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MESAČNÝ SPRAVODAJ O ŽIVOTE VARÍNA w ROČNÍK XIV w ČÍSLO 149 w TERRA VARNA 1254
Z OBSAHU ČÍSLA:

r UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
r ŽIACI PÍŠU
r 30 ROKOV OD ÚSPEŠNEJ AKCIE
r OHLASY Z MISIÍ

VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY A KVETOV ORGANIZOVANÁ VARÍNSKYMI ZÁHRADKÁRMI

foto: Š Cvacho

10,- Sk

Október 2007
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Uznesenie č. 6 / 2007

z riadneho šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 26. 9. 2007 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varíne
Prítomnosť poslancov na zasadnutí OZ a hlasovanie poslancov

Vysvetlivky Prítomnosť: P- prítomný, N- neprítomný, O- ospravedlnený, No- neospravedlnený
Hlasovanie:(+ za), (- proti), (/zdržal sa), (0 neprítomný)

Poslanec

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Marián Androvič
Ing. Marián Androvič
Karol Boka
Metod Bukovinský
Ing. Jozef Kabatier
Patrik Miho
Štefan Noga
Ľudmila Porubčanská
Juraj Kurnocík

P
P
P
P
P
P
P
P
P

5/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
2/6

+
+
+
+
+
+
0
0
+

+
+
+
+
+
+
0
0
/

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

/
/
+
+
+
+
/
/
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

10
11

Ing. Vladimír Štefánik
Jana Zaparaníková
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Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:

2. Berie na vedomie

1. Schvaľuje

1. Cenník za ubytovanie a služby na obecnej chate Rozbehov v prenájme Slovenského skautingu.
2. Informáciu starostu obce o pripravovaných prácach
opravy mosta cez rieku Varínka.
3. List biskupského úradu v Nitre o odpredaji pozemku
vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi obci Varín, pre
výstavbu nového cintorína za cenu 350,-Sk/m2.
4. Informáciu starostu obce o prebiehajúcich a pripravovaných investíciách v obci.
5. Sťažnosť p. Margity Salátovej, Hrnčiarska 174 k úprave uličky medzi domami č. 175 a č. 173.
6. Požiadavku Ing. Vladimíra Štefánika o odkúpenie pozemku pri par.č. KN 463, ktorá je v jeho vlastníctve.
7. Požiadavku p. Metoda Bukovinského o výrub topoľov
pri uhoľnom sklade, ul. Železničná.

1. Program obecného zastupiteľstva.
(hlasovanie č.1)
2. Overovateľov zápisnice:
Ing. Vladimír Štefánik, p. Juraj Kurnocík
(hlasovanie č.2)
3. Správu o priebehu výberového konania na prenájom
chaty Fatranka, č.p. 1119, Varín postavenej na par.č.
KN 1157/8.
(hlasovanie č.3)
4. Zmluvu o prenájme chaty Fatranka, č.p. 1119, Varín
medzi obcou Varín a MONYS, s.r.o., v zastúpení
p. Dalibor Tichý.
(hlasovanie č.4)
5. Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe
medzi MYMA INVEST, s.r.o., Kamenná č. 19, Žilina,
zastúpená konateľom spoločnosti Ing. Vladimír Kačaljak a OBCOU VARÍN, Námestie sv. Floriána 1, Varín
(hlasovanie č.5)
6. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2007 o zákaze
požívania alkoholických nápojov a vzbudzovania verejného pohoršenia na verejne prístupných miestach
v obci Varín.
(hlasovanie č.6)
7. Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov, finančných operácii a finančnej kontrole.
(hlasovanie č.7)
8. Komisiu pre jednanie o odpredaji pozemku pre výstavbu nového cintorína v zložení:
Ing. Karol Strásky a Ing. Vladimír Štefánik.
(hlasovanie č.8)
9. Schvaľuje uznesenie č.6 zo dňa 26.09.2007.
(hlasovanie č.9)

3. Ukladá
1. Dopracovať cenník za ubytovanie a služby správcovi
obecnej chaty Rozbehov v prenájme Slovenskému
skautingu.
Zodpovedný: správca chaty
termín: do OZ
2. Stavebnej komisii preskúmanie podkopávania plotu p.
Štefana Nogu, ul. Dr. J.Tisu 651 p. Štefániou Nemsilovou, ul.Dr. J.Tisu 650.
Zodpovedný: predseda stavebnej komisie
termín: do OZ
Ľubor Panáček, prednosta OcÚ
Ing. Karol Strásky, starosta obce
Overovatelia: Juraj Kurnocík, Ing. Vladimír Štefánik
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Hľadanie seba

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Zlomené srdce lekár nikdy nenapraví.
Stále niet na veľa chorôb ten pravý liek.
Duša ti však pri prebúdzaní sama vraví,
nevládzem, som chorá, je mi strašne zle.
Vystúpiš z tieňa každodenných dní,
priateľom na rozlúčku slzou zamávaš.
Klimatizáciu väzníc náhle opustíš,
sám seba ako krásy dar prírode dávaš.

Narodili sa:
Nikolas Šušoliak
Karin Podhorská
Timea Bieliková
Lucia Novosadová

31.8.2007
1.9.2007
6.9.2007
16.9.2007

„V perinke leží. Nad ním stojí matka.
Večnosť ten pohľad prijme na obraz.
Bez detí radosť vždy je smutná, vratká,
Nič nevyplní miesto plných krás.“

Vychádzaš zo seba odvahy múdrym slovom,
zanechávaš utopené v smogu ulice miest.
Pesticídy lán polí ti burácajú v uchu hromom,
unikáš minulosti náhle a rýchlym krokom
meriaš nedozerné diale lákajúcich ťa ciest.
V horských riavach počúvaš hlas tvojej krvi,
prúdi ti v tele ako bystrý prameň života síl.
Zbystri sluch, veď tepna rodnej zeme sa mrví,
jej cesty sú pulzom, chvením tvojich žíl.
Bosými nohami hladkáš čiapky trávy,
vlaha ich rosy, je vlahou tvojich pier.
Tvoj únik zo sveta predsa je len márny,
si obeťou myšlienok stále nových hier.
Do lona prírody skladáš svoje hriechy.
Utiecť sám pred sebou je človeka živý sen.
Uložené kytice v tele tvojej kôry, miechy
vrátia ti len starých bolestí nový a nový deň.
Myšlienka je staviteľ, čo stavia životu dom
a viera sa stáva vedomím vlastných činov.
V utrpení sa spoznáva šťastie. Žijem a som.
Život je večný, nad smrťou víťazí silou.

Manželstvo uzatvorili:
Katarína Staňová a Vladimír Trnka 21.9.2007
„Roky nech sa míňajú,
ale radosť Vášho svadobného dňa
nech nikdy nepatrí minulosti.“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci oslavujú narodeniny:
pán Jozef Macák
pani Antónia Panáčková
pani Viera Cigániková
pán František Trojan
pani Otília Lopušanová
pani Helena Zelinová
pani Anna Chabadová
pán Štefan Kapasný
pán Tibor Blahušiak
pani Oľga Kováčová
pani Ľudmila Podhorská
pani Mária Cvachová
pán Milan Krajčík

88.
84.
81.
81.
79.
78.
78.
76.
73.
73.
73.
71.
71.

