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NOC S ANDERSENOM V KNIŽNICI VO VARÍNE
Tento rok sa knižnica vo Varíne prvýkrát prihlásila do projektu
„Noc s Andersenom”, ktorý mal podporiť čítanie rozprávok,
poviedok, jednoducho kníh.
Chvíľa strávená s dobrou knihou je príjemný oddych.
Po prečítaní knihy má dieťa
nové zážitky a získava nové
vedomosti.
Túto akciu sme začali už
animovaným
programom,
ktorý prebiehal cez jarné
prázdniny v knižnici. Tu
sme čítali rozprávky Hansa
Christiana Andersena
Škaredé
káčatko,
Malá
morská panna, Cínový vojačik
a iné. Po prečítaní rozprávky,
každé dieťa porozprávalo
čo ho najviac zaujalo a
nakreslilo obrázok.
Stretnutiami v knižnici sme
pokračovali celý mesiac
marec, ktorý je označený ako
mesiac knihy.
V doobedňajších hodinám
v priebehu celého mesiaca
prichádzali deti so svojimi
pani učiteľkami z MŠ a ZŠ.
Každý piatok sa deti stretávali v knižnici, kde mali pripravený
bohatý program. Čítali, rozprávali, maľovali, vystrihovali,...
Nakoniec všetky nakreslené výkresy vyhodnotili Mgr. Iveta
Homolová-Horecká a Mgr. Darina Arce. Najkrajší obrázok

bol „cínový vojačik“, ktorý nakreslil Aleš Cíbik, žiak 1. triedy.
V súčasnosti prebieha výstava všetkých prác v knižnici.
Konečne prišiel deň „ D „ 4. apríl – kedy začala romantická
rozprávková noc, plná rôznych princezien, kráľov, drakov,
cisárov a rôznych strašidiel.
S deťmi sme súťažili,
robili
strašidlá,
čítali,..
Deti sa zapájali do tajomna
každej
rozprávky.
Táto
noc
bola
plná
kúziel
a čarov. Medzi deti zavítali
aj škriatkovia našej knižnice.
Knižnica vo Varíne bola túto
noc 13. komnatou a tiež
magickým jadrom centra
Varína. Takéto akcie majú
hlbšie posolstvo, ktoré deti
rozoznávajú srdcom, ktoré je
v detskom veku otvorenejšie.
Každé dieťa sa vidí v niektorej
rozprávkovej postave.
Na záver chceme
poďakovať sponzorom tejto
akcie – Spolok slovenských
knihovníkov a
knižníc,
Vydavateľstvu Slovart, ktoré
podarovalo našej knižnici
dva knižné tituly a spoločnosti MC Donald´s, ktorá každému
zúčastnenému dieťaťu podarovala hračku.
Ing. Eva Sauerová
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
(údaje sú z obecnej matriky)

 



1.
2.

Matej Repáň
Nikolas Hreus

3.
4.

Jakub Sečkár
Karolína Kopasová


1. František Mažgút a Zuzana Hermannová
2. Milan Mulinka a Alexandra Vojteková
3. Michal Zimen a Lucia Pápayová

8.2.2014
22.2.2014
22.2.2014

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Helena Koššová
Anna Šimlíková
Jozefina Jozefčiaková
Štefánia Košturiaková
Anton Pinčiar
Rudolf Šugár

30.06.1921
06.06.1938
30.05.1926
04.09.1931
06.07.1937
04.07.1947

26.03.2014
28.03.2014
05.04.2014
09.04.2014
11.04.2014
14.04.2014

Za chyby v minulom čísle sa ospravedlňujeme.

!"#$%"&'(& )*
11. apríl – Deň narcisov

ZO Únie žien vo Varíne sa už po 15-krát zapojila
do tohto projektu. Členky výboru našej organizácie
na Námestí sv. Floriána vyzbierali 858 € a 63 centov.
Žiaci ZŠ a MŠ Ondreja Štefku vyzbierali 218 €.
Spolu sme „Lige proti rakovine“ odovzdali 1076 €
a 63 centov.
Všetkým, čo prispeli do dobrovoľnej zbierky, patrí
úprimné ďakujem.
E.C.

V apríli okrúhle narodeniny oslavujú:
Mária Schmidtová
Emil Akantis
František Panták
----------------------------Angela Skorčíková
Klementína Rizmanová
Helena Barietová
Júlia Hajasová
Jolana Piovarčiová
Hermína Akantisová
Vincencia Zatráková
Filoména Verčíková
Anna Kapasná
Anna Salátová
Žofia Šepešová
Mária Kováčová
Mária Chabadová
Elena Pavlíčková
Hermína Ševčíková
Viktor Švec
Margita Cyprichová
Marián Trizuliak
Vojtech Mestický

90
85
70
91
89
84
84
83
83
81
79
77
77
77
76
76
76
74
74
73
72
71

V marci okrúhle narodeniny oslavili:
(oprava z minulého čísla)
Mihová Mária
Beniač Pavol
Černáčková Rozália
Akantis František
Cabadajová Kamila

90
85
75
70
70

"+,'

-."

