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ŠTVRTÉ ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VARÍNE V ROKU 2014
UZNESENIE č. 34/2014 - procesné
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku
2014, konaného dňa 21.05.2014
k bodu Schválenie návrhu programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Program štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva vo
Varíne s nasledujúcimi bodmi:
Bod 3) Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a návrhovej komisie
Bod 4) Majetok obce
Bod 5) Informácie
Bod 6) Interpelácie poslancov
Bod 7) Záver
Hlasovanie číslo 564
Hlasovanie za schválenie programu zasadnutia OZ.
Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovanie:
za: 7
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská,
PaedDr. Emília Surovcová, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 34/2014.

UZNESENIE č. 35/2014
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku
2014, konaného dňa 21.05.2014
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
Prenájom priestorov učební a telocvične v Základnej škole
1.
s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín,
občianskemu združeniu GIRFA, Františkánska 2, 811 01 Bratislava,
IČO: 30853249, za režijné náklady vo výške 3,50 €/osoba/deň
a stravné vo výške 4,50 €/osoba/deň na organizovanie letného
tábora pre približne 100 osôb v termíne 07.07.2014 až 13.07.2014
a prípravné stretnutie pre 20 osôb v termíne 23.05.2014
až 25.05.2014.
Hlasovanie číslo 565
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 35/2014.
Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovanie:
za: 8
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, Ľudmila
Porubčanská, PaedDr. Emília Surovcová, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 35/2014.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
(údaje sú z obecnej matriky)

Naši jubilanti:

Narodili sa:
1.
2.
3.
4.
5.

Kristína Kováčová
Adela Trnková
Michal Miho
Maroš Kopčan
Laura Bačinská

6.
7.
8.
9.
10.

Agáta Ondrušová
Emma Gráčová
Daniel Hubočan
Hana Bukovinská
Peter Bačinský

Zosobášili sa:
1. Ján Štefánik a Katarína Hegedűšová
2. Branislav Šukala a Zuzana Kubíková
3. Ondrej Križo a Ing. Mária Varinská

Opustili nás:
1. Jozef Vidovič
2. Martin Nemček

02.03.1959
07.02.1976

23.05.2014
31.05.2014

V júni okrúhle narodeniny oslavujú:
Mária Stehlíková
Magdaléna Vráblová
Pavlína Ševčíková
Margita Tomašovská
Marta Cabadajová

85
80
80
80
70

Blanka Sireková
Anton Brežný
Magdaléna Cvachová
Vojtech Gábor
Amália Franeková
Kristína Šimlíková
Mária Rendeková
Jozef Púčik
Ladislav Mestický
Mária Janíková
Pavol Haluška
Adam Kapasný
Milan Chabada
Helena Muráňová
MUDr. Edita Staníková
Ing. Eva Prekopová

88
88
86
86
83
81
81
79
78
77
77
76
74
73
73
72

Výzva
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., so sídlom v Žiline vyzývajú vlastníkov
nehnuteľností k bezodkladnému pripojeniu nehnuteľností na verejnú kanalizáciu. Verejná
kanalizácia bola vybudovaná v rámci stavby „Intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie“ za
účelom ekologického odvádzania splaškovej odpadovej vody z jednotlivých nehnuteľností. Nepripojením
nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu sa jej vlastník dopúšťa priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta
do výšky 331 €. Bližšie informácie Vám poskytne Zákaznícke centrum Žilina.

Deň spoločenstiev vo Varíne
V sobotu 14. júna 2014 sa vo farnosti Varín organizovalo stretnutie členov rôznych hnutí
a spoločenstiev pôsobiacich na území farnosti. Deň spoločenstiev sa uskutočnil už po druhý
raz, pričom prvý ročník poctil svojou návštevou aj otec biskup Tomáš. Začali sme svätou omšou
za účasti všetkých spoločenstiev, ktorú slávil vdp. dekan Mgr. Ing. František Pekara a vdp. kaplán
Mgr. Dušan Pecko. Pán dekan Pekara hovoril v príhovore, okrem iného, o význame existencie
jednotlivých spoločenstiev vo farnosti a dôležitosti vzájomnej spolupráce. Nezabudol ani
menovite poďakovať jednotlivcom i skupinám, ktoré sa aktívne podieľajú na fungovaní farnosti.
Po svätej omši sme sa presunuli hneď vedľa kostola, kde sme si pripravili agapé z toho, čo kto
poprinášal. Stretnutie narušovalo vrtkavé počasie, keď sa spustil dážď, presunuli sme sa na faru.
Druhý ročník Dňa spoločenstiev vo Varíne dopadol nad očakávania. V mene účastníkov ďakujem
našim duchovným otcom za zorganizovanie podujatia. Vďaka patrí aj farníkom, ktorí sa pričinili
o hladký priebeh stretnutia, tým, ktorí priniesli niečo na pohostenie i zúčastneným za vytvorenie
príjemného farského spoločenstva.
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ÚHOR EURÓPSKY