Okrúhle narodeniny oslaujú:
80-te pani Pavlína Halušková
pán Jozef Stehlík
70-te pani Helena Blahušiaková
pani Margita Adamušková
Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme a posielame im
nasledovný vinš:

Edita Anna Bäck

„ V pokojnom, tichom žitia prúdeďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,prinesie radosť, lásku, šťastie.“
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Hľadaný domov

Otvorila som oči. Bolo ráno. Posadila som sa na posteľ a obzrela okolo
seba. Všetci ešte spali.
Sedela som na posteli v izbe. Premýšľala som, čo ma trápi už niekoľko
rokov. Nad tou myšlienkou sa zamýšľam každý deň: „Prečo je okolo mňa
toľko detí? V televíznych programoch je vždy mamička, otecko so svojimi
deťmi a starými rodičmi. Sú veľká šťastná rodina...“
Z myšlienok ma zrazu vyrušil Katkin hlas: „Znovu lietaš v oblakoch?“
„Nie, len... som sa zamýšľala, kto je moja mama a rodina.“ „Ty to nevieš?“
spýtala sa Katka. Bola odo mňa o päť rokov mladšia. „Predsa mama je
tá teta, ktorej všetci hovoria pani vychovávateľka a my sme všetci veľká
rodina. Hráme sa ako každé dieťa.“ Pousmiala som sa.
Do izby zrazu vletel Miško. Bol to náš najlepší kamarát. „Rýchlo, rýchlo
sa pozrite von oknom!“ Teraz sa už zobudila celá izba. Stále som sedela
nechápavo na posteli a pozerala na Miška. Keďže sa nič nedialo, pribehol
k oknu a odhrnul závesy. Za oknom bolo všetko posiate snehom. A stále
snežilo. „Bude aj sánkovačka,“ pridala sa Katka.
Po raňajkách nastalo upratovanie. Ako každú sobotu nám naši vychovávatelia ukázali, čo máme robiť. Katka ako vždy, držala sa pani vychovávateľky Zuzany, o ktorej si myslela, že je jej mama.
Vtom sa vo dverách objavili dvaja ľudia. Bol to muž so ženou. Rozprávali sa s vychovávateľkou. Potom zavolali nechápavého Miška. Posadali
si okolo stola. Rozprávali sa.
Asi tak po hodinke prišiel ku mne Miško. „Kto to bol?“ spýtala som sa.
„To bol Marek s Jankou, sú manželia. Vieš aký sú milí?“ rozprával rozžiarený Miško. „Doniesli mi aj malé hracie autíčko. Pozri!“ Z vrecka vytiahol
červené auto. Bolo úplne nové a pekné. „Sľúbili mi, že zajtra ma vezmú do
zoologickej záhrady. Uvidím slony a medvede.“ Miškove oči boli ako dve
na nebi žiariace hviezdičky.

Na druhý deň k nám opäť zavítali Marek s Jankou. Miško hneď bežal
k nim. O chvíľu odišli, no teraz aj s Miškom. Katka prišla ku mne a zamyslene sa spýtala: „Čím chceš byť, keď budeš veľká?“ Chvíľu som bola
ticho. Nad svojou budúcnosťou som sa ešte nezamýšľala. No Katka znovu
začala rozprávať: „Ja budem pani doktorka.“ Znovu bežala k svojej bábike
a začala sa s ňou hrať.
Po veľkej guľovačke na dvore nás pani vychovávateľka zavolala
všetkých do klubovne. Keď sme si posadali a utíšili sa, začala rozprávať:
„Milé deti, váš kamarát Miško od nás odchádza. Bude mať novú rodinu.
Chcem, aby ste sa s ním pekne rozlúčili.“
Postupne sa sním začali lúčiť deti. Prišiel rad na mňa. Objala som ho,
zaželela všetko dobré, no na viac som sa nezmohla. „Rodina“, stále mi
vírilo v hlave.
S Miškom sa už rozlúčili všetky deti. Vzal si do ruky svoju tašku s vecami
a utekal k autu. Tam ho čakali noví rodičia.
Deti sa nahrnuli k oknu. Chceli sa s ním rozlúčiť ešte posledným pohľadom. Začali mu kývať. Ja som stála vedľa Katky.. Mala slzy na krajíčku,
pretože jej bude za Miškom smutno.
Naposledy som sa pozrela do auta, usmiala sa na Miška a zakývala mu.
Potom som už len hľadela do diaľky, ako sa stráca auto a sním aj Miško.
Nakoniec zabočilo za roh a mne sa stratilo z očí.
Aj ja ešte stále dúfam, že budem mať rodinu, ktorá ma bude mať rada.
Tak ako ja ju. Všetci budeme spolu šťastní.
Nakoniec som rada, že Miško našiel hľadaný domov. Nesmiem byť
smutná, ani ak nás osud rozdelí aj s Katkou. Nesmie ma trápiť myšlienka, že ich možno už nikdy neuvidím, pretože všetci, čo sa majú radi, sú
zapísaní v jednej veľkej knihe, ktorá nikdy prachom nezapadne, nikdy sa
nestratí, ani nestratí svoju hodnotu.
Emília Boková VIII.A

Foto z archívu
Varínsky hasiči. r. 1900

zľava stojaci:
sediaci:

Štefan Androvič Kukurska, Štefan Androvič Mintál, Imrich Staník ml., Jozef Čajka Králik
Štefan Hreusík - predseda, Imrich Staník, Ferdinand Piovarči
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Naši rodáci
V tomto roku sa dožil 80-tky
Janko Meško. Aj keď sa nenarodil
vo Varíne, ale v Terchovej , kde vychodil ľudovú školu, presťahoval
sa so svojími rodičmi a sestrami
do Varína, kde ukončil meštianskú školu. Pochádzal z roľníckej
rodiny.
Jeho otec bol Jozef Meško a matka
Anna, rodená Lavrenčíková. Meškovci mali štyri deti. Okrem Janka
tri dcéry, Ľudku, Gitku a Kamilku.
O početnú rodinu sa bolo treba postarať. Medzi svetovými vojnami bola
bieda a na terchovských grapoch sa toho veľa neurodilo. Otec nejakú korunku nagazdoval a vybral sa do Varína ľahší chlebík hľadať. Kúpil role
a stavebný pľac v Ulických záhradách. Rodina sa presťahovala do Varína.
Dočasne ju ubytoval pán Andrisík, miestny kolár, v pivničnom byte. Otec
postavil dom a rodina sa presťahovala do lepších podmienok. Dom dodnes
stojí za riekou na Starohradskej ulici. Potom prišla II. svetová vojna, po nej
kolektivizácia a otec začal pracovať na JRD vo Varíne.
Janko, ako si privykol na zmeny po II.svetovej vojne ?
Musím sa priznať, že aj keď roboty bolo po vojne dosť, korún nikdy
nebolo nazvyš, ale museli sme sa uskromniť Už počas vojny som sa učil
v železničnom učilišti vo Vrútkach za strojného zámočníka. Potom som
odišiel do Bratislavy, kde som vyštudoval Priemyselnú školu strojnícku.
Po maturite som dostal umiestnenku do OU ŠPZ č.9 v Martine. Učil som
na učilišti predmety strojárenská technológia, technické kreslenie a náuku
o materiáloch. Prišli ale nové zákony a nariadenie a znova som zasadol do
školských lavíc a diaľkovo som si musel robiť pedagogické minimum na
PF v Banskej Bystrici. Neskôr som si to musel ešte rozšíriť na tej istej fakulte
na Bakalárske štúdium.
Potom sa však udiala aj najväčšia zmena v tvojom živote.
To máš pravdu. V roku 1956 som sa oženil. Mojou vyvolenou sa stala
Darinka Štefková, dcéra pána Ondreja Štefku, riaditeľa školy vo Varíne,
po ktorom je aj pomenovaná Varínska škola. Bol zakladateľom pionierskej
dychovky, ktorá Varín preslávila po celej republike. Vystupovala v rôznych
mestách na koncertoch a Varín priblížila svetu na ČSS (spartakiáda v Prahe). So svojou manželkou Darinkou sme spolu už 51 rokov. Dostali sme od
učilišťa byt v Martine a tam sme sa aj po svadbe presťahovali. V manželstve
nám bolo dopriate že sme sa dožili dvoch synov a troch vnúčat. Starší syn
Ivan je inžinier oženil sa s Dagmarou Šimekovou a majú syna Lukáša. Ivan
podniká, dodáva do stavebných firiem rôzne druhy schodíšť. Druhý syn
Ján je tiež inžinier oženil sa s Jarkou Povolnou a majú dve deti, dievčatá
Marcelu a Luciu. Pracuje na OR HaZZ v Martine, kde odsúhlasuje projektové dokumentácie na výstavbu domov, bytov a rôznych iných stavieb. Keď
som sa ja oženil postupne sa povydávali aj moje sestry. Ľudka sa vydala za
Karola Žiaka, Gitka za Štefana Kramára a Kamilka za Cyrila Málika.
Okrem svojich pracovných aktivít si mal aj svoje veľké hobby - tanec a
spev.
Je to tak. Koncom 40-tych rokov sme vo Varíne spoločne s Miňom Kapasným a Paľom Gáborom založili tanečno-spevácky súbor SEKERA. Tento
súbor bol veľmi úspešný a dlhé obdobie reprezentoval Varín v celej republike. Veľké uznanie patrí aj Lojzke Kučerovej, ktorá v súbore spievala, ale
starala sa aj o naše kroje, ktoré opravovala, prala a žehlila. Jej manžel nám
pomáhal ako vedel a bol takým naším manažérom. Tiež by som chcel aj

