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NIčoho sa
staroba nesmie
vystríhať väčšmi 
ako nečinnosti
m.t.cicero
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spoločenská rubrika

Narodili sa:

Opustili nás:

Lukáš Holúbek
Damián Chovan
Lea Stráska

Jozef Púčik
Mária Synáková
Matilda Mestická
Pavol Murárik
Alojz Akantis
Vladimír Badura

Zosobášili sa:
Michal Duranzia a Paulína Zbyňovská
Michal Kubík a Veronika Gaňová
Milan Halama a Eva Halúsková
Ivan Tichý a Anna Kuzmíková
Branislav Balačin a Veronika Koniariková
Dušan Ďurec a Miroslava Pavlíková
Pavol Nižník a Ivana Kyselová

* 22.06.1935
* 13.08.1951
* 22.05.1947
* 23.03.1956
* 10.08.1935
* 26.08.1943

05.09.2015
09.09.2015
13.09.2015
20.09.2015
20.09.2015
23.09.2015

28.08.2015
05.09.2015
05.09.2015
05.09.2015
11.09.2015
12.09.2015
12.09.2015

Poďakovanie

Naši jubilanti:
V októbri narodeniny oslavujú:
Halušková Pavlína
Lopušanová Otília
Chabadová Anna
Zelinová Helena
Beniačová Emília
Kováčová Oľga
Krajčík Milan
Cvachová Mária
Blahušiaková Helena
Bobáňová Jozefína
Majerčíková Zdena
Gáborová Elena
Cvacho Juraj
Cvacho Štefan
Maťková Anna
Ďugelová Irena
Piatnicová Emília
Mestická Fabiola
Kubala Ladislav
Chovanová Margita
Prekop Pavol
Mydliarová Emília
Tretinová Oľga
Chovan Kamil
Takáčová Miloslava

88
87
86
86
83
81
79
79
78
77
77
77
75
75
74
74
74
74
73
73
73
72
72
71
71

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, nezisková
organizácia, ďakuje organizátorom a účastníkom
2. ročníka majstrovstiev sveta v hre „ Klobúčik hop!“
za poskytnutie finančného daru z výťažku podujatia.
Venovaný finančný dar bude použitý na prevádzku
zariadenia sociálnych služieb so zameraním na zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb klientom odkázaným na pomoc inej osoby.
Mgr. Mária Chovancová, vedúca zariadenia

Oznamujeme záujemcom, ktorí sa
prihlásili do záujmových krúžkov: futsal,
šikovné ruky, taliansky jazyk, nemecký
jazyk, vyšívanie a DJ krúžok,
že z dôvodu nízkeho počtu prihlásených
sa uvedené krúžky
na obdobie 2015/2016 neotvárajú.

Upozorňujeme na zmenu letného
času na zimný v nedeľu, 25. októbra
2015, keď sa nad ránom posunie
čas z 03.00 hodiny na 02.00 hodinu.
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šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015
Šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v
roku 2015
UZNESENIE č. 52/2015 – procesné
UZNESENIE č. 53/2015
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v roku 2015, konaného 02.09.2015
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Kúpu kombinovaného mulčovacieho nadstavca
na traktor Gramip šírky 220 cm za cenu 3012,00 € s DPH.
Hlasovanie číslo 70
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 53/2015.
Prítomnosť/kvórum:
6/4
Hlasovanie:
za: 6
Igor Cvacho, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár,
Marek Tabaček
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 53/2015.
UZNESENIE č. 54/2015
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v roku 2015, konaného 02.09.2015
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Kúpu zamietacieho stroja Kärcher KM 100/100 R G
za cenu 15 456,00 € s DPH.
Hlasovanie číslo 71
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 54/2015.
Prítomnosť/kvórum:
6/4
Hlasovanie:
za: 6
Igor Cvacho, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár,
Marek Tabaček.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 54/2015.
UZNESENIE č. 55/2015
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v roku 2015, konaného 02.09.2015
k bodu Projekt verejného osvetlenia
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2

OP KaHR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci Varín“, ktorý je realizovaný Obcou Varín,
Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín.
2.
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3.
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci.
Hlasovanie číslo 72
Hlasovanie za prijatie procesného uznesenia č. 55/2015.
Prítomnosť/kvórum:
7/4
Hlasovanie:
za: 6
Igor Cvacho, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár,
Marek Tabaček.
proti: 0
zdržali sa: 1
Mgr. Mariana Bohačiaková.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 55/2015.
UZNESENIE č. 56/2015
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v roku 2015, konaného 02.09.2015
k bodu Projekt pre Recyklačný fond
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Predloženie žiadosti o NFP z Recyklačného fondu
na realizáciu projektu „Intenzifikácia triedeného zberu vo
Varíne“, ktorý je realizovaný Obcou Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín.
2.
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3.
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci.
Hlasovanie číslo 73
Hlasovanie za prijatie procesného uznesenia č. 56/2015.
Prítomnosť/kvórum:
7/4
Hlasovanie:
za: 6
Igor Cvacho, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár,
Marek Tabaček.
proti: 0
zdržali sa: 1
Mgr. Mariana Bohačiaková.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 56/2015.
pokračovanie na str. 11

