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Varínčan

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007
Obecné zastupiteľstvo obce Varín podľa §4 ods.3 písm. m) a §6
ods.1 Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov §15 ods.2 písm. a) v medziach
zákona NR SR 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení,
ktoré vydáva v znení takto:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007
o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach a vzbudzovanie verejného pohoršenia
v obci V a r í n
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Predmet a účel úpravy
Predmetom a účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá pre
dodržiavanie verejného poriadku na zabezpečenie riadneho spoločenského spolunažívania a vo verejnom záujme.
§2
Rozsah pôsobnosti
Toto nariadenie je záväzné na území obce Varín ( ďalej len obec )
pre fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú na území obce, právnické
osoby a podnikateľov, ktorí majú v obci sídlo alebo podnikajú na
území obce.
DRUHÁ ČASŤ
§3
Zákaz požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných
miestach v obci Varín a vyvolávanie verejného pohoršenia
§1
1. Podľa §2 ods.2 zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. sa v obci Varín
týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“)
zakazuje podávanie a používanie alkoholických nápojov v predajných stánkoch ako aj ich požívanie na verejne prístupných
miestach v čase od 00.00 hod. do 24.00 hod. s výnimkou, pohostinných zariadení, zriadených so súhlasom orgánov obce a
podujatí organizovaných so súhlasom orgánov obce.
2. Zakazuje sa vyvolávanie verejného pohoršenia v zmysle § 47
bod 1, písm. c,a,d, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
3. Prevádzkovatelia, ktorí sú vo svojich prevádzkach oprávnení

podávať alkoholické nápoje sú povinní vyvesiť oznam o zákaze konzumácie alkoholických nápojov mimo prevádzkových
priestorov na viditeľnom mieste.
4. Používaním alkoholických nápojov podľa §1 zákona č. 219/1996
Z.z. a tohto nariadenia je požívanie liehovín, destilátov, vína,
piva a iných nápojov, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového
percenta alkoholu.
5. Verejne prístupné miesta podľa tohto nariadenia sú najmä:
Vlaková a autobusové zástavky, parkoviská, mosty, pohrebiská, detské ihriská, miestny park, námestie, školské zariadenia,
úradné budovy a inštitúcie, kultúrne a historické pamiatky a
miestne komunikácie. V pochybnosti, či ide o verejne prístupné
miesto, rozhodujú orgány obce.
6. Verejne prístupnými miestami sú aj miesta, kde je možný voľný
prístup aj osobám, ktoré nemajú k vlastníkovi žiaden príbuzenský alebo zmluvný vzťah, aj miesta, kde je prístup podmienený
zaplatením vstupného.
§2
1. Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, sa dopúšťa priestupku proti verejnému poriadku podľa §48 Zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a pokiaľ nestačí dohováranie, uloží sa jej pokuta
do 1000,-Sk.
2. právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz, obmedzenie alebo povinnosť
uvedenú v §2 ods. 1 písm. a) a b), § 2 ods. 2 a v §3 zákona NR
SR č. 219/1996 Z.z., môže uložiť obec pokutu od 5000,- Sk do
200 000,- Sk.
3. Pokuta je príjmom obce.
4. Pokutu je možné uložiť do 1 roka od porušenia tohto VZN.
§3
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia, ukladanie a vyberanie
blokových pokút a prípadné oznámenie správnemu orgánu vykonávajú príslušníci Policajného zboru SR a osoby poverené orgánmi
obce – starosta, zástupca, kontrolór a poslanci obce.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva vo Varíne dňa 26.09.2007 a nadobúda
účinnosť 15-dňom po vyvesení na úradnej tabuli obce.
Ing. Karol S t r á s k y
starosta obce
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Rozlúčka

Za Ladislavom Cvachom
Lúčime sa s manželom, otcom,
starým otcom a aktívnym funkcionárom TJ Fatran Varín pánom
Ladislavom Cvachom.
Vo štvrtok 25.októbra v dopoludňajších hodinách sa vo Varíne
rozchýrila smutná správa o jeho
úmrtí. Zomrel náhle, nečakane,
po krátkej hospitalizácii v nemocnici. Potvrdilo sa staré známe, že pri smrti nie sme si istí ani dňom, ani hodinou.
Pootvorme v krátkosti knihu jeho života. Pán Ladislav Cvacho sa narodil 10. novembra 1941 vo Varíne. Už od svojich
chlapčenských rokov aktívne hrával futbal, ktorý sa stal jeho
veľkou celoživotnou záľubou. V roku 1967 sa oženil s pani
Valériou rod. Bukovinskou. Vychovali spolu dcéru Zuzanu
a dvoch synov Slavomíra a Tibora. S láskou sa venoval aj
svojim vnúčatám Lukáškovi, Maťkovi, Natálke, Dávidkovi
a Klaudii. Pracoval v Optime v Žiline a neskôr vo Vápenke
Varín, odkiaľ pre zdravotné problémy odišiel v roku 1995
na invalidný dôchodok. Zomrel v nemocnici vo štvrtok 25.
októbra 2007 vo veku 65 rokov.
Meno Ladislava Cvachu je a navždy zostane výrazne
zapísané v kronike varínskeho športu. Už od mladosti veľmi
zanietene hrával futbal, bol ľavým obrancom, čo môžu potvrdiť jeho vrstovníci – fanúšikovia futbalu. Keď už pre svoj
vek aktívne hrávať nemohol, futbalový štadión neopustil, bol
vedúcim mužstva, neskôr manažérom a tajomníkom TJ Fatran Varín. Veľa svojho času venoval aj získavaniu mladých
pre futbal a ich trénovaniu. Bol aktívnym funkcionárom a
oduševneným organizátorom varínskeho futbalu.
V poslednom čase sme ho stretali možno trošku smutnejšieho – asi ho neposlúchalo srdiečko tak, akoby bol chcel.
Ale dobre odohratý zápas či výhra, ho vždy potešili a dodali
mu energiu do ďalšej práce.
Ťažko sa to hovorí, ale jeho meno sa už natrvalo stáva
minulosťou. Zostanú však bohaté spomienky. Zostane obdiv,
s ktorým sme sledovali jeho zanietenosť a vytrvalosť. Zostane
po ňom kus dobre odvedenej práce na poli varínskeho futbalu a športu, za čo mu patrí veľké úprimné poďakovanie.
Lúčime sa s ním v mene TJ Fatran Varín i v mene všetkých,
ktorí ho poznali a jeho prácu si vážili. Nech ho sprevádza
všetko dobré čo počas svojho života vykonal pre svoju rodinu
i pre rozvoj varínskeho športu.
Nech odpočíva v pokoji !

Poďakovanie

Ďakujeme pánovi farárovi, vedeniu TJ Fatran Varín,
všetkým príbuzným, priateľom a známym za dôstojnú
rozlúčku, prejavy sústrasti a kvetinové dary.
smútiaca rodina

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Sára Zimenová

24.9.2007

„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.“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci oslavujú narodeniny:
pani Jozefína Kvasnicová 87.

pán Emil Piovarči

77.

pani Katarína Bugáňová

84.

pani Margita Svetlovská

76.

pán Jozef Franek

83.

pán Ondrej Bugáň

74.

pani Anna Cibíková

83.

pán Martin Šlesár

73.

pani Anna Kubíková

81.

pán Anton Staník

72.

pani Kristína Srogončíková 81.

pani Jarmila Ondrušová

72.

pani Irena Kabatiarová

pani Valéria Staníková

71.

79.

Okrúhle narodeniny oslavujú:
85-te pani Katarína Adamčíková
80-te pán Jozef Tretina
75-te pani Margita Salátová
pani Anna Malichová
70-te pani Viktória Bohačiaková
Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme a posielame im
nasledovný vinš:
„ V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.“

Odišli do večnosti:
pani Marta Repáňová

* 3.3.1958

† 17.9.2007

pani Alena Vajdová

* 1.1.1963

† 23.9.2007

pán Radovan Daniš

* 26.7.1982

† 29.9.2007

pani Jozefína Bugáňová

* 14.3.1931

† 4.10.2007

pán Pavel Akantis

* 6.9.1947

† 15.10.2007

pán Ladislav Cvacho

* 10.11.1941

† 25.10.2007

pani Anna Paučinová

* 5.11.1921

† 29.10.2007

pán František Cvacho

* 5.11.1928

† 29.10.2007

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Náš rozhovor
Pán riaditeľ, v tomto školskom roku ste sa ujali funkcie riaditeľa ZŠ
s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne. Je o Vás známe, že ste učiteľ celým svojím
srdcom a máte rád svoje povolanie a prácu so žiakmi.
Na istý čas ste prerušili svoju pedagogickú činnosť a po 3 rokoch sa
k tejto práci opäť vraciate. Ako vnímate život v škole po tomto časovom
odstupe ?

