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Výsledky volieb
Storočnica Palčovičovcov
Úspechy našich futbalistov
Školské okienko
Adventná zbierka sladkostí
Oznamy obce
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Varínčan

DEVIATE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VARÍNE V ROKU 2014
UZNESENIE č. 64/2014 - procesné
UZNESENIE č. 65/2014
z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v roku 2014, konaného 03.11.2014 k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Konštatuje
1.
že C-KN pozemky parcela č.:
t 818/7 – záhrada o výmere 8m2,
t 3207/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2
považuje za prebytočný a neupotrebiteľný majetok
a obec ho nepotrebuje na plnenie svojich úloh.
b)
Berie na vedomie
1.
že zámer bol zverejnený na úradnej tabuli
a internetovej stránke Obce Varín od 08.10.2014 do
24.10.2014 pod číslom 81/2014
2.
že uznesenie je potrebné schváliť trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.
c)
Schvaľuje
1.
predaj C-KN pozemkov parcela č.:
t 818/7 – záhrada o výmere 8m2,
t 3207/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
9 m2
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného
zreteľa pre žiadateľa Ján Noga a manželka Jarmila Nogová,
Antona Bernoláka 831/18, Varín, za cenu 14 €/m2 z dôvodu,
že žiadatelia tieto pozemky dlhodobo užívali v domnienke,
že sú ich vlastníkmi, majú ich z tohto dôvodu niekoľko rokov
oplotené a postavený plot tvorí prirodzenú hranicu okolo
plánovaného chodníka.
Hlasovanie číslo 595
Hlasovanie za prijatie procesného uznesenia č. 65/2014.
Prítomnosť/kvórum:
9/5
Hlasovanie:
za: 9
Ing. Marián Androvič, Karol Boka,
Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Štefan Noga, Ľudmila
Porubčanská, PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček,
Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo procesné uznesenie č.
65/2014.
UZNESENIE č. 66/2014
z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v roku 2014, konaného 03.11.2014
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Konštatuje
1.
že C-KN pozemok parcelu č. 2051/8 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 10 m2 považuje za
prebytočný a neupotrebiteľný majetok a obec ho
nepotrebuje na plnenie svojich úloh.
b)
Berie na vedomie
1.
že zámer bol zverejnený na úradnej tabuli
a internetovej stránke Obce Varín od 08.10.2014 do
24.10.2014 pod číslom 80/2014.
2.
že uznesenie je potrebné schváliť trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.
c)
Schvaľuje
1.
zámer predať C-KN pozemok parcela č. 2051/8 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 10 m2 podľa § 9a ods. 8 písm.
e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa pre
žiadateľa Peter Haluška a manželka Jana Halušková,
Veľká Okružná 1305/9, Žilina, za cenu 14 €/m2 z dôvodu,
že žiadatelia majú na uvedenej nehnuteľnosti postavenú
garáž a pozemok pod garážou majú vysporiadaný od
roku 1993, kedy uzatvorili kúpnu zmluvu s obcou.
2.
Odpočítanie kúpnej ceny 1715,00 Kčs (po prepočte
konverzným kurzom 30,1260/1 € predstavuje sumu
56,93 €) z roku 1993 od súčasne stanovenej kúpnej ceny
140 €. Konečná kúpna cena za C-KN pozemok parcela č.
2051/8 predstavuje 83,07 €.
Hlasovanie číslo 596
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 66/2014.
Prítomnosť/kvórum:
9/5
Hlasovanie:
za: 9
Ing. Marián Androvič, Karol Boka,
Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Štefan Noga, Ľudmila
Porubčanská, PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček,
Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 66/2014.
UZNESENIE č. 67/2014
z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v roku 2014, konaného 03.11.2014
k bodu Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne

a)
Schvaľuje
1.
Dotáciu pre Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti
Varín, n.o. na odstránenie havarijného stavu na výťahu
(frekvenčný menič KDL 16) v maximálnej výške 4200,00 €.
Hlasovanie číslo 597
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 67/2014.
Prítomnosť/kvórum:
9/5
Hlasovanie:
za: 9
Ing. Marián Androvič, Karol Boka,
Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Štefan Noga, Ľudmila
Porubčanská, PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček,
Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 67/2014.
UZNESENIE č. 68/2014
z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v roku 2014, konaného 03.11.2014
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi
obce.
Hlasovanie číslo 598
Hlasovanie za prijatie návrhu poslanca Ing. Jozefa Kabatiera.
Prítomnosť/kvórum:
9/5
Hlasovanie:
za: 7
Karol Boka, Ing. Michal Cvacho,
Ing. Jozef Kabatier, Štefan Noga, PaedDr. Emília Surovcová,
Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 2
Ing. Marián Androvič, Ľudmila
Porubčanská
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 68/2014.
UZNESENIE č. 69/2014
z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v roku 2014, konaného 03.11.2014
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Zapožičanie športového areálu Juraja Sobolu
pre Bears rugby Žilina na Majstrovstvá Slovenska
v rugby na termín 8.11.2014 za prevádzkové
náklady.
Hlasovanie číslo 599
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.69/2014
Prítomnosť/kvórum:
9/5
Hlasovanie:
za: 8
Ing. Marián Androvič, Karol Boka,
Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská, PaedDr. Emília Surovcová,
Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 1
Ing. Marián Androvič
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 57/2014.
UZNESENIE č. 70/2014
z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v roku 2014, konaného 03.11.2014
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Vybudovať prístupové chodníky k pozemkom A5,
A4, C9 (urbanisticko-architektonické riešenie IBV
Kamence časť II), podľa skutočného geodetického
zamerania v rámci realizácie miestnej komunikácie
Andreja Hlinku.
Hlasovanie číslo 600
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 70/2014.
Prítomnosť/kvórum:
9/5
Hlasovanie:
za: 9
Ing. Marián Androvič, Karol Boka,
Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Štefan Noga, Ľudmila
Porubčanská, PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček
Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 70/2014.

Dočkáme sa snehu?
foto: Štefan Cvacho
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

ŠTVRTÉ ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VARÍNE V ROKU 2014
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodený náš drahý Spasiteľ
Nebo sa sklonilo k zemi,
pri Ježiškovom narodení.
Najdrahší dar nám samé nebo zoslalo,
keď sa z čistej Panny Márie dieťa narodilo.
To dieťatko, Kráľ neba a zeme,
zvolilo chudobu a jasle studené,
aby nám ukázalo, ako správne žiť
a krotiť chamtivosť, pýchu a zlobu,
ktorá v našich srdciach vládne.
Čo Ti Ježiško k jasličkám prinesieme?
Máme len svoju úbohosť a prázdne dlane.
Požehnaj tie dlane, aby boli pre všetkých,
s ktorými sa stretneme, s láskou
a štedrosťou otvorené.
Ježiško náš milý,
prosíme Ťa v tejto chvíli,
udeľ nám do Nového roka hojnosť
Božích milostí, aby sme ho prežili
v pokoji a radosti.
Nech pokoj, o ktorom anjeli pri Tvojom
narodení po betlehemských nivách spievali,
zavládne aj medzi nami, hlavne v rodinách,
medzi národmi a po celej zemi.

1D{LMXELODQWL
V decembri okrúhle narodeniny
oslavujú:
Hrivová Anna
Marčeková Margita
Kubíková Helena
Repáň Viktor
Bulejčíková Edita

90
90
85
80
75

Kubalová Štefánia
Vlkolačková Helena
Zelina Ján
Boková Helena
Novosadová Viktória
Sobolová Štefánia
Hodoňová Ružena
Tlachač Ján
Cvacho Pavol
Halušková Sidónia
Behúň Ján
Hoštáková Janka
Ing. Cáder Emil
Solárová Magdaléna
Sobolová Silvia

91
89
88
86
79
78
74
74
74
74
72
71
71
71
71

=RVREÂ{LOLVD

Ing. Daniel Slabý a Monika Pojezdalová

2SXVWLOLQÂV
Mária Mihová

04.03.1924

23.11.2014

Viktória Novosadová

POĎAKOVANIA
Dovoľte mi, aby som sa poďakovala všetkým
občanom Varína, ktorí mi v Komunálnych
voľbách 2014 prejavili svoju dôveru a odovzdali
mi svoj hlas.
Úprimne si vážim vaše rozhodnutie a ešte raz
ďakujem.
Ing. Zuzana Akantisová

Všetkým prispievateľom do
Varínčana ďakujeme za príspevky
v roku 2014 a tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu.

