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Rastlinné jedy okolo nás
Futbalový turnaj
Na tábore v Rajci
Spomienka na P. Emila Schmidta
Čarovná kúdelná izba tety Otky
Varín Cup
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Varínčan

ŠTVRTÉ ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VARÍNE V ROKU 2014
UZNESENIE č. 36/2014 - procesné
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v
roku 2014, konaného dňa 30.06.2014
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
1.
Program šiesteho zasadnutia obecného
zastupiteľstva vo Varíne s nasledujúcimi bodmi:
1. Informácie poslancom b)
1. Majetok obce
1. Žiadosti
1. Záverečný účet za rok 2013
1. Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
1. Kontrola plnenia uznesení
1. Informácie poslancom a)
1. Interpelácie poslancov
Hlasovanie číslo 566
Hlasovanie za schválenie programu zasadnutia OZ so
zapracovanou zmenou.
Prítomnosť/kvórum:
8/5
Hlasovanie:
za: 8
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská, JUDr. Peter
Rybár, PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol
Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 36/2014.
UZNESENIE č. 37/2014
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v
roku 2014, konaného dňa 30.06.2014
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu v C-KN
pozemkoch:
I.parcela č. 265/1 – záhrady, s celkovou
výmerou 195 m2, v podiele 25/40, čo predstavuje výmeru 122
m2 (121,875 m2)
II. parcela č. 272/2 – zastavané plochy a nádvoria,
s celkovou výmerou 59 m2, v podiele 1/2, čo predstavuje výmeru
2
2
30 m (29,50 m )
od majiteľa Martina Plešková, r. Plešková, Červená 481/15,
Žilina - Budatín, za cenu 18,00 €/m2.
Hlasovanie číslo 567
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 37/2014.
Prítomnosť/kvórum:
9/5
Hlasovanie:
za: 9
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, JUDr. Peter Rybár,
Ľudmila Porubčanská, PaedDr. Emília Surovcová, Marek
Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 37/2014.
UZNESENIE č. 38/2014
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v
roku 2014, konaného dňa 30.06.2014
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Prenájom priestorov učební, telocvične, sociálnych
a hygienických zariadení v Základnej škole s materskou školou
Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín, PaedDr. Martinovi
Michaličekovi, Vinohradská 4, 949 01 Nitra, za režijné náklady vo
výške 3,50 €/osoba/deň, na organizovanie letného tábora pre
20 osôb v termíne od 18.08.2014 do 19.08.2014.
Hlasovanie číslo 568
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 38/2014.
Prítomnosť/kvórum:
9/5
Hlasovanie:
za: 9
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, JUDr. Peter Rybár,
Ľudmila Porubčanská, PaedDr. Emília Surovcová, Marek
Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 38/2014.
UZNESENIE č. 39/2014
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v
roku 2014, konaného dňa 30.06.2014
k bodu Majetok obce

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Berie na vedomie
1.
Bezplatné zapožičanie priestorov Námestia sv.
Floriána a tribúny pre občianske združenie Klub varínskych
podnikateľov na termín 30.8.2014 na konanie 3. ročníka
Varínskeho mažiara.
Hlasovanie číslo 569
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.5/2014.
Prítomnosť/kvórum:
9/5
Hlasovanie:
za: 9
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, JUDr. Peter Rybár,
Ľudmila Porubčanská, PaedDr. Emília Surovcová, Marek
Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 39/2014.
UZNESENIE č. 40/2014
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v
roku 2014, konaného dňa 30.06.2014
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Ruší
1.
Uznesenia č. 16/2013 a 35/2013.
b)
Schvaľuje
1.
Zámenu C-KN pozemkov v k. ú. Varín, vlastníka Obec
Varín, Námestie sv. Floriána 1, Varín, IČO: 00321711, parcely č.
t 938/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 145 m2
t 938/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2
t 938/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2
t za C-KN pozemok vlastníka Helena Verčíková, r.
Repáňová, Kamence 709/43, Varín parcela č.
t 936/6 orná pôda (na ktorej je postavená časť ulice
Záhrady) o výmere 179 m2.
Rozdiel vo výmere 2m2 ostáva v prospech Obce Varín bez
doplatku.
Hlasovanie číslo 570
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.40/2014
Prítomnosť/kvórum:
9/5
Hlasovanie:
za: 9
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, JUDr. Peter Rybár,
Ľudmila Porubčanská, PaedDr. Emília Surovcová, Marek
Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 40/2014.
UZNESENIE č. 41/2014
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v
roku 2014, konaného dňa 30.06.2014
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Konštatuje, že
1.
C-KN pozemok parcela č. 938/15 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 71 m2, je považovaný za prebytočný a
Obec Varín, ho nepotrebuje na plnenie svojich úloh.
b)
Ruší
1.
Uznesenie č. 76/2012.
c)
Schvaľuje
1.
Predaj C-KN pozemku parcela č. 938/15 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 71 m2 podľa § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa pre žiadateľa
Ján Košturiak a manželka Milena Košturiaková, Fatranská
707/39, Varín, za cenu 14 €/m2 z dôvodu, že žiadateľ využíva
tento pozemok na prístup k svojej nehnuteľnosti.
Hlasovanie číslo 571
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.41/2014.
Prítomnosť/kvórum:
9/5
Hlasovanie:
za: 7
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská, PaedDr. Emília
Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 2 Ing. Peter Málik, JUDr. Peter Rybár
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 41/2014.
UZNESENIE č. 42/2014
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v
roku 2014, konaného dňa 30.06.2014
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Zakúpenie kosačky Husqvarna v maximálnej
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cene 5100,- €, žacieho ústrojenstva v hodnote 1200,- €,
cepakového žacieho ústrojenstva (mulčovača) v hodnote
1600,- € a výmenného hriadeľa s vertikulačnými nožmi v
hodnote 350,- € so spoluúčasťou obce maximálne 800,- €.
Hlasovanie číslo 572
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.42/2014 so zapracovaným
návrhom poslanca JUDr. Petra Rybára.
Prítomnosť/kvórum:
9/5
Hlasovanie:
za: 9
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská,
JUDr. Peter Rybár, PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček,
Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 42/2014.
UZNESENIE č. 43/2014
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v
roku 2014, konaného dňa 30.06.2014
k bodu Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Umiestnenie 2 ks stolov pri prevádzke Zmrzlina GF,
Hrnčiarska ulica 222, Varín na C-KN pozemku parcela č. 3182,
pre Ondreja Šepeša, Juraja Jánošíka 872/3, Varín.
Hlasovanie číslo 573
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.43/2014.
Prítomnosť/kvórum:
9/5
Hlasovanie:
za: 9
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská,
JUDr. Peter Rybár, PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček,
Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 43/2014.
UZNESENIE č. 44/2014
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v
roku 2014, konaného dňa 30.06.2014
k bodu Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Žiadosť o finančnú dotáciu vo výške 600,- € na
podporu realizovania materiálno technického zabezpečenia
podujatia VarínCup 2014 v dňoch 05. až 06. júla 2014.
Hlasovanie číslo 574
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 44/2014.
Prítomnosť/kvórum:
9/5
Hlasovanie:
za: 9
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská,
JUDr. Peter Rybár, PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček,
Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 44/2014.
UZNESENIE č. 45/2014
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v
roku 2014, konaného dňa 30.06.2014
k bodu Záverečný účet za rok 2013
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Berie na vedomie
1.
Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke
obce Varín za rok 2013.
2.
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Varín
k Záverečnému účtu Obce Varín za rok 2013.
b)
Schvaľuje
1.
Záverečný účet Obce Varín za rok 2013 bez výhrad.
Hlasovanie číslo 575
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.45/2014.
Prítomnosť/kvórum:
9/5
Hlasovanie:
za: 7
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská, PaedDr. Emília
Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 2 Ing. Peter Málik, JUDr. Peter Rybár
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 45/2014.
UZNESENIE č. 46/2014
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v
roku 2014, konaného dňa 30.06.2014
k bodu Záverečný účet za rok 2013
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne

