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Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

ÉÉÉ
Súhrnné štatistické údaje
o obyvateľoch obce za rok 2013,
pre porovnanie v zátvorke
údaje za rok 2012:
É v roku 2013 sa narodilo 45 detí (50 detí),
z toho 26 dievčat a 19 chlapcov
(25 dievčat a 25 chlapcov)
É v roku 2013 zomrelo 41 občanov Varína
(31 občanov), z toho 18 žien a 23 mužov
(11 žien a 20 mužov)
É v roku 2013 bolo 27 sobášov (18 sobášov)
É k 31.12.2013 malo v obci Varín trvalý pobyt
3789 občanov (3755 občanov) v roku 2013
sa prisťahovalo do Varína 76 občanov
(56 občanov)
v roku 2013 sa odsťahovalo z Varína
45 občanov (43 občanov)
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1.
2.
3.
4.

Tadeáš Látečka
Ema Cingelová
Vratislav Dominiak
Michaela Tabaková

8.12.2013
10.12.2013
28.12.2013
8.1.2014
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Vo februári okrúhle narodeniny oslavujú:
Rolková Kristína
Kokosíková Mária
Rybár Ján
----------------------------Chabadová Dorota
Kabatiarová Margita
Cvachová Margita
Bulejčík Ján
Kupčuliak Ján
Spevárová Oľga
Badurová Magdaléna
Rybár Marcel
Mestická Mária
Williger Štefan
Cvacho Peter
Nováková Anna
Ing. Cáderová Eva

85
80
75
82
81
79
76
76
76
74
72
72
72
72
71
71

Ďakujem ti Bože, žes mi dal taký dar,
hniezdočko maličké, kde je môj rodný kraj.
Je samý kopec v ňom a žiadne roviny,
preto ťa milujem, rodný kraj jediný.
Tvoj pokoj strážia dva hrady stáročia,
dravý Váh obmývaich skalné úbočia.
Nad nimi kraľuje Kriváň a doliny,
v duchu ťa objímam rodný kraj jediný.
Tie kopce, doliny, v mysli mám vyryté,
aj keď sa nachádzam kdekoľvek na svete.
Pohľadom z hrebeňa, ktorý ťa vždy chráni,
si lienka maličká, v nežnej detskej dlani.
Hoci si maličký, v duši sa ozýva,
veď perla obvykle veliká nebýva.
Keď Fatrou zašumia smreky a bučiny,
v slnku sa ligoceš rodný kraj jediný.
A keď spev vtáčika vetrík sem zaveje,
len v tvojom náručí, tam vždy mi dobre je.
Ochraňuj, ó Bože, a stráž vždy rodný kraj,
pred víchrom búrkami, stáročia zachovaj.
(báseň zo zbierky Vrátiť sa domov
od varínskeho rodáka Jozefa Horeckého)
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Pätnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013
UZNESENIE č. 89/2013
z pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v roku 2013, konaného dňa 12.12.2013
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Bezplatný prenájom kinosály Obce Varín
v polyfunkčnej budove na adrese Jozefa
Martinčeka 131, Varín žiadateľovi Marek Tabaček,
Antona Bernoláka 438, Varín v termíne od
26.12.2013 do 27.12.2013 na konanie benefičnej
akcie „Štefanská veselica“, ktorej výťažok bude
venovaný SPOSA-ŽR Spoločnosť na pomoc
osobám s autizmom – Žilinský región.
Hlasovanie číslo 515
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 89/2013.
Prítomnosť/kvórum:
7/4
Hlasovanie:
za: 7
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef
Kabatier, Štefan Noga, PaedDr. Emília Surovcová,
Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 89/2013.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VARÍN č. 5/2013
z pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v roku 2013, konaného dňa 12.12.2013
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo
5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo
5/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce
Varín podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie číslo 516
Hlasovanie za schválenie VZN č. 5/013.
Prítomnosť/kvórum:
7/5
Hlasovanie:
za: 7
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef
Kabatier, Štefan Noga, PaedDr. Emília Surovcová,
Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 5/2013.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VARÍN č. 6/2013
z pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v roku 2013, konaného dňa 12.12.2013
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 6/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo
6/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č. 11/2012 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Hlasovanie číslo 517
Hlasovanie za schválenie VZN č. 6/2013.
Prítomnosť/kvórum:
7/5
Hlasovanie:
za: 7
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef
Kabatier, Štefan Noga, PaedDr. Emília Surovcová,
Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 6/2013.
UZNESENIE č. 90/2013
z pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v roku 2013, konaného dňa 12.12.2013
k bodu Spresnenie výšky schváleného úveru
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Ruší
1. Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Varíne
číslo 73/2013 odsek b).
b) Schvaľuje

1. Prijatie úveru vo výške 305.000,00 EUR na
nasledovný účel:
I. Úhrada
kapitálových
výdavkov
neoprávnené výdavky v zmysle projektu
„Stavebné úpravy ZŠ+MŠ Varín“ vo výške
max 107.384,01 EUR
II. Úhrada záväzkov vzniknutých pred
rokom 2010 - vrátenie prijatých záloh vo
výške max. 61.327,66 EUR
III. Refundácia vlastných zdrojov použitých
na predčasné splatenie úveru v PRIMA
banke vo výške max. 136.288,33 EUR
s konečnou lehotou splatnosti 31.12.2023
2. Vystavenie vlastnej biankozmenky a uzatvorenie
dohody o zmenkovom vyplňovacom práve na
zabezpečenie vyššie uvedeného úveru vo výške
305.000 EUR s konečnou lehotou splatnosti
31.12.2023.
Hlasovanie číslo 518
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 90/2013.
Prítomnosť/kvórum:
8/5
Hlasovanie:
za: 8
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef
Kabatier, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, PaedDr.
Emília Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 90/2013.
UZNESENIE č. 91/2013
z pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v roku 2013, konaného dňa 12.12.2013
k bodu Rozpočet Obce Varín na rok 2014
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Rozpočet Obce Varín na rok 2014 podľa
predloženého návrhu.
2. Programový rozpočet Obce Varín na rok
2014 podľa predloženého návrhu.
b) Berie na vedomie
1. Rozpočet Obce Varín na roky 2015
a 2016.
2. Programový rozpočet Obce Varín na
roky 2015 a 2016.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce
Varín k rozpočtu na rok 2014.
Hlasovanie číslo 519
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 91/2013.
Prítomnosť/kvórum:
8/5
Hlasovanie:
za: 8
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef
Kabatier, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, PaedDr.
Emília Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 91/2013.
UZNESENIE č. 92/2013
z pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v roku 2013, konaného dňa 12.12.2013
k bodu Plán práce obecného zastupiteľstva v roku 2014
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Plán práce obecného zastupiteľstva v roku 2014
podľa predloženého návrhu v termínoch:
I.
30.januára 2014
II.
24.apríla 2014
III.
26.júna 2014
IV.
25.septembra 2014
V.
11. decembra 2014
Hlasovanie číslo 520
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 92/2013.
Prítomnosť/kvórum:
8/5
Hlasovanie:
za: 8
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef
Kabatier, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, PaedDr.
Emília Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 92/2013.
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Po roku sa opäť na Štefana, dňa
27.12.2013 vo Varíne konala dobro činná
akcia pod názvom Štefanská veselica
2013.
Aj tento krát sa podujatie nieslo v duchu
dobrej zábavy, kde hlavnou myšlienkou
bolo finančne pomôcť deťom, ktoré sú
postihnuté autizmom.
Počas zábavného večera bolo možné
prispievať buď finančnou hotovosťou,
alebo zakúpením lístkov do tomboly,
ktorá bola veľmi bohatá, za čo ďakujeme
všetkým sponzorom.