Aj touto cestou ďakujem všetkým Varínčanom,
ktorý v sobotu 15. 11. 2014 prišli voliť a podporili
ma svojím hlasom.
Vážim si vašu dôveru a cením si každý jeden
hlas.
S úctou a vďakou
Ing. Michal Cvacho
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VÝSLEDKY HLASOVANIA PRE VOĽBY DO SAMOSPRÁVY OBCE VARÍN
V sobotu 15.11.2014 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí. Výsledky hlasovania na starostu Obce Varín
a poslancov Obecného zastupiteľstva vo Varíne sú uvedené v tabuľke.
Vzhľadom k tomu, že dvaja najúspešnejší kandidáti na starostu obce získali rovnaký počet hlasov, uskutočnia sa vo
Varíne nové voľby starostu obce. Predseda NR SR určil termín ich konania na sobotu 7. marca 2015.

6WDURVWD

Poradové
íslo

3
5
4
1
2

Meno a priezvisko
Michal Cvacho, Ing.
Karol Tichý, Mgr.
Katarína Schmidtová
Zuzana Akantisová, Ing.
Mariana Bohaiaková, Mgr.

Politická strana
Nezávislý kandidát
SMER - sociálna demokracia
Nezávislá kandidátka
Nezávislá kandidátka
Slovenská národná strana

VO 1
OcU

VO2
ZŠ

VO3
Matica

Súet

189
222
60
55
30

241
143
54
49
33

201
266
87
67
61

631
631
201
171
124












124
141
112
113
128
128
100
119
124
143
132
105
144
89
126
96
91
52
39
28












126
109
87
128
89
102
155
116
91
88
82
81
87
119
67
72
68
46
42
39












152
145
188
136
159
144
119
139
153
128
127
149
94
109
81
97
104
106
67
58












402
395
387
377
376
374
374
374
368
359
341
335
325
317
274
265
263
204
148
125
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

0LURVODY:LOOLJHU
ďXERPtU6HþNiU
,JRU&YDFKR
/HQND-DQtNRYi0JU
-iQ%XJiĖ,QJ
0DUWLQ/RSXãDQ
/HQND0LORYi0JU
0DUHN7DEDþHN
-DQD-DNXEþtNRYi0JU
0DULDQD%RKDþLDNRYi0JU
3HWHU=LPHQ
Andrea Rosenbergová, Ing.
Karol Mestický, Ing.
Juraj Synák
Róbert Matejík
Michal Rendek
Ján Michálek, Ing.
Vladimír Rosenberg
Miroslav Zatrák
Ingrid Štefániková
Tomáš Strásky, Ing.
Ingrid Trizuljaková
Adriana Šastná, Bc.
ubomír Ondruš
Michal Androvi
Alica Maloyerová, Ing.
Anna Baínska
Juraj Sauer, Ing.
Beáta Toposká, Ing.
Lucia uptáková, Mgr.
Emil Mucha

1H]iYLVOêNDQGLGiW
60(5VRFLiOQDGHPRNUDFLD
60(5VRFLiOQDGHPRNUDFLD
1H]iYLVOiNDQGLGiWND
1H]iYLVOêNDQGLGiW
1H]iYLVOêNDQGLGiW
1H]iYLVOiNDQGLGiWND
1H]iYLVOêNDQGLGiW
1H]iYLVOiNDQGLGiWND
6ORYHQVNiQiURGQiVWUDQD
60(5VRFLiOQDGHPRNUDFLD
Nezávislá kandidátka
SMER - sociálna demokracia
SMER - sociálna demokracia
SMER - sociálna demokracia
SMER - sociálna demokracia
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Kresanskodemokratické hnutie
Kresanskodemokratické hnutie
Nezávislý kandidát
SMER - sociálna demokracia
Kresanskodemokratické hnutie
Nezávislý kandidát
SIE
SMER - sociálna demokracia
SMER - sociálna demokracia
SMER - sociálna demokracia
Kresanskodemokratické hnutie
Slovenská národná strana
Komunistická strana Slovenska

V zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov Obec Varín zverejňuje, že ku dňu 4.12.2014 má
3 803 obyvateľov.

Varínčan
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9LDQRĀQp VYLDWN\ 2SlĨ QiP SR URNX
QHçQHNOHS~QDGYHUH3ULSUDYPHVDQD
QHDY\FKXWQDMPHVLLFKVRYåHWNìPĀR
N QLP SDWUt 9HĊ ĀDV 9LDQRF MH ĀDVRP
YìQLPRĀQìPD]i]UDĀQìP
1DURGHQLHPDOpKR-HçLåNDMHQDMNUDMåRX
XGDORVĨRX Y GHMLQiFK ĕXGVWYD D SUHWR
VL MX URN ĀR URN SULSRPtQDPH $M QDåH
SRGYHGRPLH FtWL VLOX WRKWR ]i]UDNX
NWRUìQDQiVS{VREtRĀLVĨXM~FRS{VREt
DNREDO]DPQDUDQX
9LDQRFH V~ REGREtP UDGRVWL SRNRMD
D OiVN\ 9 QHRSDNRYDWHĕQHM DWPRVIpUH
VDVWUHWiYDPHYURGLQQRPNUXKXWHåtPH
VD]SUtWRPQRVWLQDMEOLçåtFKQDY]iMRP
VD REGDU~YDPH SUHçtYDPH QiGKHUQì
SRNRM Y GXåL L Y VUGFLDFK 2EMDYXMHPH
VDPLVHEDD]RVYRMHMGREURW\QDGHĕXMHPH
LQìP8YHGRPXMPHVLVLOXSULDWHĕVWYD
OiVN\~FW\DREHWDYRVWL

9PHQHYHGHQLD2EFH9DUtQ9iPFKFHP
YiçHQtVSROXREĀDQLD]DçHODĨUDGRVWQp
DSRNRMQpSUHçLWLHYLDQRĀQìFKVYLDWNRY
9åHWNRGREUpçHOiPVSROXSUDFRYQtNRP
EìYDOìP DM QRYR]YROHQìP SRVODQFRP
REHFQpKR ]DVWXSLWHĕVWYD XĀLWHĕRP
SRGQLNDWHĕRP D YåHWNìP NWRUt URELD
GREUp PHQR QDåHM REFL 3RçHKQDQp
SUHçLWLH 9LDQRF çHOiP DM GXFKRYQìP
VSUiYFRP QDåHM IDUQRVWL 2VRELWQH
SR]GUDYXMHP D YåHWNR GREUp SUDMHP
GHĨRP POiGHçL YDUtQVN\P URGiNRP
D  REĀDQRP NWRUt ] DNìFKNRĕYHN
G{YRGRY SUHçLM~ 9LDQRFH PLPR VYRMKR
GRPRYD 7RXWR FHVWRX SR]GUDYXMHP
DM VWDUìFK D FKRUìFK VSROXREĀDQRY
D SUDMHP LP DE\ DM QDSULHN PQRKìP
ĨDçNRVWLDP NWRUp PRçQR GHQQRGHQQH
SUHçtYDM~ SUHçLOL 9LDQRFH Y UDGRVWL
DSRNRML
9içHQt VSROXREĀDQLD YåHWNìP 9iP
ĊDNXMHP ]D SRPRF D SRGSRUX SUL
EXGRYDQt QDåHM REFH 3UDMHP 9iP
SRçHKQDQp SUHçLWLH 9LDQRF Y VUGFL
YHĕD OiVN\ UDGRVWL GREURW\ D SRNRMD
'R QRYpKR URND YVW~SPH V W~çERX
DRGYDKRXNRQDĨOHQGREUpYHFL
6~FWRX
0LURVODY:LOOLJHUVWDURVWDREFH
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HALLOWEEN A VŠETKÝCH SVÄTÝCH
V mesiaci november sme prežili duchovné sviatky –
Všetkých svätých a Všetkých verných zosnulých, sviatok
nazývaný aj Dušičky. Keďže sme v srdciach veľmi
naklonení tým, čo nás opustili a odišli do večnosti, strávili
sme veľa času prípravou hrobov, chystaním dekorácií na
cintoríny a viackrát ako inokedy sme sa s Ježišom v srdci
modlili za našich blízkych v nádeji, že prídu do večnej
radosti.
V posledných rokoch sa však dostáva do našej kultúry
niečo, čo tu nebolo, je to viac-menej obchodný ťah, ale
ak to aj nevidíme, s kultúrou Zlého – sviatok, ktorý je tak
veľmi prezentovaný – Halloween. V rodinách, kde máme
malé deti, sme im ešte o tomto „sviatku“ nehovorili,
s touto témou sa však čoskoro stretnú, tak ako ich starší
súrodenci či kamaráti. Vieme však určite a to im budeme