Telefónne čísla Obecného úradu vo Varíne
Zamestnanci
1 Ing. Michal Cvacho

Náplň práce
Starosta obce

2 Janka Březinová

Sekretariát a podateľňa

3 Miroslav Williger
4 Ing. Patrik Miho
5 Ing. Helena Gregová

Zástupca starostu obce
Prednosta obecného úradu
Hlavná kontrolórka obce

6 Darina Cvachová

Matrika, evidencia obyvateľstva a
cintorínske poplatky

0911 704 776

matrika@varin.sk

7 Zuzana Salátová

Poplatky za komunálne odpady

0911 704 780

poplatky@varin.sk

0911 704 778

dane@varin.sk

0911 704 784

uctovnictvo@varin.sk

0911 704 779

mzdy@varin.sk

0903 477 924
0911 704 803
0911 704 851
0911 704 850
041/5692 004

kultura@obecvarin.sk
skolskyurad@varin.sk
stavebnyurad@varin.sk
stavebnyurad3@varin.sk
socialnyurad@varin.sk
varincan@varin.sk

8 Ing. Mariana Beniačová
9 Mgr. Eva Cabadajová
10 Mária Tichá
11
12
13
15
16
17

Dane z nehnuteľností, za psa a
nájomné byty
Účtovníčka obce
Personalistika a mzdy, hlavná
pokladňa
Referentka pre kultúru a knižnicu

Mgr. Katarína Janešíková
Spoločný školský úrad
Ing. Janka Švábiková Zaťková Spoločný stavebný úrad
Mgr. Zuzana Lišková
Spoločný stavebný úrad
Bc. Mária Chovancová
Spoločný sociálny úrad
Obecné noviny Varínčan

Telefónny kontakt
0911 704 771
0911 704 772
041/5692 216
0911 704 773
0911 704 775
041/5692 216

E-mailová adresa
starosta@varin.sk
obecnyurad@varin.sk
zastupca@varin.sk
prednosta@varin.sk
kontrolor@varin.sk
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Október je aj ...
Október je mesiac, kedy okrem starších obzvlášť pamätáme na našu mamu. Áno, teraz by mi niekto z vás mohol
oponovať, že Deň matiek je predsa v máji. Avšak ja som v
prvej vete myslel na našu nebeskú matku Máriu.
Práve október je spolu s májom označovaný ako mariánsky mesiac. Hneď v jeho úvode slávime spolu so svätou
Cirkvou spomienku na Ružencovú Pannu Máriu. A práve
v duchu tejto evanjeliovej modlitbe, ako ju nazývajú duchovní pastieri, sa úcta k nebeskej Matke tento mesiac nesie. Modlitba posvätného ruženca dnes asi nepatrí medzi
najpopulárnejšie, či už pre jej dĺžku, alebo zdanlivú monotónnosť. Navyše mnohým z nás evokuje staré babky v
šatkách mädliace v rukách staré fosforeskujúce ružence.
No práve sústredená modlitba posvätného ruženca je tak
účinnou zbraňou proti Zlu a prostriedkom na ceste našej
spásy, že si jej dosah len ťažko vieme predstaviť. Krásne to
vyjadril svetoznámy taliansky umelec Michelangelo Buonarroti v jednom z najvýznamnejších diel v dejinách mali-

arstva. Výjav Posledného súdu v Sixtínskej kaplnke okrem
iného vyobrazuje to, ako sú hore ku Kristovi priamo z predpeklia vyťahovaní ľudia za obrovský ruženec, na ktorom
visia.
Okrem získania duchovných milostí má spoločná modlitba
posvätného ruženca v našich rodinách aj silný „stmeľujúci“
prvok. V dnešnej uponáhľanej dobe je to skvelý spôsob,
ako všetkých členov rodiny aspoň na krátko sceliť k spoločnej aktivite, a to dokonca takej vznešenej akou je modlitba.
Preto skúsme aspoň tento mesiac viac myslieť na našu
nebeskú Matku aj prostredníctvom tejto modlitby. Ak by
to mal byť pre niekoho problém, stačí sa pomodliť denne
aspoň jeden desiatok. No určite lepšie ako nič je aj jeden
jediný, no úprimný Zdravas.
Michal Tichý

Priznanie tínedžera
Keď som včera vystupoval z vlaku, predo mnou šla pomalým tempom stará babka. Ponáhľal som sa a nevedel som
ju predbehnúť. Vytáčala ma do nepríčetna. Vtedy som sa
zarazil a povedal som si: „Kam sa ja vlastne ponáhľam?“
Ozvali sa vo mne výčitky svedomia, že som sa v duchu nahneval na babku, ktorá má dosť času a okrem toho nemôže
za svoju pomalosť.
Celý život pracovala, možno veľa vytrpela. A možno všetko trpezlivo niesla. A ja som netrpezlivý a malicherný. A to
všetko len preto, aby som bol o 10 minút skôr doma.
Tých pár minút aj tak premrhám na internete alebo pri telke.
Alibisticky to zhodím na dobu, v ktorej žijeme. Všetci sa
hrozne ponáhľame. A večer zistíme, že sme zase toho veľa
nestihli. Frustrovaní ľahneme a zaspíme spánkom nepokojných. Cez SMS-ky si vyznávame lásku, komunikujeme
cez chat, do očí si nemáme čo povedať. Trápia nás účty, kariéra. V schránkach sa nám hromadia maily, lebo „nemáme
čas“ odpísať, na polici sa kopia knihy, lebo „nemám čas“ čítať, nevieme ako vonia príroda, lebo „nemáme čas“ si k nej
privoňať. Ale dokedy to vydržíme?
Čím chceme viac stihnúť, tým menej stihneme. Venujeme
priveľa času veciam, ktoré si ho nezaslúžia. Nevieme sa zastaviť a uvedomiť si hodnotu vecí. Robíme veľa fotografií,

