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Robert Kaliňák vo Varíne
Nový autobusový a vlakový
grafikon
Práce na cintoríne
Zhodnotenie futbalovej sezóny
Informácie z podujatí

Peter Sagan na Hrnčiarskej ulici ■ foto: Mária Androvičová

autor maľby: Dávid Staník 3.B
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REPASOVANÁ TATRA 148

Varínčan

Po oficiálnych častiach programu odovzdal minister
vnútra kľúče od Tatry veliteľovi hasičov a symbolicky ju
„pokrstili“ šampanským.

Príhovor starostu obce

V nedeľu 7. 6. 2015 nám slávnostne odovzdali našu
36-ročnú Tatru 148 CAS 32. Na základe výzvy Ministerstva
Vnútra SR sme ju vo februári odviezli do Bánoviec nad
Bebravou na technické zhodnotenie a repas. Tu dostal
generálnu opravu motor a celý podvozok, urobil sa nový
nástrek a prezuli sa nové pneumatiky. Tatra potom pokračovala do Bratislavy, kde bola dohotovená nová nástavba
– nerezová nádrž.
Na Námestí sv. Floriána sme sa stretli spoločne s hasičmi susedného DHZ z Krasňan a so spoluobčanmi Varína.
Slávnostne oblečení v uniformách sme v zástupe netrpezlivo čakali na túto krásnu chvíľu. Potešilo nás, keď sme
konečne začuli zvuk našej Tatry. Krásnu, vynovenú a naleštenú nám ju na námestie priviezol podpredseda vlády
a minister vnútra SR Róbert Kaliňák.

Symbolický „krst“ šampanským

V priestoroch hasičskej zbrojnice si hostia so záujmom
prezreli jej vybavenie. Podpísali sa do pamätnej knihy
obce a do hasičskej kroniky. Na záver slávnosti vynovenú Tatru slávnostne požehnal dekan varínskej farnosti
Mgr. Ing. František Pekara.

Slávnostné požehnanie auta

Robert Kaliňák a Miroslav Turský

Veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru vo Varíne Miroslav Turský podal ministrovi vnútra hlásenie. Nasledovala
oficiálna časť, v ktorej sa prihovoril starosta obce Ing. Michal Cvacho. V našej obci privítal vzácnu návštevu a členov delegácie, ktorú tvorili podpredseda vlády a minister
vnútra JUDr. Robert Kaliňák, predseda Žilinského samosprávneho kraja a poslanec NR SR Ing. Juraj Blanár, prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR PhDr. Ladislav
Pethö, generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Vendelín Horváth, prezident Hasičského a záchranného
zboru SR gen. JUDr. Alexander Nejedlý, riaditeľ Hasičského a záchranného zboru SR v Žiline pplk. Ing. Jaroslav Kapusniak.
Postupne sa zhromaždeným prihovorili všetci členovia
delegácie. Prezident DPO SR Ladislav Pethö odovzdal
nášmu dlhoročnému aktívnemu členovi Rudolfovi Cvachovi z príležitosti jeho životného jubilea medailu Za mimoriadne zásluhy.

V krátkosti história našej Tatry:
vyrobená bola v roku 1979 v Kopřivnici vo vtedajšom
Československu. Do varínskeho zboru sa dostala v roku
1984 ako výmena. Pôvodné auto Erna putovalo z Varína
do Nezbudskej Lúčky a Trambus do Strečna. Za tieto automobily sme dostali Tartu 148 a Aviu A31.
Poďakovanie:
Touto cestou ďakujeme Obci Varín za pomoc pri organizovaní slávnostného odovzdávania Tatry, za poskytnuté
občerstvenie pre hostí a materiálno-technickú výpomoc.

Hasiči na Námestí sv. Floriána
foto: archív DHZ

DHZ Varín

Varínčan
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

1DURGLOLVD
1.
2.
3.
4.

Len čo ráno slnko vstalo,
kvietky zo sna prebúdzalo.
Pošteklilo jarnú zem,
poďte, kvietky, poďte sem.

Alexandra Kozáková
Anna Synáková
Nela Mulinková
Lukáš Ján Synák

=RVREÂ{LOLVD
Miloš Malik a Nikola Martincová
Ján Košturiak a Ivana Novosádová
Martin Lörinc a Ing. Barbora Franeková
Ing. Daniel Bugáň a Bc. Gabriela Ďuríčková
Roman Březina a Janka Mihová

23.05.2015
30.05.2015
06.06.2015
20.06.2015
20.06.2015

2SXVWLOLQÂV
1. Jolana Piovarčiová
2. Ondrej Bugáň
3. Jozef Chovan

09.04.1931
14.11.1933
22.01.1962

30.05.2015
31.05.2015
19.06.2015

1D{LMXELODQWL
V júni narodeniny oslavujú:
Sireková Blanka
Brežný Anton
Cvachová Magdaléna
Gábor Vojtech
Stehlíková Mária
Franeková Amália
Šimlíková Kristína
Rendeková Mária
Vráblová Magdaléna
Ševčíková Pavlína
Tomašovská Margita
Púčik Jozef
Mestický Ladislav
Janíková Mária
Haluška Pavol
Kapasný Adam
Chabada Milan
Muráňová Helena
MUDr. Staníková Edita
Ing. Prekopová Eva
Cabadajová Marta
Cvachová Valéria
Cvachová Božena
Kabatierová Alojzia
Vojtek Ján
Androvičová Valéria