hovoriť, že tento „sviatok“ je oslavou smrti, násilia
a vôbec netúžime po tom, aby v srdciach našich detí boli
zakorenené takéto myšlienky. Práve tieto novembrové
dni sme spolu venovali čas našim príbuzným a aj
v budúcnosti plánujeme spoločne pripravovať hroby
a modliť sa za zomrelých.
Myslíme si, že by bolo dobré ponúknuť alternatívu
Halloweenu – viac hovoriť v rodinách a škole počas tohto
dušičkového času o sviatkoch spomínaných v úvode
príspevku, spoločne si pozrieť vhodný film, či vypočuť
pieseň, pripraviť dekorácie na hroby našich blízkych,
spoločne sa pomodliť za našich zomrelých, porozprávať
si o ich živote a ich mieste v našej rodine a v obci, zasvietiť
na hroboch či pri kríži na cintoríne sviečku...
Chovanovci, Michaľakovci a ďalšie rodiny s deťmi

Halloween áno či nie? Jednoznačne odpovedám áno.
Človek je tvor spoločenský a hravý, a preto potrebuje
(najmä v detskom veku) nejakú zábavu. Dôležité je, aby
sa oslavovalo niečo, čo za oslavu stojí. A Halloween je
takouto vhodnou oslavou. Pozrime sa ku koreňom tejto
populárnej párty.
Halloween je slovo, ktoré pochádza zo stredovekej Británie
a Írska. Slovom „hallows“ označovali „svätých“. A „All
Hallows Even“ alebo „Hallowe’en“ znamená v slovenskom
preklade „predvečer sviatku všetkých svätých“. Preto
je nezmysel hovoriť, že Halloween je pohanský
sviatok. Halloween je len staroanglickou verziou nášho
„Všetkých svätých“. A pohania všetkých svätých predsa
neoslavovali. Oslavovala ich Cirkev už od prvých storočí.
Táto oslava v rôznych kútoch sveta prijala určité miestne
prvky a zvyky, a tak sa Všechsvätých v rôznych končinách
slávi rozdielne. Jedným z amerických miestnych zvykov
je pripomínať si osobu prostredníctvom jej spodobenia
– napríklad prezlečením sa za ňu.
Avšak to, čo dnes nazývame halloweenom, nie je nič iné

ako okultistický rituál vzývania zlých duchov v detskej
verzii. S pôvodným Halloweenom má spoločný iba
dátum a myšlienku pripomínania si zosnulých. Namiesto
svätých, z ktorých si môžeme brať vzor, si ale pripomíname
fiktívne príšery. Prezliekanie sa za príšery – presne tak
dodnes prebiehajú démonské okultistické rituály. My si
však v týchto dňoch nepripomíname smrtky, bosorky
a zombiekov, ale našich blízkych, ktorí nás opustili
a veríme, že sú v nebi, nech už si ho predstavujeme
akokoľvek.
Neviem koľkí z vás, ktorí ste i tento rok oslavovali predvečer
sviatku Všetkých svätých pohanským spôsobom, budú
pred smrťou vzývať vydlabanú tekvicu a upíra a koľkí si
spomenú na Boha a svätých.
Preto skúsme o rok namiesto bosoriek a upírov obliecť
svoje deti, alebo aj seba, do kostýmu anjela, nejakého
svätého, alebo aj niekoho z našich blízkych, ktorí nás
predišli do večnosti. O tomto je Halloween. O spomínaní...
Zdroj: http://www.vkontexte.sk/2014/10/slavia-katolicihalloween.html

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY
V tomto školskom roku sa naša škola piatykrát zapojila do
celoslovenského projektu Záložka do knihy spája školy.
Do projektu sa tento rok prihlásilo 822 škôl s celkovým
počtom 105 911 žiakov, a to z Českej republiky 239
škôl s celkovým počtom 28 394 žiakov a zo Slovenskej
republiky 583 škôl s celkovým počtom 77 517 žiakov.
Záložky sme si vymenili so Základnou školou v Myjave.
Našim žiakom je Myjava a myjavský kraj veľmi známy,
pretože naši žiaci navštívili Múzeum NR, pamätník
M. R. Štefánika na Bradle a jeho rodný dom v Košariskách.
Tento prekrásny kút Slovenska priam dýcha históriou,
ktorú písali naši národní buditelia v meruôsmom roku
a je súčasťou našej národnej identity dodnes.
Výmena záložiek je veľmi jednoduchý a pritom originálny

spôsob, ako nadviazať nové priateľské kontakty medzi
partnerskými školami a ich žiakmi. Súčasne podporuje
rozvoj kreativity, fantázie, manuálnej zručnosti a práce
s informáciami u žiakov, posilňuje ich etické hodnoty
a hlavne vzťah ku knihám a čítaniu, ktoré, žiaľ, v dnešnej
dobe stráca na význame nielen v mnohých rodinách,
ale i v hodnotovom rebríčku súčasného človeka, a preto
treba hľadať nové spôsoby, ako deti k čítaniu znova
prinavrátiť a ukázať im krásu sveta ukrytého v slovách.
Ďakujeme touto cestou všetkým našim pedagógom
a žiakom, ktorí sa do projektu zapojili a venovali kúsok
svojho času výrobe záložky, ktorá bude malým poslom
priateľstva medzi našimi žiakmi a žiakmi v Myjave.
PK SJL, ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín
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STOROČNICA VARÍNSKYCH RODÁKOV PALČOVIČOVCOV
V tomto roku si pripomíname sté výročie narodenín občanov
Varína Otinky Palčovičovej – Cvachovej a jej manžela Júliusa
Palčoviča.
Otinka pochádzala zo starého varínskeho rodu Cvachovcov.
Mala bratov Ferdinanda, Viktora a sestru Máriu vyd. Kapasnú.
Jej rodičia boli Alojz Cvacho a Mária rod. Androvičová, bytom
Námestie 118, Varín.
Študovala na obchodnej akadémii v Moravskej Třebovej
a pracovala vo Varíne ako banková úradníčka. Dožila sa
vysokého veku 96 rokov.
Zomrela v Žiline.
Július Palčovič pochádzal
z deviatich detí z Pečeníc
v levickom okrese. Po
skončení
školy
spojov
prišiel pracovať na poštu
vo Varíne a až do odchodu
do dôchodku pracoval ako
vedúci poštového úradu.
Dožil sa 76 rokov.
Otinka a Július sa vo Varíne
zoznámili a sobáš mali
15. 5. 1940.
Krásne máme spomienky
na oslavu päťdesiateho
výročia ich svadby - či už
na slávnostnú sv. omšu
v kostole, hostinu na
poschodí v reštaurácii na „našinci“, alebo spoločnú fotografiu
pred „Floriánkom“.
Na varínskom námestí, tam kde je teraz multifunkčný dom,
obývali Palčovičovci jeden z troch veľkých bytov. V ďalšom
bývala sestra Mária Kapasná s rodinou a v ďalšom pani Pálová.
K domu patrila veľká 7 árová záhrada s príslušenstvom.
Tu sa im narodili deti
Alojz, Július, Vladimír,
Magdaléna a Katarína.
Alojz ukončil štúdium
medicíny v Olomouci.
Pracoval ako primár
psychiatrického
oddelenia v nemocnici
v Martine. Bol ženatý
s MUDr. Violou rod.
Blahovou a majú tri deti.
Alojz zomrel v roku 2002.
Magdaléna vyštudovala
medicínu v Olomouci.
Vydala sa za Ing. Miroslava
Blahu. Majú štyri deti a 5 vnúčat. Stále pracuje vo svojej firme
Blahadent v Žiline.
Július a Miroslav vyštudovali kvalitné stredné školy, majú po
troch deťoch.
Katarína vyštudovala Konzervatórium v Žiline a Vysokú školu
múzických umení v Bratislave. V roku 1989 sa presťahovala
s manželom a tromi deťmi do rodiska manžela – Kroměříža.
Alojz, Magda a Katka ukončili štúdium klavíra v Žiline.
Postupne „organistovali“ v kostole v Dolnej Tižine, kde často
a pravidelne dochádzali z Varína na bicykli.
Veľký palčovičovský dom na varínskom námestí najmä
počas prázdnin kypel čulým životom nielen vlastných detí,