števníkov školského areálu správne pochopená a vybudované zariadenia
nebudú zbytočne devastované a zneužívané.

V našej škole som pred nástupom do funkcie vedúceho Školského úradu vo
Varíne pôsobil 13 rokov, čiže čas strávený mimo školy nie je až tak veľký.
V našej škole, ako v minulosti, tak aj teraz, je veľa pozitívnych vecí. Naši
žiaci dosiahli krásne výsledky nielen na regionálnej úrovni, ale aj na podujatiach s celoslovenskou pôsobnosťou - či to bolo na poli literárnej umeleckej tvorby, vo vedomostných súťažiach , alebo olympiádach. Čitatelia
Varínčana, ktorí sledujú rubriku ŠKOLA INFORMUJE, mi určite dajú za
pravdu. Tieto nesporné úspechy dosiahli naši žiaci predovšetkým vďaka
kvalite členov pedagogického zboru našej školy. Predpokladám, že ani
v budúcnosti tomu nebude ináč. Skôr naopak. Očakávam, že príchodom
nových pedagógov zintenzívnime činnosť školy nielen v oblasti výchovno – vzdelávacej, ale aj v oblasti hudobnej umeleckej činnosti a športu.
A ako vnímam život v škole teraz? Môj pohľad sa zmenil len v niektorých
otázkach. Nie je ich veľa. To, čo som videl a vnímal v minulosti ako učiteľ
a to, čo vnímam z pohľadu riaditeľa školy, nie je vždy rovnaké. Je však
dosť otázok, v ktorých som nemusel svoj pohľad a názor na ich riešenie
vôbec korigovať a meniť.

Úplne s Vami súhlasím. Táto schéma spolupráce je základom života každej
školy, ktorej zriaďovateľom je obec. Obec to sú zas v konečnom dôsledku
rodičia, ktorí zverili škole to najcennejšie, čo majú, teda svoje deti.
Spoluprácu školy a zriaďovateľa chcem naplniť najmä v oblasti mimoškolských aktivít žiakov našej školy. Od septembra tohto roku začalo svoju
činnosť CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, ktorého zriaďovateľom je obec.
Bolo by neúčelné, aby CVČ budovalo vlastné priestory na zabezpečenie
svojich aktivít, keď tieto priestory má škola. Na základe zmluvných vzťahov CVČ a školy budú potrebné priestory školou prenajímané v prospech
CVČ. Perspektívne vidím reálnu možnosť, že CVČ postupne preberie plnú
zodpovednosť za komplexnú realizáciu mimoškolskej činnosti žiakov
a škola tak bude môcť kvalitnejšie a efektívnejšie zabezpečovať výchovno
– vzdelávací proces ako celok.
Rodič každého nášho žiaka musí byť považovaný za nedeliteľnú súčasť
života školy. Chcem, aby si túto skutočnosť uvedomovali nielen zamestnanci školy, ale aj rodičia. Škola od rodičov očakáva najmä aktívnejšiu
spoluprácu pri formovaní ich dieťaťa. Prvým takýmto krokom bola určite
hojná účasť rodičov na prvom rodičovskom združení. Veríme, že tento
trend bude pokračovať aj naďalej, že rodičia využijú všetky možnosti,
ktoré im škola na tomto stretnutí ponúkla. Nielen v záujme školy, ale aj
v záujme žiakov a ich detí.

Mohli by ste v skratke načrtnúť , čo chcete v najbližšom období, ako
riaditeľ školy, pre jej rozvoj vykonať ?
Odpovedať na túto otázku nie je vôbec jednoduché. Školstvo v súčasnosti
prechádza obdobím prípravy rozsiahlych zmien nielen v oblasti jeho financovania, ale najmä v oblasti obsahovej prestavby. Ich výsledky sa bezprostredne dotknú každej školy, každého jej žiaka, učiteľa, ale aj rodiča.
Ako každý, kto prichádza na nový post, tak aj ja som si stanovil určité ciele,
ktoré chcem zrealizovať. Prvým takým cieľom je dôsledne naplniť základné
princípy Otvorenej školy. To znamená zabezpečiť, aby škola, jej priestory,
ako aj jej areál neslúžili len žiakom školy, ale aby boli k dispozícii verejnosti
a boli využívané všetkými našimi občanmi, ktorí majú o to záujem.
Už na začiatku nového školského roku sa na školskom ihrisku po dlhej
dobe objavili nové streetballové koše. Tieto slúžia nielen žiakom našej
školy, ale aj jej bývalým odchovancom, ktorí na „školák“ často prichádzajú za pohybom. Žiaľ, musím konštatovať, že toto sa netýka všetkých
jeho návštevníkov. Malá skupinka našich mladých spoluobčanov si vo
večerných hodinách často športový areál zamieňa s niečím úplne iným.
Pán školník je nútený skoro ráno, skôr ako prídu naši žiaci do školy, robiť
veľké upratovanie a odstrániť zo školského areálu množstvo ohorkov od
cigariet, plechoviek od piva a v poslednom čase aj zostatkov po konzumácii pizze. Pri tejto príležitosti by som chcel poprosiť rodičov, aby sa viac
zaujímali o to, kde sa ich deti v neskorých večerných hodinách nachádzajú,
ako a v akej spoločnosti trávia chvíle voľna. Určite by to prinieslo osoh na
oboch stranách.
V súčasnom období sa intenzívne pracuje na príprave ďalších úprav školského areálu. Po príchode nového učiteľa telocviku sa chceme orientovať
na nový populárny šport , a to floorball. Prejavilo oň záujem 58 chlapcov
a dievčat našej školy. Aby sme mohli tento ich záujem podchytiť, pokiaľ to
poveternostné podmienky dovolia, bude vykonaná rekonštrukcia plochy
basketbalového ihriska. Na tejto potom bude vybudované ihrisko, ktoré
nestratí svoju terajšiu funkčnosť a poslanie, len sa vhodne upraví vybudovaním mantinelov aj pre floorball.
Túto plochu chceme v zimnom období upraviť na klzisko, ktoré opäť bude
slúžiť nielen našim žiakom, ale aj ostatným občanom našej obce, ktorí majú
o tento druh športu záujem. Veríme, že naša snaha bude zo strany náv-

Pán riaditeľ, škola nemôže existovať bez spolupráce ŠKOLA – ZRIAĎOVATEĽ – RODIČIA. Ako chcete dosiahnuť, aby táto spolupráca fungovala
a prinášala konkrétne výsledky?