LETNÁ BÁSNIČKA

89
89
87
87
86
84
82
82
81
81
81
80
79
78
78
77
75
74
74
73
71
70
70
70
70
70

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

Pridal sa i vietor Miki
a ten hojdá konáriky.
Každý večer plný peľu
volá včielky na návštevu.
Lienky v tráve s mravcami
pochodujú nôžkami.
Dve zvedavé lienočky
našli v tráve kvietočky.
Chceli by piť sladkú šťavu
a vznášať sa ponad trávu.
Ale čo to, veľký mrak
kvapky bude rozsievať.
A už padá kvapka, kvapka,
už je z nich aj dážď.
Mračno silu stratilo,
slnko kvety sušilo.
Pridal sa i vietor Miki
a ten suší konáriky.
Za odmenu motýliky
lúčnou cestou vo dvojici
letia ako nezbedníci.
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NOVÝ AUTOBUSOVÝ A VLAKOVÝ GRAFIKON

Varínčan
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NOVÝ AUTOBUSOVÝ A VLAKOVÝ GRAFIKON


ODCHOD
4:53
6:07*
6:38
7:32*
8:38
10:38
12:00
12:38
13:35
14:14
14:36
15:33
16:02
16:38
17:36
18:38
21:32
22:49

VARÍNVRÚTKY
PREMÁVA
X,SO,NE
X
X,SO,NE
X
X,SO,NE
X,SO,NE
X
SO,NE
X
X
X,SO,NE
X
X
X,SO,NE
X,SO,NE
X,SO,NE
X,SO,NE
X,SO,NE


KONÍV/VO
ZV
L.HR
L.M.
KR
L.M.
L.M.
KO
P.T
KO
RU
KO
RU
L.HR
P.T
L.M.
L.M.
L.M.
VR

VRÚTKY VARÍN
ODCHOD
PREMÁVA
4:58
X,SO,NE
5:45
X
6:15
X,SO,NE
6:34
X
7:12
X
7:52
X,SO,NE
8:54
X
11:09
X,SO,NE
12:38
X,SO,NE
13:51
X
14:56
X
15:12
SO,NE
15:42
X
17:12
X,SO,NE
17:45
X
19:12
X,SO,NE
21:15
X,SO,NE

*nepremáva cez
letné prázdniny




X každý deň
SO sobota










NE nedeľa

VARÍN   
ODCHOD
PREMÁVA
5:11
X,SO,NE
5:58
X
6:28
X,SO,NE
6:41
X
7:25
X
8:05
X,SO,NE
9:08*
X
11:22
X,SO,NE
12:51
X,SO,NE
14:04*
X
15:10
X
15:25
SO,NE
15:55
X
17:25
X,SO,NE
17:58
X
19:25
X,SO,NE
21:27
X,SO,NE

  VARÍN
ODCHOD
PREMÁVA
4:45
X,SO,NE
5:59
X
6:30
X,SO,NE
7:24
X
8:30
X,SO,NE
10:30
X,SO,NE
11:52
X
12:30
SO,NE
13:27
X
14:06
X
14:28
X,SO,NE
15:25
X
15:55
X
16:30
X,SO,NE
17:28
X,SO,NE
18:30
X,SO,NE
21:24
X,SO,NE
22:41
X,SO,NE

6

Varínčan

VÝZNAM VČIEL V PRÍRODE
V súčasnosti sa množia správy z rôznych médií o hromadných úhynoch a ohrozenosti včiel. Nevie sa presne, čo je
príčinou týchto úhynov, ale väčšina odborníkov sa prikláňa k názoru, že za to môže kombinácia viacerých faktorov
ako je chemizácia prostredia, zmena klímy, úbytok druhovej rozmanitosti a pestrosti krajiny.
Význam chovu včiel nespočíva iba v získavaní včelích produktov a ich následnom spracovaní. Uvádza sa, že včelie
produkty (med, propolis, peľ, vosk, materská kašička, včelí jed) tvoria asi jednu desatinu úžitkovej hodnoty včiel.
Hlavnú a nezastupiteľnú úlohu hrá včela v prírode ako
opeľovač kultúrnych a divo rastúcich rastlín. Včela je prevažným opeľovačom mnohých rastlinných druhov. Keby
z našej prírody vymizli včely, spolu s nimi by vymizli desiatky druhov rastlín, ktoré sú závislé na opeľovaní práve od
včely, čo by malo nepriaznivý vplyv aj na človeka. Približne
jedna tretina toho, čo človek konzumuje, by neexistovalo
bez opeľovacej schopnosti včiel. V našej stredoeurópskej
oblasti je až 80% rastlín odkázaných na prenos peľu hmyzom, kde hrá kľúčovú úlohu práve včela medonosná. Včela je tiež zaslúženým symbolom usilovnosti, pracovitosti
a neúnavnosti. Včela nás živí, včela nás lieči, ale aj obohacuje našu prírodu.

Mestské včely
Mestské včely boli v slovenských mestách vždy, hoci sa
o nich menej hovorilo. Bolo ich viac ako dnes. Včelári ich
chovali na záhradách, v mestských lesoch, ale aj na terasách, balkónoch a strechách. Terajšie pestovanie rovnakých plodín na veľkých plochách, geneticky modifikované rastliny, používanie rozličných chemických postrekov
decimuje vidiecke včelie populácie. Pestré mestské prostredie poskytuje včelám často väčšiu rozmanitosť kvitnúcich rastlín ako vidiek. Ľudia pestujú kvety v parkoch, vo
dvoroch, na balkónoch, je tu veľa druhov rôznych kvitnúcich drevín a kríkov. včelia pastva je vďaka tomu pestrá
a dostatočne dlhá. Významnou výhodou mesta je menšia
veternosť a vyššie teploty. A keďže sa tu nájdu aj mnohé
exotické druhy kvetov, aj med môže byť chuťovo iný ako
z vidieka. Napríklad mätový alebo gaštanový med. Teraz
sa určite pýtate, či ten med z mesta je vôbec zdravý, keďže v meste je väčšie znečistenie. Výskumy ukázali, že včela
aktívne odfiltrováva škodlivé látky z nazbieraného nektáru, čiže nič zlé a škodlivé včela do svojich plástov nezavrie.
Odfiltrované látky (ťažké kovy, zvyšky pesticídov a rôznych
škodlivín) zostávajú v jedovom aparáte včely.
Projektové včelnice
V rámci projektu Nevyšliapanou cestou nezisková organizácia Živica osadila úle v Bratislave na strechu Starej tržni-