ale už si ich ani neprezeráme. Napálime ich na CD a tým to
končí. Počítače máme plné hudby, na ktorú nemáme čas,
množstvo televíznych kanálov, ktoré akoby jedna mater
mala. Namiesto zábavy stres. Stále kontrolujeme mobil, či
nám niekto nevolal. Prestávame si vážiť krásne veci, kvôli
ktorým sa oplatí žiť.
Môj dedko má 87 rokov. V živote nebol v zahraničí, nemá
mobil, počúva jednu stanicu na svojom starom rádiu. A
napriek tomu si myslí, že prežil krásny život. S úsmevom
spomína. Teší sa z pekného dňa, z vône dreva, zo svojich
vnúčat. Žil ťažký život, ale váži si ho. To my dnes nevieme. A
tak máme infarkty, rakovinu a depresie. A možno by stačilo
spomaliť. Tvrdenie, že sa to nedá, neobstojí.
Zamyslime sa, koľko času venujeme nepodstatným veciam. Skúsme vypnúť mobily a počítače a porozprávať
sa. Snáď som si uvedomil môj rýchly život včas, aby som
spomalil. Kamarát má chalupu v malej osade obkolesenej
horami, nie je tam signál, žiadna telka, obchod otvorený
len v utorok a vo štvrtok a jedna krčma 5 x 5 metrov. Asi
tam zabehnem, aby som spomalil a nehneval sa na starých
ľudí, ktorí si vážia zvyšok života a zbytočne sa neponáhľajú
za smrťou, tak ako mnohí z nás!
(zdroj: prevzaté z internetu)

6

Varínčan

Deň zúbkov

Svetovému dňu ústneho zdravia je venovaný 12. september. V tento deň sa v roku 1854 narodil Dr. Charles Gordon
zakladateľ Svetovej dentálnej federácie (FDI).
11. septembra sa uskutočnilo na našej škole projektové
vyučovanie ku Dňu ústnej hygieny. Žiaci 1. stupňa sa
dozvedeli o starostlivosti v celej ústnej dutine. Čistenie
zubov a vôbec, starostlivosť o ústnu dutinu, sú dôležité.
Spĺňajú 3 základné funkcie :
1. Estetickú (výzor) - aby sme sa na svet usmievali krásnymi bielymi zubmi.
2. Žuvaciu - napomáhajú nám pri spracovávaní potravy.
3. Fonetickú - zabezpečujú zasa našu správnu výslovnosť.
Deti sa dozvedeli, akú správnu techniku majú praktizovať, kedy a ako dlho si majú zúbky umývať. Zoznámili sa s
rôznymi pomôckami, ktoré im pomáhajú udržiavať zdravé zuby. Dozvedeli sa, že zubný kaz je infekčná choroba
a môže spôsobiť mnohé komplikácie. Preto je veľmi dôležité klásť dôraz na dentálne zdravie už v ranom detstve.
Zaujala ich aj relácia v školskom rozhlase, kde sa dozvedeli okrem iného, že ľudia v minulosti používali na čistenie
zubov žuvacie tyčinky alebo tenké vetvičky na jednom
konci roz-strapkané do tenkých vlákien, ktorými si podľa
odporučenia svojho zubného lekára čistili zuby najmenej
dvakrát za deň. Najobľúbenejšie boli tyčinky z vetvičiek
aromatických drevín, ktoré slúžili ako ústny dezodorant,
ktoré boli približne veľké ako ceruzka. Tieto drevené tyčinky sa žuvali, až nakoniec koniec zmäkol, rozstrapkal sa
a vznikla zubná kefka.
V praktických aktivitách žiaci zisťovali, čo je potrebné pre
zdravý vývoj zubov. Ak chcú mať zdravé zuby, mali by piť
mlieko, jesť tvaroh, syry, chudšie mäso, ovocie a zeleninu.
Pritom treba dbať na to, aby v strave bol aj dostatok tvrdších potravín. Tie odstraňujú zo zubov zvyšky potravín,
ktoré by sa mohli rozložiť a podporiť tak vznik zubných
kazov.
Deti potom riešili rôzne úlohy v pracovných listoch, kreslili zúbky zo Zúbkového kráľovstva, Zúbkové víly a tvorili
rozprávky a básničky.