Akým spôsobom chcete presadzovať koncepciu MŠ SR v otázkach humanizácie školstva a vzdelávania? Ako by sa to malo konkrétne prejaviť na
žiakoch a na postavení učiteľa ?
Samotný pojem humanizácia školstva a vzdelávania je často chápaný
tak, ako to komu vyhovuje. Ja tento pojem chápem ako nové definovanie
vzťahov medzi učiteľom a žiakom. Ide tu najmä o to, aby žiak nebol iba
objektom učiteľovho pôsobenia, či už z hľadiska vzdelávacieho alebo
výchovného, ale aby bol chápaný a docenený ako individuálny subjekt.
Urobím všetko pre to, aby sa do popredia dostávali predovšetkým korektné
a partnerské vzťahy učiteľa a žiaka, ktoré vychádzajú z vysokej miery úcty
k žiakovi ako jedinečnej bytosti. Aby žiak nebol chápaný len ako „súčasť
kolektívu“, ale ako osobnosť so svojimi pozitívnymi i negatívnymi vlastnosťami, z čoho potom vyplývajú aj požiadavky na diferencovaný prístup
učiteľa k žiakom. Žiakovi je potrebné umožniť vyjadrovať svoje vlastné
názory a postoje k veciam a javom, ale zároveň viesť žiaka k tomu, aby bol
pripravený niesť za tieto názory, postoje a svoje konanie zodpovednosť.
Každá ľudská činnosť, každá ľudská bytosť je vždy spojená aj s chybami
a omylmi.
Aj keď sa tento problém naoko vidí ako veľmi jednoduchý a samozrejmý,
nie je tomu tak. Vyžaduje si dokonalú súhru nielen vo vzťahu učiteľ – žiak,
ale v tomto procese je veľmi dôležitá aj úloha rodiny, v ktorej žiak vyrastá.
Stáva sa totiž, a tu je veľakrát veľký problém, že žiak je často v prostredí
rodiny nedoceňovaný, alebo naopak, jeho schopnosti sú značne preceňované. A preto je taká dôležitá súhra všetkých faktorov podieľajúcich sa na
formovaní osobnosti žiaka. Teda súhra nielen vo vzťahu učiteľ – žiak, ale
ešte hádam dôležitejšia súhra rodič – učiteľ.
Ďakujem za rozhovor a želám Vám veľa síl pri presadzovaní Vašich
smelých plánov a veľa zdravia.
M.B.
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Škola informuje
Quo vadis?
Sme súčasťou nového európskeho priestoru, všetko je pripravené na
vstup našej krajiny do schengenského priestoru, onedlho prijmeme euro.
Globalizácia sveta zasiahla i nás. Definujeme svoje miesto medzi krajinami
Európskej únie, ale i sveta. Je to celkom prirodzené. Bohužiaľ, pomaly,
ale isto sa vytráca hrdosť nášho národa k svojej krajine a príslušnosti
k svojej národnosti. Módnym sa stáva pojem Európan , Stredoeurópan
alebo svetoobčan.
Je smutné, ak sa obzeráme len v cudzom zrkadle. Naše národné
dejiny sú krásnym príkladom obetavosti obyčajných ľudí, vzdelancov
a národovcov, ktorí spoločnými silami budovali to, čím my dnes tak
ľahkovážne pohŕdame.
Z tohto dôvodu sme sa rozhodli i v tomto školskom roku zaviesť
našich žiakov na miesta, kde sa písala naša národná história. Sme veľmi
radi, že u mnohých našich žiakov, ale i rodičov, táto myšlienka nachádza pochopenie. Hodiny slovenského jazyka sa tak stávajú pútavejšími
a zaujímavejšími.
5. októbra 2007 žiaci 8. ročníka navštívili mesto Modra a jej okolie.
Tu prežil posledné roky svojho života Ľudovít Štúr, kodifikátor našej
spisovnej slovenčiny. Žiaci mali jedinečnú príležitosť pozrieť si výstavu
exponátov zapožičaných Slovenským národným múzeom v Martine
z jeho depozitov.
Najväčšiemu záujmu sa však “tešila” miestnosť, kde Ľudovít Štúr
zomrel. Pietnosť tohto miesta sa dokonca preniesla i na žiakov a zotrvali
v hlbokom tichu. Dojatie v ich očiach vychádzalo priamo zo srdca. Stali sa
súčasťou niečoho väčšieho, niečoho, čo presiahlo ich rozumové chápanie
a zostal len silný pocit spolupatričnosti a úcty k človeku, ktorý svoj život
venoval aj im.
Okolie Modry ponúklo žiakom prehliadku hradu Červený Kameň, ale
i návštevu puklinovej jaskyne Driny naďaleko Smolenického zámku.
Exkurzia splnila svoje poslanie- otvorila žiakom oči a primäla ich
k úvahám nielen o tom, že Slovensko je krásne miesto na Zemi, ale je hlavne
bohaté na históriu, ktorá nám vytvorila túto našu úžasnú prítomnosť.
Využívame túto príležitosť i na to, aby sme poďakovali vodičovi, pánovi Tiborovi Štefanatnému, ktorý sa staral o našu bezpečnosť na cestách
a veľakrát sa prejavil ako veľmi fundovaný sprievodca.
Kam kráčame? Po tejto skúsenosti s našimi žiakmi si myslíme, že máme
nádej a slovenské národné povedomie len tak skoro nevymizne. Stáva sa
pevným pilierom, o ktorý sa môžeme vždy oprieť. Ďakujeme, pán Štúr!
PK slovenského jazyka
Ručné práce žiakov zdobia chodby školy

Boli sme na exkurzii...

Dňa 5. októbra 2007, v piatok, sa uskutočnila dejepisná
exkurzia. Zúčastnili sa jej žiaci
9. ročníka spolu s p. učiteľkou
E. Fodorovou a p. učiteľkou M.
Tavačovou.
Navštívili sme Bznice pod
Javorinou, Košariská, Myjavu
a Mohylu M. R. Štefánika na
Bradle.
Našou prvou zastávkou bol
rodný dom Ľudmily Podjavorinskej, kde sme sa dozvedeli
zaujímavé informácie o jej
živote, tvorbe a rodine. Obdivovali sme priestory, v ktorých
sa vzdelávala, pretože jej dom
kedysi slúžil ako škola.
Neskôr naša cesta smerovala
do Košarísk. Práve tu sa narodil
významný astronóm, vojak, politik a diplomat M. R. Štefánik.
Spoznali sme prostredie, kde
žil a navštívili sme jeho rodný
dom, kde boli veľmi pekné
suveníry z jeho ciest, uniformy
a starodávny bicykel.

Ďalšou zastávkou počas
našej exkurzie bola Myjava,
kde sme navštívili múzeum
SNR. Videli sme mnoho zaujímavých vecí a získali sme nové
poznatky z dejín a politiky.
Vedľa múzea sa nachádzal
dom vdovy Kolényiovej.
Exkurziu zakončila návšteva
Mohyly M. R. Štefánika, ktorá
je postavená v prekrásnom
prostredí a dozvedeli sme sa
o nej, že bola dokončená za
krátky čas – iba 260 pracovných
dní.
Počas celej exkurzie nám
počasie neprialo, ale na Mohyle nás pozdravilo slniečko
a naskytol sa nám panoramatický pohľad na okolie. Bolo
to pekné ukončenie našej
exkurzie.
IX.A - Darinka Holešová, Simonka
Vráblová, Jana Šimlíková, Veronika Záhorcová, Natália Šimová a
Jurko Tichý.
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Pani jeseň

Slza

Z oka sa perla kotúľa,
horúca steká po líci.
Kam si sa slza rozbehla,
keď ťažko mi je pri srdci?

Hmla, dážď a blato.
Červeň, hneď a zlato.
Vetrík spieva svoju pieseň.
To priniesla Pani Jeseň.

Slza je prameň bôľu.
Slza je prameň radosti.
Slza je prameň smútku.
Slza je prameň beznádeje.
Za slzy sa nik nehanbí,
všetko zlé sa s nimi odplaví.
Marek Peknuša VII.B

Jesenné radovánky

Leto sa už s nami lúči.
Aj jesenný vietor ručí.
Sladké hrušky, jabĺčka
pozerajú z oblôčka.

Jeseň

Vetrík šantí, tancuje,
suché listy zhadzuje.
Jeseň ich hneď maľuje,
tak si ona kraľuje.

Listy žlté, listy hnedé,
červené aj zelené,
na jeseň sú všetky pekne
do jedného sfarbené.

Púšťame si šarkana,
vetrík nám ho naháňa.
Pozbierame gaštany,
narobíme postavy.

Zoberieme hrable, metly,
všetko pekne zmetieme.
Bude dedko, bude rád.
Vyčistíme celý sad.

Srnky, psíky, mačičky,
pekné sú i vtáčiky.
Na výstavu všetky dáme,
urobíme radosť mame.

2.B kolektívna práca

2.B kolektívna práca

Martinka Synáková, Betka Filipová, Maroško
Ďurana, Marek Androvič, Števko Zajac 4.B

Šarkan
Chlebík - to je láska

Letí šarkan opreteky,
ponad lúky, ponad rieky.
Podľa dychu vetríka,
nájsť si chlapca Petríka.