ce a do Vodárenskej komunitnej záhrady. Vo Zvolene zasa
na strechu Národného lesníckeho centra. Úle majú svojich
profesionálnych a vyškolených včelárov, slúžia tiež na výchovné účely najmä pre školy, ale môže si ich pozrieť aj
široká verejnosť. Špeciálne upravený (presklený) úľ umožňuje deťom pozorovať včelí život z bezprostrednej blízkosti z rôznych strán a zároveň minimalizuje nebezpečenstvo
uštipnutia. Žiaci sa hravou a interaktívnou formou dozvedia nielen zaujímavosti o včelách, ako sa o ne starať, prečo
sú dôležité, ale aj to, čo včely ohrozuje a ako im môžeme
pomôcť. Projekt mestských včiel funguje už viac rokov
vo viacerých svetových mestách, kde podporuje najmä
šírenie povedomia o včelárstve, možnosť skúmať a bližšie
spoznať život a význam včiel, ale prispieva aj k obohateniu
a zvýšeniu biodiverzity mestského prostredia. Ohlasy návštevníkov a verejnosti sú veľmi pozitívne, vďaka dostatku
zelene a pestrosti kvetov sa včelám v mestách veľmi dobre
darí. Včely obyvateľov miest neobťažujú a výsledkom je
okrem iného aj množstvo vyprodukovaného chutného
a kvalitného medu.
Liečivé účinky medu
t pôsobí antibakteriálne a protizápalovo, zlepšuje
a urýchľuje hojenie rán
t podporuje trávenie (pri liečení vredových ochorení
žalúdka a dvanástorníka, pečene a pankreasu sa odporúča lyžica medu ráno)
t posilňuje srdce (pri srdcových chorobách sa odporúča
užívať lyžička medu spolu s citrónovou šťavou raz za
deň)
t používaním medu dochádza k rozširovaniu ciev, čo je
veľmi dôležité pri liečbe vysokého tlaku krvi
t telu dodáva okamžite využiteľnú energiu (niektorí športovci užívajú pred súťažou posilňujúci nápoj
v zložení 1 litra citrónovej alebo pomarančovej šťavy, 20 kávových lyžičiek kondenzovaného mlieka
a 25 dkg medu)
t podporuje krvotvorbu (med obsahuje takmer v ideálnej forme železo)
t zlepšuje a prehlbuje spánok, posilňuje centrálnu nervovú sústavu a psychiku (v šálke horúceho mlieka rozpustite lyžičku medu a vypite pred spaním, môžete
pridať aj trochu masla)
t zbavuje organizmus jedov (ak ste to na večierku prehnali s množstvom alkoholu, dajte si na raňajky toast
s medom. Med obsahuje veľa fruktózy a sodíka, ktoré
pomôžu telu dostať sa znova do normálneho stavu)
t podporuje imunitu
t pomáha liečiť vírusové ochorenia, ochorenia dýchacích ciest, zápaly nosohltanu (výplach nosu mierne
osolenou medovou vodou, pri prechladnutí sa podáva v čaji).
Jednou z možností, ako môžeme pomôcť včelám v prírode aj my, je podpora včelej pastvy. Vysievaním rastlín
bohatých na nektár a peľ, zakladaním záhonov bohatých
na rôzne druhy kvetov a kvitnúcich kríkov, vylúčením chemických postrekov a hnojív, ponechaním v záhrade kúska
neobhospodárenej alebo nepokosenej časti.
Spracovala: Alena Badurová, NP Malá Fatra
Zdroje informácií:
Lampeitl, F. Chováme včely. Blesk: Zlín, 1996.
Weiss, K. Víkendový včelař. Víkend: Vimperk, 2005.
Kvitnúce mestá – bulletin, Živica,
http://www.apimed.sk/media/media/documents/
zo zivota_vciel_idea12_nahl.pdf
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PRÁCE NA CINTORÍNE
Mnohí ste si isto všimli, že na našom cintoríne máme
nové oporné stĺpy, na ktorých sú zavesené nové brány.
V mesiaci jún začala obec rekonštrukciu vstupných brán
a oporných stĺpov. Brány na cintoríne boli totižto uvoľnené a ich ukotvenie nedržalo v murive. Dokonca sa nedali
zatvoriť, boli odtrhnuté z pántov, upadnuté a hrozilo, že
sa časom zrútia. Pri obnažení prasklín pilierov sme zistili,
že piliere už boli opravované. Starý kameň bol obmurovaný tehlou, ktorá sa už rokmi drvila. Voda a mráz dovŕšili
túto skazu. Preto už nemalo kotvenie brán v takomto pilieri žiadny účinok.
Z tohto pohľadu nám jednoznačne vychádzalo staré piliere zbúrať a vystavať nové betónové, vystužené železom, aby slúžili dlhé roky pre ďalšie generácie. Po výstavbe nových pilierov prišli na rad vstupné brány, ktoré sme
zrekonštruovali a upravili na požadovanú mieru a kvalitu.
Odľahčili sme ich a zbavili spodných chátraných prehrdzavených plechov. Urobili sme nové bočné rámové vý-