a)
Schvaľuje
1.
Použitie rezervného fondu Obce Varín vo výške
170.096,13 € na úhradu kapitálových výdavkov Obce Varín
podľa rozpočtu na rok 2014 v zmysle § 10 ods. 7 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Hlasovanie číslo 576
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.46/2014 so zapracovaným
návrhom poslanca JUDr. Petra Rybára.
Prítomnosť/kvórum:
9/5
Hlasovanie:
za: 6
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská, PaedDr. Emília
Surovcová, Marek Tabaček
proti: 0
zdržali sa: 3 Ing. Peter Málik, JUDr. Peter Rybár, Mgr.
Karol Tichý
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 42/2014.
UZNESENIE č. 47/2014
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v
roku 2014, konaného dňa 30.06.2014
k bodu Záverečný účet za rok 2013
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Berie na vedomie
1.
Riadnu účtovnú závierku spoločnosti Obecný
podnik služieb Varín, s.r.o. za rok 2013.
2.
Stratu z hospodárenia v roku 2013 vo výške 8 615
€, ktorá bude preúčtovaná na straty minulých rokov na účet
429.
Hlasovanie číslo 577
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.47/2014.
Prítomnosť/kvórum:
9/5
Hlasovanie:
za: 8
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská,
PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 1 JUDr. Peter Rybár
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 47/2014.
UZNESENIE č. 48/2014
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v
roku 2014, konaného dňa 30.06.2014
k bodu Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Berie na vedomie
1.
Rozpočtové opatrenie č. 1 v roku 2014.
Hlasovanie číslo 578
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.48/2014.
Prítomnosť/kvórum:
9/5
Hlasovanie:
za: 9
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská,
JUDr. Peter Rybár, PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček,
Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 48/2014.
UZNESENIE č. 49/2014
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v
roku 2014, konaného dňa 26.06.2014
k bodu Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Berie na vedomie
1.
Správu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení
zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie číslo 579
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.49/2014.
Prítomnosť/kvórum:
9/5
Hlasovanie:
za: 8
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho, Ing. Peter Málik, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská,
JUDr. Peter Rybár, PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček,
Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 49/2014.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
(údaje sú z obecnej matriky)
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1DURGLOLVD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V júli okrúhle narodeniny oslavujú:

Filip Tlacháč
Aneta Pallová
Juliana Kupčuliaková
Jakub Mažgút
Lukáš Fondrk
Lukáš Mahút

=RVREÂ{LOLVD

1. Peter Kubala a Soňa Kulišová
2. Jozef Ištok a Kristína Staňová

28.6.2014
5.7.2014

2SXVWLOLQÂV
1.
2.
3.
4.

Mária Zázrivcová
Silvester Chovan
Jozef Adamčík
Angela Skorčiková

03.07.1957
28.12.1933
07.03.1974
08.04.1923

23.06.2014
29.06.2014
03.07.2014
14.07.2014

Kopecký Václav
Hoštáková Margita
Sporinová Anna

80
80
80

Srogončík Ján
Gáborová Anna
Bieliková Zita
Talafová Elena
Ševčík Rudolf
Uhliariková Matilda
Androvičová Pavlína
Janík Vincent
Vojteková Štefánia
Akantisová Marta
Ďurčová Helena
Salátová Helena
MUDr. Milo Ladislav
Tretina Ján
Krátka Margita
Panáček Alexander
Komačková Irena
Beniač Ján
Solárová Janka

89
88
88
84
81
81
81
81
81
81
79
79
78
74
73
73
72
72
71

1D{LMXELODQWL
V auguste okrúhle narodeniny
oslavujú:

Uvítanie detí do života

Nemsilová Štefánia
Zimenová Mária

80
80

Micháleková Marta
Solárová Mária
Martinčeková Mária
Šugárová Emília
Verčík Milan
Hrivová Anna
Hudecová Emília
Smolková Helena
Gábor Ján
Repáňová Anna
Fogada Štefan
Zimenová Margita
Janošek František
MUDr. Martyneková Rozália
Badura Vladimír

89
88
88
84
81
81
81
81
81
81
79
79
78
74
73
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AKO SME PUTOVALI Z MURÁŇA DO LEVOČE
Po dlhom (asi päťhodinovom)
cestovaní sme došli do Muráňa, kde
sa konal 23. ročník mládežníckej
pešej púte s názvom Muráň –
Levoča. Pridali sme sa ku 135člennej skupine, v ktorej boli samí
sympatickí ľudia. Docestovali sme,
ako sa na Varínčanov patrí, poslední.
Ale trochu nás zohrialo pri srdiečku,
keď sme zistili, že skupinka, ktorá
cestovala v autobuse s nami, má
rovnaký cieľ, ako my. V tunajšej
muránskej telocvični sme si zložili

veci a išli sme na našu prvú putovnú
sv. omšu.
V noci sme sa vyspali, ako dobre
unavení ľudia. Doslova. ,,Malé“
nočné rozruchy kvôli myši, ktorá tam
behala, sme skoro vôbec neriešili. Ale
aj tak to tá myš nakoniec schytala.
Kapucín, brat Tomáš, ju rozpučil.
V stredu sa začalo putovanie.
Rozdelili sme sa na dve skupinky
a vyrazili smer LEVOČA! My, štyria
statoční z Varína a naši kamaráti
z Tepličky, sme sa vybrali putovať,

pritom sme ani netušili, že hneď
prvý deň budeme musieť prejsť
25 km. Po úmornej ceste plnej
nebezpečenstiev, ktoré nám siahali
na život v podobe tepla a mokrých
fľakov na chrbte, sme došli do
Telgártu. Tam sme dostali guláš,
ktorý bol síce strašne mastný
a pripečený, ale bolo vidieť, že bol
varený s láskou.
Na druhý deň nás potešili, že
máme prejsť len 22 km, čo bolo oproti
predchádzajúcemu dňu pre nás ako

polievku. Večer sme si konečne
mohli postaviť stan, pretože
nepršalo a veľmi sme to chceli.
Veľké prekvapenie nás však čakalo
na ďalší deň, keď sme zistili, že ráno
býva výdatná rosa!!! A stan bol preto,
samozrejme, mokrý. Ale tento deň
sme konečne došli do cieľa. Dostali
sme čaj a štvrť chleba, rovnako ako
každý deň a rýchlo už len 13 km do
Levoče!
Na Mariánsku horu sme dorazili
ako najväčšia putovná skupina. Zišla
sa tam mládež, ale aj stárež z celého
Slovenska. Zasa sme si postavili stan.
Ale teraz len z princípu. Aj tak sme
vedeli, že túto noc spať nebudeme.
Bolo
tam
neuveriteľne
veľa
svetielkujúcich mušiek. Stihli sme si
ešte spraviť náš krátky program a išli
sme na omšu. Bol to úžasný pocit.
Určite to pocítilo veľa ľudí, pretože
sv. omša, na ktorej bolo okolo 10
000 ľudí, bola úplne nádherná. Po sv.
omši sme spálili naše prosby, ktoré
boli 5 dní ukryté v arche. Potom sme
sedeli pri ohni až do rána.