Žiadame
obyvateľov
vlastniacich
nehnuteľnosti (dom alebo pozemok)
na
uliciach
Alexandra
Trizuljaka,
Ondreja Meszarosa a Fatranská, aby
si v prípade záujmu svoje pozemky
pripojili na inžinierske siete – elektrika,
voda, kanalizácia a plyn (napojenie už
existujúcich stavieb, alebo v prípade
plánovanej budúcej výstavby) najneskôr
do 30. júna 2014. Po uvedenom termíne
sa na tieto ulice položí nový asfaltový
koberec. Z tohto dôvodu sa nebude môcť
najmenej po dobu 5 rokov vydávať
povolenie na rozkopanie týchto
miestnych komunikácií.
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ZEM JE LEN JEDNA
Naši predkovia Zem považovali za
živú bytosť a uctievali ju s vedomím,
že je to „Matka Zem“. Tráva sú jej
vlasy, vodné toky sú jej žily, skaly
sú jej kosti, ... V Zemi videli Slovania
pomocníčku v liečbe chorôb, ktorá
im poskytovala liečivé byliny.
Nedovoľovali, aby sa s ňou svojvoľne
hýbalo, tĺklo do nej, alebo trhalo na
nej bezdôvodne...

ktoré bolo aj základom stravy Slovanov.
Steblá s dvomi alebo viacerými klasmi
sa odkladali do budúcej sejby a mali
byť zárukou dobrej úrody. Podobne
ďatelinový štvorlístok a rôzne korene
zvláštneho tvaru boli považované za
magické a väčšina rastlín mala liečivé
alebo magické účinky.

ÉÉÉ

Zem bola našimi predkami chápaná
ako jednoliata bytosť, ktorá má veľkú
rôznorodosť a má mnoho prameňov
i pramienkov zemskej sily. Zemská
sila vyviera na vŕškoch, vrchoch,
kopcoch a aj v zemských zlomoch.
Na tieto miesta chodili naši predkovia
pre vykonanie obradu vnútorného
prerodu a obrodenia.
Slovania boli národom s veľmi silným
uctievaním vody. Uctievali pramene,
studničky, rieky. V slovanstve bola
voda vždy posvätná. Vodou sa svätilo
dávno pred príchodom kresťanov.
Voda bola spájaná so životnou silou
a v ľudovej slovesnosti sa zachovalo
množstvo vodných bytostí, najmä
víl. Životná sila sa využívala na
liečenie, hygienu, varenie, ale aj na
staroslovanské sauny.
Vzduch bol tiež oddávna uctievaný
aj z hľadiska rozjímania (meditácie)
a modlitby. Na posvätné miesta
chodili Slovania so zatajeným
dychom podporujúcim vnímanie
a otvárajúcim dušu. So vzduchom sa
stretávame aj v našich povestiach,
rozprávkach, baladách a piesňach.
V nich je zosobnený tento živel
v bytostiach ako: Vánok, Vetrík, Víchor,
Smršť, Uragán, Meluzína, Metelica,
Oblačník, atď. Vzduch v ľudskej
povahe predstavuje voľnosť, slobodu,
pružnosť, nestálosť. Vzduch sa
odjakživa využíval v liečiteľstve. Mnohí
lekári hojne odporúčajú čistý vzduch
aj v súčasnosti.
K
slovanskému
náboženstvu
neodmysliteľne patrila aj úcta
k stromom. Boli to väčšinou veľmi
staré stromy, alebo také, ktoré mali
zvláštny tvar či znak. Najuctievanejším
stromom bol dub. Napríklad Bulhari
sa pod dubom modlili za dážď.
Dubu sa prinášali dokonca zvieracie
obete. Ďalším stromom bola lipa.
V kresťanstve je spojená s mariánskou
tradíciou, ale z folklóru sa dá
usudzovať, že kult lipy pochádza ešte
z pohanských čias. Verilo sa napríklad,
že do lipy nikdy neudrie blesk a že
lipové drevo má liečivé účinky.
Z rastlín malo zvláštny význam obilie,

NEMALÁ ÚCTA BOLA
PREUKAZOVANÁ AJ ZVIERATÁM.
OROL
sa
stal
symbolom
zvrchovanosti.
HOLUBY - svojou prítulnosťou
a párovým spolužitím predstavovali
lásku a predstavujú ju dodnes.
Hrdličky sa stali symbolmi lásky dvoch
pohlaví.
BOCIAN - hniezdiaci na streche, neskôr
na komíne bol dobrým znamením
- medzi ľuďmi panovala predstava
spojenia šťastia v dome s uhniezdením
bocianov na streche či komíne domu.
SLÁVIK - symbol rozjasňovania duše
človeka... počúvanie nočného spevu
slávikov, bolo zväčša akousi nepísanou
výsadou
zamilovaných
párikov.
Naši predkovia verili, že každý slávik
chytený do klietky zomrie.
HAD - ktorého sila tkvie v jeho
vytrvalosti pri love svojej obete
a rýchlosti útokov sa stal domácim
ochrancom u našich predkov
a predstavoval aj nesmrteľnosť.
VLK - naši predkovia videli vo vlkoch
svojich ochrancov pred démonmi
noci. Vlky požierali zlé víly škodiace
ľuďom a ich domácim zvieratám a aj
čertov. Na rozdiel od našich predkov,
ktorí uctievali vlkov, dnes ľudia vlkov
strieľajú, zabíjajú a prenasledujú.
MEDVEĎ - jeho zjav s krásnym
hnedým kožúškom a veľkou silou
mal u našich predkov rešpekt. Stal sa
pre nich strážcom hory, ktorý chráni
všetkých pred démonmi a zlými
čarami, kúzlami.
PES - sa stal ochrancom obydlí počas
celých dní a nocí, preto ho mali v úcte,
chránil dom pred zlými duchmi,
hlavne psy, ktoré mali štyri oči - to
predstavovalo svetlé alebo tmavé
škvrny nad očami.
JEŽ - bol uctievaný ako symbol
bohatej úrody jesene. Tešil sa
osobitnému záujmu hlavne u detí
svojim pichľavým „oblečením.“ Pri
chalupe, kde sa zdržiaval jež, nemali jej
obyvatelia núdzu o jedlo.
RYBY- predstavovali hĺbku duše
človeka, múdrosť a tak sa stali
symbolom mlčanlivosti a plnenia
nevypovedaných prianí.