stuhy, pevnejšie pánty a upravili rozmery, aby sa brány
dali zatvárať a zamykať. Brány razom dostali nový vzhľad.
Touto cestou ďakujeme firme varínskeho podnikateľa Miroslava Tomašova, ktorá nám poskytla dvoch pracovníkov
a materiál na opieskovanie starých náterov na vstupných
cintorínskych bránach. Táto technológia opieskovania je
tak účinná, že odstráni všetky staré nátery až po samotný kov. Takto upravené brány sme dali pozinkovať, aby
sa zabránilo ďalšej korózii. Novopostavené oporné múry
boli ošetrené a napustené chémiou, ktorá zabraňuje vsakovaniu vody do betónu. Týmto sa predĺži ich životnosť.
Prvú etapu obnovy a opráv cintorína sme zvládli a v ďalších bude obec pokračovať. Čaká nás oprava a rekonštrukcia domu smútku so všetkými náležitosťami, ktoré
sa bezprostredne týkajú tohto pietneho miesta. Miesta,
ku ktorému nás viažu spomienky a veľká úcta.
MW.
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TAKTO SME OSLÁVILI DEŇ DETÍ
V nedeľu 7. júna 2015 popoludní oslávili varínske deti svoj
sviatok Medzinárodný deň detí. Pripraviť takéto podujatie
je organizačne náročné. Vyžaduje ochotných a zanietených pomocníkov, ktorí vedia, čo majú deti rady, čo sa im
páči, čím sa zabavia, čo ich poteší. Členovia organizačného
výboru sa snažili zabezpečiť všetko pre to, aby si deti, ako
sa hovorí „prišli na svoje“. Námestie sv. Floriána i park, ktorého stromy zabezpečovali aj dostatočný úkryt pred hrejúcim slnkom, boli preplnené šťastnými deťmi. Zabávali sa
nielen deti, ale oddychovali tu aj celé rodinky. Deň detí sa
naozaj vydaril. Prispelo k tomu aj krásne počasie.

Námestie i park boli zaplnené

Pri zlaňovaní si deti vyskúšali aj svoju odvahu
V parku na námestí bolo celé popoludnie rušno

Aj hrad bol pútačom pre deti

Každý chcel nakuknúť aj do indiánskeho stanu típí

Varínčan
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TAKTO SME OSLÁVILI DEŇ DETÍ

Aj šašovia sa učili poskytovať prvú pomoc
Kerky sú stále „in“

Deťom sa páčila aj ukážka zásahu varínskych hasičov

Piškota, jahoda, banán a nutela...mňam

Králiky z klobúka

Najlepšia cukrová vata na svete
foto: Miroslav Williger

Obec Varín aj touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii oslavy
sviatku detí. Osobitne ďakuje vedeniu a členom detského
spevokolu a vedeniu a členom skautského zboru, ktorí sa
veľmi ochotne a kreatívne podieľali na príprave a zabezpečení celého podujatia. Poďakovanie patrí aj cukrárni Katka
pri zabezpečovaní zmrzliny a balíčkov so sladkosťami.
MT

Deti sa tešili aj z balónikov
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OKRESNÉ STRETNUTIE ČLENOV SZTP
Dňa 13. mája 2015 sa uskutočnilo vo Varíne okresné
stretnutie členov Slovenského zväzu telesne postihnutých. Hosťujúci Varín privítal 25 členov SZTP a pripravil
pre nich pestrý program. Hostia sa stretli v poľovníckej
reštaurácii Weinerovka, kde všetkých prítomných privítal
predseda SZTP pán Alojz Zajac. A putovanie Varínom sa
mohlo začať.
Prvé zastavenie bolo v Dome spoločenských organizácií
na Hrnčiarskej ulici. Pani Ing. Eva Sauerová, predsedníčka
MO Matice slovenskej vo Varíne, hostí pútavo previedla históriou Varína, vyzdvihla historické, ale aj súčasné
osobnosti Varína, ktoré obec reprezentovali doma i vo
svete.
Druhou zástavkou bolo stretnutie s pani Mgr. Alenou Badurovou zo Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky,
ktorá porozprávala o národných parkoch, o ochrane prírody a zvierat, ukázala priestory Správy Národného parku
Malá Fatra, v ktorých vzdelávajú žiakov.

Ďalšie zastavenie bolo v Kostole Najsvätejšej Trojice. Pani
Magdaléna Pavlíčková hosťom objasnila históriu prestavby kostola, jeho pôsobenie počas rôznych dejinných
udalostí, až po jeho súčasnosť. Nezabudla spomenúť ani
krst Juraja Jánošíka a hrobky rodu Pongráczovcov.

Posledným zastavením bolo stretnutie na požiarnej
zbrojnici. Tu na návštevníkov čakal pán Miroslav Turský,
veliteľ dobrovoľného hasičského zboru a pani Katarína Ondrušová, predsedníčka dobrovoľného hasičského

zboru. Milým spestrením bola najmladšia členka hasičského zboru Agátka. Spoločne sme prešli zrekonštruovanou zbrojnicou a pochválili sa historickým pokladom
– zástavou.

Po prehliadke Varína nasledoval obed v reštaurácii Weinerovka. Tam na hostí čakal starosta Ing. Michal Cvacho.
Prítomných srdečne privítal a v mene Obce Varín hosťom
odovzdal dar ako milú spomienku.