Charakteristika
Zaujímavá ryba, ktorá sa vyskytuje vo všetkých
typoch vôd. Areál jeho rozšírenia zahŕňa podhorské
pásmo pstruha, nížinné vodné toky, vodné nádrže,
štrkoviská, veľké priehrady a odstavené ramená riek.
Chrbát úhora býva tmavohnedej farby z nádychom
zelenej. Boky sú svetlejšie, brucho bielosivé alebo
žltkasté. Úhor sa živí potravou živočíšneho pôvodu ako
sú larvy vodného hmyzu, červy, raky, malé mŕtve ale
aj živé rybky. Je aktívny hlavne v noci, ale v horúcich
búrkových letných dňoch aj cez deň. Najaktívnejší
je v mesiacoch máj až august. V zimných mesiacoch
neprijíma potravu. Dorastá do dĺžky 1 metra a váhy 3 kg.
Úhor podniká dlhé cesty a preto sa dostane aj do lokalít
vzdialených od miest vysadenia.
Rozmnožovanie
Výskyt úhora je dnes možný len vďaka
zarybňovaniu. Súvisí to s jeho životným cyklom.

Neresí sa v Sargasovom mori, v oblasti Bermudského
trojuholníka v hĺbke 400 metrov. Po nerese hynie. Z ikier
sa liahnu larvy, ktoré unášané morskými prúdmi putujú
niekoľko tisíc kilometrov až k európskym brehom.
Cesta im trvá približne 3 roky. Keď úhory doplávajú
k pevnine menia sa na monté. V minulosti, keď ešte
neexistovalo znečistenie a veľké priehrady, úhory
prenikli do vnútrozemia cez ústia veľkých riek. Z tých
čo žili v sladkej vode sa stali samice a z tých čo ostali
v brakickej vode sa stali samce. Po 12 rokoch strávených
v sladkej vode sa úhorie samice vydávajú na spiatočnú
cestu k svojmu rodisku v Sargasovom mori. Postupne
pohlavne dospievajú a prestávajú prijímať potravu.
Samce z brakických vôd ich nasledujú. Počas cesty
sa menia na strieborné úhory. Ich telá získajú strieborný
kovový lesk. Putujú približne 1 rok a celý cyklus
sa opakuje. V dnešnej dobe sa úhorie monté odlovuje
ešte pri európskych brehoch a do vnútrozemia
sa prepravuje. Väčšia časť končí na úhorích farmách,
zvyšok sa vysadzuje do rybárskych revírov.

Čeľaď:

úhorovité

Doba lovu:

od 1.decembra
do 31.augusta

Lovná miera:

45 cm

Dosiahne ju:

v 3+3 roku

Dorastá do:

100 cm

Váha:

1-3 kg

Neres:

v Sargasovom mori

Počet ikier:

700 000

Pohlavná dospelosť:

na konci života

Dožíva sa:

12 rokov

Lov
Nástrahy
Úhora lovíme na nástrahy živočíšneho pôvodu ako
sú červy, alebo drobné rybky do 10 cm. Tie môžu byť živé,
alebo mŕtve.
Nástrahové rybky: hrúz, ovsienka, belička, slíž.
Spôsob lovu
Prevažne na ťažko. Náradie pevnejšie, vlasec silnejší.
Úhora treba dostať po záseku čo najrýchlejšie z vody.
Lovíme v blízkosti vodných prekážok, do ktorých
sa po záseku snaží dostať a často sa tam zamotá.
Po vylovení na breh ho chytíme do handry, pretože jeho
telo je obalené hrubou vrstvou slizu a chytiť ho do rúk
je nemožné. Nadväzec s háčikom odstrihneme, háčik
má úhor až hlboko v pažeráku. Pokiaľ si ho chceme
ponechať, nikdy ho nedávame do klasickej sieťky
z ktorej určite utečie.

zarastené pobrežné oblasti, kamenné hrádze, alebo
členité dno s množstvom úkrytov. V nočných hodinách
sa úhor vydáva na lov celkom blízko brehu.