touto cestou poďakovať už nebohej Hanke Cvachovej Boháčovej, ktorá na
každé vystúpenie upravovala, česala a vrkoče zapletala naším dievčatám.
Postupne medzi nás zavítal aj Jozef Freundenfeld so svojím synom Milanom a dcérou Gizkou. V našom súbore sa vystriedalo množstvo dievčat
a chlapcov. Speváčky a tanečníčky okrem spomenutých boli: Magda a
Norika Cvachové, Jolana Sobolová, Hanka Palečková - Medveďová, Julka
Gáborová,
Irena Chalupjanská, Helena Salátová - Fitošová, Slávka Cvachová, Albínka
Panáčková Milová, Hermínka Cvachová - Akantisová, Katka Toráňová,
Ľudka Mešková - Žiaková a Ľudka Mešková - Gáborová, Paľova manželka
a možno ďalšie. Ak som na niektorú zabudol, sa ospravedlňujem. Tanečníci
a speváci boli Fero Synák, Marián Rendek, Jozef Bobáň, Milan Salát, Jozef
Piš, Jozef Verčík, Gusto Gábor, Fero Androvič- Trafický, Ivan Cvacho, Emil
Akantis, Jano Adamčík, Paľo Solár, Alojz Akantis a Cyril Cvacho.
Muziku tvorili - Martin Mičian (zabil sa na sedačke vo Vrátnej spolu s
Ferom Šimlíkom v roku 1959), Tomáš Pažičan, Kamil Praták, Ambróz Kuric
a Martin Bielka. Niektorých muzikantov občas zastupovali muzikanti zo
Stráže. Na mená si však nespomeniem.
Vystupovali sme pri rôznych príležitostiach ako; dožinky, I.máje, koncerty,
súťaže. Najvýznamnejšie vystúpenia, ktoré sme absolvovali bolo vystúpenie v Bratislavskej Redute, kde bola celoslovenská prehliadka súborov
a v Rožnove pod Radhošťom. Tam sa konala prehliadka súborov z celej
Československej republiky. Na oboch podujatiach sme zožali obrovský
aplauz. V Bratislavskej Redute sme zažili jednu príhodu. Nejaký fešák z
hlavného mesta začal obhmatkávať jedno dievča zo súboru z Horehronia.
Horehronskí mládenci si to nenechali a panáčka tak spacifikovali, že bola
z toho veľká bitka a z Reduty spravili dreváreň.
Súbor potom naštudoval jedno dramatické dielo - Jánošík. To bola bomba.
S ňou sme mali ešte väčší ohlas. Vystúpenie vo Varíne malo niekoľko
repríz a vystupovali sme aj v okolitých dedinách a v niekoľkých mestách.
V Žiline niekoľkokrát.
Herecké obsadenie v tejto hre bolo nasledovné:
Jánošík
- Ivan Cvacho
Ilčík
- Paľo Gábor
Harala
- Ján Meško
Hrajnoha
- Alexander Zimen
Uhorčík
- Emil Akantis
Vlček
- Ján Adamčík
Gajdošík
- Ján Muráň
Michalčík
- Paľo Solár
Garaj
- Vlado Cvacho - Boháč
Ďurica
- Jožo Verčík
Mucha
- Jozef Bobáň
barón Revay - František Skutecký
krčmárka
- Lojzka Kučerová
cigánka
- Norika Cvachová
Anička
- Jolana Sobolová
pandúri
- Jožo Gábor a Rudolf Remenár
Sériu predstavení sme uzavreli v žilinskom divadle. Zožali sme veľký
úspech a dostali sme ponuku vystúpiť a pomôcť pri organizovaní I. ročníka
Jánošíkovho dňa. Bolo to pásmo piesni a tancov v zbojníckej krčme. Zožali
sme tu veľký aplauz a prispeli sme k vzniku novodobej histórie. Odvtedy
sa Jánošíkov deň poriada každoročne.
Potom sa súbor rozsypal. Paľo Gábor odišiel do Bratislavy, Miňo Kapasný
do Važca, a ja som bol v Martine, kde som začal viesť súbor v učilišti a neskôr súbor Turiec. S manželkou Darinkou sme v Prahe na celoštátnej súťaži
zvíťazili s goralským tancom. Dostali sme ponuku na filmovanie, čo sme
odmietli a neskôr sme mali ponuku z Bratislavskej Koliby na filmovanie, čo
sme tiež odmietli. Možno sme neurobili dobre, ale už je to za nami.

6

Varínčan

Janko, čo by sa na záver odkázal Varínčanom ?