ÉÉÉ

KONE - sa tešili osobitnej a priam
privilegovanej úcte našich predkov
nielen kvôli bojom dobra so zlom,
kde mali nenahraditeľnú úlohu, ale aj
pre ich ušľachtilosť, priamosť, čírosť
vernosti svojmu pánovi, rýchlosť a svoj
„kráľovsky majestátny zjav.“
VČELY a PAVÚKY - zvláštnu úctu
prejavovali naši predkovia nielen
zvieratám, ale i hmyzu, hlavne
včelám a pavúkom. Včelstvo sa stalo
ochrancami rodín a plodín. Včely
dávali svoj med a zabezpečovali
v časoch zimy rodiny dostatkom
energie, ktorá ľuďom chýbala, keď
bolo menej slnečných dní.
AKO SI ZEM UCTIEVAME DNES?
Nárast ľudskej populácie a rozvoj
svetových ekonomík najviac tlačí
na prírodné ekosystémy a druhy,
ktoré v nich žijú. Odhaduje sa, že až
½ zemského povrchu je už značne
poznačená
ľudskou
činnosťou.
Väčšina druhov rastlín a živočíchov
je odkázaná prežívať vo zvyškoch
prírodnej krajiny...
Spôsob, akým človek zamoruje
ovzdušie, znečisťuje vodu, zasypáva
prostredie kde žijeme množstvom
odpadkov, likviduje dažďové pralesy,
lesy, mokrade, koralové útesy či
rieky má dopad hlavne na „živých
obyvateľov“, ktorí sú súčasťou týchto
spoločenstiev.
Ochudobňovanie
rozmanitosti
a bohatosti Zeme so sebou prináša aj
zánik možnosti objaviť nové lieky, nové
druhy potravín, nové technológie
a iné možnosti a služby prospešné
pre človeka. Mnohé druhy hmyzu,
vtákov či netopierov sú užitočné tým,
že opeľujú kvitnúce druhy rastlín
a poľnohospodárskych plodín, zelené
rastliny „likvidujú“ z atmosféry oxid
uhličitý a naopak, do prostredia
uvoľňujú kyslík, mokrade znižujú
nebezpečenstvo záplav a čistia vodu...
V celom kolobehu života majú všetky
živé organizmy našej planéty rovnaké
právo na vlastnú existenciu ako je
prisudzovaná človeku a to bez ohľadu
na ich súčasné alebo budúce využitie.
Naša Zem nás nepotrebuje, ale my ju
áno!
„Naučili sme sa lietať v povetrí ako
vtáci, potápať sa vo vode ako ryby.
Zostáva nám jediné. Naučiť sa žiť na
zemi ako ľudia.“
(G.B.Shaw)
Spracovala: Alena Badurová
Správa NP Malá Fatra

Varínčan
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VARÍNSKE MAŽORETKY V ČR OPÄŤ NA STUPNI VÍŤAZOV
Prvú aprílovú sobotu sa v Českej
republike v meste Litovel konal
už IV.ročník nepostupovej súťaže
mažoretiek „O Litovelský pohárek“.
Súťaže sa zúčastnilo spolu 35
súborov z Čiech aj zo Slovenska,
ktoré predviedli celkom 106
choreografií v rámci všetkých
vekových kategórií s baton (palička)
aj s pompom (strapce).

Mažoretky z Varína, ktoré pracujú
pod umeleckým vedením
Mgr.
Lucky Ľuptákovej a tiež za aktívnej
pomoci Danky Štefánkovej sa
rozhodne medzi všetkými súbormi
nestratili.
Vynikli
eleganciou,
tanečnými choreografiami a v silnej
konkurencii stáli 3x na stupni
víťazov:
*kategória BATON DETI – 1.miesto

*kategória BATON JUNIOR – 2.miesto
*kategória BATON SENIOR – 2.miesto
*kategória POMPOM JUNIOR –
6.miesto
Všetkým
dievčatám
ďakujeme
za skvelú reprezentáciu, rovnako
rodičom za podporu a želáme veľa
ďalších úspechov v ich činnosti.
M.B

Obec Varín blahoželá
a ďakuje naším mažoretkám,
ktoré sa zúčastnili súťaže a reprezentovali našu obec. Zároveň ďakujeme rodičom, ktorí
podporujú finančne a morálne svoje deti a sprevádzajú ich na takýchto športových
podujatiach. Nejedná sa o lacnú záležitosť. Obec uvoľnila na toto podujatie 800,- €
na poistenie, štartovné a cestovné náklady. Rodičia zas zaplatili kostýmy v ktorých
sa zúčastnili ich deti na súťaži.
Zo strany obce ide o napĺňanie prísľubu, ktorý obec dala, že aj naďalej bude podporovať
naše varínske deti v mimoškolských športových aktivitách či už vo forme platenia trénerov,
poskytovania priestorov, zabezpečovania poistného ako aj dotácií na reprezentovanie
obce na súťažiach.
Prajeme Vám milé mažoretky veľa športových úspechov a pevné zdravie.
OcÚ Varín
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AKTUÁLNY FUTBAL VO VARÍNE
Obec Varín má 5 futbalových
mužstiev a to mužstvo prípravky,
mužstvo mladších žiakov, mužstvo
starších žiakov, mužstvo dorastencov
a A mužstvo. Sme jedna z mála
obcí, ktorá ma takýto veľký počet
futbalových mužstiev (v našom
okolí jediná). V súčasnosti máme
aktívnych a zaregistrovaných 110

futbalistov, ktorí aktívne hrávajú
a využívajú športový areál. Toto
číslo nás zaväzuje, aby sme sa
venovali tomuto športu a všetkým
ktorí súťažne hrávajú, vytvárali im
podmienky vhodné k reprezentácii
našej obce, ale aj samotnému
vývinu a športovému rastu našich
športovcov.