Zaujímavosti
Úhoria krv obsahuje jed, ktorý pri kontakte so sliznicou
sa dostáva do tela a vyvolá otravu. Taktiež si treba dávať
pozor na poranené prsty pri čistení úhora. Varením,
pečením, alebo vystavením teplotám nad 60 °C sa jed
rozkladá, takže je neškodný.

Úhor európsky sa môže loviť
od 1. decembra do 31. augusta.

Doba lovu je prevažne vo večerných a nočných
hodinách. Počas búrky aj počas dňa.
Stanovištia
Úhor sa zdržuje v miestach s dostatkom úkrytov.
V riekach sú to korene stromov, podomleté brehy, väčšie
balvany a podobne. V stojatých vodných plochách husto

Prevzaté zo SALOMA

Varínčan
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NELEGÁLNA SKLÁDKA ODPADU
S
príchodom
letných
mesiacov nás opäť čakajú tropické
dni a noci, keď sa ortuť teplomerov
bude šplhať čoraz vyššie a vyššie. Z
každej strany – z televízie, z rozhlasu,
z časopisov, novín a internetu
sa na nás budú doslova valiť
informácie o dôležitosti pitného
režimu. Koľko, kedy, prečo. V úzadí
znovu zostanú informácie o tom,
ktorá voda nám zbytočne zaťaží
peňaženku, zdravie a životné
prostredie.

jednej plastovej fľaše rozširujeme
riadené a najmä tie neriadené
čierne skládky. Určite to poznáte
z vlastnej skúsenosti, na pohodenú
plastovú fľašu je možné natrafiť
aj na miestach, kde by ich naozaj
nikto nečakal. A kvalita vody
v plastovej fľaši? Nie nadarmo
asi nájdeme na každej etikete
upozornenie
o
nevystavovaní
plastových fliaš slnečnému žiareniu.
Viete, kde všade sa vaša moderná
fľaša vyhrievala na slniečku, kým ste

• vratné fľaše znižujú znečistenie –
opätovným používaním výrazne
znižujú množstvo odpadu, šetria
prírodné zdroje a energiu
• sklo je jeden z najlepšie
recyklovateľných materiálov, takže
ani rozbitá sklená fľaša nevyjde
nazmar, stačí ju vytriediť pre
recykláciu
• sklo je hygienické, chuťovo neutrálne
a nemení kvalitu nápoja v ňom
• nové sklené fľaše sú odľahčené,
majú tvar, ktorý nám padne do

Dáme aj toto leto prednosť balenej
vode v plastových fľašiach alebo vode
vo vratných - sklenených fľašiach,
či dokonca vode z vodovodu?
Nákladné
reklamné
kampane
nás budú tak, ako po iné roky
presviedčať o tom, že byť moderný,
znamená mať po ruke vždy
aj umelohmotnú fľašu s vodou alebo
obľúbeným sladeným nápojom
s množstvom bubliniek.
A pritom... zoberme si len takú
obyčajnú vodu z vodovodu. Nielen,
že je takáto voda oveľa šetrnejšia
k životnému prostrediu v porovnaní
s balenou vodou, ktorá je,
ak kupujeme väčšie balenia, balená
nie raz, ale hneď dvakrát – aby
šestica plastových fliaš držala pekne
pohromade.
Nákupom
každej

si ju doniesli domov, alebo zobrali
so sebou na cesty? A ruku na srdce:
občas plastovú fľašu zabudneme
v rozhorúčenom aute... čo sa uvoľní
z plastovej fľaše do vody nemusíme
po takomto teplotnom šoku dávať
zisťovať do laboratória, stačí keď
si trošku odpijeme a hneď zistíme,
že obsah sa zmenil na niečo, čo by
sme vypili len z donútenia. Ďalšie
porovnanie,
tentoraz
cenové,
si môžeme urobiť doma sami –
podľa toho, akej vode v plastovom
obale dávame prednosť: liter pitnej
vody z vodovodu stojí menej ako
1 cent a navyše je voda z vodovodu
pravidelne kontrolovaná.
Pozrime sa teraz bližšie na vratné
fľaše a ich výhody v porovnaní
s plastovými fľašami:

ruky a majú uzáver so závitom. Ten
umožňuje ich opätovné otváranie
a zatváranie so zachovaním kvality
nápoja.
Je čas vrátiť sa k vode z vodovodu.
Prvým krokom je dať si predsavzatie
nekupovať a nepiť vodu balenú v
plaste. Vyhľadávať v obchodoch
vodu vo vratných obaloch, v
reštauráciách si vypýtať k obedu
pohár vody z vodovodu, v kancelárii
si vyhradiť miesto na džbán s vodou,
ochutenou pár kolieskami citrónu
alebo obľúbenými bylinkami. Stojí
za to skúsiť to. Odmenou nám bude
čistejšia príroda a pevnejšie zdravie.
Zdroje: Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovodu /www.avssr.sk;
Nepodporujme krátkozraké riešenia – Používajme vratné fľaše/
Priatelia Zeme.

Spracovala: E. Kružliaková
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ÚSPEŠNÉ UKONČENIE FUTBALOVEJ JARI A CELÉHO ROČNÍKA 2013/2014
A mužstvo dospelých
Pred súťažou si mužstvo dávalo
záväzok skončiť do 3. miesta, čo by
bol veľký úspech. Rozprávalo sa o
reorganizácii, ktorá sa pripravovala
v tomto ročníku. V uvedenej
reorganizácii malo dôjsť k tomu,
že postupujú prvé tri mužstvá z každej
skupiny ObFZ do vyšších skupín. To
znamená, ak skončíme na treťom
mieste, postupuje aj Varín.
Žiaľ, k tejto skutočnosti nedošlo. Bol to
výstrel do tmy. Pre náš futbal je to škoda.
Naši futbalisti skončili na krásnom
druhom mieste. Po tejto sezóne
môžeme konštatovať, že to mohlo
byť aj lepšie, lebo na to naši futbalisti
majú. Vonku vieme vyhrať, no doma
máme problém dať nejaký ten gól.
(Je to tréma pred vlastným publikom?)
Páni futbalisti, zahoďte trému a vaše
srdiečka nech bijú pre varínsky futbal.
Do nového ročníka veľa zdravia,
futbalového ale aj osobného šťastia,
porozumenia v rodinách a veľa dobrých
výsledkov. To, čo sa nám nepodarilo
dnes, nech sa splní v nasledujúcom
ročníku.
Ďakujeme hráčom, trénerovi a všetkým,

ktorí sa o náš futbal starajú. Ďakujeme
fanúšikom za vytrvalú podporu.

Futbalová mládež
Mužstvo dorastu: účastník IV. ligyskupina A
Naši mladí futbalisti skončili
na
krásnom
4-tom
mieste.
Treba im poďakovať za vzornú
reprezentáciu našej obce, ako
aj svojho klubu. Vo vlaňajšom
ročníku postúpili do vyššej súťaže,
kde sa ihneď zaradili do čela súťaže.
Káder opúšťajú futbalisti, ktorí
svojim vekom prekračujú hranicu
stanoveného limitu a zaraďujú
sa do A mužstva dospelých.
Bude to nová posila a veríme,
že sa uplatnia v novom mužstve.
Prajeme im, ako aj celému mužstvu
dorastu, trénerovi a všetkým, ktorí sa
o nich starajú, pevné zdravie, dobré
výsledky v škole, ako aj v súťažiach.
Mužstvo starších a mladších žiakov:
účastník III. ligy ObFZ skupina A
Veľkú
futbalový

