0. Náboženské služby - Dom smútku
711,001
Nákup pozemkov
716
Projekt.dokument.+geodet.práce
09.1.1.1 09.1.2.1 09.5.0.1 ZŠ s MŠ,CVČ
717,002
Rekonštr. a moderniz.-Eur.Fondy 5%
09.5.0.1 Centrum voľého času
717,002
Rekonštrukcia a modernizácia
Kapitálové výdavky spolu:

200
200
5,050
3,300
150
600
1,000
1,200
200
500
500
600
600
1,700
1,500
200
500
500
500
500
9,750

800 Výdavkové finančné operácie 2008
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
821 005 1
Splácanie termínovaného úveru
821 005 1
Splácanie tuzemskej istiny-úver 21.b.j z bankových úverov dlh.
821 005 2
Splácanie tuzemskej istiny-úver 22.b.j z bankových úverov dlh.
821 005 3
Splácanie tuzemskej istiny-úver 22.b.j z bankových úverov dlh.
Výdavkové finančné operácie

2,230
253
575
555
847
2,230

Sumarizácia
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Rozpočtové výdavky spolu

23,841
9,750
2,230
35,821

09 VZDELÁVANIE
09.1.1.1; 09.6.0.1 Originálne kompetencie/MŠ,ŠK,ŠJ/
Dotácia z obce-origin.kompetencie
09.1.2.1 Prenesené kompetencie/ZŠ/
Dotácia z KŚU-prenes.kompetencie
Dotácia z KŚU-vzdelávacie poukazy
Dotácia z KŚU-dopravné
Dotácia z KŚU-strava v hm.nudzi
Dotácia z KŚU-motivač.pr. hm.nudzi
Dotácia z KŚU-šk.potr. v hm.nudzi
09.1.5.0.1Centrum voľného času
Dotácia z KŚU
Vlastné príjmy RO-ZŠ,MŠ,ŠJ,CVČ
Spolu Vzdelávanie