Tento ročník bol o niečo úspešnejší ako
ten minulý, o čom svedčí aj výťažok
640,00 €. Táto suma bola odovzdaná
17.1.2014
občianskemu
združeniu
SPOSA- ŽR, Spoločnosť na pomoc
osobám s autizmom - Žilinský región, do
rúk predsedkyne o.z. SPOSA-ŽR Zuzany
Beňovej na zabezpečenie plaveckého
výcviku, ktorý osobám s autizmom
veľmi pomáha. Pani Beňová sa veľmi
potešila a poďakovala všetkým, ktorý
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
tomto dare.
Aj my ešte raz ďakujeme hlavne všetkým

zúčastneným, sponzorom, darcom,
ktorý dodatočne finančne prispeli a tým
navýšili výslednú sumu, no rovnako aj
Obecnému
úradu
a
obecnému
zastupiteľstvu vo Varíne, ktorí nám
poskytli bezplatný prenájom kinosály na
zorganizovanie tejto akcie.
Keďže mala aj Štefanská veselica 2013
len samé pozitívne ohlasy, tešíme sa
na stretnutie o rok, kde sa opäť MY
zabavíme, ale hlavne INÝM pomôžeme.
S pozdravom priatelia SPOSA - ŽR,
Spoločnosť
na
pomoc
osobám
s autizmom - Žilinský región z Varína.
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Fašiangy
Stalo sa to v tom čase, keď auto na ceste bolo takou
vzácnosťou, ako teraz konský záprah.
Z vyhne na hornom konci Varína, bolo počuť údery
kladiva na nákovu až dolu na námestie. Nezvyčajný
hluk vylákal nás šarvancov hore k židovskému kostolu
- synagóge. Boli posledné fašiangy, chodili maškary.
Vo Varíne sa im hovorilo turvoni. Skupina podnikavých
mužov so zmyslom pre zábavu, vo vtipnom prestrojení
robila ako sa dnes povie „show“. Udržiavanie tejto
tradície vtedy nebolo prisúdené hasičom. Miestny
hasičský zbor mal v obci dôstojné spoločenské
postavenie. Na ceste pred synagógou stála veľká
drevená kára, patriaca pánovi stolárskemu majstrovi.
Slúžila na prevážanie materiálu a hotových stolárskych
výrobkov. Teraz mala ovenčené obe kolesá a na jej
plošine bola umiestnená priestranná drevená debna s
kolesom a kľukou. Maska - čierny fúzatý cigán - otáčal
kolesom a z debny vychádzal lahodný zvuk harmoniky.
Ostatní členovia partie pobiehali po okolitých domoch
a inkasovali korunky, vajíčka i slaninku.
V budove vedľa synagógy - v židovskej škole, býval
mladý rabín s rodinou. Kantor mal vysokú postavu,
čiernu hustú bradu, na hlave nízky široký klobúk.
Aj on vyniesol fašiangárom podarúnok. Jeho pani vzhľadná žena, tiež semitský typ, pridŕžala pri sebe
svoje štyri drobné deti - troch chlapcov a jedno dievča.
Všetci so záujmom pozerali na toto divadlo. Na tejto
ulici, ktorej sa hovorilo hlavná, bývalo viac židovských
rodín (rabín Blaustein, obchodníci Kullo, Feuerwerkel,
Engel, Eichibaum, Donát, stará „Šífka“, obchodník
s dobytkom Blumenfeld). Mnohí z nich tu mali aj svoje
podnikateľské aktivity a tak tam stála jatka, obchod
so strižným tovarom, miešaný tovar, predaj vápna,
ba býval tam aj statkár. Židia ochotne prispievali na
podobné akcie. Aj týmto umocňovali svoju spoločenskú
prestíž. Podnikavosť židovských obchodníkov bola už
vtedy na vysokej úrovni - kooperovali medzi sebou.
Mäsiar Neumann, čo mal syna Doda, koňa Šarkana a psa
Gaštana, pravidelne posielal svojim súkmeňovcom na
Ostravsko celé časti jatočných zvierat. Zbytky mäsa
lacno predával ako výrobky vo svojej jatke. Na námestí