Na hostí čakalo ešte jedno prekvapenie. V miestnej kinosále sa žiaci ZŠ s MŠ O. Štefku predviedli v krásnom
pásme básní, piesní a tancov. Žiaci boli odmenení nielen
potleskom ale aj sladkou odmenou.
Základná organizácia SZTP vo Varíne aj touto cestou ďakuje za pomoc pri organizácii a sponzorstve stretnutia.
Ďakujeme starostovi za sponzorský dar, farskému úradu
za sprístupnenie kostola, reštaurácii Weinerovka za príjemné posedenie, pánu Moravčíkovi a pani Kubíkovej za
sponzorské dary, pani Sauerovej, Badurovej, Pavlíčkovej
a Ondrušovej a pánovi Turskému za pútavé rozprávanie
o našej obci, žiakom a pedagógom ZŠ s MŠ O. Štefku vo
Varíne za príjemný program.
Mgr. Stella Šutková, hospodár ZO SZTP Varín

Varínčan
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UKONČILO VAŠE DIEŤA ŠTÚDIUM NA STREDNEJ ŠKOLE?
V tomto období mnohé Vaše deti ukončili štúdium na
stredných školách. Viete, aké sú Vaše povinnosti voči
inštitúciám, resp. ako postupovať ďalej?
Vaše dieťa ukončilo štúdium strednej školy vykonaním
maturitnej skúšky alebo záverečnej skúšky, pričom ako
doklad obdržalo maturitné vysvedčenie, resp. výučný list.
Fotokópiu tohto dokladu je potrebné predložiť platiteľovi
prídavku na dieťa, ktorým je príslušný úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny. Vaše dieťa sa považuje za nezaopatrené dieťa
pre účely prídavku na dieťa do 31.augusta a to bez ohľadu
na to, či po ukončení strednej školy začalo pracovať, alebo si
užíva posledné prázdniny. Prídavok na dieťa Vám teda bude
vyplatený naposledy v septembri za august. To isté platí pre
daňový bonus.
ÚPSVaR bude vo výplate prídavku na dieťa pokračovať, ak
Vaše dieťa bude ďalej študovať na vysokej škole dennou
formou. Nezabudnite predložiť na úrad doklad o tomto

štúdiu, v ideálnom prípade do konca septembra.
Ak dieťa nebude pokračovať v štúdiu na vysokej škole
a nevykonáva zárobkovú činnosť, je potrebné uvažovať, či sa
zaeviduje na ÚPSVaR ako uchádzač o zamestnanie. V tomto
prípade je lehota na podanie žiadosti o zaradenie do evidencie
uchádzačov 7 kalendárnych dní, t.j. do 07.septembra 2015.
V opačnom prípade dieťa nebude zdravotne poistené,
najneskôr do 9. septembra 2015 sa musí vo svojej zdravotnej
poisťovni prihlásiť ako samoplatiteľ a za september 2015
už má povinnosť platiť preddavky na poistné na zdravotné
poistenie. Minimálny preddavok na poistné na zdravotné
poistenie v roku 2015 je pre samoplatiteľa mesačne 57,68 €.
Zaujíma Vás iná obdobná problematika z oblasti platnej
legislatívy? Pošlite nám svoje otázky na emailovú adresu
poslanci@varin.sk. Na Vaše otázky radi odpovieme emailom
alebo v ďalšom čísle časopisu Varínčan.
Mgr. Lenka Milová, poslankyňa OZ Varín

RYBÁRSKE OKIENKO
Preteky mladých rybárov
Už tradične posledná júnová sobota patrí prázdninovému
zápoleniu mladých rybárov, ktorú organizuje MO SRZ Varín. Uskutočnili sa Preteky detí o pohár predsedu Obvodnej
organizácie rybárskeho zväzu vo Varíne na plávanú. Dobre
upravená trať dávala veľké predpoklady na úlovky, čo sa aj
potvrdilo. Trať pripravovali domáci členovia MO SRZ Varín,
ktorým patrí poďakovanie. Privítali sme medzi sebou čestného hosťa p. Tibora Petruša – predsedu MsO SRZ Žilina a predsedu Obvodnej organizácie SRZ Varín p. Štefana Rybára.
Obaja neskôr odovzdávali ceny súťažiacim.
Za vydarené podujatie ďakujeme sponzorom:
MsO SRZ Žilina, p. Miroslavovi Tomašovi, p. Petrovi Bugáňovi,
p. Jánovi Hodoňovi, p. Martinovi Šuštiakovi, p. Janovi Kováčovi, rybárskym potrebám p. Juraja Lučaníka a Mgr. Robovi
Hanuliakovi. Mladým pretekárom prajeme krásne prázdninové úlovky.
Obv. org. SRZ Varín
foto: Miroslav Williger

SIVOŇ AMERICKÝ

latinsky: Salvelinus fontinalis
čeľaď: lososovité
potrava: všežravec, dravec
dĺžka života: 15 rokov
pohlavná dospelosť: 2. – 3. rok
doba rozmnožovania: október – november
bežná veľkosť: 20 až 35 cm
maximum: okolo 55 cm
lovná miera: 23 cm
doba hájenia: 1.1. - 15.4.
Sivoň americký
je nie veľká lososovitá ryba,
ktorá sa pôvodne vyskytovala
vo východnej
časti Severní
Ameriky. Žije tu
v riekach, potokoch a horských jazerách