Naše zúbky

Naše zúbky sú veselé,
keď sú pekne čistené.
Nielen ráno, večer, ba aj poobede,
zubnú pastu s kefkou potrebujeme.
Sárka Zimenová, 2.B

Zúbky

Zúbky, zúbky krásne biele,
umývam ich zrána smele.
Kefkou čistím sem a tam,
správne zúbky umývam.
Peťko Repa, 2.B

Zuby pre Ježibabku/ rozprávka/

Kde bolo, tam bolo, žil jeden mládenec. Rodičia mu
zomreli, príbuzní ho obrali o všetko, čo mu po nich zostalo. Nemal strechu nad hlavou a stal sa z neho bezdomovec. Vybral sa do sveta. Pešo, lebo nemal peniaze na vlak
ani autobus. Jedného dňa, v zime, zablúdil v hlbokom
lese. Natrafil na biedny dom, v ktorom bývala Ježibabka.
Nechcela ho pustiť do domu. Mládenec sa ponúkol, že
jej pomôže okolo domu. Narúbe drevo, opraví strechu.
Ježibabka sa s nim nechcela vôbec rozprávať. Zakrývala
si ústa. Veľmi sa hanbila. Nemala žiadne zuby a veľmi zle
rozprávala. Prišiel na to, že v mladosti maškrtila. Vandrovník jej poradil, aby zašla k zubnému lekárovi. Pretože žila
v lese, ďaleko od ľudí, nemala potuchy, kto to je. Zaviedol ju do mesta k zubárovi. Ten jej urobil zubnú protézu
a z Ježibabky sa zrazu stala rozprávková babička. Za to
ho odmenila. Mládencovi vyčarovala pekný dom, konto
v banke a nádherné auto. Šťastný mládenec ju už neopustil. Vytvorili spolu rodinu. Stala sa jeho babičkou. Žili
šťastne, až kým nepomreli.
Kolektívna práca 2.B
Pripravila: koordinátorka pre výchovu k manželstvu a
rodičovstvu v Základnej škole s materskou školou Ondreja
Štefku vo Varíne

Varínčan
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Prišli, zatancovali a vyhrali
nili aj porotkyne, ktoré našim dievčatám udelili čestnú
Cenu poroty. Oslavy tak mohli vypuknúť vo veľkom štýle.
Veľké poďakovanie patrí predovšetkým vedúcej súboru
Lucke Ľuptákovej a trénerke Danke Štefánkovej, ktoré
dievčatám venujú veľké množstvo času a energie. Ďakujeme všetkým dievčatám za obetovaný čas strávený v
telocvični, svedomitý prístup a krásnu reprezentáciu našej obce. V neposlednom rade chceme poďakovať našim
rodičom a príbuzným, ktorí svoje deti podporujú nielen
počas celého roka a osobne na súťažiach, ale taktiež finančne prispievajú na krásne kostýmy a bez ktorých pomoci by sme sa nemohli súťaže zúčastniť. ĎAKUJEME.
Tatiana Surovcová
Dňa 26. septembra 2015 sa zúčastnili Varínske mažoretky 8. ročníka nepostupovej súťaže mažoretiek v českom
mestečku Němčice nad Hanou. Svojimi tanečnými choreografiami zožali obrovský úspech a na porotu i divákov
spravili veľký dojem. Dievčatá o cenné kovy zabojovali v
kategórii Baton (paličky) a Pom Pom (strapce).
Obrovskú chuť po víťazstve ukázali už naše najmladšie dievčatá v kategórii „Baton deti a kadetky“, ktoré so
svojou rytmickou choreografiou a pestrými kostýmami
očarili porotu a vniesli radosť z tanca aj medzi publikum.
Odmenou im bolo krásne druhé miesto.
Juniorky za svojimi mladšími kolegyňami nezaostávali a v
silnej konkurencii si vytancovali bronzové medaily.
Obrovská eufória vypukla pri udeľovaní prvého miesta,
nakoľko najcennejší kov získali naše najstaršie mažoretky.
Tie vo svojej choreografii s názvom „Chiquitam“ vniesli
do športovej haly kúsok brazílskeho temperamentu a
svojím výkonom si od poroty zaslúžili plný počet bodov.
Zber cenných kovov pokračoval aj v kategórii Pom Pom.
So strapcami sa predstavili naše juniorky a seniorky. Dievčatá opäť ukázali svoje tanečné umenie a ocitli sa na stupňoch víťazov. Napriek skvelému výkonu unikla juniorkám
medaila len o pár bodov. O to väčšie napätie prežívali rodičia a príbuzní v hľadisku pri vyhodnocovaní senioriek.
Tie svojím tancom opäť vybojovali zlaté medaily.
Skvelý kolektívny výkon a súdržnosť všetkých skupín oce-

Kategória Baton deti a kadetky:
				2. miesto
Kategória Baton junior a senior:
				1. miesto – seniorky
				3. miesto – juniorky
Kategória Pom Pom junior a senior:
				1. miesto – seniorky
				4. miesto – juniorky

Foto: archív mažoretiek
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Nezabúdame na význam rodiny

Trinásty september 2015 sa vo Varíne niesol v duchu rodiny, spolupráce a zábavy. Farnosť Varín a Obec Varín zorganizovala už druhý ročník Dňa rodiny. Zázemím tohto
prorodinného podujatia bol opäť Športový areál Juraja
Sobolu.
Program sa začal slávením svätej omše, ktorú za účasti rodín z Varína a okolia celebrovali naši duchovní otcovia. Po
nej bolo pre všetkých účastníkov prichystané občerstvenie. Varínski hasiči a športovci ukuchtili chutný guláš a
kapustnicu. Hneď po posilnení sa na ihrisku odštartovali
rôzne súťaže, ktorým prialo vydarené počasie. Súťažechtiví záujemcovia si mohli vybrať z viacerých stanovíšť.
Pre hlavy rodín bola pripravená súťaž gentlemanov, kde
chlapi ukázali, čo v nich je. Trpezlivosť a šikovnosť overila
hra jenga, ďalej prekážková dráha, rybičky, náhoda a klávesnica. Najmenších potešili zvieratká a kvety vyrobené
z tvarovateľných balónov. V stane tí-pí sa deti menili na
pirátov, šašov a motýľov maľovaním na tvár. Skúškou od-