Na púti sme spoznali
neuveriteľné množstvo ľudí, ale
ja teraz spomeniem len dvoch
najdôležitejších, vďaka ktorým sme
zistili, že si máme vážiť to, čo máme.
Martin je človek, ktorý do Muráňa
prišiel až z Dánska už niekoľkýkrát.
Ovláda 7 jazykov, nádherne hrá na
husličkách a je postihnutý. Ale aj tak
je to ohromne veselý a super človek.
A Juraj. Je na púti už asi desiatykrát.
Hrá futbal, bicykluje, zabáva sa a je
slepý.
Celá púť bola nádherná, ale tento
posledný večer pri ohni rozhodol.
Určite sa vrátime aj budúci rok!
(Putujúci z Varína: Martin Prieložný,
teta Sidka, Marek Cvacho, Nika
Cvachová, Katka Rybárová, Barborka
Rybárová, Evka Halúsková. Naši
kamaráti
z Tepličky: Terezka
Mráziková, Ivanka Jakubíková).

Nájdete nás?

prechádzka. Po ceste nám skupinový
vedúci Timo a Sonička hrali na
gitare a spievali do megafónu. Na
pesničku Nohy jeleníc sa nedá
len tak ľahko zabudnúť. Láskaví
obyvatelia Hranovnice nám upiekli
klobásky a otvorili školu, aby sme
mali kde prespať. Hrdí Varínčania
a Tepličania spali v 8. A triede.
Mimochodom, Hranovnica bola
jediná dedina, v ktorej nám jej
obyvatelia dali k dispozícii sprchy vo
svojich domoch, aby sme sa mohli
osprchovať a poumývať. Ináč nám
museli vystačiť navlhčené obrúsky
a antibakteriálne vodičky.
Večer od 22:00 do 00:00 sme mali
adoráciu, na ktorej sme videli
a pochopili, aká sme krásna a veľká
rodina. Počas celej adorácie sme
mohli prísť ku oltáru, kde boli
desiatky malých sviečok a písať
prosby za nás a našu rodinu. Tie sme
potom hodili do archy, ktorú sme
celou cestou niesli so sebou.
V Spišskom Štvrtku nám zasa
milé tety spravili poriadnu fazuľovú

Evka Halúsková
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RASTLINNÉ JEDY OKOLO NÁS
Veľa rastlín, živočíchov i mikroorganizmov
obsahuje viac či menej známu látku, ktorá môže ľudskému
organizmu uškodiť, keď sa nejakým spôsobom a vo veľkej
dávke dostane do tela. Mnohé organizmy obsahujú
látky, ktoré sú síce jedovaté, ale presne dávkované majú
v rukách lekára liečivý účinok.
V našej krajine sa vyskytuje okolo 400 rastlinných druhov
s toxickými vlastnosťami s rôznym stupňom jedovatosti.
Môžeme sa s nimi bežne stretnúť vo voľnej prírode
v rôznych rastlinných spoločenstvách, v domácnostiach,
v školách, na pracoviskách a v spoločenských

priestoroch, kde sa pestujú ako interiérové rastliny,
v parkoch a záhradách ako okrasné dreviny či byliny.
Mnohé sa v minulosti používali v ľudovom liečiteľstve,
ale pre ich toxicitu sa v súčasnosti už nesmú používať.
Ďalšie prudko jedovaté rastliny sú stále uznávanými
oficiálnymi drogami, ale používajú sa z nich iba liečivá na
predpis lekára, pričom tieto liečivá sú vyrábané výhradne
farmaceutickým priemyslom. Nesmú sa používať pri
domácej samoliečbe! Všetky rastliny, ktoré obsahujú
nejakú toxicitu, sú síce jedovaté, ale presne dávkované
v rukách lekárov majú liečivý účinok.

Medzi najvražednejšie rastliny, ktoré sú známe aj v našich končinách patria:
Prilbica modrá
Často opisovaná ako najjedovatejšia európska
rastlina. Smrteľné otravy vznikajú v dôsledku zámeny
rastliny s koreňom zeleru a chrenu, ako aj použitie jej
listov na šalát. Jedovatý je podzemok, listy a aj kvety.
Najjedovatejší je podzemok.

Ľuľkovec zlomocný
Vrahova bobuľa, bláznivá čerešňa, čarodejná
bobuľa, diablova bobuľa, jabĺčko lásky, ...takto
ľudia pomenovali tmavo fialové bobule nepríjemne
zapáchajúceho ľuľkovca zlomocného, ktorý patrí
medzi najsilnejšie psychotropné rastliny Starého
sveta. Ženy v stredoveku pili odvar vňate na
rozšírenie zreničiek, čo bolo vtedy jedným zo znakov
krásy. V stredoveku sa ľuľkovec tešil veľkej obľube,
hojne ho využívali čarodejníci a vojaci na otravy
nepriateľov a nepohodlných osôb. Príznaky otravy sa
prejavia hneď po konzumácii bobule. Jeho jedovaté
zložky spôsobujú spočiatku stavy vzrušenia, ktoré
sa prejavujú výrečnosťou a euforickými záchvatmi.
Pri vyššej dávke však tieto stavy prechádzajú do
halucinácií, nevoľnosti, zrýchleného dýchania
a pulzu, rozšírení zreničiek. Pre čierne bobule sa
niekedy zamieňa s čučoriedkou. Podľa štatistík
spôsobuje táto rastlina v našich podmienkach
najviac otráv. Smrteľná dávka pre deti je 2 až 3
bobule, pre dospelých viac ako 10 plodov.

Bolehlav škvrnitý
Alebo jed odsúdencov, ktorý sa v minulosti používal pri
popravách. Je známe, že Sokrates bol v roku 399 pred Kristom
odsúdený vypitím odvaru z bolehlavu.
Jedovatá je celá rastlina, veľakrát sa zamieňa s inými druhmi
z čeľade mrkvovité, čo je životu nebezpečné. Otravy sú
zapríčinené najčastejšie zámenou byliny s polievkovou
koreňovou zeleninou. Za veľmi horúcich dní šíri okolo seba
zápach podobný myšaciemu moču. Smrť nastáva pri dobrej
činnosti srdca a pri plnom vedomí zlyhaním dýchania.

Varínčan
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RASTLINNÉ JEDY OKOLO NÁS
Marhuľa, mandľa, broskyňa
Na druhom mieste po ľuľkovci zlomocnom sú počtom
otráv otravy spôsobené jadrami marhúľ. Jedovaté sú len
semená. Otrava sa prejavuje bolesťami hlavy, závratmi,
nevoľnosťou až stratou vedomia.
Oleander obyčajný
Jedna z najjedovatejších rastlín na svete. Jedovatá je celá
rastlina, najmä listy. Od antiky bol oleander využívaný
ako otrava, k smrteľnej otrave dochádza pri rozžutí 5 až 7
listov. Obsahuje jedy ako je oleandrin, neriin pôsobiace
na srdce. V minulosti tento ker spôsobil smrť mnohých
ľudí.
Tabak virgínsky
Táto tropická bylina si jednoznačne zaslúži prvé miesto,

pretože žiadna iná nemá na svedomí toľko ľudských
životov ako tabak. Ročne zabije na celom svete až
4 milióny ľudí. Jeho hlavnou účinnou látkou je prudko
jedovatý nikotín. Ten v malom množstve okrem iného
posilňuje tvorby endorfínov – tzv. hormónov šťastia.
A práve tie sú zodpovedné za vznik závislostí na tabaku,
ktorej je veľmi obtiažne sa zbaviť a to aj v prípade, keď
si fajčiar uvedomuje hroziace smrteľné nebezpečenstvo.
Samotný nikotín ale málokedy spôsobí smrť otravou.
Spolu s ním však fajčiar vdychuje čiastočky dechtu, ktoré
poškodzujú dýchacie orgány, srdce a obehový systém
a spôsobujú rakovinu pľúc.