a migruje i do mora. Neskôr bol nasadený na veľa miestach
sveta a to nielen v Európe, ale i v niekoľkých štátoch Južnej
Ameriky, miestami v Afrike a aj na Novom Zélande. Vo svojej pôvodnej domovine je to druh prispôsobený extrémne
tvrdým podmienkam. Znáša veľmi nízke teploty, dlhodobé
zamŕzanie hladiny jazier, značnú kyslosť vody (bežne prežíva
i pri pH 5,3 a z Ameriky je uvádzaný extrém až pH 4,1) a veľmi
obmedzené zdroje potravy. Náročný je len na množstvo kyslíku vo vode. Vyskytuje sa i vo veľkých nadmorských výškach
a môže prenikať až do pramenných oblastí. Často je v takých
lokalitách jedinou prežívajúcou rybou. Práve táto odolnosť
sivoňa bola jedným z dôvodov jeho vysádzania.
Poznať sivoňa od ostatných druhov našich lososovitých rýb
by nemalo pôsobiť ťažkosti – ako jediný má svetlé škvrny na
tmavšom podklade, čo je úplne dostačujúce aby bola vylúčená akákoľvek zámena. Inak tvarom tela i usporiadaním
plutiev sa sivoň do značnej miery podobá pstruhom.
Základné sfarbenie tela je zelenkavé, žltavé škvrny sú na bokoch guľaté a smerom k chrbtu prechádzajú do mramorovania. U živšie vyfarbených jedincov upúta i oranžové sfarbenie brucha a oranžové plutvy na spodku tela, ktorých predný
okraj je zvýraznený čiernobielym pruhom.
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BEZPEČNE NA BICYKLI
Dňa 27. 05. 2015 pripravili pani učiteľky projektové vyučovanie pre žiakov I. stupňa pod názvom Dopravná
výchova a mladý záchranár. Žiaci si spoločne v ročníkoch
prezreli prezentáciu Bezpečne na bicykli – Bezpečná
cesta do školy. Po prezentácii si žiaci 3. a 4. ročníka zopakovali desať pravidiel pre cyklistov a vymenovali časti
príslušenstva bicykla. Absolvovali test – Pravidlá cestnej
premávky pre cyklistov. Žiaci 1. a 2. ročníka vyfarbovali
maľovanky, vypracovávali pracovný list – Som cyklista
v premávke. Niektorí žiaci prechádzali labyrintom s dopravnými značkami – pracovný list a hľadali cestu do
školy. Vedomosti a zručnosti poskytovania prvej pomoci si žiaci vyskúšali spoločne s ôsmakmi, ktorí mladším
žiakom predviedli ukážky prvej pomoci pri popálenine
predlaktia a odrenine hornej končatiny.
Po ukážke prvej pomoci si mladší žiaci medzi sebou skúšali techniky obväzovania, učili sa ošetrovať poranenia
kĺbov a poskytovať prvú pomoc pri páde z bicykla a pri
bodnutí hmyzom. Počas projektového dňa si naši žiaci
vyskúšali riadiť osobné auto, stali sa z nich vodiči, spolujazdci a policajti vďaka pánovi inštruktorovi Ing. Samekovi z Autoškoly Samek. Deti získali od pána inštruktora
vizitku a sladkú odmenu. Všetci sme boli spokojní a odniesli sme si z tohto dňa pekné zážitky a získali sme praktické zručnosti.
Mgr. K. Dominiaková, Mgr. J. Smolková

HABAKUKY
Dňa 19. 06. 2015 žiaci 4. A a 4. B boli na koncoročnom výlete v rozprávkovom mestečku Habakuky na Donovaloch.
Cestou obdivovali krásnu prírodu Oravy, Liptova a nášho
atraktívneho turistického miesta – Donovaly. Po príchode do cieľa boli nadšení architektúrou tohto mestečka.

V zmenárni u Veľryby si zmenili euríčka na tamojšie platné peniaze – habakuky. Za ne si nakúpili rôzne originálne
pamiatkové predmety. Prezreli si rozprávkové domy s názvom napríklad Bača a drak, Kurník šopa, Čierny dom, Hodovňa. V ďalšom zdobili medovníčky, obdivovali náročnú
prácu kováčov. Z ostrova, na ktorom stál rozprávkový hrad,
v priezračnom jazierku pozorovali farebné rybky. Videli
3 rozprávky Pavla Dobšinského v modernom divadelnom
spracovaní: O dvanástich mesiačikoch, Prorok Rak a Traja
zhavranelí bratia. Najviac sa im páčila posledná, lebo
miesto hercov v nej vystupovali klasické bábky. Cestou
domov sa zastavili pod svetoznámou dedinou Vlkolínec,
vyšlapali náročnú cestu na začiatok tejto pamiatky UNE-

SCO, pokochali sa nádhernou okolitou prírodou a s predsavzatím, že sa sem ešte vrátia, zišli strmú cestu k autobusu. Z výletu odchádzali s novými zážitkami a poznaním
ďalšieho krásneho kúta našej krajiny.

Varínčan
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TIP NA VÝLET

SEDLO ŽIARCE
Sedlo Žiarce (652 m n. m.) sa nachádza v Kysuckej vrchovine
nad obcou Gbeľany. Pri turistickom rozcestníku sa tam spájajú viaceré trasy, ktoré sú vhodné či už pre turistov, alebo
cyklistov. Z tohto lúčnatého sedla je krásny výhľad na hrebeň
Krivánskej Malej Fatry od Rozsutcov, až po Suchý. Na opačnej
strane vidno Straník a druhý najvyšší vrch Kysuckej vrchoviny
– 999 metrov vysokú Ľadonhoru. Do sedla vedie žltou značený turistický chodník od kostola v Gbeľanoch. Najjednoduchšia cesta však vedie od kaplnky na cintoríne. Od nej vedie
strmá rozbitá asfaltka až ku starému gbeľanskému družstvu,
za ktorým sa na túto cestu napája spomínaná žltá. Nasleduje
súvislé stúpanie, až sa dostaneme pod vyrúbanú horu, odkiaľ
cesta bočí doprava. Zatiaľ sa postupne odkryli vrcholy Malej
Fatry a výhľady na krásne lúky po oboch stranách. Stúpanie
je už len mierne, cesta vedie nachvíľu aj cez les, kde sa môžeme skryť pred prípadným ostrým slnkom. Ešte zopár minút
a starou asfaltkou sa dostaneme až do sedla. Táto trasa meria
od cintorína 4,7 km s 343 nastúpanými metrami. Po trase je
zopár posiedok, odkiaľ sú pekné výhľady na okolité dediny.
V tejto lokalite je až pravidlom zahliadnuť srnčiu a inú malú

lesnú zver. V okolí sedla vedú viaceré chodníky a značené trasy všetkými možnými smermi. Zo sedla pokračuje žltá trasa
do Lysice, trasa cez Jalovec a Zlieň na Lutiše, chodník do Vadičova, alebo červená do Kotrčinej lúčky.
text a foto: JT