radosť a obrovský
posun a pokrok nám

pripravili naši starší a
mladší
žiaci, ktorí po jesennom kole boli
na predposlednom 13. mieste, no po
jarnej súťaži v konečnom umiestnení
skončili na krásnom 7. mieste. Je
potrebné poďakovať trénerom p.
Kubíkovi, p. Novákovi za ich snahu
a obetavosť, ktorú odovzdávajú
našim deťom. Od ich nástupu
k trénerskej práci vidieť na našich
najmenších radosť z predvedenej
hry a snahu po dobrých výsledkoch.
Aj v týchto mužstvách nám niektorí
žiaci prechádzajú do vyšších súťaží.
Prajeme všetkým pevné zdravie,
dobré výsledky v škole, ako
aj v samotných súťažiach. Ďakujeme
aj rodičom, ktorí našli pochopenie
a podporujú svoje deti v tomto
krásnom športe.
Aby naši športovci mohli podávať
kvalitné výkony
je potrebné
sa poďakovať aj p. J. Hodoňovi,
ktorý sa stará o technické vybavenie,
dopravu hráčov a údržbu hracích
plôch športového areálu J. Sobolu .
Na záver ďakujeme sponzorom p.
Pavlovi Bokovi a firme AUTORSERVIS
Joras.

Varínčan

7

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR VARÍN

Je potrebné, aby sme si pripomenuli,
že bezpečne pracovať znamená presne
a prísne dodržiavať a rešpektovať
predpisy na ochranu zdravia pri práci, ku
ktorým nesporne patria aj predpisy na
zabránenie vzniku požiarov, zavinených
často fajčiarmi. Aj obyčajná
cigareta môže byť príčinou
veľkého ľudského nešťastia,
pretože od malej cigarety
už vzniklo mnoho veľkých
požiarov, ktoré za krátky
čas zničili nielen obytné
domy fajčiarov, ale rozšírili
sa aj na ďalšie objekty a, žiaľ,
za obeť im padli aj životy samotných
fajčiarov či iných občanov. Najčastejšie
je to fajčenie na miestach so zákazom
fajčenia, nedbajúc pritom, že týmto
porušením
zásad
protipožiarnej
bezpečnosti a zákazu fajčenia ohrozujú

nielen seba, ale aj ostatných svojich
spolupracovníkov a svoje okolie v obci
či podniku.
Musíme si uvedomiť, že už teplota
plameňa zápalky, ktorou si cigaretu
zapaľujeme, dosahuje teplotu 600

kvapalín. Preto vo vlastnom záujme
by sme nikdy nemali fajčiť na miestach
so zákazom fajčenia ako sú povalové
priestory,
pivničné
priestory,
ak sú v nich skladované horľavé
materiály, v stodolách, maštaliach,
drevárskych,
stolárskych
dielňach a pod. Fajčiť by sme
nemali ani v garáži a všade
tam kde nespozorovaný
uhlík, horiaca zápalka alebo
odhodený ohorok cigarety
môžu zapríčiniť vznik požiaru.
Osobitne by sme sa mali
vyvarovať fajčeniu v posteli,
ktorá má slúžiť na regeneráciu nových
síl, nie však na večný odpočinok
fajčiara uhorením. Vážení fajčiari!
Zamyslime sa nad týmito slovami
a zbavme sa zlozvyku fajčiť tam, kde
je to nebezpečné a zakázané.

FAJČENIE
ČASTÁ PRÍČINA POŽIAROV
až 880 stupňov Celzia a rovnakú
teplotu má aj žeravý uhlík cigarety,
spadnutý medzi horľavé materiály,
najmä papier, látky a pod., ktoré
zapáli. Ešte nebezpečnejšie ja fajčenie
na miestach skladovania horľavých
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MDD A OSLAVY VÝROČIA OBCE
V sobotu 7. júna 2014
sme si v našej obci okrem oslavy
sviatku Medzinárodného dňa detí
pripomenuli aj 760. výročie od prvej
písomnej zmienky o obci Varín.
Hneď popoludní sa Námestie
sv. Floriána začalo zapĺňať –
organizátori a účinkujúci dolaďovali
posledné prípravy, prichádzali deti,
starší a celé rodiny. Okrem rôznych
stánkov s balónmi, hračkami
či občerstvením boli na námestí
aj 4 altánky, od ktorých sa rozliehala
vôňa gulášu. Ten pre účastníkov
osláv navarili a podávali varínski
hasiči, rybári, športovci, ktorí okrem
hovädzieho gulášu varili aj držkový.
Program začal o 14.00
hodine vystúpením dychovej hudby
Varínčanka.
Potom sa všetkým
prítomným prihovorila dvojica svetskej
i duchovnej správy našej obce – pán
starosta Miroslav Williger a vdp. dekan
Mgr. Ing. František Pekara. Starosta
v príhovore zdôraznil aj to, že listina
Bela IV. z roku 1254 je len prvou
potvrdenou písomnou zmienkou