Siedmym futbalovým tímom, ktorý
reprezentuje našu obec a využíva
priestory športového areálu a školskej
telocvične je futbalový tím našich
miništrantov. Aj im patrí poďakovanie
za reprezentáciu našej obce. Každým
rokom sa zúčastňujú turnajov, často
ich vyhrávajú. Aj v tomto tíme vyrastajú
nádejní futbalisti.

MUŽSTVO STARŠÍCH ŽIAKOV A MLADŠÍCH ŽIAKOV
TJ FATRAN VARÍN
MUŽSTVO HRÁ III. LIGU OB FZ SKUPINA A
Žiaci majú dve mužstvá. Súťaž sa hrá systémom dvojičiek,
v ktorých sú hodnotení súťažne len starší žiaci. Ako vidieť,
žiaci hrajú lll. ligu, čo je vysoká súťaž, kde je potrebné ukázať
kvalitu a taktiež je náročná na cestovanie. Je potrebné
našich žiakov vyzdvihnúť ako po stránke morálnej, tak aj
z prístupu plnenia si svojich povinností.
Veríme, že sa im bude dariť lepšie a odzrkadlí sa to aj na ich
výsledkoch. Novým trénerom starších a mladších žiakov,
ako aj prípravky je p. Mário Kubík – dlhodobo skúsený
futbalista, ktorý odovzdáva naším deťom mnohé futbalové
skúsenosti, futbalový um, ale aj morálne cítenie našich deti
k reprezentácií našej obce. V prípravke hrajú detí, ktoré javia
záujem o tento šport. Súťaž prebieha futbalovými turnajmi
v rámci nášho okresu.
Poďakovanie patrí všetkým trénerom p. Kubovichovi,
p. Cvečkovi, p. Kubíkoví, ale aj ostatným, ktorí robia okolo
futbalu a to: ved. mužstva p. Sobola Peter, p. Žiak, p. Rúžička
Dušan starší,p. Rúžička Dušan mladší, p.Novák Miroslav,
p. Hodoň Ján.

FUTBALISTI A MUŽSTVA /MUŽI/
ÚČASTNÍK – 1. TRIEDA –OBFZ ŽILINA
Hrajúci tréner – p. Pavol Kubovich. Momentálne
v tabulke 1. triedy, patrí našim futbalistom tretie
miesto. Pre našich skalných tak troška aj sklamanie.
Niektoré zápasy nám nevyšli, naopak niektoré boli
veľmi dobré. Jarná sezóna sa len rozbehla, a my
si počkáme, ako sa našim futbalistom bude dariť.
Našej hre chýba viac srdiečka. Sme presvedčení,
že na to máme, aby výsledky a hra boli stále lepšie
a lepšie. Prajeme všetkým pevné zdravie a veľa
dobrých výsledkov.

FUTBALOVÁ MLÁDEŽ – DORAST
ÚČASTNÍK – 4. LIGA – OBFZ ŽILINA
Tréner mužstva dorastu p. Miroslav Cvečka. Pod
vedením nového trénera p. Cvečku sa našim mladým
futbalistom darí. Postúpili z 1. triedy do 4 ligy skupina
A. Momentálne sú na krásnom 4. mieste, čo je veľmi
potešujúce. Dobrý prístup k svojim povinnostiam,
ako školským, tak aj tréningovým sa odzrkadľuje aj
na ich hre. Je potrebné podotknúť, že na ich zápasy
majú veľký vplyv aj rodičia, resp. starí rodičia, ktorí
ich sprevádzajú. Tento mladý tím hráčov, má veľký
predpoklad zaradiť sa a doplniť mužstvo dospelých.
Tu vyrastá nová garnitúra našich futbalistov. Želáme
im dobré a pevné zdravie a dobré výsledky v súťaži.

Varínčan
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Tabuľka Por. 1. Trieda Muži

Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

1

ŠK Štiavnik

18

14

3

1

38 : 10

45

15

2

Družstevník Rašov

18

11

3

4

39 : 23

36

9

3

TJ Fatran Varín

18

11

2

5

37 : 22

35

8

4

FK Zástranie

18

10

2

6

33 : 26

32

5

5

TJ Považský Chlmec

18

8

4

6

39 : 30

28

1

6

TJ Kolárovice

18

8

3

7

28 : 25

27

0

7

OFK Kotrčiná Lúčka

18

8

3

7

42 : 44

27

0

8

TJ Horný Hričov

18

6

5

7

30 : 24

23

-1

9

TJ Štart Veľké Rovné

18

7

2

9

30 : 24

23

-4

10

TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská 18

7

0

11

24 : 35

21

-6

11

TJ Višňové

18

6

2

10

29 : 46

20

-7

12

TJ Fačkov

18

5

4

9

26 : 39

19

-8

13

TJ Jednota Bánová B

18

3

3

12

25 : 36

12

-15

14

TJ POVAŽAN Nezbudská Lúčka

18

3

2

13

12 : 38

11

-16

Tréner mužov Kubovich Pavol
Tréner dorastu Cvečka Miroslav
Tréner žiakov, prípravky Kubík Mário
Nedá nám
nespomenúť
a zabudnúť aj na
starých pánov
/futbalistov/. Je to
šiesty futbalový tím
našich spoluobčanov,
ktorí pravidelne
hrávajú v športovom
areáli a reprezentujú
našu obec na
futbalových turnajoch.
Patrí im čestné miesto
a zároveň nech sú
vzorom pre našu
mladšiu futbalovú
generáciu.