MEDZINÁRODNÉ LUKOSTRELECKÉ PRETEKY
GRAND PRIX EUROPA VARÍN CUP 2015
Lukostrelecký klub
vo Varíne usporiadal v dňoch 20. 6. –
21. 6. 2015 na chate
Fatranka už štvrtý
ročník VARÍN CUPu,
ktorý bol tentokrát
aj súčasťou GRAND
PRIX EUROPA. Pretekov sa zúčastnilo
mnoho pretekárov zo
šiestich európskych
krajín. Po dvoch náročných dňoch, kedy
nás trochu potrápil
aj dážď, si súťažiaci
pochvaľovali trať, ako
aj zabezpečenie pretekov. Medzi zahraničnými pretekármi sa
nestratili ani naše nádeje.
1. miesto v kat. seniori – Ladislav Piroha
1. miesto v kat. deti TRRB – Tomáš Olbert
1. miesto v kat. muži – Ľubomír Králik
1. miesto v kat. deti TRLB – Filip Paňák
Týmito umiestneniami potvrdzujeme, že náš klub stále patrí
medzi popredné slovenské, ale aj zahraničné kluby. Teraz sa
už pripravujeme na víkendové Medzinárodné majstrovstvá
Slovenska v Starej Turej. Tam budeme vzorne reprezentovať
našu obec a bojovať o tituly majstra Slovenska
JĎ
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ZHODNOTENIE FUTBALOVEJ SEZÓNY
Milí futbaloví priaznivci,
na úvod vám ďakujem za veľmi úspešnú sezónu a ďakujem aj všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli nášmu klubu TJ Fatran Varín.
Hlavne sa chcem poďakovať starostovi obce Varín
Ing. Michalovi Cvachovi, zástupcovi starostu Miroslavovi Willigerovi a Máriovi Kubíkovi za maximálnu pomoc
a podporu klubu, ďalej našim funkcionárom, sponzorom,
trénerom, prevádzkovým pracovníkom a v neposlednom
rade našim verným fanúšikom.
Poďakovanie patrí aj trénerovi Igorovi Zimenovi, ktorý
po neúspešných sezónach prevzal mužstvo, skonsolidoval káder a aj vďaka jeho práci sa nám teraz podaril postup do piatej ligy.
Som veľmi rád, že sa nám podarilo naplniť cieľ, ktorý sme
si pred sezónou dali, teší ma hlavne to, že sme vytvorili
výbornú partiu hráčov na ihrisku, ale aj mimo neho. Veľmi
pozitívne hodnotím koncepčnú prácu klubu z hľadiska
výchovy vlastných odchovancov, kde sa nám darí každý
rok zapracovať mladých hráčov do seniorského mužstva.
Na záver ďakujem aj všetkým hráčom, ktorí v minulej sezóne úspešne reprezentovali klub a obec Varín. Do ďalšej
sezóny by som si prial, aby sme aj naďalej podávali výborné výkony a svojou hrou opäť prilákali fanúšikov na
zápasy TJ Fatran Varín.
Pavol Kubovich

minancii nedokázali zvíťaziť. Mužstvo má skvelé vyhliadky do budúcej sezóny, keďže káder opúšťa iba kapitán
Daniel Vrábel, ktorému chceme poďakovať za vzorné reprezentovanie a popriať mu nech sa mu darí v kategórii
dospelých. V kádri sme mali aj najlepšieho strelca súťaže Nikolasa Mydliara s 26 gólmi. Pozitívom je, že viacero
hráčov sa počas súťaže zapojilo do zápasov A mužstva,
a taktiež naopak v zápasoch dorastu sme skúšali žiakov,
aby ich prechod v budúcej sezóne o kategóriu vyššie bol
jednoduchší. Vďaka stabilizovanému kádru a hernej kvalite je mužstvo dorastencov odhodlané v budúcej sezóne
ešte svoje umiestnenie vylepšiť.
Ivo Kozák

Ročník U15 – starší žiaci – skončil svoje pôsobenie v súťaži na kvalitnom 4. mieste. S krásnym skóre 94 gólov sme
dosiahli v súťaži 3. najvyšší počet a 27 gólov dostali, čo
je 2. najnižší v súťaži. Škoda bodových strát na začiatku
sezóny. Partia okolo Benjamína Vrábla a Ondreja Sobola
bola ukážková, bezproblémová a asi najlepšia, akú som
vo Varíne viedol. Najlepším strelcom sa stal Ondrej Sobol
(22 gólov), druhý bol Maťo Šutý s 19 gólmi, tretí skončil
Filip Mazák s 15 gólmi. Samozrejme, treba poďakovať aj
ostatným chlapcom ako sú Erik Dančo, Matúš Cvacho,
Michal Kolibáč a Lukaš Michalčík, ktorí tiež prispeli ku
dobrej partii a k úspešnému reprezentovaniu obce. Na
záver dúfam, že čo najviac chalanov bude pokračovať
v dorasteneckých kategóriách, kde im prajem veľa zdravia a športového šťastia.
Mário Kubík
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Družstvo dorastencov obsadilo v konečnom účtovaní
4. ligy skupiny A 6. miesto, so ziskom 43 bodov, pri aktívnom skóre 72:46. Umiestnenie mohlo byť aj lepšie, škoda nevydareného vstupu do súťaže a taktiež niekoľkých
zápasov v jarnej časti, v ktorých sme napriek hernej do-