5,600
5,600
15,010
14,500
250
100
100
40
20
1,500
1,000
500
22,110

Rozpočtové príjmy spolu
Rozpočtové výdavky spolu
Spolu Vzdelávanie
Sumarizácia

57,931
35,821
22,110
0

Dňa 14.12.2007
Ing. Karol Strásky
starosta obce
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Pikošky z Pod Jedľoviny VII
Poloha Varína, ktorý je vstupnou bránou do Malej Fatry, dáva všetky
predpoklady na organizovanú turistiku. V žilinskom okrese je turistika
organizovaná už viac ako 130 rokov a varínski turisti za týmto číslom moc
nezaostávajú. I keď v 19. storočí v časoch Rakúsko-Uhorska a tiež aj po
vzniku 1. Československej republiky mali ľudia iné problémy ako pestovať
turistiku, predsa sa vo Varíne našli jedinci, ktorí tento druh športu pestovali. Nebolo to masové, ale turistika, sa pestovala individuálne, v malých
skupinách a tiež aj formou rodinnej turistiky. Organizovali sa spoločné
výlety pod Starý hrad, na Majer, neskôr na chatu pod Suchým (varínsky
názov Plešel). Taktiež sa na spomínaných miestach a aj v Hazákovom jarku
pod Jedľovinou organizovali rodinné „gulášpartie“.
Po oslobodení v roku 1945 a neskôr naberala turistika postupne
masovejší charakter. Organizovali sa okresné, krajské a slovenské zrazy
turistov.
Prvý okresný zraz turistov organizoval varínsky športový klub Sokol
v roku 1958 pod Starým hradom. Celkovo I. zraz turistov SNP bol 4 roky
predtým 28.-29. augusta 1954 na Donovaloch v okrese Banská Bystrica.
Ďalší zraz turistov, ktorý organizovala naša TJ OKS Varín, sa konal
Pod Jedľovinou v roku 1975. Bol to Okresný zraz turistov v priestoroch lúk
Velhotky. Štáb sídlil v Tretinovej chate pri Hazákovom jarku. Podujatie bolo
takou menšou generálkou na XXIV. zraz turistov SNP, ktorý sa uskutočnil
vo Varíne v roku 1977. O tomto zraze sme obšírne písali v predchádzajúcich
číslach. V roku 2000 sa vo Varíne uskutočnil ďalší, už XXXVII. zraz turistov
SNP v miestnom autokempingu.
V 70.-90. rokoch minulého storočia organizoval odbor turistiky vo
Varíne pravidelné letné tábory mladých turistov, ktoré sa konali na Riečniciach, v Oravskej Lesnej, v Slovenskom Raji na Podlesku, vo Fačkove
a vo Varíne Pod Jedľovinou. V tomto období mala TJ OKS Varín jeden z
najlepších oddielov TOM v republike. TOM-áci sa pravidelne zúčastňovali
na branno-turistických pretekoch v rámci Slovenska a aj Československa.
Mali sme niekoľko družstiev majstrov Slovenska a tiež 2. a 3. miest. V
rámci Československej republiky sme dosahovali umiestnenia na 3., 4. a 5
miestach. Neskôr, po obnove skautingu začala činnosť v odbore turistiky
stagnovať, nakoľko mladí turisti prestúpili do skautingu.
Naši TOM-áci uskutočnili aj peší pochod Varín- Praha. Tu sa zúčastnili
spartakiádneho zrazu turistov lokalite Praha- Džbán.
Predchodcom turistického oddielu pri TJ Sokol, neskôr OKS alebo
Fatran Varín bol KSTL- Klub slovenských turistov a lyžiarov Varín, ktorý
bol založený asi v roku 1930. Bola to veľmi dobrá organizácia, ktorá dosiahla veľké úspechy. Za jej éry sa v Malej Fatre postavilo niekoľko nových
chát: chata pod Chlebom, pod Rozsutcom, chata pod Suchým a ďalšie. Pod
Jedľovinou sa postavila Salátova chata (neskôr Kyjovacká, ktorá zhorela
pred pár rokmi). Túto chatu postavilo niekoľko akcionárov z Varína, medzi
ktorých patrila aj varínska organizácia KSTL. Najväčšie akcie mal vtedajší
predseda MNV pán Michal Salát, ktorý bol aj varínskym mlynárom.
V tom čase neboli vleky, ani ratraky, no napriek tomu sa lyžovalo sa
pravidelne každú nedeľu. Prečo len v nedeľu? No preto, lebo v tom čase
sa v sobotu pracovalo a chodilo sa do školy. Trate boli upravené, pretože
sa na kopec poctivo šliapalo. Lyžovalo sa v Hladkej doline pri spomínanej
chate a prevažne na prudkých lúkach. Tieto lúky sú na južnom svahu, ale
keď bol sneh dobre ušliapaný, vydržal skoro vždy až do konca marca.
Lyžiarske preteky sa organizovali každý rok zjazd z Jedľoviny dolu
Hladkou, slalom a obrovský slalom na Prudkých lúkach. Niektoré ročníky
sa konala kombinácia takým spôsobom, že zjazd z Jedľoviny mal hneď
pokračovanie na Prudkých lúkach ako slalom. Pre časovú náročnosť sa
jazdilo iba jedno kolo. Pretekári museli vyšliapať na vrch Jedľovina- čo
trvalo viac ako hodinu. Jeden ročník pretekov bola trojkombinácia: štart
na Jedľovine, zjazd dolu Hladkou, slalom na Prudkých lúkach a beh na
lyžiach z Rechtorovho jarku (pod malým vlekom) až do Varína. Cieľ bol
pri Špitáli (bývalá cukráreň pri kostole). Pretekári sa nemuseli prezúvať
do bežeckých topánok, ani vymieňať lyže za bežky, nakoľko sa v tom čase