Pani jeseň

Pani Jeseň prišla k nám,
šarkan lieta celkom sám.
Vetrík sa s ním pohráva,
ďaleko ho zaháňa.
Jeseň - veľká kráľovná
stromom farby darúva.
Rada listy zhadzuje,
ježko v nich rád stanuje.
Jabĺčka už cupkajú,
keď ich deti striasajú.
Ježkovia si pochutnajú,
ak si zopár v lístí nájdu.
Hruštičky sa kníšu,
robia nám tu skrýšu.
Jeseň vládne na zemi
Až do ľadovej zimy.
Kolektív žiakov 4.B triedy
Silvia Franeková, Michaela Willigerová,
Mária Rafajdusová, Kristína Klocáňová,
Filip Skutecký, Natálka Okruhlicová

S úsmevom na tvári,
snáď sa mu let podarí.
Lenže smola veliká,
zamotal chvost do kríka.

2. B kolektívna práca

Vitamínový poklad
Rozpovieme vám o jednom poklade,
nájdete ho na jeseň v každej záhrade.
Oriešky, jabĺčka, slivky, hruštičky,
kaleráby, cvikle mrkvičky.
To sú zdroje vitamínov,
čo premôžu bacilových kmínov.
V zime zdravia dodajú,
choroby na nás šancu nemajú.
2. B kolektívna práca

Hmla
Každé ráno teta hmla
na náš kraj si zasadla.
Nevidím si kamaráta
ako krôčky do školičky ráta.
Už sa zdvihni! Celý kraj,
slniečko, ty, zasa maj!

Klasy, hrozno
chlieb a víno
na oltári sú
v rukách kňaza.
A ja pri ňom,
ešte malý,
veril som,
a verím stále
že láska je v tom chlebe.

Tento chlebík - to je láska,
to je kúsok srdca.
Teraz, keď som povyrástol,
kňaz mi ho podáva.
Keď sa raz budem pýtať,
či ma niekto má rád,
viem, že mi lásku
prišiel vyznať v chlebe
môj Ježiš a brat.
Ďakujem otec,
ďakujem mama,
že túto lásku
ste mi ukázali.
Moje srdiečko horí,
radosť je v mojej tvári.
Marek Peknuša VII.B

2. B kolektívna práca
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CVČ - výlet
NA POTULKÁCH
VRÁTNOU DOLINOU
Dňa 7.10. 2007 sa turistický krúžok pracujúci pri CVČ vo Varíne zúčastnil
prvej výpravy za poznaním a krásami prírody. Turisti pod dohľadom
lektora p. Pavla Bohačiaka nastúpili v ranných hodinách na autobus vo
Varíne a ich konečnou zastávkou bola Štefanová, odkiaľ sa pešou túrou
vybrali spoznávať pekné zákutia prírody. Prešli turistickými chodníkmi až
k chate Vrátna - výťah, kde si oddýchli a v chate pri šálke čaju nabrali nové
sily. Pešou túrou sa zase vrátili späť, odkiaľ vyrazili. Cestou spoznali veľa

pekných miest, zaujímavostí a nových vedomostí, o ktoré sa radi podelili
aj so svojimi kamarátmi.
Už dnes sa naši mladí turisti tešia na ďalšiu výpravu, ktorú si naplánovali,
hneď, ako nastúpili do autobusu na spiatočnú cestu domov.
Mgr. Bohačiaková Mariana
riaditeľka CVČ
Fotografie a text k fotografiám: - Vladko Fábel - Andrejko Dávidík - Jožko Staník
Toto je naša zostava na prvej túre turistického krúžku CVČ
zľava: Andrej Dávidík, Adrián Dávidík, Vladimír Fábel, Daniel
Fábel, Jozef Staník, Mário Dávidík, Michal Dávidík

Pamätník postavený na počesť ľudí, ktorí zahynuli v srdci prírody. Pri
pamätníku sme si uvedomili, že aj v prírode musí byť človek veľmi opatrný,
lebo svojou neopatrnosťou často zabúdame na nebezpečie, ktoré nám naše
krásne lesy, hory a vrchy veľakrát prinášajú
Tak a je tu oddych.
Po načerpaní nových síl a výdatnom občerstvení sme sa pobrali cestou naspäť

Hľadanie húb nebolo moc úsp
ešné,
ale veľmi sme sa pri tom pob
avili
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Uvítanie do života
Privítali sme nových Varínčanov.
Vznik nového života a príchod
malého človiečika na svet je
zázrak.
Dieťa prichádza ako anjel v
prestrojení s jamkami na lícach
a smejúcimi sa očami.
Prichádza z nebeských siení
- čistý a nevinný dar, ako kvet
o ktorý sa treba starať.
Dieťa.
Svojím príchodom mení
život rodiny, ale aj život celej
spoločnosti.
Je najmenšie, no súčasne
najväčšie.
Dieťa je malý člen domácnosti,
ktorí robí lásku silnejšou, dni
kratšími, noci dlhšími ,financie
menšími, domov šťastnejším,
šaty ošúchanejšími, minulosť
zabudnutou a budúcnosť
hodnou toho, aby sa žila.
Dieťa – najväčší zázrak od
stvorenia sveta!
Radosť.

V stredu 24.októbra sme počas
slávnosti uvítania do života
privítali našich 22 najmenších
Varínčanov:

Rebecca Phivie Kallis
Dávid Joni
Cyntia Koczúrová
Benjamín Grenčík
Kristína Podhorská
Adriana Lopušanová
Liana Muráňová
Jakub Ďurana
Patrik Krištofík
Jakub Žiak
Natália Jandová
Ema Zavoďančíková
Michal Kopčan
Vanesa Synáková
Oliver Sukeľ
Sebastián Blaško
Daniela Mäsiarová
Sebastián Hreus
Alexandra Verčíková
Terézia Chrapčíková
Nina Kožiaková
Marián Murajda

Foto: Š. Cvacho

Naši
jubilanti
Pri príležitosti významných životných jubileí organizujeme spoločenské stretnutie jubilujúcich spoluobčanov.
Jedno takéto sa uskutočnilo vo štvrtok 25. októbra
v obradnej sieni na Námestí sv. Floriána.
Vaše ruky a um tvorili. A dnes nastal čas odpočinku.
Ďakujeme...

Varínčan
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Ondrejský jarmok sa blíži...
Zavčas ráno, krátko po štvrtej hodine sa z dolného
konca Zázrivej pohol rebrinový voz ťahaný koníkom,
smerom na Rovnú horu. Jožo Čupaj, dlhoročný bača
s dobrou povesťou a nie drobný gazda, sa ako každý
rok vybral do Varína na Ondrejský jarmok. V prednej časti voza - v truhlici, ktorá slúži ako sedačka,
vezie syrové výrobky - oštiepky, srdiečka, figúrky
ovečiek, jeleňov a pár zväzkov korbáčov. Tieto
pochúťky sa na jarmoku dobre predávajú. V ďalšej
časti rebrináka je vložená košina a v nej hrubá vrstva
slamy, táto úprava rebrinového voza zodpovedá
dnešnému automobilu, typu combi. Využíval sa aj
na prevoz nemocných k lekárovi i s perinami. Dnes
v Čupajovom voze, v slame pod súkennou dekou,
sa k sebe túlia dvaja výrastkovia, vnuci starého
baču. Zababušení, dobre chránení pred zimou, sú
spokojní, že sa im konečne splnil sľub starého otca
- idú do Varína na jarmok. Slabá vrstva snehu, len
taký poprach a primrznutá zem spôsobujú, že sa voz
nehlučne pohybuje po ceste. Boli roky, že na Ondreja
už bola dobrá sanica. Hoci voz nie je ťažký, vytiahnuť
ho na vrch Rovnej hory je pre koňa veľké bremeno.
Konečne starý Čupaj sňal z hlavy baranicu oravskej
fazóny a so sklonenou hlavou pohliadol na kríž, čo
stál povedľa cesty, na samom vrchu kopca. Baranicu
si upravil tak, aby mu dostatočne chránila uši a krk,
lebo hore dolinou od Varína pofukoval čerstvý vietor,
ktorému hovoria Turčan. Kôň teraz už voľne zdržal
voz dolu kopcom, skončila sa preň najväčšia námaha.
Najťažší úsek cesty mali za sebou. V hlave baču sa
premietali rozličné myšlienky, keď pozeral po okolí.
Napadlo ho, že vodička čo spadne ako dážď z tamtej
strany kopca, zbehne do Zázrivského potoka, v Párnici do Oravy a pod Kráľovanmi do Váhu. Tá vodička čo spadne o pár metrov južnejšie, zbehne bielym
potokom do Varínky, ktorá vo Varíne ústí do Váhu.
Má oveľa kratšiu cestu do mora. Túto skutočnosť si
uvedomoval, keď prechádzal týmto miestom už od
mladosti a uvažoval o ceste vôd do cieľa mora. Prechádzal svojim rodným kútom, veď jeho kolíska stála
na Bielom potoku, odkiaľ mal mať. Otec mu pochádzal zo Zázrivej. Dobre poznal rozdielnu mentalitu
ľudí z dolnej Oravy a z Terchovej. Terchová bola
najvzdialenejším cípom Trenčianskej stolice, Párnica
bola už Orava. Napriek malej vzdialenosti od seba, sa
tieto dediny líšili i dialektom. Terchovci, vždy ochotní
baviť sa na úkor iných, posmievali sa Oravcom:
“Chá - ty bača, dobrý by si bou na holi ovcam škuráky
stísať!”
Oravcom tiež veľmi dobre pracovala fantázia. Primaľovaním skutočných udalostí, dokázali tromfnúť
svojich odporcov vtipmi ako:
“Mať z Bieleho potoka s veľkým nárekom vyprevádzala svojho syna.
Syn ju utešuje: - Mamká, neplačte, dvoch, troch
zabijem a prídem spiatky
Mať mu na to: - Syn môj, a keď Teba?
Syn odpovedá: - Ná, a čo som kemu spravel?
Alebo:
“O mlynárovi v dedine sa povráva, aký je spravodlivý. Keď zasypali zrno na mletie, pýta sa učňa:
-Vzal si mýto? - Vzal.
Pýta sa ženy:
-Vzala si mýto? -Vzala.
-Aj ja som vzal, nech sa v mene Božom mele.
Chýrni fabulkári - posmeškári sa neštítili robiť si
posmech aj z takých udalostí ako je pohreb.