za pivovarom stáli štyri jatky nežidovských majiteľov
(Cvachová, Pinková, Cigániková a Staníková). Tieto pre
tvrdú konkurenciu sotva živorili.
Počas obeda stála kára s hracou skriňou pri potoku
na námestí, vyše starého pivovaru. Z debny vychádzal
cigaretový dym. Až vtedy sme prišli na technické
vybavenie hracej skrinky. Potok v tej časti námestia
nebol vyregulovaný. Prihnaný dobytok sa tam voľne
napájal, ba i furmani krížom prechádzali s vozmi, aby
napojili koňa. Do vody bol mierny svah a kára akoby
ju niekto drgol, pobrala sa dolu briežkom. Keď vbehla
takmer do stredu potoka, narazila na kameň, prevážila
sa dopredu a hudobná skriňa - fuk do vody. Harmonikár
sa vygúľal z debny ako z vajca, vysoko nad hlavou držal
miešky a brodil sa po pás vo vode. Nálada na námestí
bola skutočne fašiangová. Sotva doznel smiech
z jednej parády, črtala sa druhá. Pred Lilienthalovým
obchodom stál jeho majiteľ. Oproti nemu, ako figúra v
kožených čižmách a s podlomenými kolenami potácal
sa popredný varínsky gazda. Na prvý pohľad bolo
vidno, že má pod čapicou. Vlastne nie pod čapicou,
lebo mal na hlave ledabolo nacapený klobúk. Gazda so
zdvihnutou pravou rukou a so vztýčeným ukazovákom
pospevoval veľkoobchodníkovi: „ Jožko, kedy bude
vtedy bude, sedem židov za groš bude.“ Z úst opitého
človeka to vyznelo v tej dobe ako urážlivá veršovačka,
ale pre budúcnosť to bola krutá veštba. Lilienthal na
to reagoval: „Tóno...Slovač, keby si toľko nechliapala.“
„Jožko, ba ešte ti iné poviem,“ - pokračoval gazda.
„Slovák vôl, Nemec tráva zelená, Maďar ruža červená.
Slovák vôl. Ale raz ten vôl...“- zháčil sa, nemal odvahu
pokračovať. No Jožko Lilienthal vedel, ako pokračuje
druhá časť tejto veršovačky.
Medzitým sa harmonikár Martin usušil
a v jeho majstrovských rukách nástroj výborne zabával
fašiangujúcich v pivovare až do polnoci, kým nezgegla
basa. Nie celkom odstrojené maškary blúdili do rána po
uliciach a mátali ľudí.

Milan Verčík

Na páračkach peria.
Páračky peria to bola hlavná
činnosť dedinských žien a dievok
od neskorej jesene do skorej jari.
Tieto udalosti si mohol každý kto
mal záujem pripomenúť v piatok 13.
decembra 2013 v MO – MS vo Varíne
na Hrnčiarskej ulici. Rozvoniavala
kapustnica, voňali zemiakové a
kapustové osúšky.
Prichádzali ženy, muži aj školská
mládež. V izbici bol nachystaný veľký
stôl plný peria, okolo ktorého sa
posadili ženy, brali si perie a párali

ho ( od kostrnkov otrhávali mäkké
páperie). Ako to bolo v minulosti
zvykom sa rozprávali strašidelné
príbehy o strigách, mátohách
a čertoch. Veľa zaujímavého
porozprával aj pán Verčík a tiež
často sa spomínali príbehy, ktoré
v minulosti vo Varíne na páračka
rozprávala teta Bandy ( bývala
v Baťovej uličke). Ako sa robili
masteničky z veľkého peria nám
ukázal pán Janko Beniač.
Príbehy sa prekladali piesňami.

Ponúkali sa aj sušené jabĺčka
a hrušky ( ako to bolo v minulosti).
Zrazu sa tu objavili Lucie, ktoré
povymetali všetky kúty.
Na záver, keď bolo všetko perie
podriapané bol aj oldomáš.
Podávala sa vianočná kapustnica
a na prípitok hriatô so slaninkou.
Náladu umocnila svojou hrou na
klavíri Miška Synáková. Zahrala nám
vianočné koledy.
Ing. Eva Sauerová

Varínčan
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Sezóna v bazénoch vrcholí a ako prví
sa stretli v boji o medaile najlepší
juniori a seniori Slovenska na
Zimných majstrovstvách v Trenčíne
(29.11.-.2.12.2013). Okrem v zahraničí
pôsobiacich 3 plavkýň sa stretla
v tomto najkrajšom slovenskom
krátkom
bazéne
kompletná
reprezentácia. Medzi nimi nechýbali
ani žilinskí juniorskí reprezentanti
David Bartáky,
Laura Benková
a varínčan Vladimír Štefánik.
Okrem spomínaných plavcov sa
z Klubu plaveckých športov Nereus
Žilina
zúčastnilo
majstrovstiev
21 chlapcov a dievčat. Tak ako už
avizovali letné majstrovstvá v Žiline,
nastupuje nová generácia žilinských
plavcov a čo je potešiteľné, konečne
sa darí aj chlapcom.
Podľa očakávania, najviac medailí
vyplával Vlado Štefánik a to na 50m,
100m a 200m voľným spôsobom
strieborné, na 400m voľný spôsob
a 100m motýlik bronzové. Okrem
toho ešte v seniorskej kategórii
(čiže v absolútnom poradí) skončil
v kráľovskej plaveckej disciplíne
100m voľný spôsob tretí.
Taktiež bol členom štafety 4x50m
voľný spôsob, ktorá v zložení Matej
Oravec (23), Kamil Tomašovič (20),
Lukáš Smieško (24) a Vlado Štefánik
(15) vyplávala historicky prvú medailu
v mužských seniorských štafetách
a to bronzovú, keď ich obehli dva
najsilnejšie slovenské kluby – VŠKUK
Bratislava a Dukla Banská Bystrica.
K dosiahnutým výsledkom
gratulujeme a želáme veľa ďalších
úspechov.
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Ochrana koreňov rastlín pred vymŕzaním je spätá so
sezónnym zamŕzaním pôdy v našich záhradách v horských,
ale aj v nížinných oblastiach. V nížinách premŕza pôda
v dvojmesačnom mrazivom období minimálne do hĺbky
0,5 m a maximálne 0,9 m. Vo vrchovinách a na svahoch
nižších pohorí premŕza pôda do 0,5 – 0,8 m, a v extrémnych
zimách bez snehu až do 1,1 – 1,2 m. Na horských svahoch
a vo vyššie položených kotlinách pozorujeme opäť
zamŕzanie pôdy len do menších hĺbok. Súvisí to so snehom,
ktorý má tam hrúbku viac ako 0,5 m často až 120 dní v roku.
Nakoľko každých 25 cm snehu znižuje pôsobenie mrazu na
pôdu asi o 10 0C, vrstva snehu 0,5 m je plne dostačujúca,
aby ochránila pôdu pred zamŕzaním. Z hľadiska premŕzania
pôdy je dôležitá nielen doba a hĺbka, ale aj intenzita mrazu.
Táto je v hĺbke 0,2 m v nížinách najviac – 5 0C a ojedinele –
10 0C , zatiaľ čo na svahoch nižších pohorí a pahorkatinách
najčastejšie – 10 0C a ojedinele aj – 15 0C.