používalo viazanie Kandahar, ktoré bolo univerzálne a topánky tiež neboli
také vysoké, ako sa používajú dnes.
Pod Jedľovinou bol v tom období postavený skokanský mostík, ktorý
slúžil asi tak do roku 1960. Nebolo to monštrum, na aké sme zvyknutí z
Tatier alebo z televíznych prenosov. Ako nájazd slúžil Ťapešov kopec (je to
vŕšok nad hornou stanicou dnešného vleku), v tomto vŕšku bola vyrúbaná
asi 2 metrová šlóga, ktorá bola nájazdovou plochou. V miestach dnešnej
hornej stanice bol z dreva spravený odrazový stôl. To bol celý fígeľ, na
ktorom sa vo Varíne skákalo do diaľky aj vyše 60 metrov. Medzi najväčších
kaskadérov a odvážlivcov, ktorí tento druh športu vo Varíne pestovali,
okrem iných patrili aj Leopold Vlkoláček, Vojto Turaček, Fero Sporina,
bratia Salátovci, Miňo Freundenfeld, Fero Androvič. V KSTL boli vychovaní
aj vynikajúci lyžiari, ktorí varínsky KTSL a samotný Varín reprezentovali na
rôznych pretekoch, o ktorých sa písalo v celej republike. Mená ako Šlachta,
Krasula, Krajňák sa skloňovali vo všetkých pádoch nielen v Československu, ale aj za hranicami našej vlasti. Medzi týchto velikánov sa radili aj naši
pretekári: Fero Sporina, ktorý dvakrát vyhral Jánošíkovu valašku, a Jano
Salát tieto preteky vyhral raz. (Jánošíkova valaška a Veľká cena Slovenska
boli preteky, ktoré sa jazdili vo Vrátnej a v tom období boli najväčšími
pretekmi na Slovensku.) Medzi ďalších dobrých lyžiarov z Varína sa radili
aj Rudo Salát, Miňo Freundenfeld, Fero Androvič, bratia Zimenovci- Janči
a Rudo, Ondrej Mestický, Gusto Gábor, Viktor Talafa, Vilo Kysela, Paľo
Ondruš , Milan Akantis. Z dievčat to boli Hanka Akantisová- Paňáková,
Gizka Sluková, Janka Pinková- Androvičová a Helenka Salátová-Fitošová.
Lyžiarsky šport vo Varíne vychoval aj dvoch medzinárodných rozhodcov
lyžovania. Ing. Štefan Zimen bol rozhodcom FIS v severských disciplínach,
najmä na skokanských mostíkoch, a Helenka Fitošová bola rozhodkyňou
alpského lyžovania.
Počas pretekov alebo počas ich príprav sa v horách dalo zažiť aj kopu
zábavy. Jankovi Zimenovi sa narodil prvorodený syn Igor. Manželka Mariška bola s ním v nemocnici a Janči prevzal pôrodné vo výške 2.000.-Kčs.
Hneď vedel, čo má s peniazmi urobiť. Kúpil najdrahšie lyže, aké v tom
čase bolo u nás dostať- Hikory. Išiel ich vyskúšať, samozrejme, do Hladkej.
Hladká bola pomerne úzka a ten čo sa spúšťal, zakričal „Hej baba ryba!“, čo
bol signál pre tých, ktorí šliapali na vrch, aby uvoľnili trať. Janči sa spustil,
lyže nabrali obrovskú rýchlosť, on nevybral poslednú zákrutu pred chatou.
Strhlo ho to na Porúbske lúky, kde vpálil do jamy. Zaprášilo sa a po chvíli,
keď vstal, zistil, že lyže sú zlomené. Komentoval to nasledovne: „Hikory,
aj pôrodné sú v …..., čo mi povie moja Mariška?“
Každý rok sa organizovali aj preteky na Chate pod Suchým. Chata
vtedy praskala vo švíkoch. Spalo sa na posteliach aj po dvaja, na zemi
na matracoch, na laviciach v jedálni, aj na stoloch. Z Varína a aj zo Žiliny
chodilo veľa divákov len tak „na otočku“. Počas jedných pretekov bola