“Mladá žena odprevádza svojho muža na poslednej ceste. Prejavuje svoj veľký žiaľ s rukami zopätými
vysoko nad hlavou. Švihne nimi dolu do lona, so zúfalým výkrikom: -Čo ja budem robiť tutó!
Kto si dovolil vtipy tohoto kalibra na adresu
Terchovca, musel mať dobre premyslenú únikovú
cestu.
Tak ako sa stretáva voda Bieleho potoka s vodami
Struhárňanského jarku. Vrátňanky a ďalších väčších
či menších prítokov a tvoria rieku Varínku, tak pribúdajú na hradskej chodci a povozy z bočných ciest,
smerujúci do Varína. Aj náš gazda už mal vedľa seba
ďalšieho spoločníka, kmotra spod doliny. S kmotrom
sa zhovárali o tom, že sa bude zavádzať elektrika
hore dolinou až do Terchovej, ako budú zo železničnej stanice prevážať transformátor, ženičky na dedine
nevedeli čo to je, kto to je a tak mali starosti, kde bude
bývať a kto ho bude “kostovať”. Cesta ubiehala, koník pobehoval všade tam, kde ho tlačil dolu kopcom
voz. Na ceste bolo rušno. Vozy drkotali, zvonce na
postrojoch koní cengali a ľudská vrava dopĺňala ruch,
ženy s batohmi, muži so sajdákmi na chrbtoch, rezko
kráčali dolu dolinou. Lysičania niesli na predaj líčené
koše, postrkané menšie vo väčších po dva rady na
chrbte, čo tvorilo objemnú nošu. Ešte dobre, že nedul
silný vietor. Kmotor vábil Čupaja, aby sa stavili pri
ceste v nejakej krčme. Ten rázne odmietol, mal s tým
svoje skúsenosti. Ako pokračoval rozhovor, prišiel
do reči kmotrov sused Adam. Blížila sa zima a mladý
Adam so ženou Hanou uvažovali, že si zo svojich
skromných zásob paliva na zimné obdobie odtrhnú
a predajú. Bolo treba kúpiť petrolej, soľ, cukor a čo
zvýši, tak aj na dane. Adam naložil rebrie siahovice
a viezol na predaj do Varína. Hneď na začiatku obce
nejaká pani iba v župane s hlbokým výstrihom, kývla
z okna na Adama, aby jej drevo zložil vo dvore. Keď
bolo drevo zložené, pozvala ho do domu. Čakal
naňho veľký hrniec pariaceho sa čaju, s hojnou dávkou rumu. Príjemná vôňa alkoholu a milé správanie
sporo odetej hostiteľky vytvorilo atmosféru, akú
Adam doposiaľ nepocítil.
-Bol v dobrých rukách, -poznamenal Čupaj.
Kmotor pokračoval. Po dlhšej dobe, keď kôň
zožral všetku kŕmu z kreptúcha. Adam červený ako
ružiak lúčil sa s Varínkou, ako “moj s moju”. Uštedril
koňovi pár rán bičom a s prázdnym vozom uháňal
hore cestami domov. Až po niekoľkých kilometroch,
keď kôň išiel krokom hore Strážskym kopcom a vietor riadne schladil Adamovu hlavu, uvedomil si čo
vykonal. Čím sa nechal vyplatiť varínskou paničkou.
Čo povie Hane, kde má peniaze?
Nazlostený Adam, bez vplyvu vášní, strkal čiapku
na hlave z boka na bok a nahlas uvažoval: “Panina,
jako Hanina.”
Jožo Čupaj s kmotrom práve prichádzali týmto
miestom, ale opačným smerom a predstavovali si
Adama, čo pociťoval po tejto životnej skúsenosti.
Ešte nesvitlo. Pod Strážou vedľa cesty, v malej
drevenici so zamrežovanými oknami sa svietilo.
Židovka tu veľmi výhodne obchodovala so soľou
a petrolejom. Pretože bolo medzi ľuďmi málo peňazí, vymieňala tento životne dôležitý tovar za vajíčka
a maslo. Tovar, ako je soľ a petrolej Židia dobre
organizovaným spôsobom nezdanený prevážali
z Poľska a tu úžernícky vymieňali.
-Bol jeden odvážlivec, - spomínal Jožo, - čo podnikol cestu do Poľska za týmto účelom na vlastnú päsť,
po týždni sa vrátil, ba ho doviezli a podhodili pri jeho