OKRESNÁ SÚŤAŽ STOLNÝCH TENISTOV
Popri futbale v športovom areáli J.Sobolu sa
nám rozbehla aj O S S T-Okresná súťaž stolných
tenistov.
Máme dve mužstvá A-čko a B-čko ktoré
pravidelne dvakrát týždenne trénujú

v priestoroch sály na ihrisku v budove šatní
a raz do týždňa absolvujú ligový zápas.
Naši muži hrajú 8. a 9. ligu. Celkovo je vo
varínskych stolnotenisových mužstvách
registrovaných 30 členov. Nech sa vám, páni
darí vo vašej športovej činnosti. Aj takto

vedia naši páni stráviť svoj voľný čas. Je to
ďalšia možnosť reprezentácie našej obce.
VŠETKÝM ĎAKUJEME.
OcÚ Varín
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OBEC INFORMUJE
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RODISKO MOJE
Oválne brehy rieky mojej mladosti
ma lákali do ďalekých krajov.
K vode sa skláňali vŕby v krehkosti
a prebúdzali ma do života tajov.
Vôňou materinej dúšky nás večnosť
láskavou rukou neustále hladila.
Piesňami lesov nás božská múdrosť
pred zlovestným časom chránila.
Varín, kolíska mojich detských snov,
prvosienkami si zlátil moje srdce.
Učil si ma chrániť sa od víchrov
a pred zlobou sveta zakrývať si líce...
Rodisko moje, hrudy rodnej zeme
ste strunami lásky, mysle hlavolam.
Ste odvahy a pokory mojej semä
a duše mojej večne žiarivý drahokam.
Edita-Anna Back ( Sobolová ).

NAŠA OBEC
 6 <:
760 ROKOV
Milý náš Varín!
K Tvojim okrúhlym
narodeninám Ti všetci
zo srdca prajeme,
aby si nám naďalej pekne rástol
do krásy i do počtu obyvateľov,
aby si bol moderný,
ale aby si si zachoval
aj svoju bohatú
historickú výnimočnosť.
Aby sme mohli byť
na Teba stále hrdí
a vždy sa k Tebe hlásili
ako doteraz.
Nech si aj naďalej
pre nás všetkých miestom,
kde sa nám dobre žije,
kde sme šťastní
a kde sa radi vraciame.

8!9:;
Srdce ti nosí rodnú zem,
ako ona kedysi nosila teba.
Cítiš jej miazgu, šatu lem,
vonia ti vlahou milých pier,
soľou a skyvou čerstvého chleba.
Závejami zima jej stráži sny.
Kvetami lúk jar čistí jej dych,
Cesty k sebe na kľúč nezamkni,
ale stráž si slobody triptych!
Srdce ti okuli tvrdé mozole
lacnej práce ľudu.
Do diale rada upieraš mysle,
stráne ti objímajú srdce čisté
rukami zlodejov bez ostudu.
V hlbinách tónov cudzej reči
ma moja rodná k sebe voláva.
Chladná ruka cudzia sa lúčí
dotyku tepla rodnej sa poddáva.
Cudzia krása sa márne líči,
rodná sa minútou šťastia mi oddáva.

Varínčan
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PRIPOMÍNAME SI 760. VÝROČIE ZALOŽENIA VARÍNA
RODISKU
Tam kde Váh prudko pretína
skalnatý chrbát Fatry,
tam leží rodná krajina,
tam srdce moje patrí.

Pritom som myslel na pohľad
z Vajanku jak z rozhľadne známy,
čo od detstva v duši hreje,
skromnej, no nádhernej panorámy.

Na teba vždy si spomínam,
pri cestách do rôznych krajín,
vždy cítim s tebou rodný kraj,
nosím ťa v srdci Varín.

Tu ste mi vždy prirástli
vy štíty červenkastých striech,
dym z vaších štíhlych komínov
i dvory, kde brechával pes.

Obdiv môj patril minaretom
a štíhlim vežiam katedrál,
keď túlal som sa svetom,
na teba som vždy spomínal,

Ľúbeznou hudbou len mi z nej
lesov, potokov ozvena,
podobná hudbe nebeskej
v kraji najsladšieho mena.

na ten kostolík staručký
s lahodnými tónmi zvona,
čo žiadna na svete zvonkohra
ich nikdy neprekoná.

Vraciam sa k tebe môj domov
rodisko moje milené,
prichádzam s láskou, pokorou,
veď tu sú moje korene.

Pekný je pohľad na Alpy
ak slnko žiari zrána,
no nenahradí krásu Fatry,
keď slnečných lúčoch pláva.

DOMOV
Domov sú tóny piesne, tie k spánku
pokojom ukolíšu života otvorené rany.
Sú ranné zore, hviezdy budia bez hlásku
a východom slnka samé umierajú-.
Sú zeleňou paže vábiace ťa brehy rieky,
spomienkou detstva jej striebristé kamene.
Jej ramená objímajú v dospelosti drieky
a chladia raneného srdca horiace plamene.
Domov je popol úzkosti a túžby vatry.
Je láskou matky večerom znejúca pieseň.
Je štedré srdce, čo večnú len jar a lásku vetrí,
je dúhou naveky vyliečená tieseň.
Domov sú farbami kvitnúce stráne a nivy.
Sú koncertom vtákov a šumením lesov jar.
Domov sú dlane, ich dotyk dá ti sily
a istotou osušia spomienkami orosenú tvár.
Domov sú kvapkami dažďa blčiace ti líca
a oddychy z únavy po práci všedných dní.
Nad osudom prvých lások je vyronená slza,
je duša, tá v polohe alfa uvoľnená o šťastí sní.