Zamŕzaniu pôdy bráni nielen snehová prikrývka, ale
aj akákoľvek nástielka pôdy. Poznáme prirodzené
a antropogénne nástielky. K prirodzeným nástielkam
patrí
predovšetkým
opadanka z lístia a ihličia.
Aj snehovú prikrývku
v
zime
môžeme
považovať za prirodzenú
nástielku pôdy, avšak
v poslednom období sa
vyskytujú zimné obdobia
s
nižšou
snehovou
prikrývkou, a preto do
popredia sa dostávajú
antropogénne nástielky.
Ako
antropogénne
nástielky
používame
čiernu
a
priesvitnú
polyetylénovú fóliu, čečinu, rašelinu, slamu, zelenú vňať,
seno, stonky rastlín, mach, papier, lístie, drvenú kôru,
štiepku, hrabanku, piliny a niektoré ďalšie materiály.

V zime priesvitná fólia tiež chráni korene rastlín pred
vymŕzaním. Vhodným ekologickým materiálom je
kompost alebo čiastočne vyzretý maštaľný hnoj. Rozkladné
procesy v nich prebiehajúce vytvárajú teplo, ktoré zlepší aj
prezimovanie rastlín vysadených na jeseň.
Aby vinič hroznorodý, ruža čínska, magnólia a iné
teplomilné rastliny nevymrzli, prihŕňame k ich koreňom
zeminu. Korene viniča hroznorodého namrznú ak je
v hĺbke 0,2 – 0,5 m teplota pôdy – 5 0C a vyhynú pri – 10 0C.
Navrstvenie 0,2 – 0,5 m hrubej vrstvy zeminy ku koreňom
na ochranu pred mrazom je plne dostatočné, ak teplota
vzduchu neklesne nižšie než – 20 0C.
Chlad preniká rýchlejšie do pôdy bez porastu ako
s porastom. V pôde so zamrznutou vodou je účinok mrazu
na korene rastlín ničivejší ako v navlhnutej prevzdušnenej
pôde. Pôdna voda zamŕza až pri – 6 0C. Odvodnenie
zamokrenej pôdy znižuje jednoznačne prenikanie mrazu

do pôdy. Podobne pôsobí aj kvalitná štruktúra s dostatkom
vzdušných puklín a pórov v pôdnej hmote.
Záhradkár sa by nemal usilovať o bezpodmienečné
nezamŕzanie
pôdy
v záhrade, hlavne na
zeleninových hriadkach,
kde počas zimného
obdobia nie sú žiadne
rastliny posadené. Mráz
má aj pozitívne účinky
na pôdu a to tým, že ničí
v pôde škodce a zárodky
chorôb rastlín.

RNDr. Michal Ďuriš, PhD.

Varínčan
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Obec Varín informuje
5HGDNFLDðDVRSLVX9DUÎQðDQ
Cestou Vášho časopisu oneskorene,
ale o to úprimnejšie chceme sa
poďakovať
nášmu
bývalému
doktorovi MUDr. Ladislavovi Milovi.
Celé polstoročie nezištne liečil
zdravie celých generácií: starých
rodičov, našej generácie, našich detí,
ba ešte i vnúčat. Ktorúkoľvek dennú
i nočnú hodinu s veľkou taškou
medikamentov bol pán doktor

ochotný utíšiť naše bolesti tela
i ducha.
Synovským oslovením „otec, mamka“
ošetril boľačky našich rodičov. A čo
nás najviac liečilo, bol ľudský prístup,
rozhovory a rady pacientom.

si sa na dôchodku v pohode venoval
svojim záľubám, ktoré Ti neboli
dopriate počas dlhoročnej šľachetnej
služby, ktorú si svedomito venoval
svojim pacientom.

Ďakujeme Ti pán doktor za Tvoju
veľkú obetavosť. Prajeme Ti do
nového roku 2014 veľa zdravia, aby

Za vďačných pacientov z Gbelian
Bobáňová Margita
VARÍN 10.1. 2014

8OLFD.ULYÂQVND
Výstavbou
komunikácie
na
ulici Krivánskej sa zaoberalo už
predchádzajúce vedenie obce.
To v roku 2010 aj podalo Žiadosť
o nenávratný finančný príspevok pre
projekt „Komunikácie a inžinierske
siete IBV ulica Krivánska“ z programu
Rozvoja vidieka S.R. pre roky 2007
– 2013 -OBNOVA A ROZVOJ OBCI.
Táto žiadosť bola 21.12.2011 zrušená
pre nezrovnalosti v podkladoch.
Keďže program Rozvoja vidieka S.R
v čase zrušenia projektu ešte trval
rozhodli sme sa, že sa pokúsime
uvedený projekt dopracovať a podať
ho znova. Jednalo sa o šibeničný
termín nakoľko bolo treba stihnúť
vysporiadanie
pozemkov
pod
komunikáciou,
dopracovať
projektovú dokumentáciu a nanovo
žiadať o vydanie stavebného
povolenia s doložením súvisiacich
stanovísk všetkých inštitúcií, ktoré
sú potrebné podľa stavebného

zákona. Nová žiadosť o nenávratný
finančný príspevok pre nový
projekt „Komunikácie a inžinierske
siete IBV ulica Krivánska“, spolu
s novým stavebným povolení bola
podaná 02.10.2012 následne bol
projekt po vykonanej kontrole
Pôdohospodárskou
platobnou
agentúrou
schválený
dňa:
22.05.2013 a to vo výške 43 121,08
€.- Použitie vlastných finančných
zdrojov odsúhlasených obecným
zastupiteľstvom bolo vo výške
4 439,76 €.- z kapitálových výdavkov
rozpočtu obce.
Väčšia časť vozovky na ulici Krivánskej
je zrealizovaná z dlažby /momentálne
hotová/ a súbežne je vybudovaný
z dlažby aj chodník pre chodcov.
Druhá časť vozovky, príjazdová od
križovatky ulíc Fatranskej, Sama
Chalúpku a Krivánskej k bytovkám
bude vybudovaná ako živičná a jej
realizácia sa predpokladá v prvých