kamarátov napr. pri ping – pongu, ale veľmi často tu prežívalo
svoje prázdniny aj množstvo bratrancov a sestreníc. Dokonca,
keď sa niektorí z nich oženili, alebo vydali, aspoň na určitú
dobu im bola„palčovičovská kúria“ aj prechodným domovom.
V roku 1967 boli Palčovičovci nútení odpredať svoj dom
pre účely výstavby multifunkčného domu na námestí.
Presťahovali sa do (pre tak veľkú rodinu) neadekvátne malého
bytu na poschodie do „Bučkov“, neskôr do bytu v Žiline.
Július mal od mladosti záľubu vo včelárení, rád rybárčil.
Postavil si v neďalekom Kúre
včelín a po odchode do
dôchodku v ňom trávil celý
svoj volný čas.
Otinka mala iné povinnosti.
Pomáhala sa starať nielen
o svoje vnúčatá, ale aj o iné
deti z rodiny, dokonca
i cudzie.
Mala veľa záľub. Krásne
vyšívala, štrikovala, viazala
koberce. Bola vychýrená
kuchárka. Piekla torty na
svadby. Na jej borzastojó, či
tvarohové koláče spomíname
ešte i teraz. Bez jej vianočných
oblátok sa vianočné sviatky
nedali ani predstaviť.
Až do svojej 94-tky bola veľmi
čulá. Veľa čítala, denne chodila do kostola.
Obaja rodičia ovládali nemčinu i maďarčinu. Pomáhalo im to
v komunikácii s priateľmi zo zahraničia. Pamätáme sa, že keď
si „naši“ chceli povedať niečo, čo sa nepatrilo počúvať nám
deťom, hovorili medzi sebou týmito rečami.
Ako mladá veľa a rada cestovala. Zúčastnila sa národnej púte
do Lúrd, Fatimy, Ríma, Neapolu a Pompejí, ktorú viedol dôst.
pán Andrej Hlinka.
Otília a Július Palčovičovci
prežili prevažnú časť
svojho života vo Varíne.
Aj keď ich vietor zavial
niekde inde, napr. do
Žiliny, vždy radi a s láskou
spomínali na Varín, často
sa tam vracali. Veď tu
mali množstvo svojich
priateľov, tu boli miesta,
ktoré dôverne poznali, tu
nakoniec – na varínskom
cintoríne – spočinuli ich
kosti.
Drahí naši rodičia,
s láskou, úctou a obdivom na Vás spomíname a ďakujeme Vám
za život, krásne detstvo, dobrú výchovu, za vzor skromnosti
a pracovitosti, za porozumenie a trpezlivosť. Nech Vás za to
Nebeský Otec odmení v nebi večnou radosťou.
Všetci, ktorí ste ich poznali, spomeňte si na nich v čase stého
výročia ich narodenia.
Magda, Katka, Miro, Ďuďo, 16 vnúčat a 26 pravnúčat.
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VIEME ČO JEME?
Mnohí z nás ani nevedia, čo všetko sa na našom tanieri
objavuje. Alfatoxíny, dusičnany, pesticídy, dioxíny,
ťažké kovy, karcinogény, rastové hormóny, steroidy,
glutamány, antibiotiká... a mnohé iné. Pri spracovávaní
rôznych druhov potravín sa používajú technológie,
ktoré síce vytvoria chutné, ale niekedy aj nezdravé, ba
dokonca zdraviu škodlivé potraviny. Väčšina potravín je
hnojená, dofarbená, konzervovaná, zahusťovaná, či inak
upravovaná pri spracovávaní, balení a prevoze k nám do
našich domácností. Vieme čo jeme? Aké jedy, o ktorých
nevieme, dostávame do tela pi napĺňaní najzákladnejšej
ľudskej potreby ako je prijímanie potravy?
Najčastejšie jedy, ktoré máme naservírované na našich
tanieroch:
Alfatoxíny – veľmi účinný jed, ktorý vytvára určitý
druh plesne. Objavuje sa v arašidoch, pistáciách, sóji,
orieškoch, v sušenom ovocí a výrobkoch z týchto surovín.
Spôsobuje výrazné oslabenie imunitného systému, rôzne
bolesti až rakovinu, vo väčšom množstve poškodzujú
pečeň.
Karcinogény – sú látky, ktoré môžu vyvolať zhubné
nádorové bujnenie v živých tkanivách. Na tanieri ich
môžete mať v podobe údenín, či spáleného mäsa pri
vyprážaní a grilovaní. Karcinogény sa nám tvoria aj
v žalúdku z dusitanov.
Nitráty (dusičnany) – Väčšinou sa využívajú
v poľnohospodárstve ako hnojivo, ktoré sa následne
uvoľňuje aj do pôdy a vody. Tieto chemické zlúčeniny
obsahujúce dusík sa často pridávajú ako konzervačné
činidlo k mäsu a mäsovým výrobkom. Nitráty môžu
spôsobiť zažívacie ťažkosti až rakovinové bujnenie.
Ťažké kovy - ortuť, kadmium a olovo patria medzi
najjedovatejšie chemické látky, ktoré sa môžu dostať do
nášho jedálnička. Telo ich vylučuje veľmi pomaly, takže
sa môžu ukladať v tkanive až do nebezpečne vysokých
hodnôt. Mäso veľkých dravých rýb (žralok, veľký tuniak)
môže obsahovať najvyššie koncentrácie ortuti. Ľudia by
ich mali zaraďovať do jedálneho lístka len zriedka. Podľa
odborníkov by sa im mali vyhýbať tehotné ženy, pretože
zvyšky chemických látok v mäse môžu poškodiť plod.
Rastové hormóny – používajú sa v živočíšnej výrobe.

Tieto preparáty podnecujú rýchly rast zvierat. Podľa
niektorých odborníkov zostávajú ich zvyšky v mäse.
Používanie týchto hormónov Európska únia zakázala
v roku 1988. Je však známe z viacerých prípadov, že zákon
sa úplne nedodržiava a rastové hormóny sa zvieratám
podávajú naďalej. Môžu byť rakovinotvorné, u mužov
narúšajú tvorbu spermií a u žien menštruačný cyklus.
Prísady do potravín – aby boli potraviny „krajšie“,
chutnejšie, aby dlhšie vydržali, ale mali aj určitú výživovú
hodnotu , pridávajú sa do nich rôzne prídavné látky,
ktoré musia byť dokázateľne účinné, nevyhnutné
a bezpečné. Každá prídavná látka má svoje číslo.
Napríklad potravinové farbivá sú označené číslom E100
až E199, zvýrazňovače chuti zasa číslom E620 až E637
a pod. Negatíva používania týchto látok sú také, že
napríklad farbivá a dochucovadlá môžu zakryť nižšiu
kvalitu potraviny. Citlivé osoby môžu mať nežiaduce
reakcie na tieto prísady.
Dá sa vôbec jesť niečo, čo neobsahuje nijaký „jed“? Dá,
ale v obchode musíme chodiť s lupou, aby sme si mohli
pozorne preštudovať text napísaný najmenším písmom
o zložení daného produktu, odkiaľ pochádza, či je jedlý,
alebo zložený len zo samej chémie. Nákupom síce strávite
veľa času, ale aspoň viete, čo jete. To isté platí aj o kozmetike,
liekoch, elektronike, oblečení...Svoj drahocenný čas buď
premárnime sledovaním etikiet na výrobkoch, alebo
sa konečne začneme správať zodpovedne voči prírode
a celej Zemi. Každý z nás môže urobiť malé zmeny vo
svojich bežných návykoch (aj nákupoch) bez toho, aby
sa jeho život obrátil na ruby. Napr. podporujte miestne
potraviny, obmedzíte vypúšťanie CO2 do atmosféry
počas prepravy, nevyhadzujte lieky a chemikálie voľne
do prírody, spôsobujú chemizáciu vôd a pôdy a veľa
ďalších činností, ktoré napomáhajú zachovaniu „čistých“
prírodných zdrojov. Takto môžeme prispieť veľkou
mierou k ich zachovaniu pre budúce generácie, ktoré
nám poskytujú okrem iných ekosystémových služieb
hlavne potravu na prežitie.
Spracovala z podkladov: Jedlo ako jed, jedlo ako liek,
Reader´s Digest Výber, 1998 a Doba jedová, 2011
Alena Badurová, NP Malá Fatra