veľká hmla, pre ktorú sa museli preteky prerušiť. Rozhodcovia na štarte
i v cieli mali na sebe štvrť celty, aby v hmle nepremokli. („Zelt“ je po
nemecky stan. Keď štyria mali štyri štvrte, mohli postaviť stan. To len na
vysvetlenie mladším čitateľom.) V cieli stáli Gizka Sluková, Karol Doboš a
Gejza Burčík. Pán Doboš bol dlhoročným chatárom pod Chlebom a dobrým
Burčíkovým priateľom. Keďže bol pretek prerušený a Karolovi bolo treba
vykonať veľkú potrebu, chcel tú pauzu využiť. No do chaty bolo z muldy
nad Mokrým volom, kde bol cieľ preteku, ďaleko. Preto sa rozhodol, že
zájde do lesa. Keďže tam bol asi 1 meter snehu, nedalo sa čupnúť. Karol
sa vynašiel, našiel jeden vysoký peň, na ktorý vystúpil, čupol si a urobil
potrebu. Odľahčený sa vrátil k späť cieľu. Zrazu tam bolo cítiť smrad. Nikto
z prítomných nevedel, odkiaľ ide. Až po čase zistili, že to pôvodca zápachu
je na Karolovom chrbte. Totiž, keď si na tom pni čupol, celta mu spadla do
snehu a on, nevediac o tom, urobil potrebu do nej. Následne po oblečení
natiahol na seba celtu aj s práve vykonanou potrebou.
Jeden rok boli preteky tiež v Hladkej doline. Bolo veľa snehu, preto
bolo potrebné upraviť a ušliapať svahy. V tom čase sa ešte bývali dve soboty „pracovné“ a dve soboty „voľné“. „Partia ulička z Vápenky“- Gusto
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Gábor, Laco a Palo Palečkovci, Rudo Zimen a ďalší sa dohodli, že trať vyšliapu. V piatok večer sa vybrali na chatu pod Jedľovinou (na Kyjovácku),
s úmyslom, že tam prespia a ráno začnú šliapať. Po tme sa doterigali na
chatu, tešiac sa na teplo a večernú idylu na horách, na teplý čaj s rumom...
Tam ich však čakalo nemilé prekvapenie: keď prišli do chaty, bola v nej
zima, smrad a dym. Podlaha v kuchyni bola zdvihnutá asi pol metra. Chatárovi vybuchol kotol ústredného kúrenia, nemohol v ňom kúriť. Preto
zakúril do pece v kuchyni, na pec si dal hokerlík a tam sa zohrieval. To by
vysvetľovalo tú zimu. No a smrad a dym boli z nôh stoličky, ktoré tleli.
Chalani ju stiahli dole z pece, rozkúrili a keď bolo teplo, najedli sa, pozabávali a išli si ľahnúť. Do kuchyne na zem nanosili matrace, políhali si na ne
a chceli spať. Lenže chatár to s alkoholom trochu prehnal a pooblieval ich
vodou. Oni sa preto nahnevali sa, zdrapili ho, vyzliekli donaha a natreli ho
marmeládou. Keďže kvôli vybuchnutému kotlu nešla na chate teplá voda,
musel zo seba lekvár zoškrabovať príborovým nožom až do rána.
Alexander Panáček
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1) Zraz turistov r. 1977 Varín - Pažite, prezentácia
2,3) Okresný zraz pod Starým hradom 1958
4) Lyžiarske preteky Pod Jedľovinou
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Z činnosti Dobrovoľného
hasičského zboru vo Varíne
20. januára 2008 sa v požiarnej zbrojnici zišli členovia DHZ na
svojom výročnom valnom zhromaždení. Ako delegát Okresného
výboru požiarnej ochrany sa valného zhromaždenia zúčastnil brat
Gabriel Trizuliak.