chalupe málo živého. Prišiel o povoz, aj o peniaze čo
mal pri sebe a stratil i zdravie.
Ondrejský jarmok bol najväčší z jarmokov vo
Varíne. Poľnohospodárski robotníci už boli z prác
doma, za zarobené peniažky kupovali potrebné
veci na zimné obdobie. Stretali sa priatelia, známi
a hodnotili ako sa im vodilo na robotách v tejto sezóne. Chválili si nemeckých a francúzskych zamestnávateľov. S hospodárom jedávali za jedným stolom
to, čo aj on. To nie ako na Maďaroch, kde im z jednej
misy dávali jesť bôb. Na jarmoku sa zoznamovali i
mládenci s dievkami zo širokého okolia, oblečení
v krásnych krojoch. Každá obec mala v kroji drobnú
odlišnosť. A keď niekto prehovoril, zbytočne by sa
človek pýtal, odkiaľ dotyčný je. Podľa reči a kroja
bolo poznať, z ktorej dediny pochádza.
Z Krasňan viezli na jarmok drevené výrobky.
Hrable, vidly, kosiská, dieže, šafle, majstrovsky
zhotovené putery, gelety stiahnuté mosadznými obručami. Boli to výrobky skutočne bez konkurencie.
Na začiatku Varína, pracovníci Obecného úradu
pristavovali povozy i chodcov s väčšími batohmi
a vyberali za predajný tovar mýto, na námestí už bol
čulý ruch. Jožo Čupaj vedel, kde má svoj tovar vystaviť. Každý druh tovaru mal dopredu určené miesto.
Od Kamenice nahor predávali šustri topánky, čižmy,
papuče a iné výrobky, pri pivovare predávali súkno
z ovčej vlny. Pred Iilientálovým obchodom, predávali v stánkoch poľskí Židia “ancugy” - obleky. Pod
lipami ponúkali hrnčiari veľký výber keramického
tovaru - širáne, misy, taniere, rôzne figúrky. Povedľa
bola atrakcia.
“Kdo sem vleze, ten se veze. Není to pět, ani deset,
pouhých dvacet.“
Výstredne oblečený muž ponúkal dotieravým
revom svoj kumšt. Veľkú plochu zaberali pernikári.
Stánky plné perníkov v podobe srdiečok so zrkadielkami, koníkov, bábik. Bez týchto darčekov sa účastníci jarmoku domov nevracali. Nechýbali tu aj stánky
s cukríkmi - kapkami. Predavači silným hlasom vábili
kupujúcich. “Sem sa babky, na tie kapky”.
Pri Skuteckovci ponad potokom vyprážali na drevenom uhlí klobásy a jelitá. Predavačky obracali pražené výrobky na pekáčoch holými rukami. Oblizovali
si prsty a tak robili chute kupujúcim. Vedľa nich mal
svoje miesto i bača Čupaj. Pri Obecnom dome boli
vystavené výrobky z dreva. Ponúkali ich drevárski
majstri. Okrem tovaru z Krasňan tam boli riečice, sitá,
sudy, putne, varechy rôznych tvarov, črpáky, lopáre
a množstvo iných drobných predmetov. Opísať
atmosféru jarmoku týchto čias je veľmi ťažké.
V pivovare bolo ako v úli. Starší chlapi dojednávali
svoje záležitosti pochopiteľne vždy v krčme. Len
v centre Varína bolo toľko krčiem, ako prstov na ruke.
Počas jarmoku bola každá nie plná, ale preplnená.
Jožko Čupaj popredal všetko. Vnukom pokúpil čo
im posľuboval a domov viezol to, čo mu kázali kúpiť.
Hneď popoludní pošibal koňa na spiatočnú cestu.
Počítal s tým, že viac ako dvadsať kilometrov, prejsť
do zotmenia nestihne. Preto obiehal na ceste vozy aj
chodcov. Na rozvoru rebriniaka sa mu ulepil podgurážený Krasňanec, ktorý skôr ziapal ako spieval.
“Nebol nigdo na jarmoku len ja sám. kúpel som tam
mojej starej marcipán.”
V.
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Z činnosti Matice
Pri príležitosti výstupu na 101 slovenských
hradov varínski matičiari v nedeľu 7.októbra
uskutočnili spoločný výstup na Starý hrad
– kráľovský hrad Varín, ktorý strážil pozemnú
komunikáciu, dozeral na pohyb na rieke, spravoval rozľahlé územie a určite plnil aj funkciu
mýtnej stanice. Hrad oddeľuje dolinu Hradské
od údolia Váhu.
Pred rokom 1267 získal územie Varína veľmožský rod, z ktorého odvodzovala svoj pôvod
neskoršia rodina Balašovcov. Po roku 1297 celý
majetkový komplex násilne pripojil k svojej dŕžave Matúš Čák. Po jeho smrti panovník vrátil
majetok právoplatným vlastníkom. Jeho význam
však začal upadať. V Lúčanskej Fatre otvorili
cestu, ktorá obchádzala Domašínsky meander
Váhu a komunikácia sa odklonila brodom na
opačnú stranu rieky, kde postavili hrad Strečno.
Varín odrazu nemal čo varovať a prišiel o meno

Náš jubilant
„Čože je to šesťdesiatka,
keď si duchom mladý,
cesta nebola vždy hladká,
mala svoje zápory i klady.“
Takto sme vinšovali čerstvému šesťdesiatnikovi Ľuborovi Panáčkovi.
Aktívne pracoval v MO MS vo Varíne, kde
od r. 1996 až do r. 2006 zastával funkciu predsedu. Cez neho sme poznávali krásu i históriu našej obce i širokého okolia. Spoločne s turistickým
klubom zabezpečoval krásne výlety do našich
hôr. V práci pokračuje i naďalej, ako člen výboru
je nápomocný pri aktivitách MO MS.
Prajeme Ti, Ľubo, do ďalšej šesťdesiatky
veľa zdravia a tvorivých síl.
Členovia výboru MO MS

súvisiace s jeho strážnou funkciou.
Povráva sa, že v opustených komnatách Starého
hradu sa usadil akýsi rytier. Nik nevedel kde sa vzal,
odkiaľ prišiel a ako sa volá. Ľudia sa ho báli. Zlý
bol ako kat a kradol ako straka. Raz v hore zastavil
pustovníka. Darmo naňho zrúkol, aby si zaraz život
vykúpil, neborák bol chudobný ako kostolná myš.
Zbojník úbožiaka tak dokatoval, že ten sa nevládal
ani hnúť. No ešte stihol surovca prekliať, že nebude
mať po smrti pokoja, kým nezahatá Váh rúcaním
hradu a brál. Tak sa stalo, že v pokání zloducha za
dávne neprávostí sa hrad už zmenil na ruinu a z
múrov podťatých vypadávaním skál stále nezadržateľne ubúda.
Varínski matičiari plánujú aj v budúcnosti
organizovať podobné výlety pod názvom
– perly našej histórie. Už teraz na ne všetkých
pozývajú.

Spomienka...

Položením venčeka na symbolickom cintoríne
na Popradskom plese vo Vysokých Tatrách sme
si uctili pamiatku nášho rodáka kpt. Ladislava
Pfliegla, ktorý zahynul vo Vysokých Tatrách
počas 2.svetovej vojny.

Ladislav Pfliegel sa narodil 12.3.1918 vo
Varíne. Študoval na gymnáziu v Žiline a na
Vojenskej akadémii v Hraniciach na Morave.
V r. 1939 nastúpil ako dôstojník do delostreleckého pluku v Kežmarku. V r. 1941 bol v rámci tzv.
„rýchlej divízie“ vyslaný do boja proti ZSSR. Tu
však pomáhal sabotovať nasadenie slovenských
jednotiek do frontovej línie a v r. 1942 v bojoch
pod Charkovom spolu s ďalšími deviatimi slovenskými vojakmi prešiel na sovietsku stranu.
Stal sa príslušníkom čs. vojska v ZSSR,
dôstojníkom Druhej čs. paradesantnej brigády,
zúčastnil sa bojov o Bielu Cerkev, Karpatsko-duklianskej operácie.
Zahynul 9.10.1944 spolu s ďalšími príslušníkmi brigády pri havárii lietadla, ktoré ich malo
dopraviť na územie Slovenska.
V roku 1939 bol vyznamenaný Čs. vojnovým
krížom, pamätnou medailou so štítím ZSSR a in
memoriam v r. 1945 Radom SNP I.triedy.

Varínčan

11

Jeseň, pani bohatá...
Čo poviete - nie je nádherná naša „strašiačka“?
Túto krásu pomohli p. učiteľkám vytvoriť usilovné rúčky našich
detí.
Spoločne s nimi hľadáme v pestrosti farieb jesene potešenie z konečného výsledku. Učíme sa neustále si všímať prírodu okolo seba,
tešiť sa z nej a využívať pre svoje dobro.
Pomáha nám každoročná výstava záhradkárov vo Varíne. Obdivujeme krásu vystavených druhov ovocia, zeleniny. Je na čo pozerať
- čo obdivovať. My s deťmi z MŠ prispejeme výtvarnými prácami,
šarkanmi, vystrihovačkami.
Deti nadšene obdivovali tekvice obrovských rozmerov. Vymýšľali,
čo všetko sa dá z nich spraviť. Tu, na výstavke záhradkárov dokonca
vidíme stromčeky s exotickým ovocím. Sú to citróny, mandarínka.
Učíme deti, že ak sa človek stará, tak i príroda vie byť štedrá.
Ďakujeme záhradkárom za peknú estetickú výstavu a prajeme veľa
zdravia a elánu v ďalšej práci.
Za deti a kolektív MŠ J. Gáborová
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Záchranári vo varínskej škole
Dopravná výchova
Detská úrazovosť a úmrtnosť detí a mladistvých
v dôsledku úrazov v našej krajine je alarmujúca.
Každoročne sa zraní okolo 200 000 detí a mladých ľudí, z toho 20 000 skončí v nemocnici,
2 000 má po úrazoch trvalé následky a približne
200 detí a madistvých v dôsledku úrazov umiera. Na Slovensku by sme mohli ročne zavrieť
7 školských tried.
Situácia je vážna aj v oblasti cestnej úrazovosti
a úmrtnosti. Na Slovenských cestách ročne
vyhasne okolo 600 životov, z toho 60 detských.
Približne 1/3 smrteľných úrazov detí do 14 rokov sa stane na cestách. Tieto smutné štatistiky
radia našu krajinu na štvrtú priečku od konca v
rámci Európy. To je žalostný výsledok absencie
komplexného systému prevencie pred detskými
úrazmi.
RESCUE TEAM SLOVAKIA, občianske združenie dobrovoľných záchranárov so sídlom vo
Varíne, sa rozhodlo prispieť k zmene detskej