ENVIRONMENTÁLNE DNI V ŠOP
Dňa 4. 11. 2014 navštívili žiaci 4.A pri príležitosti
Environmentálnych dní Školu ochrany prírody vo
Varíne spolu s 20 žiakmi z jednej českej školy. Bol to
program rozvoja cezhraničnej spolupráce Slovenskej
a Českej republiky prostredníctvom vytvorenia
siete spolupráce základných škôl. Celou akciou ich
sprevádzali dve pani lektorky, ktoré mali pripravené
veľké množstvo zaujímavých aktivít pre deti obidvoch
škôl. Najprv im rozdali povrázky, aby pomocou nich
vytvorili hranice svojich štátov. Ďalej vyznačovali
rieky, pohoria, najvyššie vrchy, mestá. V prírode sa
zahrali rôzne hry s tematikou potravinového reťazca
živočíchov. V parku nazbierali prírodný materiál na ďalšie
aktivity, prostredníctvom ktorých dopĺňali mapy SR a ČR.
Spoznali najväčšie národné parky obidvoch republík.
Veľmi sa im páčila prezentácia o sovách, ich rôznych
druhoch, o tom, ako ochranári dokážu pomôcť zraneným
zvieratám a opäť ich vrátiť do voľnej prírody. P. lektorky
deťom pripravili kartóny, z ktorých si každý zhotovil svoju
malú sovičku. Nakoniec na hranici s ČR postavili strom,
na ktorý si v podobe farebných jesenných listov písali
želania, ktoré miesta by v opačných republikách chceli

navštíviť. Žiakom sa vyučovanie v tejto škole veľmi páčilo.
Navzájom si pri aktivitách dobre porozumeli s českými
deťmi. Odchádzali domov s novými poznatkami z oblasti
vlastivedy, prírodovedy, zručností z výtvarnej, telesnej
výchovy.
kj
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ŠKOLSKÉ OKIENKO
Zima nám už klope na dvere a pomaly prichádzajú aj vianočné sviatky. Skôr ako začnú vianočné prázdniny na žiakov
čaká ešte nie jedna školská povinnosť a akcia. Na mesiac december sme pripravili pre našich žiakov a ich rodičov
zopár zaujímavých podujatí:
t Vyhodnotenie aktivít celoslovenskej kampane Červené stužky
t Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka
t Zber sladkostí a školských potrieb počas adventu
t Mikuláš v škole
t Vianočná burza
t Súťaž o najkrajšiu zimnú – vianočnú výzdobu triedy a mnohé iné...

Od2
22.122014do07.001.2015VIIANONÉPRÁZDN
NINY

FESTIVAL SPRAVME K SEBE MOST
cez umenie Ø literatúru Ø toleranciu Ø poznanie rozdielov Ø spoločnú činnosť
Žijeme svoj dnešný život, ktorý je plný výdobytkov
modernej doby a individualizmu, ale v jeho základoch
je najpotrebnejšie prebudiť v ľuďoch, hlavne však
v deťoch, túžbu po kolegialite, spolupráci, diskusii,
spoločne prežitých okamihoch a drobných radostiach,
ktoré si robíme navzájom, pretože blízkosť toho
druhého, rozhovor s ním a komunikácia na rôznych
úrovniach z nás robí ľudí v pravom slova zmysle. Stali
sme sa otrokmi moderných technológií a nemáme
čas jeden pre druhého. A práve tieto skutočnosti nás
priviedli na myšlienku, že sa počas jedného dopoludnia
spoločne zabavíme, potešíme iných, dozvieme sa o iných
a urobíme niečo pre tých, ktorým sa nedostáva toľko, ako
sa dostalo nám.
Podujatie sme nazvali Spravme k sebe most a mal formu
festivalu, kde sa v úlohe umelcov predstavili žiaci školy
a zastrešovala ho školská knižnica v spolupráci s vedením
základnej školy a pedagogickým zborom. Vzhľadom na
premenlivé a chladné jesenné počasie sa festival nekonal
vo vonkajšom prostredí, ale v interiéri školy, kde sa využili
všetky dostupné priestory. Snažili sme sa ponúknuť
výber toho najzaujímavejšieho, čo naši žiaci dokážu,
či už je to tanec, herecké umenie, ľudová i moderná
hudba, avantgardné i klasické divadlo, workshopy, ale
aj projekty z oblasti literatúry, geografie, etnografie. Na
žiakov čakala napr. burza kníh, stánky so sladkosťami,
čitateľské kútiky, cirkusové atrakcie, veštice, divadelné
predstavenia, westernový tanec, súťaže, výzdoba stromu
želaní, odkazy vo fľaši, tvorivé dielne a množstvo iných
zaujímavých vecí. Na záver dňa festival vyvrcholil
diskotékou.
Mali sme snahu priblížiť žiakom život rôznych etník,
ktorých spája spoločný pôvod, kultúrne znaky, tradície
a mentalita, ako aj život ľudí, ktorí sú znevýhodnení, napr.
zrakovým postihnutím alebo sa či už vlastnou , alebo nie
vlastnou vinou dostali na okraj spoločnosti.
Chceli sme súčasne evokovať prepojenie sveta tých,
ktorí majú dostatok, s tým, ktorým veľmi veľa chýba.
Pravdou ostáva fakt, že jeden bez druhého by sme neboli
nikým a ničím. Súčasne však môžeme veľmi výrazne
jeden druhého obohatiť. Zisk z nášho podujatia pôjde na
projekt UNICEF-u Škola v krabici.
Chceme touto cestou srdečne poďakovať vedeniu našej
základnej školy, ktoré nás podporilo, vytvorilo nám
maximálny priestor na realizáciu podujatia a vyšlo nám
v ústrety vo všetkých smeroch. Ďakujeme všetkým
pedagógom, ktorí sa na príprave a realizácii takéhoto
veľkého projektu podieľali a pomohli vytvoriť atmosféru