o našej obci, ktorej história siaha ešte
hlbšie do minulosti. Po úvodných
príhovoroch pódium patrilo domácim i
hosťujúcim umeleckým zoskupeniam.
Potešili sme sa z vystúpenia našich
škôlkarov, vypočuli sme si krásne
piesne v podaní varínskeho spevokolu
a detského speváckeho zboru Uhlíky,
pozreli sme si tanečné umenie
úspešných varínskych mažoretiek
a taktiež vystúpenie súboru šikovných
heligonkárov z Krasňan. I koncert
domácej hudobnej skupiny Forte bol
osviežením sobotňajšieho podvečera.
Programom
nás
sprevádzala
moderátorská dvojica
Veronika
Krajčíková a Martin Prieložný.
Počas celého popoludnia
boli v parku pre deti pripravené
rôzne súťaže a hry, zasúťažili
si v hode šišiek do kýblikov,
mohli sa nechať pomaľovať na
telo, navliekali si pekné náramky
či náhrdelníky, alebo sa stali hracou
figúrkou v hre Človeče, nehnevaj
sa. Atraktívny bol aj indiánsky stan
a, samozrejme, veľký nafukovací

hrad a šmýkačka. Pomedzi všetkých
pobehovala aj „teta cukrikárka“,
ktorá každé dieťa potešila cukríkom a
lístkom na zmrzlinu či občerstvenie.
Večer už patril voľnej zábave
a varínskemu dídžejovi, ktorý zabával
ľudí na námestí až do neskorých
nočných
hodín.
Počas
dňa
bola v kinosále sprístupnená
výstava fotografií z osláv 725.
výročia prvej písomnej zmienky
o obci z roku 1979.
Deň detí i jubileum obce
sme oslávili ako sa patrí. Výrazne
k tomu pomohlo i slnečné počasie
a, samozrejme, organizátori – Obec
Varín, v spolupráci s účinkujúcimi
hudobnými a tanečnými zoskupeniami,
ktoré ochotne venovali svoj čas a talent,
so skupinkami, ktoré uvarili výborný
guláš a so stánkami občerstvenia
i s ochotnými skautmi. Vďaka patrí
aj všetkým návštevníkom, ktorí domov
odchádzali spokojní a veselí.
JM

Varínčan
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MDD A OSLAVY VÝROČIA OBCE
760 ROKOV OD 1. PÍSOMNEJ ZMIENKY O VARÍNE
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BLAHOŽELÁME VARÍNSKYM MAŽORETKÁM
V júni tohto roku slávia naše varínske mažoretky 10. narodeniny. K okrúhlemu
jubileu im srdečne blahoželáme, prajeme veľa zaujímavých tanečných
choreografií, úspechov a zdravia.

Varínčan

11

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ VO VARÍNE
Napriek upršanému počasiu sa 01.06.2014 Medzinárodný deň
detí vo Varíne uskutočnil. Rodičov a ich deti neodradili ani tri
veľké prehánky, o čom svedčí účasť 730 hostí, takže v prvom
rade patrí veľká vďaka všetkým rodičom a ich deťom. Určite
musím poďakovať všetkým účinkujúcim: Jaro Gažo (Arzén),
Varínske mažoretky, DHZ Varín, Lukostrelecký klub Varín,
Policajný zbor SR, Mária Hrebeňárová, Uhlíky pod vedením
manželov Halúskovcov, SZUŠ M. Haľamovej Martin pobočka
Žilina pod vedením pani Lýdie Cibulovej a záchranárom
so šikovnými psíkmi. Veľká vďaka všetkým, ktorí mi pomáhali
pri organizovaní celého priebehu podujatia. Priatelia bez vás
by som tak náročný program, v tak sťažených podmienkach
za daždivého počasia nezvládol. Môžem úspešne konštatovať,