1

3

úrazovosti a pripravilo vzdelávací projekt Mladý
záchranár. Na www.mladyzachranar.sk sa deti,
ale aj ich rodičia, príbuzní a pedagógovia môžu
vzdelávať v oblastiach záchrany zdravia a života, prvej pomoci, pomoci v krízových situáciách.
Jednou z autorských metodík projektu Mladý záchranár je aj Dopravná výchova. A práve s ňou
sa koncom septembra zoznámili žiaci prvého
stupňa Základnej školy vo Varíne.
Jedinečná metodika bola vyhodnotená Výskumným ústavom dopravným ako najlepšia
v oblasti cestnej bezpečnosti v našej krajine
a odporučená do analytickej skupiny BEST
SAFETY na úrovni Európskej únie. Varínski
školáci mali možnosť oboznámiť sa hravou
a pútavou formou so základnými rizikami, ktoré
na ne číhajú v cestnej premávke, ale napríklad aj
v blízkosti železnice. Mohli sa naučiť aj to, ako
rizikám, s ktorými sa stretávajú denne, môžu
predchádzať a chrániť si svoje nenahraditeľné
zdravie a jedinečné životy.
Záchranári z RESCUE TEAMU SLOVAKIA

sa do varínskej školy tento rok určite ešte
vrátia. Za účasti médií tam chcú uviesť do
života svoju prvú preventívnu publikáciu
Mladý záchranár I. Dopravná výchova, Riziká
železníc. Viac než 80-stránková kniha plná obrázkov bude so súhlasom Ministerstva školstva
distribuovaná do všetkých slovenských základných škôl a detských domovov ako doplnková
literatúra pre žiakov 1. stupňa základnej školy.
Mgr. Ján Podstrelený

foto:
1) Varínske deti skúšajú, prečo je dôležité stáť 1 a pol
metra od okraja cesty pred jej prechádzaním.
2) Ing. Samuel Hruškovic vysvetľuje prečo je cyklistická prilba životne dôležitá.
3) Nácvik sledovania dopravnej situácie pred prechádzaním cez cestu.
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Pamäti
Na čučoriedky III

V samom hrdle doliny medzi Kukurišovou a Stratencom bol po fronte
nájdený zdochnutý erárny maďarský kôň. Opratami priviazaný o pahýľ
stromu. Všetko čo mal na dosah bolo obžraté. Napokon od smädu a hladu
uhynul. Sedlo a celý postroj bol označený ako maďarský erár. Jeho pán sa
ním nechal vyniesť a keď ďalšie stúpanie kôň nemohol prekonať, chudáka
koníka priviazal a ponechal osudu.
Druhá strana Malej Fatry bola oslobodená skôr, s dosť veľkým časovým
rozdielom. Tam smeroval maďarský dezertér.
Maďarské vojenské jednotky, nemotorizované, prevažne hypomobilné,
táborili pri krasňanskom moste.
V apríli r. 1945 maďarské vojsko, už dávno odrezané od zásobovania,
so svojimi vychudnutými prašivými koňmi, živilo sa lupom. Pod hrozbou
zbraní lúpili proviant aj krmivo.
Dňa 4.4.1945 Maďari prevádzali rekviráciu sena v Krasňanoch. Matúš
Trnka, ako člen domobrany sa im postavil do cesty, v slovenskej vojenskej
uniforme. Po krátkej slovnej potýčke padol výstrel. Matúš rozhodil rukami
a zostal bez pohybu ležať na Kasákovom dvore. Slovenská domobrana s
veliteľstvom vo Varíne ultimatívne žiadala Maďarov vydať vraha. Obkľúčili ,,bunský” tábor a tomu, že nedošlo k boju, zabránili silné nemecké
jednotky. Fronta v tom čase stála na Rovnej hore.
Po tejto spomienke na kruté časy vojny, kocháme sa pohľadom ponad
Kukurišovú , Strážsku a Tižinskú hoľu, vyššie Červenú vodu, Laluhovú
a cez pásmo kosodreviny až na hrebeň. Toto je terén pre lyžiarsky zjazd
alpského charakteru, v dĺžke asi troch kilometrov. Tu vyrastali zjazdári - F.
Sporina, J. Salát, - vážni súperi členov národného mužstva ako bol napr.
Brchel, Šlachta a podobné esá. Lyžovačka ako remeň, ideálny terén, len
vtedy bez vleku. Výstup a zjazd sa dal absolvovať len jedenkrát denne.
Prekrásne okolie, výborný poľovný revír - toto priťahovalo vtedajšiu mla§ 13 a pol Strážska hoľa
1. Vítam Ťa tu hosť môj vzácny
tuhľa v týchto výškach,
o ktorých si iste čítal
už ver v mnohých knižkách
Preto ešte i mňa čítaj,
hoc som trinásť poltý,
lebo nemám žiadne špásy
a hneď ťahám colty.
2. Vštepte si do pozornosti
všetci milí hosti,
nehádžte tu kolo chaty
žiadne z mäsa kosti.
Žiadne kosti ani smeti,
ni papier čo šuští,
a tiež svoje nohavice
nie bárskde si spusti.
3. Veď sa to aj tebe iste
nie darmo až hnusí,
ked’ na každom kroku zbačíš
len z človeka kusy.
Aké je to hrôzystrašné
vidieť kusy z človeka,
iste mi za pravdu dáte,
ved’ to pravda odveká.
4. Prečo by si krčiť sa mal
pod bukom či kríkom,

keď to tu prv nebývalo
a nesmie byť zvykom.
Ved’ za chatou iste zbadáš
dve nuly jak päste,
a to značí host’ môj vzácny
žes na správnej ceste.
5. A potom už len za nosom
nájdeš to hned’ veru,
len si musíš pozor dávať,
bys nezmeral dieru.
Toľko o tom kde to dávať,
myslím je to jasné
a tým prvá kapitola
paragrafu hasne
6. Fľaštičky a piksle prázdne
nerozhadzuj tu i tam,
bo to značí, nehnevaj sa,
že si ty ver pekný krám.
Po stenách tu tiež nečmáraj,
či sa ti to ľúbi?
Ak hej, povedz rovno,
Môžeš prísť o zuby.
7. Keď odchádzaš dreva narúb,
to sa tu tiež patrí,
by po tebe nerobili
z ajrichtungu vatry.
Suchých triesok na podpálku
naštiep riadnu hromadu,