Ďalšie jedovaté rastliny rastúce vo voľnej prírode, v našich záhradách a parkoch
Štiav lúčny: medzi jedovaté časti rastliny patria listy.
Pagaštan konský: neodporúčajú sa jesť jeho listy a plody
Špargľa: výhonky špargle obsahujú merkaptán, ktorý
dráždi obličky, ak sa ho zje veľké množstvo. Taktiež
sú nebezpečné mladé stonky. Tiež môžu spôsobiť
dermatitídu (zápaly kože).
Difenbachia: stonky a listy spôsobujú silné pálenie
a dráždenie na sliznici úst a na jazyku. Ak jazyk príliš
napuchne, môže sa človek udusiť.
Jesienka obyčajná: jej listy sú veľmi jedovaté.
Krušpán vždyzelený: nebezpečnou časťou rastliny sú
listy. Môžu spôsobiť zápaly kože.
Durman: hoci všetky časti durmanu sú jedovaté,
je to zdroj hodnotných liečivých látok. Táto burina
pomáha najmä tekvici veľkolepej a chráni iné rastliny
pred skarabeusovitými chrobákmi. Dym so sušeného
durmanu pôsobí upokojujúco na včely, keď sa otvorí
úľ, ale treba ho používať úsporne. Jeho požitie vyvolá
neobyčajný smäd, skreslené videnie, blúznenie, trhavé
pohyby a bezvedomie. Je smrteľne jedovatý.
Brečtan popínavý: jedovatou časťou brečtanu sú listy a
bobule.
Hyacint: cibuľa spôsobuje nevoľnosť a zvracanie. Môže
zapríčiniť aj smrť.
Ľubovník bodkovaný: táto rastlina, vyskytujúca sa bežne
na lúkach a pasienkoch, obsahuje červený olej, ktorý sa
niekedy používal ako domáci liek na zápal priedušiek
a prechladnutie hrudníka. Pôsobí protizápalovo a
uplatňuje sa proti hnačke a dyzentérii. Listy obsahujú
olejnaté bunky a majú zvláštny, silný pach. Kedysi sa
verilo, že ak sa ľubovník zbiera na svätojánsku noc,
ochráni pred bosorkami a zlými duchmi. Celá rastlina je
jedovatá a spôsobuje zápal kože.
Netýkavka: nebezpečné sú mladé stonky a listy
Orech: čierne orechy sú známe tým, že produkujú látku
juglone, ktorá sa zmýva z listov do zeme a bráni v raste
mnohým rastlinám na okolí stromu. Korene a listy orecha
čierneho sú jedovaté, preto mnoho rastlín nedokáže
rásť v jeho blízkosti. Listy orecha rozsýpané okolo domu
alebo v psej búde odpudzujú muchy. Orechy kráľovské
nemajú výlučky koreňov a listov také škodlivé ako orechy
čierne, je však pod nimi veľký tieň. Jedovatá je aj šťava zo
zelených šupiek plodov spôsobujúca dermatitídu.
Ľan siaty: celá rastlina je jedovatá, najmä nezrelé oplodie.
Narcis: cibuľa spôsobuje nevoľnosť a zvracanie. Môže
zapríčiniť i smrť.

Mak siaty: nezrelé oplodie je veľmi jedovaté.
Imelo: Imelo rastie na jabloniach, duboch a topoľoch;
obyčajne ho roznášajú vtáky. Ľudia ho kedysi považovali
za všeliek na každú chorobu. V skutočnosti je jedovaté,
najmä jeho bobule, ktoré môžu spôsobiť aj smrť. Imela sa
zvieratá obyčajne ani nedotknú. Vtáky však zožerú jeho
bobule bez ujmy na zdraví.
Iskerník: mnoho druhov iskerníkov vylučuje z koreňov
látku, ktorá otravuje pôdu pre ďatelinu tým, že zabraňuje
rastu nitrogénnych baktérií. Tento výlučok je taký účinný,
že ďatelina sa po čase vytratí, ak sa iskerník začne
rozrastať. Deti by sa mali varovať pred popŕhlením jeho
stonkou a listami, lebo môže spôsobiť pľuzgiere. Pri požití
môžu dráždivé šťavy vážne poškodiť tráviacu sústavu.
Rebarbora: listy rebarbory obsahujú kyselinu oxalovú.
Je jedna z najstarších zelenín, ktoré objavil Marco
Polo pred mnohými storočiami v Číne. Listy sú veľmi
jedovaté a dráždia pokožku. Veľké množstvo surových
alebo varených listov môže spôsobiť kŕče, bezvedomie
a následne smrť.
Tis obyčajný: lístie, kôra a semená sú smrteľne jedovaté.
Lístie je viac toxické ako bobule.
Cieľom tohto článku nie je vzbudzovať strach, ale
upozorniť na reálne nebezpečenstvo, ktoré hrozí najmä
tým, ktorý nepoznajú účinok týchto rastlín. Je smutné,
že najviac postihnuté otravami sú deti. Väčšinou tieto
otravy nepochádzajú z rastlín, ktoré by sme museli
hľadať na neprístupných miestach v lese, ale takými
rastlinami, ktoré rastú popri cestách, v parkoch, alebo
sú súčasťou našich živých plotov v záhradách. Deti často
ochutnávajú zo zvedavosti plody, či iné časti neznámych
rastlín. Na miestach, kde sa hrávajú, treba jedovaté
rastliny zlikvidovať. Najúčinnejším spôsobom prevencie
je však poznanie jedovatých rastlín. Deti majú veľmi
dobré pozorovacie schopnosti a za pomoci dospelých sa
rýchlo naučia tieto rastliny rozlišovať.
Príroda je krásna, môže však byť aj nebezpečná.
Prajeme Vám príjemné letné prechádzky v našej krásnej
a všestrannej prírode.
Spracovala:
Alena Badurová, Správa NP Malá Fatra
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SPOMIENKA NA P. EMILA SCHMIDTA
V pondelok 7. júla sa vo
Varíne
konala
spomienková
slávnosť venovaná pátrovi Emilovi
Schmidtovi CM. Práve v tento deň
sme si pripomenuli 90. výročie jeho
narodenia. Okrem toho si v októbri
tohto roka pripomenieme 45 rokov
od smrti tohto varínskeho rodáka,
kňaza a člena Misijnej spoločnosti,

ktorý pre svoju vieru skusoval
neľahké chvíle.
Pietna slávnosť sa začala o 18.
hodine svätou omšou v Kostole
Najsvätejšej Trojice vo Varíne.
Hlavným celebrantom bol provinciál
Misijnej spoločnosti P. Jaroslav
Jaššo, koncelebrantmi viceprovinciál
P. Emil Hoffmann, pátri vincentíni
a miestny farár vdp. František Pekara.
Po sv. omši sme sa odobrali na
miestny cintorín, ktorý je miestom
posledného odpočinku P. Schmidta.
Tu
pokračovala
spomienková
slávnosť príhovorom starostu obce
Varín, pána Miroslava Willigera, ktorý
prítomných stručne oboznámil so
životom Emila Schmidta. Nasledoval
príhovor podpredsedu Konfederácie
politických väzňov Slovenska (KPVS)
pána Petra Sandtnera a osobné
svedectvo spolubrata i spoluväzňa
pátra Schmidta pána Vladimíra
Slávika. Ten z osobných skúseností
vyzdvihol príkladný a čnostný život
Emila Schmidta. Záver spomienkovej
slávnosti tvorila spoločná modlitba

bratov vincentínov, ktorú viedol
ich provinciál. Po nej sa prítomní
odobrali k hrobu P. Emila Schmidta,
kde položili kvety a zotrvali v krátkej
tichej modlitbe. Tak ako počas svätej
omše, tak i na cintoríne zazneli spevy
v podaní varínskeho speváckeho
zboru.