skutočného festivalu, ktorý prekvapil, zaujal, podnietil
k tvorivosti, prebudil fantáziu a zbližoval.
Naše úprimné poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí
pomohli žiakom s prípravami, „asistovali“ pri príprave
sladkostí a neľutovali čas ani finančné prostriedky, aby
vyčarovali radosť nielen na tvárach svojich detí, ale aj
tých, ktoré si na dobrotách pochutili, príp. sa veľa naučili
v tvorivých dielňach.
Veľké poďakovanie chceme vysloviť aj našim žiakom,
ktorí na festivale vystúpili, zaplnili priestor originálnymi
stánkami a zapojili sa do aktivít.
Ako podujatie vnímali naši žiaci? Posúďte sami.
Ráno, keď som sa zobudil, veľmi som sa tešil do školy. Mali
sme festival. Stále som mal dobrú náladu, aj spolužiaci.
Naučili sme sa country tanec, boli sme na diskotéke. No
nakoniec zazvonil zvonec a festivalu bol koniec. Všetci
sme išli domov šťastní. Ne tento zážitok len tak skoro
nezabudnem. (Šimon Hliník, 5.B)
V tento deň boli veľmi pekné súťaže, v ktorých sme mohli
získať odmenu. Boli tu aj trhy s náramkami, sladkosťami,
maľovanie na tvár, čitateľské kútiky a mnohé iné. Hrali
sme divadlo, mohli sme sa učiť tancovať. Bol to proste
super deň! (Patrik Dziásek, 5.B)
Mne sa páčili na festivale stánky, burza kníh, diskotéka,
spev pri gitare, divadlá. Neľutujem ani jedinú chvíľu
tohto neskutočného dňa! (Janka Ďugelová, 5.B)
Tento deň bol pre mňa mimoriadne zaujímavý. Konal
sa totiž festival, ktorý tu ešte nikdy nebol. A musím
povedať, že stál za to, páčil sa mi. Zaujalo ma divadelné
predstavenie mojich spolužiakov a veľmi ma potešilo, že
som mohla prevádzkovať vlastný stánok - maľovanie na
tvár. Detí bolo ako maku a najviac ma potešilo, že deti
mali obrovskú radosť. (Eliška Kysučanová, 9.B)
Deň školských knižníc bol super. Vyrábali sme šaláty,
mohli sme si kúpiť všelijaké veci, napríklad náramky,
mafiny, mohli si dať pomaľovať tvár. Najviac sa mi páčil
country tanec a knižnica. Páčili sa mi všelijaké masky.
(Ivonka Prekopová, 3.A)
Podľa mňa bol tento deň výborný. Mohla som si prečítať
v knižnici hocijaké knižky, o ktorých som ani nevedela.
Pre mňa to bol ten najlepší deň na svete. Nie preto, že
sme sa neučili, ale preto, že sme sa s triedou bavili a všetci
sme si to užili. (Tánička Vojteková, 3.A)
Tento deň bol super. Bolo tu veľa zábavy, mohli sme si
čítať knihy, pomaľovať sa, niečo si kúpiť, zatancovať.
(Matej Bugáň, 3.A)
Podľa mňa bol tento deň výborný. Mohla som si prečítať
v knižnici hocijaké knižky, o ktorých som ani nevedela.
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Pre mňa to bol ten najlepší deň na svete. Nie preto, že
sme sa neučili, ale preto, že sme sa s triedou bavili a všetci
sme si to užili. (Tánička Vojteková, 3.A)
Tento deň bol super. Bolo tu veľa zábavy, mohli sme si
čítať knihy, pomaľovať sa, niečo si kúpiť, zatancovať.
(Matej Bugáň, 3.A)
Pondelok bol super. Nie preto, že sme sa neučili, ale
miešali sme super šaláty. Ovocný a zeleninový. Všetci
nám ich chválili. Veľmi voňali. Super bolo maľovanie, ale
najlepšia bola diskotéka a country tanec. V knižnici bolo
super. Ja som čítala o zvieratkách. (Katka Chobotová, 3.A)
Celý deň ubehol veľmi rýchlo. Nedá sa povedať, že
bol čas sa nudiť. Na chodbách sme mohli vidieť deti
poprezliekané za všelijakých ľudí z rôznych kútov sveta,
rôznych národností, hercov, všade sa niesla vôňa rôznych
koláčov. Po celý čas nás sprevádzala dobrá nálada.
Tak rýchlo, ako tento deň ubiehal, tak rýchlo aj skončil
a nám neostáva nič iné, ako sa tešiť na ďalší rok. (Simona
Hrušková, 8.B)
Ne festivale sa mi veľmi páčilo. Bol to dobrý nápad
spojiť rôzne kultúry. Žiaci boli všelijako prezlečení a na
chodbách a v triedach sa odohrávali zaujímavé aktivity.
Ja so spolužiakmi som prezentoval mladším žiakom

rôzne informácie o robinsonáde. Festival bol pre mňa
dobre prežitý deň. (Matej Novosad, 8.B)
V pondelok bol festival, ktorý bol skvelý! Najviac ma
oslovilo predvídanie budúcnosti, maľovanie na tvár a ako
sa deti učili tancovať country tance. Na každom poschodí
bolo niečo, čo ma zaujalo. Na prízemí sa predávali knihy
a zisk z predaja poputuje pre UNICEF. (Mária Gáborová,
8.B)
Bola tu uvoľnená atmosféra. Zabávali sme sa, tancovali
a ja som si tento deň veľmi užila. Takže za tento deň dávam
určite jedno veľké vydarené plus. (Silvia Matejčíková, 7.B)
Moje pocity z tohto dňa sú príjemné. Tento deň sa mi
páčil a bola by som rada, keby také dni boli častejšie.
Páčilo sa mi, že som mohla ísť kamkoľvek, mohli si
všeličo kúpiť, vyrobiť, predávať. Najlepšie bolo, že sme
mohli ísť do knižnice a tam si čítať knihy, ktoré nemáme
doma. S kamarátkou sme si užili kopec zábavy (Natálka
Lovásová, 7.B)
Tento deň bol skvelý, plný nových zážitkov. Veľmi sme
si ho užili. Budeme radi, ak sa niekedy zopakuje. A čo je
najlepšie - zlepšili sme si niektoré vzťahy medzi nami.
Teším sa na ďalší festival!(Petra Sobolová, 7.B)
PK SJL, ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín

DIEVČATKO A ANJEL
Bolo raz jedno malé dievčatko, ktoré veľmi túžilo stretnúť
sa s anjelom. Veľa o ňom počulo a každý večer sa mu
v postieľke prihováralo. Vedelo však, že nájsť anjela nie je
jednoduché, a že ho čaká dlhá cesta.
Jedného krásneho letného dňa sa dievčatko
zahľadelo na modré nebo a rozhodlo sa. Zbalilo si do
svojho ruksáčiku niekoľko rožtekov, malé krabicové
džúsiky a vydalo sa na cestu. Keďže bolo veľmi horúco,
zastavilo sa po chvíli v parku pri jazierku, v ktorom plávali
divé kačice. Po opláchnutí sa vodou, pocítilo dievčatko
hlad a smäd. Sadlo si na lavičku k starčekovi, ktorý kŕmil
kačice. V rukách žmolil posledný kúsok suchého chlebíka.
Dievčatko si vytiahlo rožtek a džúsik, keď si zrazu všimlo,
že starček vedľa nej vyzerá smädný. A tak mu ponúklo
nielen džúsik, ale aj rožtek. Starček ich vďačne prijal
a usmial sa na ňu. Ale aký to bol úsmev! Jeho úsmev bol
taký nádherný, že dievčatko úplne zabudlo pokračovať vo
svojom dobrodružstve. Zostalo sedieť pri starčekovi celé
popoludnie. Spolu popíjali džúsiky, kŕmili seba i kačice
rožtekmi a hlavne sa veľa usmievali. Hoci si nepovedali
takmer ani slovo, zrodilo sa medzi nimi krehké priateľstvo.
Keď sa začalo stmievať, dievčatko si uvedomilo,
že jej rodina sa bude o ňu strachovať, a preto sa pobralo
domov. Starček sa zdvihol tiež a pomaly kráčal za
hopkajúcim dievčatkom. Za bránou parku vykročilo
dievčatko bez obzretia na cestu. Vtom zazrelo rútiace
sa auto. V okamihu zmeravelo a nemohlo sa ani hnúť.

Zrazu pocítilo akési ruky a prudký pohyb. Starček ju
stiahol v poslednej minúte z cesty a zachránil jej tak
život. Vyľakané dievčatko sa mu poďakovalo a rozbehlo
sa po chodníku domov. Odrazu sa však zastavilo, otočilo
sa a vrátilo sa späť k starčekovi. Pristúpilo k nemu
a pobozkalo ho na líce. Starček sa na ňu usmial tak
ako dovtedy ani raz. Bol to úsmev anjela. Naklonil sa
k dievčatku, pohladil ju po tvári a povedal: „Dávaj na
svoje zdravie a život pozor!“ Dievčatko mlčky prikývlo
a opatrne odkráčalo preč.
Po návrate domov si mamička dievčatka všimla
jej tajomný výraz radosti, ktorý sa jej zračil na tvári.
Opatrne sa spýtala svojej dcéry: „Kde si bola a čo ťa tak
potešilo?“ Dievčatko s úsmevom odpovedalo: „Strávila
som celé popoludnie s anjelom. A vieš čo? Vôbec ho
nebolo ťažké nájsť! A má ten najkrajší úsmev, aký som
kedy videla!“
V tej chvíli na druhej strane mesta sa starček tiež
žiariaci radosťou vrátil domoc. Jeho dcéra prekvapená
jeho nečakanou žiarou v jeho očiach, výrazom pokoja
a radosti na tvári, sa spýtala: „Otec, kde si dnes bol a čo
si robil, že si taký šťastný?“ Starček odpovedal: „Bol som
v parku a s jedným anjelikom som pil džúsiky a jedol
rožteky.“ A skôr než jeho dcéra stihla niečo povedať,
dodal: „A vieš čo? Ten anjel vyzeral presne tak, ako som si
vždy anjela predstavoval!“
Janka Cvachová
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TJ FATRAN VARÍN
Milí futbaloví priaznivci,
na úvod by som sa chcel poďakovať za veľmi úspešnú
sezónu všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomohli nášmu futbalovému klubu TJ Fatran Varín. Veľká
vďaka patrí starostovi obce Varín pánovi Miroslavovi
Willigerovi a Ing. Michalovi Cvachovi za maximálnu
pomoc a podporu klubu, ďalej našim funkcionárom,
sponzorom, trénerom, prevádzkovým pracovníkom
a v neposlednom rade našim verným fanúšikom.
Rád by som teraz v krátkosti vyzdvihol úspechy klubu
a zhodnotil jesennú časť sezóny.
Umiestnenie v tabuľke a počet dosiahnutých bodov je
výpovedná hodnota toho, že ako klub ideme správnym
smerom a ciele, ktoré sme si stanovili, sa nám darí plniť.
Veľmi pozitívne hodnotím zlepšenie tréningovej morálky,
prístup k zápasom, zlepšenie komunikácie nielen medzi