jarných mesiacoch.
Súbežne s výstavbou uvedenej cesty,
obec v tejto časti budovala verejné
osvetlenie a obecný rozhlas, ktoré
financovala z obecného rozpočtu na
rok 2013.
Realizácia tohto diela je v súlade
s
naším
strategický
cieľom
„Skvalitnenie
stavu
verejnej
infraštruktúry v našej obci“.
Pre zlepšenie životných podmienok
v obci, v rozvoji obecnej infraštruktúry
budeme aj naďalej pokračovať. V
tomto roku 2014 je naplánovaná
výstavba vozovky ulice A. Hlinku,
ďalej rekonštrukcia vozovky ulíc
A. Trizuliaka, O. Meszároša a ulica
Fatranská. Celkový náklad uvedených
investičných a rekonštrukčných prác
by sa mal pohybovať v rozpätí 180
000.- € až 200 000,- € /z rozpočtu
obce, nie z úverových zdrojov/.
O.U. Varín
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Obec Varín informuje
lSRUWRYÞDUHÂO-XUDMD6REROXGRNRQðHQÊ{DWQH
Priestory šatní a spŕch
mužstiev
a
rozhodcov
v budove Športového areálu
Juraja Sobolu neboli od
ich postavenia v roku 1976
rekonštruované. Ako to v nich
vyzeralo a v akom boli stave
po 37 rokoch užívania to si
každý z Vás vie asi predstaviť.
Veď životnosť stavby ako
takej sa ráta okolo 30 rokov
potom by sa mala realizovať
rekonštrukcia
väčšieho
rozsahu. O tom že hlavne
sprchy už nevyhovovali
žiadnym
hygienickým
normám ani nehovorím.
Keďže
celé
súčasné
vedenie
obce
(starosta
a všetci poslanci obecného
zastupiteľstva) deklarovalo
že bude podporovať šport
a
voľnočasové
aktivity,
rekonštrukcia tejto časti obecného majetku
bola nutnosťou. Ale kde na ňu nájsť finančné
prostriedky? V rokoch 2011 -2013 sme hľadali
možnosti ako by sme vyriešili tento problém.
Nakoniec sa riešenie našlo. Obec Varín z vlastných
zdrojov
a
v
spolupráci
s Nadačným fondom KIA
Motors Slovakia cez Nadáciu
Pontis zrealizovala v našom
športovom areály celkovú
rekonštrukciu šatní a spŕch,
ako aj kabíny pre rozhodcov
so sociálnym zariadením. Celá
rekonštrukcia bola rozdelená
na dva roky. V prvom roku sa
jednalo o projekt- “Pomoc obci
v rozvoji športových aktivít“
a v druhom roku projekt-„Lepšie
využívanie športového areálu“.
Staré
lynoelové
podlahy
vystriedala
nová
dlažba,
drevené okná plastové, nové
sprchy a obklady, osvetlenie
a
odkladacie
priestory
a z nepoužívaného skladu
vznikla nová šatňa pre
našich najmenších. Vylepšili
sa technické a hygienické
podmienky pre všetky naše
futbalové
mužstvá,
ktoré

tieto
priestory
využívajú.
Zrekonštruovaných bolo celkovo
5-šatní /každé mužstvo má svoju
šatňu/ ďalej centrálne sprchy,
šatňa pre rozhodcov, ako aj
sprchy a sociálne zariadenie
pre rozhodcov.
Ďakujeme sponzorom
Motors Slovakia

– KIA

p. - Hodoň Ján
p. - Bugaň Peter
za pomoc pri realizácií tohto
diela, diela ktoré bude slúžiť
našim športovcom. V duchu hesla
raz vidieť je lepšie ako 5 x počuť
prikladáme pár fotiek.
O.Ú. Varín

Varínčan
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Informácie z kultúry

2FKRWQÎFL]R6WUHðQDRSÅĘYR9DUÎQH
V nedeľu 12.januára 2014 si mohli
Varínčania vychutnať pod taktovkou pani
Marty Pristachovej čiernu komédiu až
grotesku Ivana Holuba P o h r e b.

keď odíde na druhý svet. Tu sa odhalí
pokrivený charakter človeka – pretvárka,
chamtivosť, tých ktorým dôveroval, mal
ich rád a boli mu blízky.

Táto divadelná hra
zobrazila obraz
dnešného života v našej spoločnosti.
Pojednáva o ľudských vzťahoch,
peniazoch a bohatstve. Táto téma trápila,
trápi a bude trápiť mnoho ľudí vždy.
Zobrazila človeka – mäsiara Pohanku,
ktorý sa pripravoval na s m r ť, aby
videl ako sa budú správať jeho príbuzní

Hra s pečaťou dedinského realizmu si
veľmi rýchlo získala divákov aj vo Varíne.
Vypredaná kinosála s napätí sledovala
predstavenie plné komických situácií,
ktoré smerovali k trpkosti. Cestu do hrobu
mäsiara Pohanku sprevádzala ľudská
zloba a chamtivosť. Vec skomplikuje
príchod smrti, ktorá Pohanku presviedča

o
potrebe
dodržiavať
nebeskú
administratívu a o márnivosti nášho
života.

EDITE BIDITE POST MORTEM
NULLE VOLUPTAS
( Jedzte, pite, po smrti nieto rozkoše )

O.U. Varín ../S/

Divadelná hra : M r á z i k
Mrázik je nesmrteľná rozprávka pre malých a veľkých. Dobrotivá
Nastenka, lenivá Marfuša, zákerná baba Jaga,.... to sú nesmrteľné
postavy, ktoré už niekoľko generácii sprevádzajú životom.
„Kde žili, tam žili, starec a starenka, mali dve dcéry z prvého
manželstva.

Táto rozprávka v podaní divadelníkov z Nededze bola trochu
iná. Ponúkli jemne upravený, jednoduchý a pútavý príbeh,
šteklivý humor a happyend. V rozprávke zvíťazilo dobro nad
zlom, láska a krása nad zlobou a nenávisťou. Mladí Nededžania ,
ich „ kolegovia “ z Gbelian, zo Žiliny a dokonca aj z Banskej
Štiavnice sa vo Varíne veľmi páčilo.

Starec mal Nastenku a starena lenivú Marfu,...“

„VESELICA“
Tohtoročnú plesovú sezónu otvorilo plesom či veselicou Združenie rodičov
pri ZŠ vo Varíne v piatok 17.1. 2014. Do tanca až do skorých ranných hodín hrala
a všetkých dobre zabávala hudobná skupina SUNNY MUSIC zo Strečna. Organizátori
ďakujú všetkým, ktorí sa veselice zúčastnili aj tým, ktorí ju podporili:
Janíčková Jarka, Rosenberg Vladimír, Hrušková Mária, Synák Juraj, Kubala Dušan,
Topolský Juraj, Schnierer Adrián, rod. Prekopová, p. Grenčíková, Staňo Vladimír,
Bohačiaková Mariana, strana SNS Žilina, ZŠ Varín, Williger Branislav, Obec Varín,
fy Rosemont, Vladimír Vajda a fy MIROD, Zimen Vladimír, Dolvap s.r.o. Varín, SSE
a.s. Žilina, Pizzeria Babka Varín, Obec Rajecká Lesná, A-fresh Martin, rod. Bielková,
ATLANTA Žilina, Sauerová Eva, Školská jedáleň Varín, Marek a Juraj Tabačkovci El Tab s.r.o. Varín, MŠ Varín, STAUR – preprava osôb, Sečkár Ľubomír, ale aj všetkým
ďalším sponzorom, ktorí nechceli byť menovaní.