Po plodnej a širokej diskusii prítomní bratia hasiči prijali nasledovné
uznesenie, ktoré pre svoju dlhodobú platnosť má pre život HDZ vo
Varíne osobitný význam.

Výročné valné zhromaždenie
Dobrovoľného hasičského zboru vo Varíne

Berie na vedomie
Informáciu delegáta Okresného výboru Požiarnej ochrany v Žiline
Gabriela Trizuliaka z celoslovenského snemu požiarnej ochrany
týkajúcu sa:
- užšej spolupráce DHZ s miestnymi telovýchovnými organizáciami, základnými školami s cieľom zvyšovania telesnej
zdatnosti členov DHZ,
- zmien slávnostnej uniformy člena DHZ, ako aj jej používania,
- pravidelného povyšovania členov DHZ v zmysle platných
smerníc
- zaktivizovania a skvalitnenia spolupráce jednotlivých okrskov a zborov na úrovni okresu
- predsedu DHZ vo Varíne Jána Kardoša týkajúcu sa:
- príčin zmeny termínu hasičskej púti v Rajeckej Lesnej
- fungovania profesionálnych a dobrovoľných hasičských
zborov v zmysle aktuálnej legislatívy
- prípravy tradičného pochodu masiek obcou. Vyzval na zmenu jeho organizácie, kedy je potrebné, aby sa do sprievodu
zapojili aj starší členovia DHZ a tak spolu s mladými členmi
DHZ zabezpečili vyššiu úroveň tohto tradičného hasičského
podujatia.
Žiada:
Okresný výbor Požiarnej ochrany v Žiline, zabezpečiť minimálne dvakrát v roku spoločné stretnutie Okresného výboru
Požiarnej ochrany Žilina a starostov obcí okresu s cieľom aktivizácie DHZ a riešenia aktuálnych otázok týkajúcich sa života
DHZ v obciach.

-

-

-

Schvaľuje:
správu výboru DHZ o činnosti DHZ vo Varíne za rok 2007,
správu revíznej komisie DHZ o hospodárení za rok 2007,
plán činnosti DHZ a plán hlavných úloh DHZ na rok 2008,
Jána Staňu za nového člena DHZ vo Varíne,
Katarínu Horošovú a Emila Vojteka za referentov pre prácu s
mládežou,
Jána Kapitulčina do funkcie hlavného strojníka DHZ vo Varíne,
návrh Jana Dávidíka, aby sa členovia, ktorí budú zabezpečovať
pochod masiek obcou sa zriekli svojej odmeny a takto získané
finančné prostriedky venovali pre finančné zabezpečovanie
podujatí pre prácu s mládežou
Ukladá:
výboru DHZ vo Varíne pravidelne prehodnocovať aktivitu členov DHZ, ich účasť na zasadnutiach ako aj na realizovaných
akciách a podujatiach a za pasivitu v opodstatnených prípadoch
navrhovať členskej schôdzi ich vylúčenie z DHZ,
výboru DHZ vo Varíne aktualizovať evidenciu týkajúcu sa
povyšovania členov DHZ,
výboru DHZ a predsedovi DHZ v spolupráci s Obecným úradom vo Varíne zabezpečiť nutné opravy na budove požiarnej
zbrojnice,
predsedovi DHZ štvrťročne sledovať a prehodnocovať plnenie
uznesenia z tohto zhromaždenia,
tajomníkovi DHZ na OV PO do 20.02.2008 doručiť všetky
písomné materiály z tohto zhromaždenia na Okresný výbor
Požiarnej ochrany v Žiline.

Varínčan
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CESTOVNÝ PORIADOK Odchody autobusov zo zastávky: Varín, Obecný úrad
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CESTOVNÝ PORIADOK Odchody autobusov zo zastávky: Varín, Koňhora, rázc.

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Streda 27. február
Autobusový zájazd do Jablonky

Cena: 170 Sk

prihlášky: MKS

Knižnica informuje
Nové knihy pre čitateľov
Mór Jókai

- Levočská biela pani

Émile Zola

- Nana

Pavol Orságh Hviezdoslav - Hájnikova žena
Honoré de Balzac

- Otec Goriot

Victor Hugo

- Chrám Matky Božej v Paríži

Gustave Flaubert

- Pani Bovaryová

Shooty - tuhou - tuhou

- Výber frkov a ilustrácii z denníka Sme 2002-2006

Pripravujeme.
Kurz tradičných remesiel

– paličkovanie, frivolitkovanie, drôtkovanie, zdobenie kraslíc...
Prihlášky: MKS
Sobota 24. máj 2008

Pannonhalma

Pútnický zájazd do benediktínskeho arciopátstva
Cena: 800 Sk, 700 Sk (bez ochutnávky vín)
Prihlášky: MKS do 10.3.2008 so zálohou 400 Sk