politických
väzňov
Slovenska,
Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de
Paul, Obci Varín a Farskému úradu
Varín.
Na spomienkovej slávnosti odznel
príhovor starostu obce, pána
Miroslava Willigera:
Vážení prítomní,
dovoľte mi, prosím, aby som v mene
Obce Varín medzi nami privítal
provinciála Misijnej spoločnosti
svätého Vincenta de Paul pátra
Jaroslava Jašša, provinciálneho
asistenta pátra Emila Hoffmanna,
jedného z posledných žijúcich
odsúdených pána Vladimíra Slávika,
všetkých kňazov, rehoľníkov, no
rovnako i všetkých vás, ktorí ste tu
prítomní na tomto pietnom stretnutí.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o zorganizovanie a hladký priebeh
tejto
spomienkovej
slávnosti,
hlavne však občianskemu združeniu
Zabudnutý Varín,
Konfederácii

Zišli sme sa pri príležitosti 90-tych
nedožitých narodenín a 45-tich
rokov od smrti nášho rodáka, kňaza,
člena Misijnej spoločnosti pátra
Emila Schmidta. Je pravdou, že
v čase, keď žil medzi nami, mnohí
nemali ani tušenia, akým životom
žije a aké ťažkosti ho sprevádzajú.
Páter Emil Schmidt sa narodil
v pondelok 7. júla 1924 ako
tretie zo štyroch detí rodičom
Emilovi Schmidtovi a Júlii rodenej
Weberovej. V roku 1943 zmaturoval
na Obchodnej akadémii v Martine
a nastúpil na Vysokú školu
Obchodnú v Bratislave. Tam býval na
internáte pre katolíckych študentov
Svoradov, ktorý duchovne spravovali
kňazi Misijnej spoločnosti a práve

Varínčan
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tam začala jeho vincentínska
formácia. V roku 1947 promoval Emil
Schmidt na komerčného inžiniera
a v tom istom roku, vo svojich
dvadsiatich troch rokoch, vstúpil
do noviciátu Misijnej spoločnosti
svätého Vincenta de Paul v Ladcoch.
O rok neskôr začal študovať na
Apoštolskej škole v Banskej Bystrici.
Rok 1950 bol pre Emila Schmidta
veľmi náročný. V noci z 3. na 4. mája,
kedy prebiehala likvidácia domov
Misijnej spoločnosti, bol násilne

12. septembra 1958 bol Krajským
súdom v Prahe odsúdený na 5 rokov
väzenia a prepadnutie majetku.
V rámci väzenia pracoval vo
Valdiciach ako brúsič skla. Po dvoch
rokoch bol na základe amnestie
Antonína Novotného prepustený
a nastúpil ako pomocný robotník a
neskôr ako prevádzkový inžinier do
stavebného podniku. Tam však bol
ako politicky nespoľahlivá osoba
deptaný a trápený a stretával sa
s neľudským prístupom. Potom

Po zotavení, keď mu to zdravotný
stav už dovoľovať, začal v tichosti
katechizovať deti z príbuzenstva
a
spolupracovníkov
závodu,
v ktorom predtým pracoval. Neskôr
začal v závode Drevina Turany
i opäť pracovať. No zakrátko na to
prišiel druhý infarkt a nevyhnutná
hospitalizácia
v
martinskej
nemocnici. Onedlho, 9. októbra
1969, zomiera v Martine vo veku 45
rokov.

odvlečený do Kostolnej pri Trenčíne.
Pravdepodobne v júni toho roku
musel narukovať na vojenskú službu
k pomocnému technickému práporu
a neskôr bol zapojený do stavby
Priehrady mládeže pri Púchove.

prešiel páter Schmidt pracovať ako
vedúci výpočtového strediska do
závodu Drevina Turany.

O hrdinskom živote pátra Schmidta
existuje množstvo svedectiev ľudí,
ktorí ho mali možnosť osobne
spoznať. Miestny rodák, priateľ a lekár
Emila Schmidta – doktor Ladislav
Milo o ňom povedal: „Zmravňoval
už len svojou prítomnosťou a vždy
obrátil debatu k dobrému.“ Profesor
Rudolf Pullmann, ktorý bol Emilovým
priateľom i ošetrujúcim lekárom sa
s doktorom Milom zhodli na tom, že
hoci nevedeli o tom, že bol Emil kňaz,
bolo to na ňom hneď vidieť a cítiť.
Bol kňazom, ktorý svoje kňazstvo aj
naplno žil.

V roku 1953 prijal Emil Schmidt
v najväčšej tajnosti kňazskú
vysviacku, ktorú mu udelil pražský
svätiaci biskup Mons. Kajetán
Matoušek v Prahe. Mal vtedy 29 rokov.
O jeho kňazstve nevedeli do jeho
smrti ani tí najbližší a nedozvedeli sa
to ani štátni vyšetrovatelia.

Vysilený po námahách v pracovnom
útvare, dlhých útrapách väzenia,
neprimeraných
zamestnaniach,
krajných vypätiach síl a súčasne
horlivo konanej duchovej práci bola
jeho telesná kondícia veľmi oslabená
a na Veľkonočný pondelok roku 1963
dostal Emil vo svojich tridsiatich
deviatich rokoch komplikovaný
srdcový infarkt, po ktorom prešiel do
invalidného dôchodku.
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FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE
Dňa 19.7.2014 sa v našej obci uskutočnil 6. ročník Futbalového turnaja o pohár starostu obce, ktorý už tradične vypĺňa
kalendár prípravy našich hráčov na jesennú futbalovú sezónu. Je to rozbeh a príprava hráčov, skúšanie nových postov
jednotlivých adeptov, skúška koncepcie, ako a kde by sa mal uberať varínsky futbal.
Zúčastnené mužstvá:

FC Žarnovica

účastník lll. ligy SFZ

l. FC Teplička n/V.