O.U. Varín /S/

V uznesení OZ č.83/2013 Ukončenie
Nájomnej zmluvy č. NZ007/2010
so spoločnosťou SATIA-okná, s.r.o.
Krasňany 282, k termínu 31.12.2013 sa
jedná o ukončení prenájmu obecnej
garáže. Iné priestory spoločnosť
SATIA-okná, s.r.o. v prenájme od
Obce Varín nemá. Firma SATIA-okná,
s.r.o. i naďalej zostáva fungovať vo
svojich vlastných priestoroch na
ul. P.O. Hviezdoslava Varín.
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Prevencia úrazov v domácnosti
ïRGLHĘDQHGRNÂìHYWRPWRRNDPLKXPÕìHGRNÂ]DĘXìRVHNXQGX
6WÂOHWUHEDPDĘQDSDPÅWLìHGHWVNÂIDQWÂ]LDMHQHY\ðHUSDWHĆQÂ
»UD]RPVDGÂSUHGFKÂG]DĘ

MILÍ RODIČIA, MILÍ PRIATELIA,
Pamätajme, že stačí krátka nepozornosť, trošku
ľahostajnosti a dieťa môže utrpieť úraz. Môže to byť
malá modrina, vyronená jedna slzička, ale môže to byť
aj vážny úraz, ktorý dieťa môže poznačiť na celý život,
ale môže to byť úraz, ktorý bude smrteľný.
Prečo prevencia úrazov v domácnosti? Pretože až
36 % zo všetkých úrazov detí sa stane v domácnosti.
Aké sú hlavné príčiny? Hlavnou príčinou je to, že
rodičia nie sú dostatočne informovaní a oboznámení
s rizikami detských úrazov, či už doma alebo mimo
neho. Dokazujú to aj prieskumy, ktoré zistili, že až 91 %
rodičov je presvedčených, že ich domov je bezpečný.
Nepoznajú taktiež možné následky úrazov, preto veľká

časť rodičov podceňuje aj im známe riziká. Preto cieľom
našich rubrík, je stať sa vašim rodinným priateľom poradcom, ktorý vám poradí, ako si vytvoriť bezpečnú
domácnosť pre svoje ratolesti, bezpečný dvor, ako, kedy
a prečo dohliadať na dieťa, a ako postupovať, ak príde
k úrazu. Budete ju mať doma stále po ruke, študujte
a nepodceňujte ani tú najmenšiu radu či odporúčanie.
Nedá sa predísť všetkým úrazom, ale väčšine vážnych
úrazov a smrteľným úrazom sa účinnou prevenciou
predchádzať dá.
Milí rodičia, milí priatelia, v našich rukách je zdravie
a život našich detí. Chráňme si ich spoločne v plnej
miere zodpovednosti a veľmi citlivo, pretože detské
úsmevy, ktorými nás naše deti obdarúvajú sú priamo
z ich srdca, pretože nám na 100 % vo všetkom dôverujú.
NESKLAMME ICH! Prosím!

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
PRIEMERNE ROČNE:
t zomrie z dôvodu úrazu približne 200 detí
a mladistvých do 19 rokov,
t utrpí úraz viac ako 200 000 mladých ľudí,
t 20 000 je kvôli tomu hospitalizovaných,
t 2 000 detí a mladistvých sa zraní tak, že
majú trvalé následky,
t je viac ako 1 000 otráv detí, niekoľko z nich
končí aj smrťou,
t úrazy sa podpisujú pod štyri z desiatich
úmrtí detí do 15 rokov,
t každé desiate dieťa mladšie ako dva roky
je jedenkrát za rok ošetrené na oddelení
pohotovosti pre otravu alebo úraz.

NAJČASTEJŠIE MIESTA ÚRAZOV
DETÍ A MLÁDEŽE:
t
t
t
t
t

doma 36 %
v škole, škôlke 17 %
na športovisku 23 %
na ceste 21 %
iné 3 %
Ľubomír Sečkár

Varínčan
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Rybárske okienko

3RGXVWYDVHYHUQÂ&KRQGURVWRPDQDVXV
Jedná sa o ďaľšiu rybu z čeľade kaprovitých,
vyskytujúcu sa v podhorských tokoch a spodných
častiach riek. Osídľuje prevažne prúdne úseky
lipňového a mrenového pásma so štrkovitým,
piesčitým, prípadne mierne bahnitým dnom.
Vyskytuje sa takmer v celej Európe. Telo je štíhle,
z bokov mierne sploštené, chrbát je sivý alebo
tmavý s modrastým, či zelenkavým nádychom,
boky striebristé, brucho svelé, biele, prípadne so
žltkastým nádychom, všetky plutvy okrem chrbtovej
sú načervenalé až oranžové, hlava pomerne malá,oko
veľké, striebristej farby . Ústa sú výrazne spodného
postavenia a majú tvar priečnej štrbiny s ostrými
zrohovatelými okrajmi. Chvostová plutva je výrazne
vykrojená. V chrbtovej plutve sú 2-4 tvrdé a 8-10
mäkkých lúčov, v análnej plutve 2-4 tvrdé a 9—12
mäkkých lúčov, prsné majú 1 tvrdý a 14 – 18 makkých
lúčov, brušné plutvy 2 tvrdé a 7-9 mäkkých lúčov.
V postrannej čiare je 53—66 šupín pod postrannou
čiarou 4-7, nad ňou 7-10 cykloidných šupín. Ďaľším
znakom je tmavá až čierna výstelka brušnej dutiny –
podobne ako u karasa striebristého.
Podustva dospieva v 4 -5 roku života, vytiera sa
etapovito v marci až máji v závislosti od teploty vody
na plytké štrkovité miesta v riekach nad perejnatými

úsekmi/ neresiská boli spozorované na tých istých
miestach, kde sa neskôr vytierala hlavátka/, kam
podniká rôzne dlhé ťahy. Samica kladie v závislosti
od hmotnosti 20 – 40000 ikier nahnedlej farby o
priemere 1,6 -2,2 mm, ktorých vývoj trvá 10 – 30
dní v závislosti na teplote vody / 120 – 150 denných
stupňov/ Trenie prebieha v mesiacoch marec -máj
etapovito a je pomerne búrlivé, ryby vtedy strácajú
prirodzenú plachosť a sú zraniteľné. Samce sú v
tomto čase výraznejšie vyfarbení a súčasne majú
treciu vyrážku na hlave a taktiež na bokoch tela.
Potrava je daná spodným postavením úst, podustvy
sa živia prevažne riasami, ktoré zoškrabujú zo štrku
a skál, na ktorých sú tieto stopy jednoznačne viditeľné.
Spôsobom života je daný aj jej hospodársky význam –
zhodnocovanie produkcie rias, siníc a rozsievok.
Pri zoškrabovaní rias sa otáčajú na bok a svoju
prítomnost prezradia občasným blýskaním. Jedná sa
o húfovú rybu, kde húfy majú aj niekoľko sto až tisíc
kusov rôznej veľkosti.
Je hájená od 16.3 do 31.5. bežného roka
a zákonná miera je 25 cm .