vahy a prekonania strachu bolo zlaňovanie ponad ihrisko,
ktoré pripravili záchranári z Horskej služby. Atraktívnou
disciplínou pre maškrtníkov bola ochutnávka koláčov –
zároveň súťaž o najlepší koláč – do ktorej sa s radosťou
zapojilo mnoho súťažiacich. Každý z nich bol automaticky zapojený do žrebovania o hlavnú výhru, a to lahodnú
tortu s logom Dňa rodiny 2015.
Všetky činnosti spájali rodiny pri spoločnej snahe
a úsmeve. Tento deň bol výsledkom spolupráce Farského a Obecného úradu, Dobrovoľného hasičského zboru
a taktiež ochotných ľudí. Spolu dosiahli spoločný zámer
dňa radosti, zábavy, vzájomnej pomoci a lásky. Rodiny
z Varína a okolia sa tak postretávali a so svojimi najbližšími prežili príjemné chvíle na Dni rodiny 2015. Aj touto
cestou vyjadrujeme vďaku všetkým, ktorí sa akoukoľvek
formou zapojili do prípravy a pričinili sa o hladký priebeh
podujatia.
MR, JT

Foto: MW, archív OcÚ

Varínčan
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Zábava v podaní varínskych kapiel
V poslednú septembrovú sobotu 26. 9. 2015, sa na Námestí sv. Floriána uskutočnilo kultúrne podujatie O 5
zapojení. Štvrtý ročník vystúpení varínskych kapiel od
šesťdesiatych rokov po súčasnosť organizačne a finančne
zabezpečila Obec Varín so sponzorským príspevkom KIA
Motors.
Ani sychravé počasie nezabránilo dobrej nálade tohto
obľúbeného podujatia, ktoré po celý čas moderoval p.
Karol Tichý. Počas vystúpení jednotlivých skupín bolo k
dispozícii občerstvenie, ktoré zabezpečila obec pre účinkujúcich, ako aj občanov Varína. Na výber boli klobásy,
škvarkové pagáče, pivo alebo nealko, každý podľa svojho
výberu.
Každá z účinkujúcich kapiel hrala svoj hudobný žáner. O
zábavu bolo teda postarané, mali sme čo obdivovať a porovnávať. Mladšia generácia, a dokonca i šesťdesiatnici,
ba i starší nám predviedli, že ich láska k hudbe stále pretrváva a svoje hudobné nástroje majú úplne pod kontrolou.
Zaspievali nám chytľavé hity a predviedli svoje umenie, s
ktorým sme prežili radostný večer, za čo im ďakujeme.
Ďakujeme hudobnej skupine
VARÍNČANKA, pod vedením p. Michala Rybára, FORTE,
pod vedením p. Štefana Zelinu,
THE SPARROWS, pod vedením p. Ladislava Cesneka,
RETRO, pod vedením p. Dobromíra Skuteckého,
MELODIC MAURUS, pod vedením p. Štefana Matejčíka,
THE STARS, pod vedením p. Miloša Verčíka,
JUST, pod vedením p. Juraja Stráskeho.
Do neskorej noci sa mohli všetci vytancovať na diskotéke.
Vďaka patrí všetkým zúčastneným a tým, ktorí akokoľvek
prispeli k zdarnému priebehu tohto kultúrneho stretnutia. Tento deň bol venovaný všetkým občanom, ktorí sa
prišli zabaviť a stráviť pohodové chvíle s dobrou hudbou
v podaní elity varínskych kapiel. Tešíme sa o rok.
MW, JT