že podujatie splnilo svoj účel, deti sa zabávali, sledovali
s údivom pripravený program a zapájali sa do programu,
ktorý si pre ne pripravil šašo. Už tradične nás neobišli
hostia ako poslanec NR SR a zároveň predseda Žilinského
samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár a podpredseda
Žilinského samosprávneho kraja Ing. Jozef Štrba. Som rád,
že takto pracovne zaneprázdnení predstavitelia nášho kraja
si našli čas prísť podporiť MDD vo Varíne. Priatelia, ešte raz
vám všetkým ďakujem a už teraz sa tešíme na 6. ročník MDD
vo Varíne.
poslanec Žilinského samosprávneho kraja
Ľubomír Sečkár

NA CHVÍLE ODDYCHU
Pýta sa chlapček svojej mamičky:
Mama, čo je to mozog?
Daj mi pokoj s tými večnými
otázkami, ja mám v hlave teraz
úplne iné veci!

Horoskop na zajtra:
Všetci Vás budú ospevovať,
vznášať do nebies a obsypávať
kvetmi.....
Nuž pohreb už býva taký.

Vieš, ako sa volá moja svokra?
Nie.
VEGETA.
A to už prečo?
Mieša sa do všetkého.

Na živote milujem tú
rozmanitosť. Každý deň ma
nahnevá niekto iný.

Čím je človek rozumnejší
a lepší, tým viac dobrého hľadá
v ľuďoch.

Aj krátky čas života je
dostatočne dlhý na dobrý
a čestný život.

Všetkým čitateľom Varínčana, dopisovateľom a prispievateľom prajeme
krásne prežitie letných mesiacov plných oddychu, zábavy a pohody.
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JEDLÁ PODĽA STARÝCH RECEPTOV
Krajské kultúrne stredisko v Žiline v spolupráci
s Obcou Nededza usporiadalo súťaž vo
varení, kde sa varilo podľa receptov našich
starých mám. Našu obec reprezentovali
p. Marta Tretinová, p. Anna Bohačiaková
a p. Helena Zázrivcová. Varili a pripravovali:
Varínsku kvakovú polievku, Varínske droby

a Varínsky kapustový koláč. Naše varínske
špeciality chutili všetkým zúčastneným. Počas
varenia každý starosta predstavil svoju obec,
ktorú reprezentoval. Veľký úspech zožala naša
dychová hudba VARÍNČANKA, ktorá vystupovala
v programe. Ďakujem všetkým zúčastneným, ktorí
reprezentovali našu obec.

Varínčan
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POĎAKOVANIE ŠIKOVNÝM ŠKOLÁKOM
Urbárska obec pozemkové spoločenstvo Varín
uskutočnilo v priebehu jarných mesiacov
v spolupráci so ZŠ s MŠ O. Štefku zbery odpadkov
v lokalitách od hájovne smerom na Veľhotky
a Jedľovinku. Radi by sme poďakovali žiakom
a učiteľom za ochotu a pomoc pri čistení
okolia prístupových ciest k lesným pozemkom.

Usilovné deti nazbierali 30 vriec rôznych odpadkov,
ktoré v prírode zanechali nezodpovední návštevníci.
Odvoz odpadu zabezpečila Obec Varín.
Dúfajme, že vďaka usilovnosti našich žiakov nadlho
ostanú lesy čistejšie. LESU ZDAR!
(iz)
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NAJPOČETNEJŠÍ DETSKÝ ČITATEĽSKÝ MARATÓN: ČÍTAJME SI
Uskutočnil sa dňa 5. júna 2014 od 9.00 do 16.00 hod v priestoroch Obecnej knižnice vo Varíne. Zúčastnilo sa
ho 176 čítajúcich detí z našej obce. Akciu podporila spoločnosť UNICEF – Linka detskej istoty. Táto akcia mala
podporiť naše deti, aby si radšej prečítali knižku, ako si sadli k počítaču.

Prázdninová Selfie s naším
logom!!!

PRÁZDNINOVÁ SELFIE S NAŠÍM LOGOM
Prázdninová Selfie s naším
logom!!!
Milí kamaráti,
cestujte, spoznávajte svet, navštívte najzaujímavejšie miesta
a nezabudnite si vzia triko s logom nášho školského rádia
SKVeR. Urobte o najoriginálnejšie selfíko a pošlite
fotografiu aj s krátkym
komentárom na
e-mail :
skolske.selfie@gmail.com
Súažte o fantastické
vecné ceny.

Víaz bude známy na zaiatku školského roka 2014/2015.