dú generáciu z Varína na Strážsku hoľu, hoci vzdialenú z Varína dobré
dve hodiny chôdze. Vo Varíne pulzoval naozaj rušný spoločenský život.
Športy - futbal, volejbal, turistika, vodáctvo, ba i amatérsky box. Kultúra
- pravidelné premietanie filmov, niekoľko divadelných predstavení ročne,
spevokol na výbornej úrovni. Tieto mládežnícke aktivity priťahovali do
Varína mládež aj z okolitých obcí.
Keď začali stavať na Strážskej holi chatu - “Čierna päťka”-, medzi realizátormi boli vtedy študenti, napr. Štefan Svetko z Mojša, neskôr architekt
mesta Bratislava, Šaňo Trizuljak (akademický sochár, autor čelnej sochy
červenoarmejca na Slavíne). Chatka tých rozmerov a v tých podmienkach,
bola skutočne veľké dielo. Skromný interiér chatky a skromné účelové zariadenie bez pornografických obrázkov, poskytovalo príjemný oddych. Na
stenách viseli obrázky filmových hviezd z výlohy kina - herecká generácia
ešte spred Brigity a Sofie. Vtedy aktuálna Patrice Roková, Linda Damel,
Sonia Henny, Marlen Dietrichová, krasokorčuliarka Ája Vrzáňová a pod.
Na veľkom kuse celulózového papiera bolo vydarené dielo - uhlomaľba (s
uhlíkmi z ohnišťa) Štefana Svetku. Primitívne účelové zariadenie a zvlášť
vôňa zrubu dávala atmosféru horského útulku.
Neskôr v tesnom susedstve vyrástla nová chatka. Bola omnoho menšia,
ale komfortnejšia. Chatku postavili F. Sporina a J. Salát. Strážska hoľa bola
medzi varínskymi turistami, lyžiarmi a poľovníkmi pojmom. Chatka- “
Šopka”- mala zariadenie pre šesť nocľažníkov. Dávala pocit bezpečného
hniezdočka uprostred krásnej prírody. Náhodní návštevníci prispievali do
domácej kroniky, vyjadrovali ódy na prežité chvíle na Šopke. Boli tam naozaj pestré zápisky. Napríklad aj od Pražákov (Vlastík Čáp a Liduš Čápová),
Bratislavákov (profesorka Ihrická so sedemnástimi žiačkami). Najviac kroniku zdobili a dopĺňali pekné perokresby Ferka Sporinu. Kronika zanikla
v archívoch ŠTB v Žiline.
- pokračovanie v budúcom čísle
bo keď špatne komín ťahá,
hneď máš nanič náladu.
8. Blízko šopy drevo nerúb,
zájdi hlbšie do hory,
ved’ sa neboj, že Ťa chytia
tam nejaké potvory.
Tie len s tým majú do paktu
kto sa bojí do hory,
taký človek sem nepatrí
nech sa lapí materi.
9. Hrnce šanuj, nerozbíjaj,
vždy ich riadne umy,
do sucha ich poutieraj
a ulož do búdy.
Stoly tiež drž na poriadku
umývaj a utri,
pri čistom a pri poriadku
iste lepšie chutí.
10. Deky vypráš a vyvetraj,
dopraj tiež im vzduchu,
ony zato budú ťa hriať
v noci zas na bruchu.
Ked’ máš u mňa protekciu
a žiješ tu dlhšie,
nezabudni na slamníky
a vypráš im duše.
11. Podlaha sa tiež šuruje

riadne po vojensky
ale nielen tak poprplat’
a omočiť dosky.
Pred dvere si čáčia narúb
očisti si boty,
nemusíš dovnútra chodiť
jak furman z roboty.
12. Kolo šopy nerob vresky,
neplaš v hore zverinu
lebo naši poľovníci
zaženú Ťa v dolinu.
Keď si na kraj súmrak sadá,
chceš si spraviť vatričku,
máš pred šopou miesto súce
a nie páliť trávičku.
13. Ináč Ti je dovolené
čo sa Ti len ľúbi,
len nám to tu neobracaj,
hosť vzácny, naruby.
Príjemný Ti odpočinok
a ži si tu sladko,
chyba je len jediná v tom,
že to býva krátko.
Spustiť z týchto požiadavok
nejde meter ani ríf,
za uznanie Vaše vďaku
vyslovuje Vám
Šerif
1/2
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Zásady správania sa na chatke (originál aj s kresbami) na str. 13 prepis
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Sobota 1.december
Námestie sv. Floriána

Ondrejský jarmok

- predaj remeselných výrobkov a rôzneho tovaru
- podávanie varínskych špecialít

Dedičstvo otcov

otvorenie stálej expozície v budove Matice slovenskej
na Hrnčiarskej ulici

Knižnica informuje
Nové knihy pre čitateľov
L. V. Spencerová

- Oddelené postele

P. Cornwellová

- Riziko

D. Steel

- Jej kráľovská výsosť

J. Grisham

- Nevinný

D. Maurierová

- Rebeka

S. Kueglerová

- Dieťa džungle

S. Kueglerová

- Volanie džungle

L. Mlynka a kolektív Jones Bruce

Región vodného diela Žilina
Ľudová kultúra v zátopovej oblasti

- Encyklopédia formuly 1
- legendy pretekárských tratí, história,
technické novinky, špičkové tímy

Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax

Sobota 8.december
15.30 Námestie sv. Floriána

Stretnutie s Mikulášom a rozsvietenie vianočného stromčeka
Premietanie filmovej rozprávky Shrek tretí o 11.00, 13.30 ,16.30

Obecný podnik služieb Varín, s.r.o.
Vám ponúka nasledovné služby:
-

stavebné práce - murárske a obkladačské práce
tesárske práce
maliarske práce
zámočnícke práce
odvoz a dovoz materiálu
odvoz stavebného a komunálneho odpadu

tel.: 041/569 23 20

mobil: 0903 528 602

e-mail: opvs@zoznam.sk

Chystáte svadbu rodinnú alebo pracovnú oslavu?
My Vám radi pomôžeme realizovať výzdobu Vašej sály
na Váš veľký deň podľa Vašich predstáv, aby bol skutočne
niečim výnimočným a nezabudnuteľným
...stačí len popustiť uzdu fantázii...
Ak máte záujem o naše služby kontaktujte nás:
Jana Muráňová
Mob.: 0914 116 452
Tel.: 00 421 5691 061

Nové knihy pre deti
Ondrej Sliacky

- Slovenské obrázkové povesti

Jozef Pavlovič

- Druhá knižka deduška večerníčka

Katarína Mikolášová - Veselé básničky pre múdre detičky
alebo knižka pre prváka miška
Jozef Pavlovič

- Rozprávkam ja do spevu

Katarína Mikolášová - Oriešok večnej krásy - rozprávky o vzniku názvov - mesta Žiliny a obcí Rosina,
Lietava, Fačkov, Terchová, Varín...
Rozprávka o Palčekovi
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Tajnička z čísla 9/2007 znela:
„Nemôžem, Vincko, my sme totiž v kine.“
100,- Sk vyhráva pani Janka Androvičová, Pod vajánkom, Varín
Pomôcky:
Sik, Nesin, in,
Ravel, laud,
ta, Re

Slovenský
maliar a grafik Ochutí soľou

Organizovaný
potlesk
Usadenina

Kórejský maliar
17.stor.

Česká TV
stanica

V, vo (lek.)

Napĺňa

Rozrývaj

Tropický jašter

Staroegypt.
boh slnka
Skratka pre
kus

Druh papagája

5. časť
tajničky

Boli vo vare

Arabská lutna

Prenikol

1. časť
tajničky

Venovali sa hre
Kopa

Sladkovodná
kaprovitá ryba

Pozývali (kniž.)
Kyslasté
ovocné
cukríky

MPZ áut
Islandu
3. časť
tajničky

Dozrievala
Akváriová
rybka

Číslovka

Avalisti

Driemať po
anglicky

Popevok

Samec ovce

Snovali

Egyptský pán
neba

Čínska dĺžková
miera
Varením
pripravia

Zabávaj

Očividne

Lotyšská
menová
jednotka

Ronenie (bás.)
Francúzky
skladateľ
Zápasník s
býkmi

Oraním ubrali
Rokovanie

Kopytník
brazilských
pralesov

Vedľa
Štíhla veža
mešity
Ruský
spisovateľ

Posielala
(bás.)
Zolov román

Tam
Mužské meno

Nikto

Ani (bás.)

Pobrežná pláž

Starorímsky
básnik

Morský záliv

6. časť
tajničky
Striebro (zn.)

Predložka

Vnútri

Nemecký
maliar

„Ako to,“ rozčuľuje sa otec,
„že si neurobil prijímacie pohovory?!
Veď si všetky otázky vedel dopredu!?“
(odpoveď je v tajničke krížovky)

♣

2. časť
tajničky

Starožidovský
kráľ

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 100,- SK

♣

Turecký prozaik Štát v Ázii

Jednohlasne
(hud.)

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

Pakistanská Sólová pieseň
Autor:
Znova, opäť
Jozef Blaho Dobre (z angl.) hmotnostná
z opery
miera

Zahasia

Čarodejník,
kúzelník

Vylieval

Planétka

4. časť
tajničky
Oblička (lek.)

Almužna

Rímskych 49

Čínska droga

Sumerský
názov zeme

Kočovníci

Sekaním
oddelil

Rieka v
Španielsku

Vylučovala
po kvapkách
(kniž.)

- 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
november 2007
Cena 10,- Sk