Varínčan
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Vtáky cestujú na juh
Po teplých slnečných letných dňoch nastáva chladnejšie
obdobie jesene. Astronomicky jeseň začína na severnej
pologuli 23. septembra jesennou rovnodennosťou. S príchodom tohto farebného obdobia sa mení aj celá príroda, pripravuje sa zimovať.
Znakom príchodu jesene je aj ubúdanie vtáčieho spevu a
hromadné presuny teplomilných vtákov na juh za potravou a priaznivejšími životnými podmienkami. Zimu by u
nás neprežili, preto nás niektoré v priebehu augusta až
októbra opúšťajú.
Ľudí celé stáročia zaujímalo, kam vtáky miznú na celé
mesiace. Verili, že vtáky prečkávajú zimu v jaskyniach, prípadne v močiaroch skryté v bahne. Hlavným dôvodom,
pre ktorý sa vtáky sťahujú, je potrava. Živia sa najmä hmyzom, ktorý počas zimy u nás nenájdu. Na dlhú cestu sa
pripravujú tak, že sa potrebujú zásobiť tukom, ktorý im
dodáva počas migrácie energiu. Preto sú tukové zásoby
veľmi dôležité na prelet veľkých vzdialeností. Tuk je ich
pohonnou hmotou, preto niektoré vtáky stratia počas
migrácie aj polovicu svojej hmotnosti.
Zriedkavo sa vtáky sťahujú jednotlivo, zvyčajne tiahnu v
kŕdľoch. Teoretické predpoklady hovoria o tom, že let v
kŕdľoch umožňuje vtákom šetriť energiou a silou potrebnou na samotný let. Putovať v skupine je výhodou hlavne pre mladé jedince, ktoré takto získajú skúsenosti pre
svoje ďalšie prelety. Za denného svetla sa vtáky vidia, v
noci sa zvyčajne dorozumievajú hlasmi. Lietajú v rôznych
formáciách, záleží od druhu. Často letia v rovnej línii, za
sebou, alebo vedľa seba, prípadne v šikmej línii s bočným
ramenom, alebo bez neho. Niektoré druhy takto letia aj
na krátke vzdialenosti – husi, kačice, žeriavy, iné iba na
dlhších cestách. V neusporiadaných voľných kŕdľoch letia
zvyčajne dravce. Kŕdle sa väčšinou skladajú iba z jedného druhu. Medzi spevavcami sú neraz primiešané aj iné
druhy.
Podľa čoho sa vtáky orientujú pri sťahovaní?
To závisí od jednotlivých druhov. Fascinuje nás, že vtáky dokážu presne určiť svoje geografické súradnice bez
kompasu a doletieť tak do cieľa svojej cesty. Cez deň sa
väčšinou orientujú podľa slnka, najmä podľa jeho výšky
na horizonte. Tie, ktoré sa sťahujú počas noci (sláviky, žeriavy), využívajú na svoju orientáciu hviezdy. Nie je to pre
ne jednoduché, pretože rozmiestnenie hviezd na oblohe
sa mení v závislosti od zemepisnej polohy a ročného obdobia. Iné sa riadia polarizovaným svetlom, infračervenými lúčmi, zvukovými vlnami a dokonca aj nepatrnými
zmenami barometrického tlaku. Mnohé druhy sú citlivé aj
na zmenu magnetického poľa zeme. Niektoré sa zasa vy-

nikajúco orientujú podľa morského pobrežia či vysokých
pohorí, ktoré sú dobre vidno z vysokej výšky. Zaujímavé
je, že vtáky letia každý rok zvyčajne po tej istej trase. Z Európy letia do Afriky cez Gibraltársky prieliv a cez Bospor.
Menšie druhy vtákov vedia preletieť aj priamo cez more z
Talianska do Tuniska. Počas migrácie hrozí vtákom väčšie
nebezpečenstvo ako za normálnych okolností.
Na ktoré vtáčie druhy si budeme musieť počkať do jari?
Medzi najznámejšie sťahovavé vtáky patria lastovičky,
bociany, škorce či škovránky. Lastovičky spolu s dážďovníkmi, kukučkami nás už opustili a smerujú do Afriky.
Každý deň preletia okolo sto kilometrov, do Afriky doletia tak za dva mesiace. Najďalej má namierené dážďovník tmavý, ktorý odlieta v polovici augusta a jeho cieľom
je južná Afrika a Madagaskar. Od opustenia hniezda vo
vzduchu strávi deväť mesiacov, až kým nepríde v máji
späť. V októbri od nás odlietajú vrchárky a slávik červený,
najneskôr za teplom odlietajú škovránky a drozdy. Tieto
odlietajú iba do Francúzska a Talianska.
Na Slovensku však zostane vo svojich rodiskách počas
zimy aj niekoľko desiatok vtáčích druhov. K nim patria
sýkorky, ďatle, kôrovníky, brhlíky, stehlíky či glezgy. Vo
svojich hniezdiskách počas celého roka žijú aj orly skalné,
jastraby lesné, krahulce, krkavce čierne, tetrovy hlucháne,
tetrovy hoľniaky, jariabky lesné, jarabice poľné, bažanty.
Vtáctvo je veľmi dôležité nielen pre naše hospodárstvo v
boji proti škodcom. Každý jeden vtáči druh má svoj význam, plní svoju funkciu v prírode a má svoje postavenie
v sieti života. V neposlednom rade by nám chýbal aj ich
štebot a spev, ktorý nás sprevádza na každom kroku a je
súčasťou zdravého životného prostredia.

Dokončenie zo str. 4.

obce na II. polrok 2015.
Hlasovanie číslo 74
Hlasovanie za prijatie procesného uznesenia č. 57/2015.
Prítomnosť/kvórum:
7/4
Hlasovanie:
za: 7
Mgr. Mariana Bohačiaková, Igor
Cvacho, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka
Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 57/2015.

UZNESENIE č. 57/2015
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v roku 2015, konaného 02.09.2015
k bodu Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
na II. polrok 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Spracovala: Alena Badurová NP Malá Fatra
Z podkladov SOS/ Birdlife Slovensko

Vážení spoluobčania,
zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej
obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika
požiarovosti. Aby sme predchádzali týmto nežiaducim
javom, chceme Vás aspoň stručne informovať o tom, ako
im predísť.
Najčastejšou príčinou sú nevyhovujúci technický stav
komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích
telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a
horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach
a do horľavých nádob a pod. V poslednom období, žiaľ,
sme museli registrovať aj úmyselné podpaľačstvo.
Hasiči Vám ponúkajú niekoľko dobre mienených rád, najmä :
- pred začatím vykurovania skontrolujte stav komína a nechajte si vyčistiť komínové teleso,
- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte
v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez
dozoru,
- nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,
- inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
- dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a
pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi
určených rozmerov a odborne zaústené do komínových