SELFIE!
Ak nemáš triko,
odfo sa s logom!

Varínčan
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TAJNIČKA
Výherca tajničky z čísla 5/2014: Mária Janíková
 KUPÓN č.6  KUPÓN č. 6  KUPÓN č. 6 

Pomôcky:
Etna, elana,
oberon,
ita,anabáza,

Vynadali

PoĐské
vlákno

Krátka móda

Obaja

Skratka
hektára

Opera
C.M.Webera

Tenká
doštiþka

4. þasĢ
tajniþky

Turistický
autobus

Znaþka
nemeckých
áut

5.þasĢ
tajniþky

1. þasĢ
tajniþky

Rozprávkový
lúpežník

"Haló? Vytext
predpokladáte
Vylúštený
tajničky spolubudúcnosĢ?
s nalepeným
Mohol
by
som
k vám
vo štvrtok?"
kupónom pošlite
aleboprísĢ
osobne
doručte
...(odpoveć
je adresu
v tajniþke)
do 15.
júla 2014 na
redakcie

Štvorþek
(typ.)
Ženské meno
Zvýši

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 5 €

Kvôli
Juhoamerická kukuþka

„Haló? Vy predpokladáte budúcnosť ?
Mohol by som k vám prísť vo štvrtok?“
...(odpoveď je v tajničke)
Zvratné
zámeno

2. þasĢ
tajniþky

Sicílska
sopka

ýíslovka

ďudská
bytosĢ

Popevok

VeĐký dravý
vták

Redakþná
rada

ýistila
praním

Japon.dĎžková miera

Psie mäso

Asýrsky boh
mesta Eridu

Zaznievala
Zrodenie
(kniž.)

SúþasĢ
obleþenia

ýasĢ
apadany
Dlhý pochod
vojska

Záhradná
rastlina

Postavila sa
Sekaj

Smerovala
(kniž.)

Úctivo žiadaj

Ženské meno

Zn.lutécia

Varínþan

Škriepka
(zastar.)

Prístroj na
meranie sily

Prvý preklad
Biblie

Úder v boxe

Drahý kov

Ozval
sa(expr.)

Hádka

VedĐa(prísl.)

Meno Otílie

Usadenina

Solmizaþná
slabika

Vodný vták
Ubránila sa
Prestala braĢ
Americ.dvojmotorové
lietadlo

Reverenda

Premotal

Varínþan

Druh palmy

Polovica
priemeru

Krovitá
rastlina

Kelt.bohyĖa
koní

Tlaþil

ďudský
organizmus

Rodový
znak,címer

Francúzsky
þlen

Šaty

Druh zeminy

Ozdobí
pierkom

Ronenie
(bás.)

Nemocniþ.
oddelenie

Rakúska
rieka

Meno Ireny

3. þasĢ
tajniþky

Zluþovala
(odb.)

Predložka

Dobre
(z angl.)

Rímska
dvojka

Pridal
korenie

Alkohol

Natierala
lakom

Druh jeleĖa
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BOBER STRACHU

V piatok 13. júna sa na našej škole uskutočnila akcia pod názvom BOBER STRACHU, ktorú si vymysleli
a zorganizovali žiaci ôsmeho ročníka. Ako dozor sa s nami odvážili zostať pán učiteľ Oslanec a pani zástupkyňa
Rafajdusová.
Žiaci, ktorí nazberali odvahu, sa stretli o 17:30 v areáli školy. Naša akcia začala diskotékou. Počas čakania na to, kým
sa zotmie, sme sa hrali rôzne hry a čítali strašidelné príbehy. Keď sa zotmelo, školu prepadli mafiáni a začala sa skúška
odvahy. Kto skúškou odvahy prešiel, mohol sa dívať na film. Po skončení filmu sme išli spať. Druhý deň sa začal
rozcvičkou na školskom dvore a pokračovalo sa rozdávaním cien, ako napr. cena za najdlhšieho spáča, za najväčšiu
príšeru, kráľ a kráľovná diskotéky a cenu tiež dostal človek, ktorý zaspal ako prvý. Pokračovalo sa v pozeraní hororu
a ten, kto sa nechcel dívať, mohol sa hrať rôzne hry. O 9:00 sme sa všetci plní zážitkov vrátili domov.
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