2

Aj keď bývam v Martine, prevažnú časť života som prežil vo Varíne a
nakoniec a stále prežívam, nakoľko mám postavenú chatu pod Bučkovými
stromkami. Víkendy, aj keď som pracoval, som trávil tu a dôchodok prežívam takmer stále tu. Dianie vo Varíne sledujem. Varín prešiel veľkými
zmenami, buduje sa tu, pribudlo veľa nových rodinných domov a bytoviek.
Vznikajú nové sídliská a Varín opeknieva. Mladí ľudia majú dnes iné vymoženosti ako sme mali voľakedy my. Nepoznali sme televíziu, DVD, CD, videa čo ja viem čo ešte, ale zaujímali sme sa o kultúru tak, aké boli možnosťi
v tom čase. Dnešná mládež je už trochu pohodlná a má iné záujmy.
Vo Varíne však vidno, že sa na kultúru nezabúda. Poriadajú sa kultúrne
letá, kde vystupujú na námestí rôzne súbory a umelci. Jeden nedostatok
ale vidím v tom, že trošku viazne informovanosť, konferovanie a uvádzanie účinkujúcich, ktoré oživí a dá punc týmto podujatiam. No a na záver
prajem všetkým Varínčanom veľa zdravia, zdaru, a rodinnej spokojnosti
pri napĺňaní ich osobných i spoločných cieľov.
Rozhovor pripravil: Alexander Panáček
Foto
1 Ján Meško v kroji
2 1.máj v Žiline, Bobáň, Adamčík, Veršík, Solár, Akantis
3 1.máj v Žiline v popredí - L. Kučerová a J. Freundenfeld
4 Jánošíkov deň Terchová
5 Z vystúpenia v Rožnove p. Radhošťom
6 Súbor Sekera - H. Medveďová, M. Freundenfeld, J. Bobáň, V. Novosad,
F. Androvič, D. Mešková, J. Adamčík M. Cvachová, L. Kučerová, J. Freundenfeld, H. Fitošová, A. Akantis, A. Milová, I. Chalupjanská, G. Freundenfeldová,
R. Kučerová, M. Mičian, N. Kapasná, J. Meško
7 Jánošíkov deň Terchová
8 Jano s manželkou pri krbe
9 I. Chalupjanská, M. Cvachová, J. Gáborová, N. Kapasná, H. Medveďová,
K. Jakušová, H. Fitošová a H. Akantisová
10 A. Kuric, M. Salát, M. Rendek, P. Gábor, J. Verčík, C. Cvacho, F. Synák,
J. Meško, L. Žiaková, I. Chalupjanska,J. Sobolová, N. Kapasná, L. Gáborová,
M. Salátová - Badurová
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3. dožinkový a rem
V sobotu 22.septembra sa na Námestí sv.
Floriána uskutočnil už 3. dožinkový jarmok, ktorý pokračuje v tradícii varínskych
jarmokov.
Pri príležitosti jeho konania pripravili
varínski záhradkári výstavu ovocia,
zeleniny a kvetov a postarali sa tiež
o občerstvenie.
V kultúrnom programe vystúpili Turčianske mažoretky, folklórny súbor Stavbár
a dychová hudba Varínčanka.
V nedeľu sa vo farskom kostole konala
slávnostná svätá omša – poďakovanie za
úrodu.
Foto. Š. Cvacho

Varínčan

meselnícky jarmok
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Úsmev

Priateľ

Hovoria o ňom kvety,
hovorí o ňom dážď,
hovorí sa, že príde vtedy,
keď najmenej ho čakáš.

Samota býva veľmi zlá,
preto priateľa hľadá.
Nech každý má to šťastie,
že priateľa nájde.

Je v ťažkej chvíli pomocná ruka,
je láska neobyčajného človeka.
Nech skvostom je čarokrásnym,
nech kamarátom je s každým.

S priateľom jasnejšie svieti slnko,
s priateľom príjemne fúka vietor,
s priateľom sviežo rozvoniava vzduch,
s priateľom jasne žiaria hviezdy,
s priateľom tajomná príde noc.

V smútku i chorobe dobrý liek,
lepšieho na svete veru niet.
Vyrovná sa vtáčiemu spevu,
kto by odolal čaru úsmevu.
Andrea Bugáňová VIlI.A

Priateľovi dokážeme odpúšťať,
veď treba mať stále niekoho rád.
Ak do priateľstva klamstvo sa zaseje,
puto dôvery razom sa rozbije.
Priateľstvo vždy si chráň,
by si raz nezostal sám.
Marek Peknuša VI.B
Mária Peknušová VIII.A

Krása človeka

V čom spočíva krása človeka?
Varí v tom, čo von si oblieka?

Keď duša je čistá a hriechu v nej niet,
radosť napĺňa celý svet.
Ilustrácia: Nora Halušková VIII.A

Preč ...

Marcový vzduch dýchať budem,
v apríli sa na slnku zahrejem,
v máji kvetiny a hviezdy zbierať chcem
... s tebou
Dážď v slnku, divoký vietor a ty,
ešte viac umocňujú tieto momenty,
divné momenty, keď cítim, že jar
ma ťahá so sebou preč ...
preč od všetkého zla, klamstva, zvykov
preč ...
Do krajiny lásky, šťastia skutočného,
do oceánu pokoja nekonečného.
Veronika Záhorcová VIlI.A

Ilustrácia: Nora Halušková VIII.A

Keď na krídlach nádeje lietať sa podarí,
srdce lásky brány otvorí.
V tom spočíva krása človeka
a nie v tom, čo von si oblieka.
Darina Holešová VIlI.A

Oslava

Na lesnej cestičke sme uvideli nášho dobrého
kamaráta ježka Dežka. Zbieral lesné kvety pre
svoju ženu Ježicu. Ona zatiaľ doma pripravovala trojposchodovú šľahačkovo - nanukovú
tortu, pretože mali rodinnú oslavu - výročie
ich svadby.
Chcela ježka príjemne prekvapiť. Pozvala blízkych susedov, ale aj hostí z okolia. Každý z nich
priniesol nejaký darček, milú pozornosť.
Ježko sa o chvíľu vrátil, odovzdal lesné kvietky svojej dobrej žene a od úžasu skoro onemel.
Prekvapilo ho veľa zvieratiek, ktorí im prišli zablahoželať. Zapotácal sa, niekoľkokrát buchol
pichliačmi do ozdobenej torty. Stačili však dva
- tri údery a všetci gratulanti vyzerali tak, akoby
sa okolo nich prehnala šľahačková víchrica.
Vtedy sa rozprúdila dobrá nálada. Hostia si
olizovali zvyšky farebných nanukov a sladkej
šľahačky. Každému veľmi chutilo a pani Ježicu
vymenovali za najlepšiu cukrárku v lese.
Na veselú oslavu dlho s úsmevom spomínali.
Kristínka, Miška, Mat’ka, Zuzka a Filipko 3.B

Očkovanie

“Vážení občania, zajtra popoludní sa uskutoční očkovanie všetkých psov proti besnote,”
ozývalo sa z miestneho rozhlasu. Spozornel som.
Oznam som ihneď bežal povedať mame.
Doma máme dvojročnú fenku. Je zatvorená v
ohrade a beháva iba po našom dvore. “Treba ju
zaočkovať,” nariadila mama. “Čo keby náhodou
niekoho cudzieho chytila a pohrýzla?” dodala.
Odrazu vznikol problém. Naša Lady ‘nevie
chodiť na vodítku. “Ako to urobiť, aby som s
ňou prišiel na určené miesto očkovania?” lámal
som si hlavu. Nič mi v tej chvíli nenapadlo. Na
rukách by som ju taký kus neodniesol. Išiel som
po radu k mame. Viem, že mama vždy niečo
vymyslí. Aj vymyslela.
“Daj si Lady do tašky a odnesieš ju ľahko,”
povedala. Bol to výborný nápad. Už som mal
všetko nachystané. Vtom sa spustila poriadna
letná búrka. Blýskalo sa krížom-krážom a hrmelo. Dážď bol prudký.
“Čo teraz? Ako pôjdem?” Dívam sa na hodinky: “Stihnem to?” Vonku pršalo a pršalo. Naraz
vyšlo slnko, usmialo sa a bolo po daždi. “Musím
rýchlo konať,” prebehlo mi hlavou, ,,nesmiem
prísť neskoro.”
Psíka do tašky mi pomohla dať mama. Rezko
som vykročil. Najprv sa Lady bála, ba až sa
triasla od strachu. Čoskoro sa jej v taške zapáčilo. Keby ste vedeli, ako si hrdo sedela? Hlavu
mala vzpriamenú a všetko navôkol pozorovala.
Predné labky vystrčila von a na zadných hrdinsky sedela. Niesla sa ako kráľovná zvierat. Keď
niečo zbadala, iba sa pozrela na mňa. Ja som ju
pochválil: “ Si dobrá a poslušná, keď na nikoho
nebrešeš!”
Konečne sme dorazili na určené miesto. Lady
som vybral z tašky. Upevnil som jej vodítko. Poslušne sedela pri mne. Pozorovala spoločnosť
veľkých psov. Silno brechali a šklbali sa. Neposlúchali svojich pánov. Prišli sme na rad. Pán
doktor Lady zaočkoval. “Už dávno som takého
dobrého psíka nevidel,” pochválil ju.
Domov sa Lady znova niesla v taške. Na dvore vyskočila a od radosti skákala po mne. Určite
bola rada, že som pre ňu urobil dobrý skutok.
Mňa trochu bolela od nesenia ruka. Ale mal
som dobrý pocit, keď bola Lady šťastná, že sa
jej nič nestalo. A hlavne, pre každý prípad, je
očkovaná.
Marek Peknuša, VI.B