účastník lll. ligy SFZ

FC Stráža

účastník lV. ligy SFZ

TJ Fatran Varín

účastník l. triedy ObFZ

Otázka znie, prečo sme si vybrali takýchto silných súperov? V prvom rade nám išlo o to, aby naši futbalisti mohli hrať
so silnejšími mužstvami. Aby videli a ponímali hru, aká sa hrá vo vyšších súťažiach. Zároveň je to aj odmena pre našich
skalných fanúšikov, ktorí sprevádzali naše mužstvá v minulom futbalovom ročníku. No v neposlednom rade je to
výzva pre našich futbalistov, aby sa presvedčili sami, či na to máme. V samotných zápasoch sa ukázalo, že na to máme.
Je to len na samotných hráčoch, aby svojou vôľou, snahou a futbalovým umom zavŕšili postup do V. ligy SFZ. Prajeme
si, aby sa nám to spoločnými silami podarilo.
Výsledky
jednotlivých
stretnutí:

TJ Fatran Varín – FC Stráža

1:3 / 1:0 /

TJ Fatran Varín – FC Stráža

2:2 na pok. kopy 4:2

TJ Fatran Varín – FC Žarnovica

3:1

I.FC Teplička n/V. – FC Stráža

3:2

Konečné poradie : 1/ I. FC Teplička n/V. 2/FC Stráža 3/ TJ Fatran Varín
4/ FC Žarnovica
Putovný pohár putuje na obdobie jedného roka do susednej Tepličky nad
Váhom – BLAHOŽELÁME.
Máme veľkú radosť, že najlepším strelcom celého turnaja sa stal náš futbalista
Peter Hruška, ktorý strelil tri góly.
Najlepším brankárom bol vyhodnotený Miroslav Turčan, ktorý nedostal
v turnaji gól a od novej sezóny sa stáva našou novou posilou.
Naše rady posilní aj Miroslav Repáň, hráč ll. ligy SFZ – MŠK Žilina (vitaj doma
Miro, nech sa Ti darí, nech sa darí aj celému mužstvu).
Prajeme vám pevné zdravie, odhodlanie a chuť po víťazstvách, pohodu
v rodinách a vytúžený postup do V. ligy.
Po turnaji prebehlo tak očakávané
žrebovanie tomboly:
1. cena - horský bicykel
2. cena - kosačka
3. cena - záhradný gril
4. cena - spací vak
5.-12. cena – 2 x darčekový
kôš, darčekový kôš syrový, perá,
kalkulačky, večera v Pizzerii u Babky
a mnoho ďalších krásnych cien.
Starosta obce odovzdal 20
futbalových lôpt
A mužstvu
dospelých pre zdarné vykročenie
do jesennej súťaže.
Ďakujeme sponzorom a všetkým,
ktorých futbal v našej obci baví.
Ďakujeme starým pánom, ktorí
spestrili toto športové popoludnie
futbalovým stretnutím, ďakujeme
varínskym mažoretkám za ich krásne
vystúpenie.

Sponzori podujatia:
Obec Varín, Tomašov Miroslav, Varínska tlačiareň – p. Buchta, Stavoglobal – p.
Tichák, Avantgarde – p. Bugáň, Bar Amfora, Terra Varna – p. Hodoň, Pizzeria
u Babky, Boka Pavol, Kubovich Pavol, Prvá stavebná sporiteľňa, Autoservis
Joras Varín – p. Bačinský, Ľubomír Filip.

Varínčan

FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE
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UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
Aj tento rok Obec Varín privítala 17. júna 2014 v obradnej miestnosti nových občanov. Do matriky sa ich pripísalo 28.
Prítomných rodičov, starých rodičov a krstných rodičov privítal starosta obce pán Miroslav Williger slovami:
„V živote človeka sú chvíle, na ktoré každý rodič túžobne čaká a tieto sa mu vpisujú do vedomia. Dnes, keď držíte
na rukách svoje dieťa, sa táto chvíľa naplnila. Dieťa je svedectvom Vašej lásky . Je odmenou za lásku, s akou ste
ho očakávali a prijali, tiež Vašim darom k životu. Milujte svoje deti, ktoré vlastnia hodnoty nám dospelým už
odoprené. Nevinnosť a čistota – pre nás ideál a túžba, pre deti skutočnosť. “
Ing. Eva Sauerová

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKU VO VARÍNE
Dňa 27.06.2014 sa v školách rozdávalo vysvedčenie, počasie
školákom prialo a táto slávnostná udalosť prebehla v slnkom
zaliate popoludnie. Stalo sa už zvykom, že žiaci, ktorí na ZŠ s MŠ
O. Štefku vo Varíne dosiahli výborné výsledky dostali diplom,
ktorým sa preukázali v cukrárni Katka na Námestí svätého

Floriána a podľa vlastného výberu dostali veľkú zmrzlinu. Aj
takýmto skromným spôsobom chceme v rámci MLADÉHO
ZÁCHRANÁRA motivovať naše deti k lepším výsledkom v škole.
Desať mesiacov žiaci plnili svoje školské povinnosti a ich
snaha je odzrkadlená vo výsledkoch, ktoré majú pred sebou
vo forme vysvedčenia. Teraz sú pred nami prázdniny,
ktoré poskytnú oddych a načerpanie nových síl
do ďalšieho školského roka. V budúcnosti chceme
pripraviť projekt a budeme sa snažiť, aby boli
ocenení žiaci, ktorí úspešne reprezentovali školu na
rôznych športových, umeleckých, či vedomostných
súťažiach, olympiádach... Diplomy a pekné ceny
si domov odnesú všetci tí, ktorí sa počas roka
najintenzívnejšie zapoja do zberu papiera, ale aj
žiaci za zber PET fliaš. Všetkým učiteľom, žiakom a
priateľom želáme príjemné prežitie celých prázdnin,
hlavne bez chorôb a úrazov a načerpanie nových síl
do budúceho školského roku.

poslanec Žilinského samosprávneho kraja
Ľubomír Sečkár

Varínčan
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VARÍNČANIA NA DIAĽKOVOM POCHODE MALOU FATROU
Partia nadšencov hôr sme sa
dohodli, že si dáme trochu do tela
a zúčastníme sa 2. ročníka originálnej
akcie s názvom Malofatranská
100-vka. Ide o diaľkový turistický
pochod a horský beh v Malej
Fatre. Organizátori však tento
rok, na rozdiel od minulého,
ponúkli aj polovičný variant, čiže
,,Malofatranskú 50-tku“. Zvolili sme
si teda túto kratšiu trasu. Predsa len
dokončiť 100-vku s prevýšením cca
6800 m (Terchová – Fačkovské sedlo
neďaleko Kľaku) v limite 32 hodín je
pre dobre trénovaných borcov.

Naša trasa, dlhá 51 km s prevýšením
cca 3600 m, viedla z Terchovej
do Nezbudskej Lúčky výhradne
červenou po hrebeni. Z 300
prihlásených horalov sa na štart 5.
júla o 6:00 pod sochou Jánošíka
v Terchovej postavilo okolo 250
kusov z viacerých štátov Európy. Tri
najnáročnejšie úseky sa nachádzali
na úvodných kilometroch. Zo
Štefanovej sa však vďaka rannému
chladu šliapalo do Medziholia
pomerne svižne. Na Veľkom Rozsutci
dal zabrať nárazový vietor – tí ľahší
mali čo robiť, aby ich nesfúklo

a udržali sa na skale. Minulý ročník
tu však úradovala blýskavica a,
bohužiaľ, vybrala si za to daň
v podobe života turistu. Keďže sa
Rozsutec šiel zrána, súťažiaci mohli
bez zdržania na reťaziach tento
dominantný kopec rezko vybehnúť
a druhou stranou aj zbehnúť. Ten
víkend sa konali Cyrilometodské dni
a spolu s priaznivým počasím bolo na
kopcoch množstvo turistov. Menej
zdatnejší z nich by v exponovanejších
úsekoch s reťazami pretekárov
dosť brzdili. Cez Petrovú sme
pokračovali ku zázrivskému kostolu

ako kedysi v predmikulášskom
čase na mandarinky. Na Malom
Kriváni sa, ako zvyčajne, zatiahlo
a v okolitých dedinách už poriadne
lialo. Organizátori zvolili zo sedla
Priehyb traverz po žltej, na ktorej nás
konečne osviežil aj mierny dážď. Ešte
po zelenej výbeh na Suchý a opatrne
mokrým zbehom dolu k Chate
pod Suchým na občerstvovačku.
Nakoniec sme cez Starý hrad prefrčali
do cieľa ,,päťdesiatkárov“ pri kompe
v Nezbudskej Lúčke. Tam však
,,stovkárov“ po krivánskej čakala
ešte druhá polovica – lúčanská časť.
V itinerári nám hneď skontrolovali
povinné zápisky z viacerých
stanovísk.