hráčmi ale aj trénermi jednotlivých kategórií, čo je veľmi
dôležité z hľadiska výchovy hráčov.
Chcel by som touto cestou poďakovať aj hráčom
seniorského mužstva, ktorí vytvorili dobrú partiu
a v jesennej časti sezóny vyhrali čo sa dalo, menovite:
Miroslav Turčan, Ján Gajdošík, Peter Sobola, Marián
Repkovský, Peter a Ľuboš Konušiakovci, Roderik
Williger, Adrián a Andrej Dávidíkovci, Mário Kubík, Ivan
Tichák, Adrián Sabo, Martin Lopušan, Marek Kadrliak,
Peter Hruška, Miroslav Repáň, Miroslav Nemec, Juraj
Verčík, Martin Žiak, Peter Tichák, Martin Tichák, Tomáš
Repkovský, Daniel Vrábel, Ján Závoďančík.
Na záver by som chcel všetkým popriať príjemné prežitie
vianočných sviatkov a úspešný nový rok.
Pavol Kubovich, tréner

Niet väčšej radosti ako odovzdávať futbalový um ďalšej
generácii. Takto asi vyzerá nová ideológia a aktivita TJ
Fatran Varín pod trénerskou taktovkou Mária Kubíka,
Miroslava Repáňa a Iva Kozáka /tréneri našej mládeže/.
Naši mládežníci robia obci Varín radosť. V celoslovenskej
3. lige U15 patrí našim starším žiakom 4. miesto, čo je
(pre nezainteresovaného) veľmi pekný úspech. Škoda
zaváhania s najslabšími mužstvami tabuľky. Ale je to
pre chalanov veľmi pekné umiestnenie. Poďakovanie
patrí všetkým chlapcom, ktorí reprezentujú našu obec.
Vyzdvihnúť by sme chceli gólovú potenciu hráčov Matej
Šutý, Filip Mazák, Ondrej Sobol (je Varínčan, ale patriaci
MŠK Žilina, vo Varíne je na hosťovaní). Taktiež treba
spomenúť hráčov ako Benjamím Vrábel, Martin Jakubčík,
Rafael Chovanec, Erik Dančo, Lukáš Michalčík, Peter
Mravec, Matúš Cvacho, Šimon Ťažký, Ondrej Prieložný,
Richard Filip a Michal Kolibáč. Ďakujeme týmto chlapcom
za úspešnú reprezentáciu Varína a veríme v ďalšie dobré
výsledky.
Mladší žiaci U13 sú v tejto súťaži trocha špecifickí. Za
Varín v tejto súťaži hrajú chlapci, ktorí sú až o 2-3 roky
mladší ako ich súperi z iných klubov a preto sú v tabuľke
nižšie, ako by sme si priali. Aj kategória U13 patrila
v jeseni 2014/2015 medzi tímy, ktoré nám robili radosť.
Je ťažké pred sezónou hovoriť o cieľoch a očakávaniach.
Vedenie mládeže v novej sezóne bez cieľov sa isto nedá

a u mňa bol jediný cieľ ,,futbalovo napredovať“. Po pár
ligových zápasoch bola naša hra doslova chaotická. Ťažko
mi je hodnotiť jednotlivcov, lebo títo chalani vystupujú
a hlavne hrajú ako kolektív. No ako sa hovorí, netreba
zaspať na vavrínoch, stále je čo zlepšovať. Našich chlapcov
si všimli aj z MŠK Žilina, čo je najlepšou vizitkou pre Varín
a hlavne pre mládež. Každý má šancu to dotiahnuť vyššie
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a vyššie. Na záver chcem poďakovať za podmienky, ktoré
sa vo Varíne pre mládež vytvárajú. Verím, že aj ďalej to
pôjde tým správnym krokom dopredu. V kategórii U13
nás reprezentujú: Richard Rybár, Pavol Cvacho, Marek
Trnka, Jakub Smieško, Tadeáš Šugár, Patrik Dziásek,
Jakub Mahút, Matúš Ďurana, Samuel Krížik, Marek
Bugáň, Matej Bugáň, Sebastián Paško, Daniel Ťažký,
Peter Giert, Michal Kupčuliak, Maroš Košturiak.

Družstvo dorastencov, pôsobiace v 4. lige skupina
A, nevstúpilo do súťaže práve najlepšie. Zlom nastal
v 6. kole, kedy si chlapci poradili v derby zápase proti
Strečnu, v domácom prostredí sa tešili po víťazstve 3:0.
Mužstvo sa začalo postupne herne zlepšovať, pravidelne
bodovať a vyvrcholením bol záver jesennej časti, kedy
v záverečných štyroch stretnutiach získalo 10 z 12-tich
možných bodov. Po dôležitej remíze v Starej Bystrici prišli
víťazstvá v Podvysokej v pomere 0:5, doma s Kysuckým
Lieskovcom 5:2 a taktiež sa chlapci tešili v poslednom
kole po výhre 0:1 v Oščadnici. Naši dorastenci nakoniec
zimujú vo vrchnej časti tabuľky na 7. mieste, keď v 13-tich
zápasoch zaznamenali 5 víťazstiev, 2 remízy a 6 prehier,
s vyrovnaným skóre 30:30. Najlepšími strelcami sa s 9-timi
presnými zásahmi stala dvojica hráčov Nikolas Mydliar
a Ján Zavoďančík.
Mužstvo má výbornú perspektívu do budúcnosti. Do
kategórie mužov po skončení sezóny odchádza iba kapitán
a defenzívna opora Daniel Vrábel a taktiež v jesennej časti
dlhodobo zranený Lukáš Šutý. Okrem Daniela Vrábela sa
postupne zapájali do seniorského tímu aj Ján Zavoďančík
a Tomáš Hruška. Oporami okrem už spomínaných štyroch
hráčov boli aj brankár Ján Ružička, záložník Tibor Sobol
a obranca Mário Šutý, ktorý sa, žiaľ, v závere súťaže
zranil. Z chlapcov mladších ročníkov podával počas celej
jesennej časti stabilne vynikajúce výkony Dominik Bugáň.
Veľkým prísľubom je, že sa k nemu postupne v závere
pridali aj Jakub Murárik, Andrej Gacho a Jakub Kapitulčin.
Z kategórie žiakov zatiaľ iba sporadicky nastúpil Benjamín
Vrábel a Ondrej Sobol.

Starí páni Fatrana Varín taktiež reprezentujú našu obec
tým najlepším spôsobom. Zúčastnili sa dvoch silných
a obsadením kvalitných turnajov v Stráži a v Strečne.
Oba turnaje s prehľadom vyhrali a priniesli odtiaľ krásne
poháre pre víťazov. Pod trénerskou taktovkou Igora
Zimena nás v tejto kategórii úspešne reprezentujú:
Peter Sobola, Karol Hruška, Igor Zimen, Michal Zimen,
Miroslav Nemček, Ladislav Šepeš, Daniel Androvič, Pavol
Danihel, Peter Remenár, Robert Zimen, Peter Ferianec,
Andrej Noga, Milan Orlinský, Ján Kuchár, Štefan Ondráš,
Stanislav Lojdl, Alojz Kubala, Dušan Kubala, Jozef Repáň,
Pavol Prekop, Rober Boženík, Vladimír Ďuraňa, Branislav
Williger. Z mladšej generácie je to Jozef Podhorský,
Andrej Ďuraňa a Tomáš Hlaváč.