Ilustrácia: Nora Halušková VIII.A
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Pikošky z Pod Jedľoviny VI
V júli tohto roku uplynulo 30 rokov, čo sa Pod Jedľovinou v
dňoch 16. - 24. júla 1977 konal XXIV. zraz turistov SNP. V rámci
tohto podujatia sa uskutočnilo aj VIII. stretnutie TOM (turistické
oddiely mládeže).
Zrazy turistov organizovali OV ČSZTV (okresný výbor československého zväzu telesnej výchovy) spoločne s OV turistiky, ktoré
určili lokalitu, kde sa zraz uskutoční a poverili domácu TJ a jej odbor
turistiky so spoluorganizovaním uvedeného podujatia. Každý organizátor, ktorý bol poverený usporiadať takéto podujatie vedel 5 rokov
dopredu, že to bude v jeho kompetencií a mohol sa na to náležite
pripraviť. V roku 1977 bola určená Spišská Nová Ves usporiadaním
zrazu v Slovenskom raji, ale rok pred jeho uskutočnením kandidatúru
odvolala. SÚV ČSZTV v Bratislave poveril usporiadaním zrazu Žilinu. Nakoľko naša TJ OKS (Oblastných komunálnych služieb) - tak
sa vtedy naša TJ volala, mala dobrý turistický oddiel, tiež jeden z
najlepších oddielov TOM a usporiadala už okresný a krajský zraz
turistov, obrátilo sa predsedníctvo OV telovýchovy na nás, aby sa
zraz uskutočnil vo Varíne Pod Jedľovinou s našou spoluúčasťou na
organizácii. Zvažovali sme, nakoľko termín bol šibeničný a na prípravu už bolo málo času. V októbri 1976 zasadal na našom štadióne ÚV
ČSZTV , OV ČSZTV a výbor TJ OKS Varín. Na tomto zasadnutí sa musela dohodnúť definitíva o usporiadaní tohto podujatia. Pri každom
usporiadaní takéhoto podujatia bola finančná dotácia na postavenie
chaty, ako pamiatka na zraz. Lenže toto bol už XXIV. zraz turistov
a ani jedna chata nestála. Dali sme si podmienku, ak organizovať,
tak dať záväzný prísľub na dotáciu pre výstavbu chaty. Dostali sme
prísľub, že ak zraz zorganizujeme na úrovni, peniaze na výstavbu
chaty sa nájdu. Potom sme sa s vervou pustili do prípravných prác a
organizačného zabezpečenia tohto podujatia.
Bol vytvorený štáb zrazu, ktorý sa pravidelne raz za mesiac schádzal na OV ČSZTV v Žiline a posledné zasadnutia pred zrazom sa už
konali vo Varíne. Pred zrazom bezprostredne bolo niekoľko zasadnutí
priamo v teréne a na chate Vápenky.
Predsedom štábu zrazu sa stal
podpredseda ONV Ing. František Langer
Podpredsedovia boli
predseda OV ČSZTV Ján Kentoš
predseda MNV Varín Ivan Androvič
tajomník ved. taj. OVČSTV Boris Hovorka
predsedovia komisii
organizačná
Alexander Panáček
technická
Tibor Blahušiak
ubytovacia
Fero Sporina
stravovacia
Vlado Williger
pol. výchovná Julo Bugáň
TOM - ákov
Marián Trizuljak
súťaží
Karol Voleský
orient. behu
Emil Piovarčí
zdravotná
MUDr. Laco Milo
MUDr. Cyril Cvacho
MUDr. Jozef Trgiňa
hospodárska Štefan Jurecký
horskej služby Jožo Gargulák
bezpečnosti
Štefan Holúbek