Okrem silného zážitku máme
ako spomienku diplom za úspešné
absolvovanie trasy v limite do 15
hodín. Nie všetkým sa to podarilo
– kvôli zdravotným problémom,
zraneniam a vyčerpanosti to niektorí
vzdali. Taktiež podaktorí stovkári si
to v Nezbudskej Lúčke rozmysleli
a ďalej nepokračovali. Usporiadatelia
zorganizovali
akciu
kvalitne
a pripravili pohodové zázemie. Aj
medzi súťažiacimi vládla priateľská
atmosféra – okrem súťaženia na
trati. Toto vydarené podujatie vrelo
odporúčame a o rok sa vidíme na jej
treťom ročníku!

Stúpanie na Rozsutec
na občerstvovačku a cez krásnu
časť Biela druhým náročným
stúpaním opäť do Medziholia,
kde boli pod zub sladké dobroty
a potrebné tekutiny. Pokecali sme
s chlapíkmi z Horskej služby a vydali
sa na nie príliš obľúbený Stoh. Ten
predstavoval posledný z troch
najťažších úsekov trate. Poctivo si
ho vyšliapete a nadmorskú výšku
hneď aj poctivo stratíte. Cestou na
Chatu pod Chlebom poriadne pieklo
a kto sa ráno nenatrel ochranným
krémom, banoval. Na chate bola
ďalšia občerstvovačka, doplnili sme
energiu a trielili späť na hrebeň.
Tešili sme sa na prameň hneď za
Pekelníkom, pri ktorom bola fronta

bukrieta
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ČAROVNÁ KÚDEĽNÁ IZBA TETY OTKY
Obec Varín aj cez tohoročné letné prázdniny organizuje
pre deti letný animovaný program, ktorý je plný
zábavy, náučných programov, fantázie a výletov. Vo
štvrtok dňa 17. júla sme išli s deťmi na výlet do Strečna
a zastavili sme sa v čarovnej, kúdeľnej izbe tety Otky,
ktorá nás všetkých privítala, ponúkla nás domácou
bazovou limonádou a osúškom, ktorý nám chutil. Všetko
tu dýchalo históriou. Potom nám porozprávala, ako ľudia
už na starom Olympe v Grécku vyrábali – tkali plátno.
Tiež o súťaži bohyne Atény, ktorá vyzvala smrteľníkov na
súboj, kto utká najkrajšie plátno . Tu sa zrazu prihlásil
predškolák Maťko Šťastný a povedal: „prepáčte, ale
ja asi viem o čom hovoríte. Súboju sa zúčastnila aj

Arachne, ktorá tkala najkrajšie plátno, však predbehla
ju bohyňa Aténa a tá potom zhodila všetky devy, ktoré
tkali z vysokého brala, len Arachne premenila na pavúka.
Pavúky od toho času tkajú siete – pavučiny. “ Maťa sme
pochválili za správnu odpoveď. Ďalej sme sa dozvedeli
ako sa pestuje ľan, ako sa suší, ako sa spracúva na
vlákno, ktoré je nutné vyčesať, potom dať na kúdeľ a na
kolovrátku sa z neho spriadajú nite. Všetky tieto činnosti
si deti mohli vyskúšať. Vyvrcholením bolo tkanie kobárov
na starých krosnách. Každé dieťa zatkalo jedno klbko
farebných handričiek.
Na záver sme sa podpísali do pamätnej knihy v kúdeľnej
izbe a poďakovali sme sa tete Otke za zaujímavý výklad.

Varínčan
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NA TÁBORE V RAJCI
V dňoch 7. – 11. júla 2014 Farský úrad vo Varíne
zorganizoval pre deti z farnosti farský tábor Páčik v
Rajci. Jeho hlavnou témou boli dary Ducha Svätého.
Deti, vedené svojimi animátormi a vdp. kaplánom
Dušanom Peckom, v skupinkách získavali indície, ktoré
im poskytovali bohaté informácie o každom jednotlivom
dare. Nielen deti, ale aj animátori sa takto učili spolupráci
a tolerancii voči ostatným.
Týždeň sme začali sv. omšou, neskôr nasledovala cesta
do cieľa. Radostnou a osviežujúcou chvíľou bolo jedno
z prekvapení, ktoré na nás čakalo v podobe kúpaliska,

nielen pre malých, ale aj pre veľkých. Každý jeden deň
bol plný zábavy, hier, skvelého jedla, ale aj oddychu. Vo
štvrtok sme boli poctení vzácnou návštevou z domova.
Prišli rodičia niektorých detí a s nimi aj pán starosta
Miroslav Williger, ktorý nám priniesol aj sladký darček.
My sme sa potom pochválili programom, ktorý sme mali
pripravený. Bol zlatým klincom celého večera.
Tábor v piatok musel skončiť, čo nám bolo všetkým
ľúto, ale už teraz sme si istí, že o rok sa stretneme opäť.
Text a foto: Veronika Krajčíková

16

Varínčan

PRVÉ PRÁZDNINOVÉ PRETEKY NÁM PRIPRAVILI NAŠI MLADÍ RYBÁRI
Dňa 28.6.2014 sa na Váhu vo Varíne uskutočnili rybárske preteky o pohár predsedu obvodnej organizácie č.5. Mladí
rybári sa okrem uvedených pretekov zúčastňujú aj brigád pri čistení tokov Varínky, ako aj čistenie brehov Váhu . Takto
prezentujú svoju činnosť a lásku k prírode, o ktorú je potrebné sa aj starať. Nemôžeme byť ľahostajní k svojmu okoliu.
Okrem krásnych úlovkov na samotnej súťaži, bol pripravený aj chutný guláš a sladkosti pre našich najmenších. Krásne
ceny spestrili celú súťaž.
Prajme si, aby takýchto podujatí bolo pre naše deti čo najviac.
Ďakujeme všetkým zúčastneným, ďakujeme sponzorom za krásne podujatie.
MD.

PRETEKY O POHÁR PREDSEDU OBO č.5 VARÍN V LOVE RÝB NA PLÁVANÚ
Výsledky pretekov „O Pohár predsedu ObO č. 5, Varín 2014“ - kategória ,,Deti“ od 3 do 6 rokov
štand

Priezvisko, meno

Vek

Súčet dĺžok ulovených rýb na bodovacích lístkoch v cm

Koniec

Najdlhšia

Dĺžka

Poradie

1

Romančíková Linduška

5

190,5

190

170,5

12:30

20

1537,5

1.

24

Bulka Richard

5

325

370

329,5

12:30

21

1024,5

2.

18

Štohr Jakub

6

165,5

172,5

53

12:30

21

391

3.

16

Tomašov Marek

6

169

125

12:30

18,5

294

4.

22

Švejdík Timotej

6

124,5

12:30

19

124,5

5.