Nedá nám nespomenúť ani našich najmenších –
prípravka, v ktorej sa pripravujú deti so záujmom o futbal.
V prípravke bolo 5 hráčov, čo sa ale zemnilo po príchode
trénerov Mária Kubíka a Miroslava Repáňa. Toho času
máme v prípravke 23 hráčov. Chceme veriť, že to budú
posily pre varínsky futbal a zároveň je to stratégia, ktorá
prinesie svoje ovocie v priebehu 5-7 rokov. Touto cestou
ďakujeme hráčom ako aj trénerom, ďakujeme rodičom,
ktorých deti hrávajú v našich mužstvách, že našli
pochopenie a podporujú svoje deti a šport v našej obci.
Ďakujeme všetkým, ktorých šport baví. My sa budeme
snažiť, aby podmienky, v ktorých naše deti vyrastajú, boli
lepšie.
Obec Varín a výbor TJ Fatran Varín
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OZNAMY OBCE
Zber zmesových komunálnych odpadov (sú
to zvyškové komunálne odpady po vytriedení
jednotlivých zložiek – plasty, sklo, papier, kovy a
tetrapaky) počas vianočných a novoročných
sviatkov bude nasledovný:
24. 12. 2014 - Štedrý deň, deň pracovného
pokoja
31. 12. 2014 - Silvester, pracovný deň
07. 01. 2015 - pracovný deň – mimoriadny
zber
Ďakujeme, že triedite, správne triedite
a správne ukladáte vytriedené odpady do
určených kontajnerov a nádob. A tým, ktorí o to
nemajú záujem, tým, ktorí triedenie považujú
za zbytočné a tým, ktorým sa nechce, želáme,
aby zmenili svoj názor a návyky a predsa len
začali triediť.

Oznamujeme všetkým daňovníkom, ktorým
vznikla povinnosť podať priznanie k dani
z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje,
t. j. ktorí v roku 2014 kúpili, predali, zdedili
nehnuteľnosť, ktorým bolo vydané stavebné
povolenie, kolaudačné rozhodnutie, ktorým
skončilo oslobodenie od dane zo stavieb, ktorým
bol vydaný preukaz ŤZP, ŤZPS, ktorí k 1. januáru
2015 dovŕšili vek 62 rokov a pod., aby podali
priznanie k dani z nehnuteľností,
k dani za psa,
k dani za predajné automaty,
k dani za nevýherné hracie prístroje
a uplatnili si úľavu na tejto dani do
31. januára 2015.

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z.z. vyhlásil referendum a určil termín jeho
konania na sobotu 7. februára 2015.
V referende oprávnení občania rozhodnú
o otázkach:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi
jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie
(adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či
eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“
Oznámenia o čase a mieste konania referenda budú doručené občanom oprávneným sa ho zúčastniť
v zákonom stanovenej lehote.

KATARÍNSKA VESELICA
V sobotu 22. novembra 2014 sa v kinosále vo Varíne stretli mladí na vydarenej Katarínskej veselici. Po ročnej
pauze zorganizovala toto podujatie varínska mládež. K veselej atmosfére prispel aj DJ Róbert Garajský
a viaceré zaujímavé súťaže. V závere veselice čakala na zúčastnených bohatá tombola, do ktorej prispeli –
AB Elektro a Varínska tlačiareň, Kvetinárstvo Janka Bačinská, Ing. Juraj Topoľský, Ing. Ľuboš Plešinger, Michal
Hruška, Zákazkové stolárstvo Jánošík a Tlacháč a firmy STAVOGLOBAL A AKIN. Za pomoc pri organizovaní
ďakujeme aj Obci Varín a predajni Koruna.
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ONDREJSKÝ JARMOK
V sobotu 29.11.2014 sa vo Varíne konal už tradičný Ondrejský jarmok. Námestím sv. Floriána a Hrnčiarskou ulicou
rozvoniavalo varené víno, punč a medovina. Obchodníci ponúkali svoje výrobky a rôzny jarmočný tovar. Ochutnali
sme grilované mäso či tradičné varínske jedlá. Pre Varínčanov bola pripravená pečená klobása a škvarkové pagáčiky.
Návštevníkom do nálady vyhrávala dychová hudba Varínčanka.

foto: Štefan Cvacho

KAPOR OBYČAJNÝ
Vianoce sa nám spájajú s tradičným vianočným jedlom, ku ktorému patrí aj kapor.
Kapor obyčajný (Cyprinus carpio) žije v pomaly tečúcich vodách alebo v rybníkoch. Má vysoké zavalité telo, obyčajne
dorastá do veľkosti 50 cm. Našli sa aj obri dlhí 100 cm s hmotnosťou 25 kg. Kapor pochádza z Číny, kde sa chovu
kaprov venovali už pred 4 000 rokmi.
U nás sa kapor obyčajne živí larvami hmyzu, kôrovcami,
ale aj červami, rastlinami a potravou, ktorú do rybníkov
dávajú rybári. Kaprovité ryby nemajú zuby v čeľustiach,
ale v troch radoch v pažeráku. Nimi filtrujú a rozomieľajú
potravu.
Kapor nemá vonkajšie uši, zato počuje veľmi dobre. Má aj
vynikajúci čuch (pod očami má čuchové jamky), pomocou
ktorého sa orientuje, hľadá si potravu, partnera alebo sa
skrýva pred nepriateľom. Chuťové poháriky má nielen
v papuľke, ale aj na perách, plutvách a pokožke.
Kapor na šampińonoch
Ražniči z kapra
1 kg kapra bez kože, šťava z citróna, 150 g šampiňónov,
100 g masla, 50 g mandlí, soľ, olej, grilovacie korenie.
Kapra umyjeme, naporciujeme, osolíme a polejeme
citrónovou šťavou. Potrieme ho grilovacím korením
a opečieme na oleji. Šampiňóny nakrájame na plátky
a opražíme na oleji. Zatiaľ nastrúhame najemno mandle.
Maslo rozpustíme, zahustíme múkou, pridáme k nej
šampiňóny, soľ a trochu vody. Do takejto šťavy vložíme
kapra a zohrejeme. Na záver ozdobíme mandľami.

800 g kapra, soľ, 60 g údenej slaniny, 80 g cibule, 100 g
zelenej papriky, 100 g hríbov, 60 g oleja
Očisteného a umytého kapra osušíme, pokrájame na
menšie kúsky a osolíme. Slaninu pokrájame na tenšie
plátky, očistenú umytú zelenú papriku, hríby a cibuľu
pokrájame na hrubšie plátky. Na ihlu napichujeme
striedavo kúsky z kapra, plátky slaniny, cibule, zelenej
papriky a hríbov a na oleji sprudka opečieme zo všetkých
strán.

Varínčan
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ADVENTNÁ ZBIERKA

Aj v tomto roku počas Adventu prebieha zbierka sladkostí a školských pomôcok pre deti v Útulku vo Svite, pre deti
v Krízovom centre Čakanka v Považskej Bystrici a deti v neziskovej organizácii Áno pre život v Rajci. Povzbuďme sa
navzájom, aby sme v období očakávania a príprav na sviatky Narodenia pamätali aj na tých, ktorí v živote nemali dosť
šťastia. Podeľme sa s tým, čo máme a pomôžme tým, ktorí našu pomoc potrebujú.
Sladkosti a školské potreby môžeme odovzdávať v škole p. učiteľke náboženstva alebo ich môžeme priniesť v piatok
na detskú sv. omšu. V mene obdarovaných detí vopred ďakujeme!



TEFAN





CHRÁŇTE SI TO, ČO MÁTE.
ZABUDNITE NA TO, ČO VÁS RANILO.
BOJUJTE O TO, ČO SI ŽELÁTE.
ODPUSTITE TÝM, KTORÍ VÁM UBLÍŽILI.

MILUJTE TÝCH, KTORÍ VÁS ĽÚBIA.
A HLAVNE NEZABUDNITE, ŽE NIKDY
NIE JE NESKORO NIEČO NOVÉ ZAČAŤ
A NIKDY NIE JE ŤAŽKÉ NIEČO NOVÉ
SKÚSIŤ.
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