.... inštalácie a revízie elektrických zariadení.
- inštalácie elektrických rozvodov a zariadení, bleskozvodov
- inštalácie a servis kamerových systémov, zabezpečovacích systémov, EPS, garážových brán
- revízie (odborné prehliadky a odborné skúšky) NN, VN, elektrických inštalácií, elektrických
spotrebičov, elektrického náradia, bleskozvodov
tel.: 0903 557 929
email: elrevizia@elrevizia.sk
web: www.elrevizia.sk
El – Tab, s.r.o., ul. Antona Bernoláka 438, 013 03 Varín
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V histórii ľudských civilizácií mokrade boli vždy predmetom osobitného záujmu človeka. Boli mu zdrojom
obživy, ale i miestom, z ktorého sa šírili choroby a prichádzala smrť. Tento kontroverzný záujem človeka
o mokrade pretrval až dodnes. Preto ani neprekvapuje, že odvodnením alebo inými technickými úpravami
zaniká množstvo významných mokraďových lokalít. Dnes patria mokrade medzi najohrozenejšie ekosystémy
na svete. Preto by malo byť v našom záujme dostatočne zohľadňovať ich mnohofunkčný význam.
Úbytok mokradí si prví všimli
ornitológovia. Vodné vtáky nemajú
kde hniezdiť a kde sa kŕmiť, sťahovavé
vtáky nemajú kde zastaviť na ťahu
a tie ktoré zostávajú, nemajú kde
zimovať. Pritom mokrade nájdeme
všade – od tundry po tropické oblasti,
na brehoch morí, v ústiach riek, pri
jazerách, rybníkoch, potokoch, ale aj
vysoko v horách.
Odhaduje sa, že zaberajú cca
6% zemského povrchu, ale je ich
stále menej. Lebo ľudia potrebujú
niekde bývať, potrebujú sa rýchlo
prepravovať, stavať a rozširovať
fabriky, potrebujú energiu, nové
polia na pestovanie plodín a chov
dobytka, chcú sa baviť a žiť pohodlne
mimo divej prírody. A všade im
stoja v ceste nejaké mokrade. Od
drobných nenápadných potôčikov,
pramenísk, cez mokré lúky, riečne
ramená, až po pobrežné lagúny
a rozsiahle močariská a rašeliniská.
A tie treba odvodniť, zasypať,
napriamiť, zabetónovať a usmerniť
podľa predstáv a potrieb človeka.
A zrazu čoraz viac ľudí začalo vnímať,
že akosi ubudlo nielen vtákov, ale
aj rýb a iných vodných živočíchov,
ktoré im slúžili ako potrava, že je
akosi menej poľovnej zveri, nevidieť
a nepočuť žaby, že vyschli studne
a pramene a nie je čo piť, niet vody
na zavlažovanie a pre priemysel a že
zvyšná voda čo zostala, je jedovatá,
znečistená a nepoužiteľná. A že je
zrazu nejako viac povodní a katastrof,
ktoré nevieme odhadnúť. Obľúbené
miesta oddychu nás už nelákajú,
alebo už neexistujú...
Prečo je dôležité zachovať mokrade
v prirodzenom stave? Pretože svojimi
významnými funkciami sa stávajú
pre človeka nepostrádateľnými.
VÝHODY, KTORÉ ĽUDIA
ZÍSKAVAJÚ PROSTREDNÍCTVOM
MOKRADÍ:
ZACHOVANIE ROZMANITOSTI
Mnohé mokrade majú vysokú
biologickú rozmanitosť a mnohé
druhy rastlín a živočíchov sú
úplne závislé na mokradiach, bez
mokradí nemôžu prežiť. Žiadny
druh nežije izolovane, ale je
spojený množstvom väzieb s inými
druhmi tohto spoločenstva. Vytvára

sa tak zložitá sieť vzájomných
vzťahov. Často vypadnutie jedného
významného druhu môže spôsobiť
nenapraviteľné poškodenie celého
systému. Naše poznatky nám
neumožňujú predpovedať, čo sa
stane v prípade, keď človek zasiahne
do tohto krehkého ekosystému.

mokraďová
vegetácia
môže
redukovať brehovú eróziu viacerými
spôsobmi: spevňovaním brehu
koreňovou
sústavou,
tlmením
povodňových vĺn a spomaľovaním
prúdenia trením. Veľmi dobrými
stabilizátormi brehov riek sú najmä
stromy.

ZADRŽIAVANIE A EXPORT
SEDIMENTOV A ŽIVÍN
Odstraňujú
z
vody
živiny,
predovšetkým dusík a fosfor,
a tým zabraňujú ich nadmernému
hromadeniu. Rastúca vegetácia
využíva odobraté živiny z vody na
stavbu svojho tela. Výsledkom je
efektívne odstránenie nadbytku
živín z vody.

DOPĹŇANIE PODZEMNEJ VODY
Slúžia ako zásobáreň, ktorá sa napĺňa
v čase nadbytku vody a v čase
nedostatku sa postupne odčerpáva.