23

Both Oliver

6

0,0

12:30

0,00

12.

178,5

184

190

174

260

Varínčan
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PRETEKY „Pohár predsedu ObO Varín 2014“ - kategória ,,Deti“ od 7 do 14 rokov
štand

Priezvisko, meno

Vek

Súčet dĺžok ulovených rýb na bodovacích lístkoch v cm

Koniec

Najdlhšia

Dĺžka

Poradie

3

Repáň Peter

14

191,5

186,5

166,5

191,5

201,5

120

12:30

21,5

1393,5

1.

10

Ďurina Filip

8

160

161

162,5

160

160,5

115,5

12:30

18

919,5

2.

9

Pastorek Marek

9

166,5

163

166,5

158,5

175

66

12:30

24

895,5

3.

2

Kubala Peter

10

165

170,5

160

164

86

12:30

20

745,5

4.

25

Janíček Jozef

12

177,5

162,5

180,5

166,5

49,5

12:30

40

736,5

5.

7

Habrún Matúš

12

180

209,5

160,5

159,5

12:30

30

709,5

6.

4

Dudáš Teodor

10

169,5

171,5

86

12:30

33

427

7.

8

Ploštica Patrik

14

162,5

165

50

12:30

20

377,5

8.

20

Franek Jozef

10

130

125

12:30

20

255

9.

21

Kubička Róbert

14

211,5

12:30

34,5

211,5

10.

11

Ohák Sebastián

10

176,5

12:30

17

176,5

11.

17

Franek Denis

7

172

12:30

18

172

12.

12

Kvašňovský Filip

7

164

12:30

18

164

13.

5

Mičo Michal

6

79

12:30

17

79

14.

23

Kováč Dávid

7

56,5

12:30

20

56,5

15.

6

Kvašňovský Lukáš

13

42,5

12:30

15,5

42,5

16.

13

Sagan Sebastián

7

0,0

12:30

0,0

0,0

17.

19

Zubčeková Kristínka

10

0,0

12:30

0,0

0,0

17.

161,5

174,5

PRETEKY „ Pohár predsedu ObO Varín 2014“ - kategória ,,Mládež“ od 15 do 18 rokov
štand

Priezvisko, meno

Vek

Súčet dĺžok ulovených rýb na bodovacích lístkoch v cm

Koniec

Najdlhšia

Dĺžka

Poradie

34

Pastorek Jozef ml.

17

373

313

327

12:30

19

1328

1.

32

Hulín Dominik

16

220

190,5

218,5

12:30

19

629

2.

31

Šenkár Kristián

17

150

172,5

12:30

17

332,5

3.

33

Štefánik Martin

17

196

12:30

18

196

4.

36

Vojtek Adam

18

180

12:30

17,5

180

5.

35

Bugáň Dominik

16

81

12:30

17

81

6.

315

Ďakujeme sponzorom: MsO SRZ Žilina, Martin Šuštiak, Miroslav Tomašov, Ján Hodoň - Bar Amfora,
Rybárske potreby - Juraj Lučaník, Peter Bugáň - MiPe plast s.r.o., starosta Obce Varín - Miroslav Williger
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LETNÝ ANIMOVANÝ PROGRAM
Aj cez tieto letné prázdniny usporiadala Obec Varín letný animovaný program pre deti. Je rozdelený do dvoch
turnusov. Prvý turnus prebiehal v čase od 14. – 25. júla 2014 a zúčastnilo sa ho 25 detí.
Každé ráno sme sa stretávali v knižnici, kde bol pripravený zaujímavý program. Čítali sme román Julesa Verna, hrali
sme sa hry Človeče, nehnevaj sa a Pexeso, kreslili sme, čo sme zažili na výlete, robili sme obložené chlebíčky, na
ktorých si deti potom pochutili no a najviac sa deťom páčili výlety do okolia Varína.
Veľmi sa vydaril deň v Strečne v Čarovnej kúdelnej izbe tety Otky. Deti boli veľmi očarené všetkým tým, čo tam videli
a zažili. Svoje zážitky aj výtvarne stvárnili. Z výtvarných prác pripravíme v septembri v knižnici výstavu.
V stredu 16. júla boli deti na programe v Škole ochrany prírody Malá Fatra vo Varíne. Počas celého programu sa nám
venovala pani Mgr. Alena Badurová. Veľmi pekne jej ďakujeme. Program, rozprávanie, filmy a praktické cvičenie deti
veľmi zaujali.
Ďalší deň sme si spravili výlet na Koňhoru a prešli sme aj do osady Želehosť. Veľa detí túto časť Varína vôbec
nepoznalo, hovorili, že sú tu prvýkrát. Počasie sa vydarilo, deti sa na lúke vyšantili a vôbec sa im nechcelo ísť domov.
Krásny výlet bol aj pod majestátnou Jedľovinou pri prameni Félix. Potom sme sa zastavili na chate u pána Bohačiaka
na občerstvenie. Pizza deťom veľmi chutila.
Posledný deň sme boli na Budatínskom zámku. Deti videli obnovenú zámockú vežu a jej výstavné exponáty.
Z vrchu sme sledovali panorámu Žiliny. Našej pani sprievodkyni kládli veľa otázok. Na záver sme sa zapísali do
pamätnej knihy. V zámockej záhrade deti obdivovali vysoké stromy a ich hrubé pne. Na záver si deti pochutili na
sladkostiach a zmrzline.
ES.

Varínčan
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VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 5€

Výherca z čísla 6/2014: Anton Andorvič.
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Varínčan

VARÍN CUP 5.7. – 6.7.2014
Varínsky lukostrelecký klub usporiadal už 3. ročník
Medzinárodných Lukostreleckých pretekov Varín
Cup 2014. Tento pretek bol zaradený do Európskeho
pohára Grand Prix. Účasť pretekárov z deviatich krajín
naznačovala veľkú konkurenciu medzi pretekármi.
Varínska trať patrí v Európe medzi najnáročnejšie
a najkrajšie. Už reportéri z piatich zahraničných televízii
ohodnotili náš kraj a panorámu ako jednu z najkrajších
v podnikoch Grand Prix. Súťaž sa konala v sobotu a v
nedeľu, kde súťažiaci mali postavených 35 zvierat 3D
na okruhu 4 km. Trať preverila aj tých zdatných, ako aj
najmenších pretekárov. V sobotu sa ešte pred večerom
konala aj streľba na diaľku, kde dominovali pretekári z
Rakúska, Slovenska a Dánska. Nestratili sa ani domáci

lukostrelci, kde hlavne naše nádeje stáli na stupni víťazov.
Účasť 196 lukostrelcov, troch majstrov Európy a mnohých
skúsených strelcov naznačovala, že to bude boj až do
samého konca. Výsledky boli tesné. A tak krásne poháre
a medaily putovali aj do zahraničia, aj na Slovensko.
Medzi víťazmi boli aj naši lukostrelci Mirko Janík, Zuzka
Gulášová, Jakub Kopal a Darinka Paľová.
Za pomoc pri organizovaní by sme chceli poďakovať
všetkým, ktorí nám pomohli, hlavne Obecnému úradu
Varín, ktorý nám zakúpil poháre pre víťazov, ako aj pánovi
starostovi, ktorý sa zúčastnil preteku. Spravili sme si
krásnu reklamu doma aj v zahraničí, čo potvrdilo mnoho
pretekárov, ako aj ohlasy médií. Takto sme zviditeľnili
Varín v čo najkrajšom svetle.
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