prieduchov,
- popol vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob
- drevené udiarne vytvárajú požiarne nebezpečenstvo.
Venujte údeniu potrebnú pozornosť, aby Vašu prácu nezničil požiar,
- nezabúdajte, že aj vianočný stromček, pôsobiaci radosť
najmä deťom, už mnohokrát narušil čaro Vianoc vznikom
požiaru od zapálených sviečok. Toto nebezpečenstvo
zvyšuje hra detí pri stromčeku ponechaných bez dozoru,
- dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a
bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžaduje trvalý dozor, ako
napr.: tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,
- dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie
a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.
Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Hasiči sú pripravení Vám poradiť v otázkach, ktoré Vám robia problémy. Využite túto možnosť, aby ste Vy a celá Vaša rodina
prežili zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.
Hasičský zbor bol oslovený Farským a Obecným úradom,
aby sa zapojil do prípravy gulášu pri príležitosti Dňa rodiny. Ponuku sme radi prijali a navarili sme výborný guláš.
Svedčili o tom Vaše pochvaly, za čo ďakujeme. Tešíme sa
na stretnutie aj na budúci rok.
DHZ Varín

Deň rodiny, foto archív OcÚ

Varínčan
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RECEPTY Z CUKETY
Cuketa obsahuje veľké množstvo minerálov, minimum kalórií, má protirakovinové účinky, priaznivo ovplyvňuje činnosť srdca, čriev a obličiek.

Cuketový nákyp

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g cuketa
200 g šunka, saláma, alebo slaninka
200 g tvrdý syr
4-5 ks vajíčka
1 ks prášok do pečiva
1 dl  olej (stačí aj pár lyžíc)
1 KL soľ
1 KL vegeta
  mleté čierne korenie
  bazalka
  petržlenová vňať
  hrubá múka alebo ovsené vločky na zahustenie
  môžeme pridať aj  hrášok, šampiňóny, dusenú                         
mrkvu pokrájanú na kocky,...
Cuketu olúpeme a nastrúhame do misy, pridáme na
malé kocky nakrájanú šunku, (salámu, slaninku), postrúhaný tvrdý syr, celé vajíčka, olej, prášok do pečiva, ochutíme soľou, vegetou, mletým čiernym korením. Dobre
premiešame a podľa potreby zahustíme hrubou múkou
(ovsenými vločkami), aby zmes nebola ani hustá ani veľmi riedka. Pridáme nakrájanú petržlenovú vňať.
Pekáč vymažeme maslom a posypeme strúhankou, zmes
do neho vylejeme a zarovnáme. Pečieme pomaly asi 1
hodinu do červena. (Čas pečenia prispôsobíme hrúbke
zmesi v pekáči.) Podávame so zemiakmi a šalátom, alebo
ako samostatné jedlo.

Cuketové lode
•
•
•
•
•

cuketa
mleté mäso
syr
soľ, koreniny,
petržl. vňať

Cuketu rozkrojíme po dĺžke, vydlabeme
mäkkú dužinu, vzniknuté loďky posolíme,
pokoreníme, naplníme ochuteným mletým
mäsom, pečieme, pred dopečením navrch
položíme plátky syra a ešte dáme na chvíľu
zapiecť.

Cuketový koláč

•
2 hrnčeky postrúhaná cuketa
•
1 hrnček kryštálový cukor
4 ks vajcia
•
2 hrnčeky polohrubá múka
•
1/2 balíčkov prášok do pečiva
•
1/2 hrnčekov strúhaný kokosu
•
2 PL kakao
•
1 ks vanilkový cukor
•
1 ČL sóda bikarbóna
•
150 ml olej
•
•
4 PL džem
100 g čokoláda na varenie
•
2 PL práškový cukor
•
•
kokos na posypanie koláča
Vajcia s cukrom vymiešame do peny, pridáme postrúhanú cuketu, kakao, vanil. cukor, múku s práškom do pečiva,
kokos, sódu bikarbónu a olej. Dobre premiešame. Vylejeme na plech (s papierom na pečenie). Pečieme na 180 C
asi 45 minút. Necháme vychladnúť. Cesto potrieme džemom.
K dvom lyžiciam vody pridáme práškový cukor a keď sirup zovrie odstavíme z ohňa a pridáme polámanú čokoládu. Dobre miešame kým sa čokoláda nerozpustí. Čokoládu natrieme na koláč a posypeme kokosom.
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tajnička
Pomôcky:
Akamacu,se, Starorímske
York,Kainar,
mince
apara,Asen,

Niekto

Švajčiarska
rieka

Mrkanie,
súmrak

Typ ruských
lietadiel

Ustupoval

Odťala

7. časť
tajničky

Akože

Japonská
maliarka

Vylúštený text tajničky pošlite alebo odovzdajte do
20. októbra 2015 na adresu redakcie alebo pošlite
mailom na adresu: varincan@varin.sk
(znenie citátu
je v meno
tajničke)
Nezabudnite
uviesť svoje
a adresu.

1. časť
tajničky

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 5€

Výherca z čísla 9/2015:
Nikola Pijáková

Varínčan

(znenie citátu je v tajničke)

Autor:
Jozef Blaho

Skratka
zbierky

Rozrývaj

Zasieva

Kokón, po
česky
Japonská
plošná miera

Usadenina

Telovýchovná jednota

Veľká kovová nádoba

Stará čínska
flauta

Stredoafrický
strom

Nech, po česky

Priesyp
(hovor.)