V jednotlivých komisiách bolo od 5 - 25 členov a prevažne to boli
členovia TJ a učitelia zo základnej školy z Varína.
Posledné týždne pred zrazom to Pod Jedľovinou vyzeralo ako
na mravenisku. Budoval sa vodovod, vojenské umývarky, suché
WC, stavali sa vojenské stany pre potreby prezentácie na vrch Pažiť,
stavali sa vstupné brány na námestí vo Varíne, pri prezentácii a pre
tábor TOM. Na bránach boli umiestnené obrovské plagáty, ktoré vítali
účastníkov zrazu vo Varíne.
Prístupové cesty do zrazového priestoru boli dve a to jedná cez
Pažite a druhá cez Radinov. Prezentácia bola iba jedna pre obe podujatia a to na vrchu Pažíť.
Od mostíka cez Rechtorov jarok pod Drmľovou až po chatu
Vápenky, z oboch strán cesty, boli postavene stánky s občerstvením,
suvenírmi a inými atrakciami. Zrazový priestor vyhradený pre stanovanie bol určený na lúkach Velhotky a rozdelil sa na 4 časti - české
kraje, východoslovenský, stredoslovenský a západoslovenský. Zrazový priestor pre TOM-ákov bol na lúke pod Andovičovými stromkami.
V tomto priestore bola vybudované aj tribúna pre potreby mladých
turistov. Hlavná tribúna bola postavená za chatou Vápenky a bolo
určené aj miesto pre centrálny táborák. Za hľadisko slúžili Prudké
lúky a postavilo sa tam asi 10 radov lavíc .
Štáb zrazu bol ubytovaný na chate Vápenky a Kyjováckej, kde
sa aj podávala strava pre celý štáb, HS (horskú službu) a políciu Na
chate Benzinolu boli ubytovaní umelci z Bratislavy a na chate OSP
bola HS a polícia.
Prvý účastník bol zaregistrovaný - zaprezentovaný dňa 16. 7.1977
- Jozef Zapletal z Hlohovca,
Najstarším účastníkom zrazu bol Andrej Líška z Prešova, ktorý
sa počas zrazu dožil 78 rokov. Najmladšou účastníčkou bola Marika
Hadilová zo Žiliny, narodila sa 4.7.1977, teda asi dva týždne pred
zrazom. Najväčšie výpravy turistov na zraze boli zo Žiliny, Trnavy
a Prešova. Z Českých krajov mal najväčšie zastúpenie severočeský
kraj, ktorý mal družbu zo Žilinou. Zaprezentovaných bolo vyše 5
tisíc turistov. Na otvorení, dňa 21.7.1977, sa zúčastnilo do 10 000 ľudí.
Prichádzali zo Žiliny, Martina, Vrútok, Varína a okolia, prichádzali
autami, vlakmi a peši.
Po slávnostnom otvorení, ktoré predniesol predseda František
Langer, prítomných hostí, turistov a širokú verejnosť privítal na teritóriu Varína predseda MNV Ivan Androvič. Po otvorení sa odobrala
delegácia v zložení: F.Langer, I.Androvič, Ján Škola - podpredseda ÚV
ČSZTV a Imrich Grega zástupca TJ OKS Varín na položenie základného kameňa, pod Dúbravu, kde sa neskôr postavila chata Fatranka.
Po odchode delegácie a položení základného kameňa program
uvádzal Alexander Panáček, ktorý privítal aj delegácie z Poľského
Tarnowa a zo ZSSR. Potom pokračoval kultúrny program až do
neskorých večerných hodín. Podobný, program až do neskorých
večerných hodín bol tiež aj v sobotu a nedeľu . Vystúpilo na ňom
niekoľko súborov, ľudových rozprávačov, hercov a spevákov.
Okrem iných tu vystúpili aj speváčky z Varína pod vedením pani
učiteľky Skuteckej, herci a speváci z Bratislavy - Paľo Gábor, Ondrej
Malachovský, Sida Haliaková, Jaro Ďuríček, Jožko Pleško. Ľudoví rozprávači - strýc Francek ze Záhoria - Karol Baláž a Ujo z Detvy - Ľudo
Zelienka, bolo to žiaľ jeho posledné vystúpenie, nakoľko niekoľko
dní po zraze zomrel.
Potom divákov a účastníkov zrazu zabávali súbory Stavbár,
Slovenár a Rozsutec a Fatran zo Žiliny, Kraškár, Záhorák, Spáči z
Martina, Tatran z Liptovského Hrádku, cigánska cimbalová muzika
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a Terchovská muzika Vila Mešku s bratom Tomášom a bratmi Mihalčatinovcami Vladom a Stanom.
Počas tohto týždňa sa veľa turistov vybralo na vysokohorské,
ale aj menšie túry do blízkeho okolia hrebeňov a dolín Malej Fatry.
Zorganizované boli branno- turistické, orientačné a športové preteky
a podujatia. Súťažilo sa v mini futbale, volejbale, preťahovaní lanom
(Ľudo Zelienka sa vyjadril počas programu, že sa tu preťahovalo
všeličo iné, ako lano) a preteky v orientačnom behu pre všetkých,
ktorého sa zúčastnilo 457 turistov a orientačný pretek, započítaný ako
majstrovstvá Slovenska, ktorého sa zúčastnilo 261 borcov.
Majstrami v jednotlivých kategóriách sa stali:
muži
- Jaroslav Pijak
muži nad 35 r. - Milan Zacharovský
ženy
- Dana Polonyová
Taktiež sa uskutočnila štafeta turistických zrazov. XXIV. zraz turistov a VIII. stretnutie TOM-ov vyzneli ako veľmi úspešne’ podujatia.
Na chválu organizátorov treba uviesť, že s organizovaním takéhoto
veľkého podujatia nemali zatiaľ veľa skúseností, ale aj napriek tomu
úspešne obhájili dobré meno okresu, obce a aj samotnej TJ OKS Varín.
Za toto všetko sa dostalo uznanie priamo na zraze od účastníkova
tiež nadriadených orgánov telovýchovnej a štátnej správy. V tlači,
rozhlase a televízií bolo hodnotené ako vykonanie dobrej vlasteneckej
a propagačnej práce.
Štafetu turistických zrazov sme o rok odovzdali na XXV. Zraze
turistov v Tatrách v Eurocampe, zástupcom okresu Poprad. Po skončení tohto zrazu bola vydaná kniha ”Pamätnica zrazov turistov SNP”
v ktorej ten náš bol na celé štvrť storočie vyhodnotený ako najlepší !
Alexander Panáček
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Ohlasy z misií
Varínsky misijný klub je členom Slovenského misijného hnutia, ktoré na
svojom tohtoročnom sneme vyhodnotilo svoju činnosť v roku 2006.
Hodnotí pomoc misiám – finančnú aj materiálnu, podporu doma, podporu
evanjelizácie.
Zasielanie balíkov
Krajina

Počet balíkov

Rusko, Kazachstan
Ukrajina
Rumunsko, Albánsko
III. svet
SPOLU:

67
23
8
110
208

Náklady
na prepravu v SK

388 043,- Sk

Pomoc misiám a náklady s tým spojené v Sk
Poštovné za balíky
Pápežským misijným dielam
Verbistom včítane omšových spolkov
Saleziánom včetne Jakutska
Ostatným reholiam
Misionárom priamo
Adopcia na diaľku
Ostatné
Sociálna výpomoc
SPOLU:

388 043
49917
118060
23 475
399 929
343 977
29 650
63927
320 099
1 737 077

Milí naši misijní
dobrodinci vo Varíne!
Srdečne Vás pozdravujeme z Nižného Tagilu. Po dlhšom čase sa Vám
znovu ozývame a chceme sa s Vami podeliť o naše drobné radosti a starosti. No predovšetkým Vám chceme poďakovať za Vaše modlitby, obety a
tiež za finančnú pomoc pre našu misiu. Od našich sestričiek z Nitry vieme,
že ste poslali peniaze pre našu misiu.
V tomto roku na Veľkonočnú sobotu naša farnosť omladIa. Mali sme
6 krstov a 6ľudí bolo prijatých do Cirkvi. Pokrstená bola Táňa so svojimi
tromi synmi 4, 2, a tiež pol roka. Prichádzajú zo vzdialenosti asi 80km. Tiež
bol pokrstený Sergej a jeho mama Viera. Sergej prichádzal na sv. omšu so
svojou tetou, ktorá prichádza z ďaleka. Teta bola pokrstená, no jej sestru
už nestihli pokrstiť, pretože zatvárali a rúcali kostoly. On sa chcel dať
pokrstiť, má 11 rokov. Bolo treba porozprávať sa s mamou, a tak Sergej
pritiahol aj svoju mamu.
Na prvej sv. spovedi a prvom sv. prijímaní bola Jana, Sáša a ich mama
Lila. Do kostola ich priviedla Lilina mama, Janina stará mama. Ona dlho
nemohla nájsť katolícky kostol. Potom raz začula v rádiu, že kat. kostol
je v Jekaterinburgu t.j. 150 km od nás. Išla tam a tu jej povedali adresu
nášho kostola. Babka býva v dedine vzdialenej od Tagila asi 70km. Tiež
bola prijatá do Cirkvi Káťa a Arťom. Katkina babka bola katolíčka. Arťom
je Katkin fešák a prichádzal s ňou na prípravu. Po krátkom čase aj on
poprosil o vstup do kat. Cirkvi. Bronislava, ktorá má asi 60 rokov bola
najstaršia, ktorá sa túžobne pripravovala na prijatie sviatosti.
Tak sme sa spolu s celou farnosťou tešili z milej slávnosti, na slávnosť
Zmŕtvychvstania nášho Pána. Vidíme, že naše bábušky sú viac a viac choré
a niektoré si Pán povoláva k sebe, no môžeme povedať, že našich farníkov
nie je menej, pretože Pán si vie nájsť cestu do ľudských sŕdc. Sú ľudia, ktorí
prídu raz dva razy a potom nechodia, no sú aj takí, ktorí túžobne hľadajú a
Pán vypočuje ich volanie. Pred týždňom prišla staršia pani z nášho mesta