Poďakovanie
Miestny odbor Matice slovenskej a Miestna organizácia
Únie žien vo Varíne organizovali v piatok 18.januára
2008 už tradičný fašiangový ples, súčasťou ktorého bolo
aj losovanie cien v tombole. Ceny darovali:
ASA Žilina
Vierka Kubalová
Ekodendra Varín
Mirka Fujdiaková
COOP Jednota Žilina
Semko – p.Šimlíková
Agra Váh
Pizzeria Stanka
FA Les Ing. Zelina
p. Ľ.Kubena
Urbár Varín
Coca cola
OcÚ Varín
Teby Varín
Lekáreň Varín
URSA
pekáreň Potravinka Varín
MUDr. Salátová
Tibor Blahušiak
Kvetinárstvo p. Kubíková
Združenie KPT Žilina
Kvetinárstvo p. Bačinská
práčovňa Varín
Kozmetika p.Janošková
kaderníctvo p. Tichá
p.Mária Zelinová
kozmetika p. Vráblová
p. Albína Milová
Ing. Koniarik
Alon – p. Ondrušová
Pizzeria u babky
DOKO Žilina
Ján Hodoň
p.Edita Bulejčíková
Ján Cyprich
MVDr. Skutecký
Všetkým srdečne ďakujeme.
Výbor MO MS a ÚŽS vo Varíne

Prosíme čitateľov
o vrátenie kníh!
za rok 2006 - 2007

Upomienka za rok 2007 - 10,-Sk
2006 - 20,-Sk
V knižnici si môžete zakúpiť videokazety
od 100,-Sk - 200,-Sk

Knižnica - výpožičný čas
Po. 10 hod. - 18 hod.
Ut.-Pi. 13 hod. - 18 hod.
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u KUPÓN Č. 2 u KUPÓN Č. 2 u KUPÓN Č. 2 u KUPÓN Č. 2 u

Tajnička z čísla 12/2007 znela:
„Vy dôchodcovia stále niečo oslavujete.“
100,- Sk vyhráva pani Katarína Takáčová, Ul. Školská, Varín
Pomôcky:
An, vaterit,
le, plika,
Exe, Dou

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. marca 2008
na adresu redakcie.

Študent herectva píše domov otcovi:
„Tak už som dostal aj prvú rolu. Hrám muža, ktorý je
dvadsať rokov ženaty...“ Otec mu odpíše:
(záver je v tajničke krížovky)
Vzdelávaj

Skratka valuty

Zaručene

Dcéra kráľa
Euryta

Git

1. časť
tajničky

Nemecký
maliar

Francúzky člen
Robili osev
Nasával

Krídlo (odb.)

Časť tváre

Popevok

Udieraj

Skratka slečny

Ostrý okraj
predmetu

Venovalo
sa hre
Záhyb (lek.)
Veľmi starý les
Okresané
brvno
Povrch tekutiny
Starala sa

Čínska dĺžková
miera

Túz

Namáhavá
robota

3. časť tajničky

Túlium (zn.)

Svižne (hud.)

Meno Eduarda

Mužské meno

Manilské
konope

MPZ áut
Brazílie

Ženské meno

Usadenina

Egyptský
dychový nástroj

Spolu

Arabský člen

Dobýva zo
zeme
Premet vo
vzduchu

Meno Oľgy
Stupeň neogénu

Dochutila
soľou

Preč (hovor.)
Nedokonale
horela

Vetva, konár

Mesto v Brazílii
Jednotka magnet. odporu

Anglický
spisovateľ

Syn Amanov

4. časť
tajničky
Kráčala
Koralový
ostrov

Rapotanie
Staroveký
strun. nástroj
Gruz. druh
bubienka

Ženské meno
Matka Romula
a Rema
Západočeské
mesto

Register ton

5. časť
tajničky

Holandský Zvratné zámeno
maliar 17.
storočia Štvorček (typ.)

2. časť
tajničky

♣

Rieka v
Anglicku

Nerast zo
skupiny
kalcitov

Zbadal

♣

Krátky husár- Meno Terézie
sky kabátec

Mesto v
Turecku

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 100,- SK

Autor:
Jozef Blaho

Postavila sa

Gén, idant
Nástenný
gobelín

Odovzdal

Mládza

Popíjal

Číslovka
Veľký dravý
vták
Sumerský boh
nebies

Podnet
Japonská
dĺžková miera

Zatajovalo

Pastieri oviec

Alkalická hlbinná vyvrelina

Typ ruských
lietadiel

Ako (bás.)

- 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
Február 2008
Cena 10,- Sk