760

Domov je jediný tvoj zdarma života dar!
Objíma si Ťa Edita Back ( Sobolová).
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Prevencia úrazov v domácnosti

6%" ""@"-% &
Stav a funkcie zmyslových orgánov a pohlavie: až
o 70% častejšie prídu o život pri úraze chlapci ako
dievčatá, mechanizmus vzniku a vplyv vonkajších
faktorov: napríklad ročné obdobie – cez letné
prázdniny narastá počet úrazov detí skoro až
o 100%, počasie - ak je pekné leto, prevažujú
úrazy pri športových aktivitách a utopenia, pri
zlom počasí narastá počet úrazov v domácnosti,
druh športovej aktivity dieťaťa: napríklad úrazy
pri jazde na kolobežke, pri bicyklovaní, jazde
na kolieskových korčuliach, kúpaní, lyžovaní,
jazda na koni. Úrazom sú ohrozené najmä deti
hyperkinetické, hyperaktívne, agresívne, vystavené
stresu alebo veľkej duševnej záťaži. Dôležité
je, aby sme si pri výchove dieťaťa nezamieňali
opatrnosť so strachom. Strach totiž často vedie
k váhavému, nekoncentrovanému, neistému
správaniu sa, ktoré riziko úrazu ešte zvyšuje.
Preto deťom primeraným spôsobom a postupne
ukážte a objasnite všetky nebezpečenstvá, ktoré
mu hrozia pri nesprávnom konaní a správaní
sa, vo vzťahu k rôznym predmetom, zvieratám,
rastlinám a k určitým lokalitám, ako sú cesty,
železnice, vodné plochy. Dospelí by sa mali snažiť
byť deťom vždy dobrým príkladom. Ak sa v deťoch
vypestujú správne návyky, pretrvávajú v nich aj
počas ich ďalšieho života. Výchovné pôsobenie
na dieťa by malo byť zamerané na budovanie
pozitívneho postoja k ochrane svojho zdravia
a svojej bezpečnosti - cez jeho informovanosť,
rozvoj znalostí a osvojenie si správnych návykov
a zásad bezpečného správania.
Ja, ty, on, ona – všetci musíme dbať na prevenciu
detských úrazov. Veď sú to naše deti, za ktoré

sme my dospelí zodpovední. Možno už dnes
bude niektoré z nich potrebovať pomoc. Možno
práve Vy mu zachránite život. Ale možno už
zajtra ono Vám

ÚČINNÁ PREVENCIA
ÚRAZOV DETÍ
SPOČÍVA NAJMÄ:
tW ÞǏJOOPN EP[PSF OBE EJFǸBǸPN o BLUÓWOB
ochrana dieťaťa
tWPWZUWPSFOÓCF[QFǏOÏIPQSPTUSFEJB WLUPSPNTB
dieťa pohybuje – pasívna ochrana dieťaťa
tWPWâDIPWFBWâVǏCFCF[QFǏOâDIOÈWZLPW
1. aké predmety, látky, situácie
a správanie je pre nich (ne)
bezpečné,
2. ako sa treba správať, aby
k úrazom nedochádzalo,
3.

vysvetľovaním a názornými
ukážkami a príkladmi deti
naučíme predvídať, čo sa môže
stať v určitej situácii a pri určitej
činnosti,

4. používať ochranné pomôcky
5. deťom objasníme možné
následky a budeme ich učiť riešiť
vzniknuté krízové situácie.
Ľubomír Sečkár

Varínčan
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Miništrantský deň
V sobotu 5. apríla 2014
sa na Športovom areáli
Juraja Sobolu vo Varíne
uskutočnilo
predposledné
kolo miništrantskej súťaže
s názvom S Dominom
diecézou. Súťaž nesúca názov
podľa patróna miništrantov,
svätého Dominika Sávia,
sa každý mesiac organizuje
v inej farnosti našej Žilinskej
diecézy.

Počas
vedomostnej
časti
chlapci
museli zodpovedať na kvízové otázky
z náboženskej oblasti a za správne
zbierať tzv. Kristových nasledovníkov.
Hlavným
cieľom
tejto
polročnej
súťaže bolo oboznámiť miništrantov
s rozličnými úlohami veriacich v Cirkvi. Po
vedomostnej časti nasledoval futbalový
zápas, na ktorý sa všetci prítomní veľmi
tešili. Zahrať si futbal na hlavnom ihrisku
športového areálu vo Varíne bol pre
chlapcov veľký zážitok. Okrem domácich
Varínčanov prišli miništranti z Petrovíc,
Beluše a Púchova.

Počas celého miništrantského dňa bol
na ihrisku prítomný aj starosta obce Varín
pán Miroslav Williger, ktorý v závere súťaže
poďakoval všetkým prítomným za účasť,
vyzdvihol dôležitosť šíriť v dnešnej dobe
správne morálne hodnoty a povzbudil
miništrantov vo vytrvalosti v tejto ich
službe Bohu a ľuďom. Na konci odovzdal
ceny víťazom, ale i všetkým zúčastneným.
Na záver celého podujatia ešte priblížil náš
bohoslovec Michal miništrantom život,
štúdium a prostredie v kňazskom seminári.
Počas celej akcie sa o výdatné občerstvenie
postaral pán Ján Hodoň.