Pred začiatkom súťaže som si ešte nevedel predstaviť,
ako vlastne odohráme tento ročník, nakoľko sme mali
v kádri minimálny počet hráčov.
V jarnej odvete som sa snažil popracovať hlavne v týchto
činnostiach: väčší pohyb s loptou a bez lopty, obranná
činnosť celého mužstva, premieňanie šancí, prístup k tréningovým jednotkám, zlepšenie kombinácie, uplatnenie
pokynov pred zápasom na ihrisku. Hlavnou prioritou
bolo, aby chalanov futbal bavil a robilo im radosť vyhrávať nad súperom. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s mládežou U13 v novom ročníku 2015/2016.
Na záver sa chcem poďakovať TJ Fatran Varín, ktorý nám
vytvoril lepšie tréningové podmienky. Poďakovanie
však patrí aj rodičom, ktorí mi umožňujú pracovať s ich
synmi, medzi ktorých patria: M. Trnka, T. Šugár, D. Ťažký, J. Smieško, J. Mahút, M. Ďuraňa, S. Križík, P. Dziásek,
M. Bugáň, Marek Bugáň, P. Cvacho, L. Meliš, P. Giert,
M. Kupčuliak, S. Paško.
Verím, že prístup chlapcov k futbalu sa bude naďalej len
zlepšovať.
Miroslav Repáň
pokračovanie str. 16
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Varínčan

SVETOVÍ CYKLISTI VO VARÍNE
VARÍNSKYMI ULICAMI ,,LIETALI“ SVETOVÍ CYKLISTI
Naša obec bola jedna z mála obcí, ktorými v dňoch 25.
– 26. 6. 2015 viedla trasa časovky jednotlivcov v rámci
Spoločných majstrovstiev SR a ČR v cestnej cyklistike. Vo
štvrtok sa predstavili cyklisti v kategóriách ženy, juniorky
a juniori. Kategóriu žien suverénne ovládla niekoľkonásobná olympijská víťazka a majsterka sveta – česká rýchlokorčuliarka Martina Sáblíková. Najlepšou Slovenkou sa
po veľmi tesnom súboji stala Tereza Medveďová, ktorá
bola rýchlejšia ako výborné slovenské cyklistky, ktorými
sú napr. Alžbeta Pavlendová a Lívia Hanesová. V piatok
štartovali kategórie mužov Elite a U-23. Varínčania mohli
v našej obci vidieť slovenských a českých profesionálnych
cyklistov, ktorí jazdia v špičkových svetových tímoch.
Najlepším českým časovkárom sa stal Jan Bárta, ktorý
bol o 4,71 sekundy rýchlejší ako najrýchlejší Slovák Peter
Sagan. Okrem nich sa na svojich časovkárskych špeciáloch Varínom prehnali napr. aj Leopold König, Petr Vakoč
a cyklista s umelou karbónovou nohou Jozef Metelka.
Bola to mimoriadna príležitosť vidieť týchto cyklistov
prechádzať našou obcou. Ďakujeme všetkým, ktorí túto
výnimočnú šancu využili a cyklistov po celej trase Varínom nadšene povzbudzovali. Vďaka všetkým divákom
z Námestia sv. Floriána a ostatných ulíc, taktiež divákom,
ktorí cyklistov hecovali pri škole. Ďakujeme aj vedeniu
školy, ktoré povolilo prerušiť vyučovanie a umožnilo deťom vytvoriť skvelú atmosféru.
Na reguláciu dopravy, bezpečnosť a hladký priebeh časovky dohliadala polícia a aj naši občania. Sme hrdí, že
sme sa zúčastnili tohto športového podujatia, ktoré viedlo našou obcou, a tak prispeli k jeho zdarnému priebehu.
MW, JT

Peter Sagan na ulici M. R. Štefánika ■ foto: Miroslav Kuliha

Leopold König prechádza mostíkom ■ foto: Miroslav Williger

ZHODNOTENIE FUTBALOVEJ SEZÓNY
pokračovanie zo str. 15

Poďakovanie futbalistom
Touto cestou ďakujeme všetkým,
ktorí v sezóne
2014/2015 reprezentovali
obec
Varín vo futbale
a dosiahli dobré
výsledky.
Splnili sa ciele,
ktoré si jednotlivé
mužstvá predsavzali. Naplnila sa naša túžba postupu A mužstva dospelých do V. ligy. Prispel k tomu úžasný výkon nášho
najlepšieho strelca Miroslava Nemca, ktorý nastrieľal
súperom 32 gólov a vojde tak do histórie varínskeho
futbalu. Miroslav Nemec bol vyhlásený ObFZ Žilina za
kráľa strelcov!
Môžeme zhodnotiť, že náš futbal sa uberá správnym sme-

rom. Práca s mládežou sa osvedčila.
Ďakujeme všetkým
hráčom od najmenších žiakov, žiackemu mužstvu, až po
dospelých. Ďakujeme našim trénerom
Miroslavovi Repáňovi, Máriovi Kubíkovi,
Ivovi Kozákovi, Pavlovi Kubovitchovi a Igorovi Zimenovi,
ktorý položil základ tohto mužstva. Ďakujeme rodinám
futbalistov, že našli pochopenie pre záľubu svojich synov a manželov, ďakujeme celej športovej verejnosti, fanúšikom a funkcionárom. Spoločne si prajme, aby sme
aj v ďalšom roku mohli konštatovať, že varínsky futbal sa
uberá tým správnym smerom a vynaložené úsilie prináša
aj zaslúžené výsledky.
WM
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