Informácie misionárov a zástupcov reholí:
Sr. Gabriela z Rehole služobnice Ducha SV., ktorá pôsobí v Argentíne
konštatovala veľké sociálne rozdiely v spoločnosti - nedostatok pracovných
príležitostí, hlavne pre mladú generáciu. Ich činnosť spočíva v starostlivosti
o opustenú mládež, pomoc sociálne slabým aj v spojitosti s katechézou v
rámci miestnych veľkých farností s nedostatkom kňazov a katechétov.
Sr. Anežka z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, pracujú pri biskupskom úrade. V Žitomíre pôsobí komunita 4 sestier, venujú sa aj charite
- práca s chorými a katechéze. Druhá skupina 3 sestier pôsobí v Umani, kde
sa venujú opustenej mládeži, liečbe drogovej závislosti bez liekov, prácou
na malom hospodárstve a hľadanie zmyslu života.
MUDr. Žvak z Miles Jesu. Členovia sú zo Slovenska a z Moravy,
pripravujú sa v Banskej Bystrici, kde majú svoje sídlo. Venujú sa hlavne
zdravotníckej starostlivosti, sociálnej pomoci a starostlivosti o mládež z
ulice a mládež bez domova, vzdelávaniu, liečeniu drogovo závislých,
nakazených HIV, výchove dievčat z ulice zakladaniu útulkov, domovov,
výrobných fariem na celom svete (Afrika, Ázia, Rusko) Ich činnosť koordinuje vedenie hnutia. Na diapozitívoch zoznámil účastníkov Snemu o ich
praktickej činnosti v Rusku.
Vdp. Strapko - kňaz z banskobystrickej diecézy. Po 13 ročnom pôsobení v Rusku a krátkodobom pôsobení na Slovensku sa pripravuje spolu s
2 laičkami na misie v Rusku. Budú pôsobiť v meste Ufa, ktoré má cca 1 300
000 obyvateľov, kde žijú kresťania ale bez jediného kňaza. Prosí o finančnú
podporu vstupné vízum stojí na 1 rok 5300,- Sk, letenka tam a späť stojí
jednu osobu spolu 20 500,- Sk.

no zo vzdialeného sídliska. Od roku 1955 hľadá katolícky kostol. A hoci
sme tu v Tagile toho roku 13. mája slávili 10 rokov nášho kostola, ona sa o
ňom dozvedela až teraz. Povedala že chodila do pravoslávneho kostola,
no ťahalo ju do svojho. Na sviatok Fatimskej Panny Márie, patrónky našej
farnosti, sme mali slávnosť. Práve pred 10 rokmi bola v našom malom
kostolíku, slúžená prvý raz sv. omša. Kostolík priviezli z Nemecka, z
dobročinnej organizácie Renovábis. Postavili ho na starom cintoríne. Toto
miesto dalo k dispozícii mesto. Mnohí naši farníci na sv. omšu prichádzajú
z veľkých vzdialeností. Je to náročné hlavne keď sú mrazy.
Toho roku je u nás veľmi daždivé leto. Prší takmer každý deň. Je veľmi
ťažké posušiť sená.
V našej službe biednym pokračujeme aj ďalej. Dve sestričky sa venujú
deťom z neúplných a rozvrátených rodín v klube Starostlivosť. Tam môžu
deti prichádzať šesťkrát do týždňa. Najedia sa tam, urobia si tam domáce
úlohy a majú tam rôzne záujmové krúžky. Deti sú v klube radi, pretože
vedia, že tam ich ľúbia. Dve sestry sú v službe chorým na tuberkulózu a
bezdomovcom. Im rozdávame chlieb a vybavujeme dokumenty a invalidný alebo starobný dôchodok. To je zas nekonečné chodenie po úradoch.
Veľmi často sa nás na úradoch pýtajú, kde nachádzame týchto chudákov,
ktorí sú odvrhnutí na okraj spoločnosti a s ktorými sa nikto nerozpráva
ako s človekom. No my môžeme povedať, že títo ľudia nás teraz už vyhľadávajú sami, pretože vedia že sme mnohým pomohli. Pán Ježiš povedal,
že chudobných budeme mať vždy medzi sebou. Chudoby duchovnej,
morálnej a aj materiálnej je aj v tejto veľkej krajine veľa.
Ďakujeme Vám ešte raz za všetko čo pre nás a celú našu misiu robíte.
Ani my nezabúdame v modlitbách na všetkých našich dobrodincov.
Pokazil sa nám počítač a zmizla nám Vaša mailová adresa. Ak je možné
napíšte nám elektronickou poštou. Ja idem v septembri na Slovensko na
dovolenku, podľa možnosti sa ohlásim po telefóne a môžeme sa stretnúť.
s. Michaela Mária Dubeňová
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Pamäti
Na čučoriedky II
Hore Kúrom, takisto ako aj v iných horských dolinách
bola vybudovaná cesta s asfaltovým povrchom. Vraj to
vybudoval štát zo strategických dôvodov obrany. Elegantná furmánka nemala protisvah, išlo sa stále dolinou, furmánilo sa tam veľmi dobre. Terajší furmani nadväzovali
na starú tradíciu, keď sa z doliny vyvážala železná ruda
a prepriahaním sa dopravovala až do Třinca.
Počas cesty sme obchádzali smrekový porast - Macangove stromky. Bola to parcela, o ktorú Rudolf Macanga
viedol právny spor s doktorom Rudolfom Pongráczom.
Vtedajšia Masarykova republika nebola priaznivo
naklonená dožívajúcim feudálnym poriadkom, a preto
sa stalo, že Macanga vyhral tento spor s grófom JUDr.
Pongráczom. Po skončení pojednávania podal Macanga
ruku Pongráczovi sa slovami: „Ja Rudo, ty Rudo, čo sa
budeme paprčiť?”
Cez časť vysokej hory prišli sme do rúbaniska v Kravárskom, odtiaľ na serpentíny, zvané Sedem chodníkov,
až na Bielkovu lúku. Pri hrabaní sena na tejto horskej lúke
zaznievali krásne trávnice. „Či to zvony zvonia, či organy hrajú, či to tie krasňanské dievčatá spievajú?” Keď sa
rozliehal lahodný ťahavý hlas trávnic, bol to neopísateľný
zážitok. Seno sa na slačiach zvážalo do doliny, vykášal sa
každý trs trávy.
O pár desiatok metrov sme dosiahli hrebienok, na ktorom sa križovali chodníky - jeden od Brestova, druhý spod
Studenej vody od Mokrého vola, tretí zhora z Javoriny a
štvrtým sme sa my dostali práve na toto miesto. Tu, na
tomto príslope, zlomil lyžu Jožo Gančík. Lyža bola drahá
- lepená. Ako prvé ich začala vyrábať firma Kalaž v Bytči
pod značkou Axa. Hoci aj lepená, no lyža pustila.
Na chodníku od Brestova padol slovenský vojak v
boji proti Banderovcom. Spolubojovníci vyrezali na tom
mieste pamätný kríž. Ešte stále doznievalo zabíjanie druhej svetovej vojny. Skupina Banderovcov, ktorých režim
vtedy nazýval banditmi, bola dokonale obkľúčená v Malej
Fatre. Nastal na nich doslova hon. Časť bojovníkov zajali,
štyroch vyhladovaných zabili voľakde v polil, v burgyni.
Ležia vedľa plota v krasňanskom cintoríne. Hlavnú skupinu, s veliteľom Burlakom, chytili ako do oka na Jánošíkove, pri prevoze cez Váh. Akcia B sa skončila a živí zajatí
účastníci doplnili počty v Stalinových gulagoch.
V tejto súvislosti sa stali aj iné udalosti. V Gbeľanoch
odvliekli Zádojanyho, v Krasňanoch sa niekoľko rokov
skrýval Krukl, kňaz z varínskej farnosti - doktor Rekem
ušiel pred zatknutím do exilu, no a legendárny Vasil bol
zákerne zastrelený.
Chodníkom Pod studenú vodu sme chodili na Hoľu