F05+" +.+"
18. apríla, na Veľký piatok, sa
konala ulicami Varína krížová cesta.
Spoločne sme začali v kostole,
odkiaľ sme sa hromadne presúvali
ulicami Farská, Hrnčiarska, Dr. Jozefa

Tisu, Kamence, Fatranská, Ondreja
Meszárosa a opäť Farská. Počas
putovania sme na štrnástich
zastaveniach
rozjímali
nad
Kristovým umučením zamysleniami

zameranými na nebezpečenstvá
ohrozujúce
dnešného
rodiny.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
zúčastnili.
mt
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ŠKOLA INFORMUJE
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Žiaci 3. A a 3. B,
spolu so svojou
pani učiteľkou
angličtiny, pani
Rafajdusovou
v rámci projektu
„List priateľovi“
napísali list Eme
z USA a Ivanovi
z Kolumbie.
List sa im veľmi
páčil a nakoľko
obidvaja v súčasnosti chodia na strednú školu v Žiline,
pozvali sme ich k nám, aby nás prišli pozrieť. Návšteva to
bola neformálna, všetci prítomní sa dobre bavili. Ema žiakom
ukázala krátku prezentáciu o krajine, odkiaľ pochádza
a podobne aj
Ivan. Ivana deti
dokonca uprosili,
aby im zaspieval
Kolumbijskú
hymnu. Tretiaci si
v praxi vyskúšali
svoje znalosti
z angličtiny a boli
naozaj celkom
dobrí.
Keďže sme mali
v škole takúto
návštevu, využili
sme ju aj u ôsmakov, aby si mohli precvičiť svoje schopnosti
z angličtiny.
Prekvapili ich hlavne dve veci: 1. Ema aj Ivan sú na Slovensku
necelý rok a za tento čas sa naučili takmer plynule hovoriť po
slovensky.
2. Aj Ema aj Ivan povedali, že učitelia ako v Amerike, tak
v Kolumbii sú prísnejší ako na Slovensku, v škole žiaci nesmú
nosiť piercing, tetovanie, chlapci musia mať krátke vlasy, žiaci

cez hodinu nesmú jesť ani piť.
Eme aj Ivanovi sa v našej škole veľmi páčilo a dúfame, že
kým obaja odídu domov, ešte sa u nás zastavia. Niektoré deti
poslali svojim novým kamarátom veľkonočné pozdravy –
Happy Easter.

Varínčan
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OBEC ĎAKUJE
Obec Varín ďakuje členkám ZO únie žien vo Varíne, ktoré
vo svojom voľnom čase sa zapájajú do brigád pri čistení
a skrášľovaní našej obce.
ZO únia žien v našej obci je jedna z mála organizácií,
ktorá sa každoročne zapája do takýchto aktivít. Mali sme
možnosť ich stretnúť pri čistení priestranstva v okolí ZŠ
a MŠ . Čistili sa chodníky, autobusová zastávka a okolie
kaplnky pri ZŠ.

Ďalej pracovali na skrášlení a čistení autobusovej zastávky
pri obecnom úrade. Videli sme ich pracovať na námestí
sv. Floriána, kde čistili okolie kaplnky a zároveň aj pamätník
Vojaka protibenderovského povstania a celé námestie.
Patrí vám veľká vďaka za vašu prácu a pomoc. No zároveň je
to aj výzva, pre ostatné organizácie v našej obci.
ĎAKUJEME

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR INFORMUJE
Dňa 6.11.2013 vláda SR schválila návrh celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenskej
republiky.
Základným princípom tohto systému je využitie potenciálu
pri likvidácii požiarov, následkov požiarov a iných
mimoriadnych udalostí ako sú živelné pohromy atď. Do
celoplošného programu sa môže zapojiť každá obec a tým
zvýšiť bezpečnosť obce a efektívnejšie chrániť majetok
spoluobčanov. Po splnení stanovených kritérií, ktoré
stanovuje DPO SR, boli postupne obce a DHZ zaraďované
do skupín podľa materiálno-technického vybavenia a to
konkrétne do A, B a C.
Po splnení určených kritérií sme boli ako DHZ zaradený
do skupiny C. DPO SR pokračuje s rozdeľovaním aj v roku
2014. DHZ Varín zaslalo na DPO SR žiadosť o pridelenie
do skupiny B.
Na zaradenie do skupiny B je však potrebné vybavenie
hasičskej zbrojnice s ktorým nám pomohol obecný úrad.
Ďakujeme obci, že nám umožnila zakúpiť kalové čerpadlo
Heron, ktoré bude veľkou pomocou v prípade záplav.
Prevodovku do tatry 148 ,ktorú sme v rámci brigádnických
hodín opravili a spojazdnili. Elektrický naviják do veže na
sušenie hadíc. Zrepasovaný motor TAZ 1500 na úpravu

športovej mašiny pre naše športové družstvo a sadu
hadíc ,ktorá obsahuje aj hadice typu D. Tieto sú potrebné
pri tréningoch a príprave nášho detského družstva na
súťaž Plameň. V tomto roku by sme sa chceli zúčastniť na
súťaži v Zbyňove .
Radi by sme tieto schopnosti predviedli aj pre
spoluobčanov Varína na Hasičskom dni , ktorý DHZ Varín
pripravuje v letnom období.
PRÍPRAVA SÚŤAŽNÉHO DRUŽSTVA PLAMEŇ
Každú sobotu v čase od 9:00 do 11:00 hod. sa na hasičskej
zbrojnici pripravujú naše deti z hasičského krúžku.
Získavajú základné vedomosti z hasičskej techniky
ako sú typy hadíc, typy hasiacich prístrojov, hydrantov,
najdôležitejšie telefónne čísla potrebné v konkrétnej
situácií, reakcia, opísanie a v neposlednom rade aj jej
samotné ohlásenie na telefónnom čísle.
Pripravujú sa na súťaž PLAMEŇ, pri ktorej je potrebné
ovládať pravidlá stanovené DPO SR. Touto cestou by
som rada deti pochválila za veľký progres, ktorý dosiahli
pravidelnou a tvrdou prípravou.
Prajeme im do ďalšej práce veľa trpezlivosti a koncentrácie.
Katarína Ondrušová
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BÝVANIE V NAŠEJ OBCI
Naša obec Varín leží v malebnom údolí Malej Fatry.
Nad ňou sa týči majestátna Jedľovina, korene ktorej obmýva
strieborná stuha rieky Varínky.
Bývanie v našej obci je veľmi príjemné. Za posledných
desať rokov tu vyrástlo mnoho krásnych rodinných domov.
Medzi lukratívne časti Varína sa počíta časť Koňhora, ktorá
v minulosti bola ako keby zabudnutá, pod horou tu čupelo