ČISTIČKY CHEMICKÝCH
A ORGANICKÝCH ODPADOV
Niektoré rastliny mokradí sa
používajú ako súčasť čističiek
odpadových vôd. Ako mokrade
pomáhajú zlepšovať kvalitu vody,
možno uviesť na príklade močiara
Tinicum (250 ha), ktorý leží pri
Philadelphii (USA). Každý deň
odstráni z vody 4,9 ton fosforu,
4,3 tony amoniaku a obohatí vodu
20 tonami kyslíka. Zachytávajú teda
sedimenty, v ktorých sú absorbované
živiny, pesticídy, ťažké kovy a ďalšie
toxické odpady. Potom sa uplatňuje
ich samočistiaca schopnosť.
PRODUKCIA POTRAVY
Vegetácia
mokradí
veľmi
účinne využíva slnečnú energiu.
Prostredníctvom fotosyntézy rastliny
využívajú svetlo na tvorbu biomasy
a popri tom produkujú kyslík. Táto
biomasa slúži ako potrava pre
obrovské množstvo vodných aj
suchozemských živočíchov.
OCHRANA PRED ZÁPLAVAMI
Zachytávajú
povodňové
vlny,
spomaľujú rýchlosť vody a znižujú
výšku vĺn. Zachytenú vodu mokrade
potom pomaly vypúšťajú. Táto
funkcia má obrovský význam
predovšetkým v husto osídlených
oblastiach.
STABILIZÁCIA POBREŽÍ
A OCHRANA PRED ERÓZIOU
Chránia krajinu pred eróziou,

PRODUKTY MOKRADÍ
Produkujú veľké množstvo dreva,
sena a trstiny - tradičné materiály
využívané od pradávna. Mokré lúky
sa využívajú ako pasienky. Mokrade
sú rajom pre rybárov a poľovníkov.
Predovšetkým
v
nížinách
priťahujú mnohých návštevníkov
rôznorodosťou stanovíšť a druhovou
pestrosťou. Na Slovensku sa ich
rekreačný potenciál doteraz využíva
veľmi málo.
ZMIERNENIE
KLIMATICKEJ ZMENY
Mokrade, najmä niektoré rašeliniská,
mangrovy alebo slaniská, plnia
významnú úlohu zásobárne uhlíka.
Zdravé, nedotknuté rašelinisko
udržuje významné množstvá uhlíka,
kdežto odvodnenia a vypaľovanie
uvoľňuje uhlík do atmosféry
a prispieva k zvýšeniu skleníkového
efektu ešte viac.
Svojím významom pre krajinu
a svojou dynamikou predstavujú
ideálny objekt pre široký rámec
výchovno-vzdelávacích aktivít. Tento
bod je pre zachovanie a obnovu
mokradí možno najvýznamnejší
, pretože zmeniť postoj širokej
verejnosti k mokradiam možno
predovšetkým prostredníctvom jej
vzdelávania a výchovy. Tým, že si
uvedomíte, aké sú pre nás mokrade
dôležité, môžete prispieť k ochrane
tohto nesmierne vzácneho, ale
zároveň veľmi krehkého sveta.

Spracovala: Mgr. Alena Badurová
Správa NP Malá Fatra
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Ako končíme starý rok
Sviatky sú už za nami – sviatky, ktoré tešili mladých,
starých, no i tých najmenších... Preto chcem napísať
o našich deťoch, o tom, ako sa oni na Ježiška tešili a čo
všetko dokázali.

Mikuláš s anjelom i čertíkom nás opäť navštívili. Deti mu
spievali, recitovali a sľubovali poslúchať. Poďakovanie za
balíčky posielame do školskej jedálne a sponzorom, vďaka
ktorým boli balíčky plnšie.

December bol pre našu materskú školu veľmi zaujímavý.
Pochvala patrí rodičom, ktorí sa aktívne zapojili do
vianočných príprav a spolu s nami vytvorili krásne
vianočné ozdoby na stromček, stôl, vyrobili pozdravy,
podložky na sviečky, svietniky... Čo sa na týchto akciách
najviac podarilo? Spoločná práca rodiča a dieťaťa. A o to ide
– citovo vplývať na dieťa, uspokojiť jeho potreby, vypočuť
jeho želania, prosby. To je úloha každého pedagóga.

Zdobenie stromčeka bolo aj bude vždy medzi deťmi
obľúbené. Deti vešali na stromček vlastné výrobky
– vianočné gule, anjelikov, snehuliakov, zvončeky,
hviezdičky, vločky...

Vďaka tejto aktivite sa po prvý krát v našej škôlke konala
„Vianočná burza“. Ochotné mamičky, Zdenka Póčiková
a Marika Hliníková nám tieto výrobky ponúkali. Veľká
vďaka patrí tiež rodičom a všetkým, ktorí na burzu prispeli
či už finančne alebo svojpomocne.

Starý rok vždy končíme vianočnými besiedkami
v jednotlivých triedach, ktoré sú plné spevu, tanca, básní.
Deti sa prezentujú aj v rozprávkových scénkach. Rodičia
ich odmenia svojim potleskom a veľkou pochvalou. Ich
spokojnosť je pre nás odmenou a motiváciou k ďalšej
práci s deťmi.
Starý rok je za nami – tešme sa z nového !
Dovidenia pri ďalších stretnutiach.
Za MŠ Júlia Gáborová
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Narodil sa 15. augusta 1855
v roľníckej rodine Andreja
a Márie, rodenej Mičianovej. Po
ukončení obecnej školy vo Varíne,
Gymnázia v Žiline, štúdiách v Jagri
a Gyogyosi nastúpil na bohoslovie
v Banskej Bystrici. Vysvätený
za kňaza bol 3. júna 1879. Za
svoje názory a povedomie ho
prenasledovali a preto často
menil miesto svojho pôsobenia.
Srdcom bol Slovák a tak sa stal až
ako 37. ročný v roku 1892 farárom
v chudobnej horehronskej Lopeji.
Tu nielen kázal slovo Božie, ale

pomáhal aj svojim farníkom.
Založil expozitúru Banky Tatra,
ktorú sám viedol. Potravinársky
spolok a Mliekarenské družstvo
pomáhali farníkom pri predaji
produkcie, ktorú dopestovali. Za
svoje názory, cítenie a pomoc
ľuďom ho v roku 1896 odsúdili
a 3 roky väznili v Budapešti.
V roku 1904 emigroval do Ameriky,
kde bol činný medzi rodákmi. Bol
signatárom
Clevelandskej
dohody,
založil
Pokladnicu
svätého Antona a stal sa jej
dlhoročným podpredsedom.

Osobným priateľom mu bol
Andrej Hlinka, ktorého aj
s matičnou delegáciou vítal
v Pittsburgu, kde založili spolok
Priateľ slovenskej slobody.
Zomrel 13. Februára 1937
v Syracuse pri New Yorku. Jeho
sen a túžba, aby bol pochovaný
na rodnej hrude sa do dnešného
dňa nenaplnila.
Tohto roku si pripomíname
77. výročie úmrtia nášho rodáka.
O.U. Varín /S./