po syr. Bola to Varínska hoľa, na ktorej dlho pôsobil bača
Synák. Varínčania dávali ovce pásť bačovi, ktorý ich za
to vyplácal. Za kus ovce dostali šesť kilogramov syra.
Jedného dňa sme sa ako štvorčlenná partia vybrali po
syr. Faganiská trinásť až štrnásťroční, v krátkych nohaviciach a farebných skampolách - tričkách. Behom hodiny
sme vybehli na Hoľu. V kolibe bača odváral ranný podoj
- mlieko. Voľne nakladený oheň v kolibe dymil tak, že
nebolo možné sa tam zdržiavať. Dym mal svoj účel.
Zháralo tam suché bukové drevo, a tak sa údili syrové
výrobky - oštiepky, srdiečka či figúrky. Taktiež zamedzoval prítomnosť múch a iných parazitov. Sedeli sme
pod kolibou, pojedali chlebík s paštétou a ponúkli sme i
bačovmu synovi Ferkovi. Táto špécia mu zvlášť chutila,
ako sa neskôr vyjadril. Za to nám vyniesol po smidke syra
a črpáku kyslej žinčice. Onedlho, keď bača stiahol uklaganý syr z putery, dostali sme ešte po črpáku sladkej teplej
žinčice. Ledva sme odfukovali, tak sme sa najedli. Neskôr
sme pobalili syr do sajdákov, zavesili na dlhé palice a vo
dvojiciach so syrom na pleciach sme trádovali domov. Po
ceste sme vystrájali, a pritom sa začali ohlasovať čudné
tóny do giat. Vyzeralo to na takú súťaž - kto silnejšie.
Zrazu Maro zdvihne ruku a vyzve nás: „Očúvajte!” Zaznelo čudné frfotanie a už Marovi spod krátkych nohavíc
dole nohami tieklo. Od smiechu sme ani syr neudržali na
pleciach a váľali sme sa po zemi. Postihnutý zhodil nohavice a bezradne stál na chodníku. Vodičky v tých miestach
nebolo, a tak vyutieral nohavice do trávy. Tá mu taktiež
poslúžila ako toaletný papier. Na to prehodil nohavice cez
plece a s neopáleným zadkom blýskal po chodníku až pod
Jedľovinu k vode. Maro dopadol ako ten, čo ho postihol
krutý ortieľ: „Do rúk na... a tri dni nepustiť k vode. My s
Jožkom sme pokračovali chodníkom, čo viedol po hrebeni
pravej strany doliny. Nebol taký pohodlný, ale bol z neho
krásny výhľad na okolie. Prišli sme na nezalesnené miesto
hrebeňa, protiľahlú stranu doliny sme mali ako na dlani.
Podvečerné slniečko osvetľovalo skaliská i miešaný les.
Bolo vidieť od začiatku, až po samé čelo doliny. No nádhera! Pre bližšie označenie lokality, mal každý úsek lesa
svoje meno. My sme sa nachádzali, teda naše stanovište
bolo vyše Kráľovej. Zo samého spodu sme videli Borovú,
Dužnú, nižnú i vyšnú Ondrejovú, Kamennú, Rizňovú,
Kukurišovú a čelo Stratenca. Niekde pod nami boli cez
vojnu bunkre - zemlianky. V nich sa skrývali pred Nemcami židovská rodina Glikstalovcov, rodina Salátovcov, a po
potlačení povstania sa tu skrýval Trizuljak a iní podobne
postihnutí ľudia.

- pokračovanie v budúcom čísle

Varínčan

Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Štvrtok 18.októbra
o 16.00 hod v MKS
Október – mesiac úcty k starším
Program venovaný seniorom
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Knižnica informuje
Nové knihy pre čitateľov
Kat. Martinová,

- Vojvodkynin náhrdeľník

Mary Baloghová

- Bál v Schofield parku

Denisa Fulmeková

- Dve čiarky nádeje

Thomas Harris

- Hanibal zrodenie zla

Geogette Heyerová

- Zanovitá vdova

Jarmila Repovská

- Nové dejstvo

Jill Gregoryová

- Kniha mien

David Bowker

- Mŕtvoly sa nerátajú

Michael Connely

- Echo park

Corinne Hofmanová - Návrat z Afriky
Stephanie Calmanová - Spoveď nemožnej matky

Streda 14.november
Autobusový zájazd do Jablonky
Prihlášky: MKS
Cena: 170 Sk

Nové knihy pre deti
Katherine Patersenová - Most do krajiny Terabithia
Carola Kesselová

- Čarodejnice z jazdeckej školy - boj o
hlavnú úlohu

Ann Brasharesová

- Klub putovných džínsov Zázračné džínsy a Búrlivé leto

Meg Cabotová

- Princezná v pokušení
- Princezna Oslavuje

O. Sekora

- Čmeľka Aninka

Milada Motlová

- Riekanky, pesničky a rozprávky

Thomas Brezina

- Len pre čarodejnice - Baby na mizine
Šalene, šialené prázdniny
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u KUPÓN Č. 10u KUPÓN Č. 10 u KUPÓN Č. 10 u KUPÓN Č. 10 u

Tajnička z čísla 6-8/2007 znela:
„A potom si prestrihne šnúrku na trenírkach.“
100,- Sk vyhráva pani Justína Synáková, Varín 678
Pomôcky:
Etna, Dana,
Epona, Ha,
Oberon, Re

Sicílska
sopka

Číslovka

Zvýši
Kvôli

Druh kukučky

Ľudská bytosť

Popevok

Veľký dravý
vták

Redakčná rada

Čistila praním

Jap. dĺžk.
miera
Asýrsky boh
mesta Eridu

Psie mäso
Zaznievala
Zrodenie
(kniž.)

Súčasť
oblečenia

Časť apadany

Sekaj
Úctivo žiadaj

Ženské meno

Egyptský
pán neba

Značka nemeckých áut

5. časť
tajničky

Lutécium (zn.)
Prístroj na
meranie sily

Hovorila
ikavsky

Úder v boxe

Drahý kov

Ozval sa (expr.)

Hádka

Vedľa

Meno Otílie

Usadenina
Vodný vták

Ubránila sa

Prestala brať
Typ dvojmotorového lietadla

Reverenda

Premotal
Tlačil

Druh palmy
Drobná krovitá
rastlina

Rodový znak,
címer

Živý
organizmus

Šaty

Meno Ireny
3. časť
tajničky

Turistický
autobus

Kameň
Smerovala
(kniž.)

Škriepka
(zastar.)

♣

4. časť
tajničky

Dlhý pochod
vojska

Záhradná
rastlina

♣

Boh egyptskej Opera C. M. Tenká doštička
púšte
Webera

Štvorček (typ.)

Americký
geológ

„Haló? Vy predpovedáte budúcnosť?
Mohol by som k vám prísť vo štvrtok.“
(odpoveď je v tajničke krížovky)
2. časť
tajničky

Obaja

Rozprávkový
lúpežník

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 100,- SK

Zvratné
zámeno

Poľské vlákno Krátka móda

1. časť
tajničky

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. novembra 2007
na adresu redakcie.

Autor:
Jozef Blaho

Vynadali

Polovica
priemeru
Keltská bohyňa
koní
Francúzky člen
Druh zeminy

Ozdobí pierkom

Ronenie (bás.)

Nemocničné
oddelenie

Horský pasienok v Alpách

Zlučovala (odb.)

Predložka

Dobre (z angl.)

Rímska dvojka

Pridal korenie

Alkohol

Natierala
lakom

Druh jeleňa

- 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
október 2007
Cena 10,- Sk