zopár malých chalúpok. V súčasnosti si tu obyvatelia stavajú
krásne rodinné domy a v symbióze s prírodou je tu krásne
prostredie. A čo viac, rastú tu rastliny, ktoré možno vidieť
na juhu Floridy – b a n á n y a pepino gold. Príroda okolo
Varína je tiež bohatá na lestné plody ako maliny, čučoriedky
a rôzne druhy húb.
Eva Sauer

Varínčan
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RYBÁRSKE OKIENKO
HQG,

LATINSKÝ NÁZOV: VIMBA VIMBA
LOVNÁ MIERA (CM): 25
DOBA HÁJENIA: 15.3- 31.5.
Nosáľ sťahovavý je v našich vodách rybou v podstate
bez akéhokoľvek hospodárskeho významu, Jedná
sa o pôvodný druh ale oproti minulosti sú jeho
počty značne preriedené. Po Európe je nosáľ široko
rozšírený, no taktiež v menšom množstve ako kedysi.
Bežné úlovky majú 20- 35 centimetrov, kapitálne kusy
dorastajú až do cca 55- 60 centimetrov a hmotnosti
okolo 3 kg. Nosáľ sťahovavý rastie pomerne pomaly,
v treťom roku má dĺžku v priemere 12- 14 cm. Dožíva sa
8- 10 rokov, výnimočne max. 13.
Nosále žijú v hejnách, ktoré sa takmer bezvýhradne
zdržujú pri dne. Nosáľ sťahovavý má rád pomaly
tečúce vody s pieskovým, či bahnovým dnom a na
potravu bohaté jazerá v nížinách. V tokoch sa nosáľ
rád zdržiava za prekážakami alebo na hranách, kde sa
hejná iba držia na jednom mieste a čakajú, čo prúd
prinesie. Zvyčajne sú to drobné bezstavoce, ktoré
tvoria ich najväčšiu zložku potravy. Ak sa vyberieme
na lov nosáľov v lete ich bude hľadať skôr v plytších
vodách, loviť ich môžeme aj v zime, no vtedy sa budú
zdržiavať vo vodách hlbších. Nosáľa vvyčajne lovíme
na plavák alebo na feeder. K vode je treba pristupopvať
opatrne, ticho a zvoliť vhodné oblečenie pretože je to

plachá a nedôverčivá ryba. Nosáľa sťahovavého lovíme
rovnako ako iné kaprovité ryby, pred a počas lovu
kŕmime, nástrahu umietňujeme na dno. Všeobecne
platí, že v teplejšom období volíme rastlinné nástrahy,
v chladnejšom zase živočíšne. Po zaseknutí nosáľa nás
väčšinou čaká slušný boj.
Nosáľ sťahovavý sa neresí od mája do júla. Pohlavne
dospieva medzi 2- 4 rokom, pričom samce dospievajú
výrazne skôr. V dobe neresu sa ryby začnú výzorovo
meniť, okrem trecej vyrážky samca sa zmení aj jeho
sfarbenie, horná strana tela (po stredovú čiaru je
tmavomodro- čiernej farby, naproti tomu prsnú
a brušnú oblasť má oranžovú až červenú. Zmena je tak
výrazná, že menej skúsený rybár by nemusel odhaliť,
že sa jedná o nosáľa, každopádne nosáľ v „svadobnom
šate” je jednou z najkrajších rýb. Pri nerese sa zmení
aj sfarbenie samíc, tie majú spodnú časť tela výrazne
nažltlú. Výter prebieha v plytších vodách s miernym
prúdom. Na počiatku nosále vyčiastia dno od usadenín
a potom začne prebiehať dávkový výter, v 2-3 dávkach
v rozmedzí 2- 3 týždne. S vekom samíc však klesá počet
dávok, staré exempláre sa vytierajú len v jednej dávke
a ryby nad 10 rokov sa už výteru vôbec nezúčastňujú.
Samičky vyprodukuje 10 000- 100 000 v závislsti od
svojej veľkosti, plôdik sa liahne po 2- 3 týždňoch. Nosáľ
sťahovavý sa niekedy kríži aj s inými druhmi rýb, napr.
s pleskáčom malým.

Výherca tajničky: z čísla 11/2013 Mgr. Zuzana Michaľáková, Varín, Starohradská 319,
z čísla 12-1/2014 Margita Zimenová, Varín, Starohradská 297, z čísla 3/2014 Zuzana Romačíková, Varín, Farská 329
Pomôcky:
dzen, Abel,
Postupovanie
Odak, ren,
Palamas, id,
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VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 5 €
Meno
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V zoo kričia deti: „My sa chceme voziť na somárikovi,
my sa chceme voziť...“ Manželka to už nevydrží
a povie manželovi:...(záver je v tajničke)
Autor:
Jozef Blaho
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