Tiež

Súper

Zn.ampérzávitu

Klesal
na zem

Seká

Záplava

3. časť
tajničky

Mesto
v Kórei
Zvonka
(prísl.)

Nemecká
rieka

Varínčan

Skratka
valuty

Mesto v Británii

Lasicovitá
šelma

Inakšie

5. časť
tajničky

Smerom
dolu(prísl.)

Skratka
knokautu

Hromada

Hrabal sa
(expr.)

Odpratávali

Prezývka
Eisenhowera

Balkán.kráľovský palác

MPZ áut
Poľska

Írska rieka

Druh
slabozubca

Modul Forda

Hliniková
zliatina

Ryžová
pálenka

Ribezľa (bot.)

Odporovacia
spojka

Nono

Časť
apadany

2. časť
tajničky

Alkaloid
v čier.korení
Mzda

Udieral
Varínčan

4. časť
tajničky

Rýchla
písomná
správa

Český básnik

Meno Alberta

Hľuznatá
rastlina

Kórejský
druh hoboja

Volaj

Bulharský
panovnícky
rod

Žen.večerný
pláštik

Meno Pugačevovej

Pocit potreby
piť

Parafa
anonyma
Dvojhláska

August,
po česky

Hora

Staroindický
boh
podsvetia

Hrozno, po
taliansky

Meno Ireny

Urob miernejším

Rímskych
501

Skratka
juniora

Zvratné
zámeno

V, vo (lek.)

6. časť
tajničky

Liturgický
úkon

Značka
abampéra

Asýrčan

Sumerský
boh nebies

Matka

Varínčan
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Jaskyniarsky klub Varín
Stratenecká priepasť – veľká neznáma

V nových častiach jaskyne

Sieň prvých kvapľov
Možno ani viacerí netušíte, kde sa vrch Stratenec /1512
m.n.m./ v Malej Fatre nachádza. A pritom sa možno naň
pozeráte každý deň z okna.
Stratenec sa vypína nad dolinou Kúr. A práve skoro
pod samým vrcholom sa nachádza vstup do Strateneckej
priepasti 1120 m.n.m. Vchod do jaskyne vznikol prepadnutím sa stropu. Jaskyňa vznikla v treťohorách, keď sa
tvorilo pohorie Malá Fatra pri alpínskom vrásnení. Finálnu podobu dostala v štvrtohorách pri topení permafrostu. V dobe ľadovej bola jaskyňa zaľadnená a teplota sa
pohybovala pod bodom mrazu, čoho sú dôkazom kryogenné jaskynné karbonáty a stylolity, t.j. keď ľadovec
tlačil na horninu vápenca a kĺzal sa po ňom. Ďalším dôkazom je ílovitá – kalcitová konkrencia. Ide o kryštalizáciu
vápnitého kalu červenej ílovej hmoty, ktorú sme našli v
krasových dutinách v spodných častiach jaskyne. Tu vidíme, že jaskyňa je vytvorená v tmavých gutensteinskych
vápencoch a svetlosivých dolomitických vápencoch. Jaskyňa je významným zimoviskom netopierov, čo dokazuje
aj prítomné guáno.
Podľa sčítania pracovníkov Národného parku Malá
Fatra sa tu vyskytujú 4 druhy netopierov. Podľa posledného sčítania národného parku sa v jaskyni zimovalo cca
30 netopierov.
Pre nás jaskyniarov je to veľmi perspektívna jaskyňa,
nakoľko v doline pod priepasťou sa nachádza Kukurišová
jaskyňa a ešte nižšie aktívna vyvieračka. Ide o pravdepodobne o jeden jaskynný systém. Napriek tomu, že teoreticky vieme o prepojení systému, snažíme sa o fyzické

prepojenie. Podľa prievanu sa vchod do jaskyne nachádza v horných poschodiach jaskynného systému.
Už je to dávno, čo do jaskyne zostúpili prví jaskyniari pomocou konopných lán. Odvtedy sa tu urobilo kopu
práce, ale až teraz začal Stratenec odhaľovať svoje tajomstvá. Na nové priestory nás naviedli práve zmieňované
netopiere.
Keď sme pomocou retiazkovej kladky vytiahli zopár
kamenných blokov, dostali sme sa do nových priestorov.
Sieň, ktorú sme objavili sme nazvali Valhala. Tu máme
rozpracované viaceré perspektívne sondy. Pri dôkladnej
obhliadke sme tu našli chodby tvorené tlakovou eróziou
tečúcej vody. Nachádzajú sa tu fluviokrasové chodby
rúrovitého a polmesiacovitého tvaru. Môžeme tu vidieť
nepravidelné korózne vyhĺbeniny, tzv. hrnce, ktoré vznikli tlakom a prudkým vírením vody pri rýchlom zatápaní
jaskyne.
Pri sledovaní lastúrovitých jamôk sme sa dostali do
ďalšej časti, do ktorých sme zostúpili pomocou lana. Na
dne jaskyne sa nachádza štrk, čo je dobrý predpoklad postupu, ale ešte stále sme sa nedostali na hlavné riečisko,
alebo do spodných častí jaskyne.
Do budúcnosti nás čaká ešte kopu roboty, veľa času
nám ukrojila organizácia jaskyniarskeho týždňa, ktorý sa
konal v auguste vo Varíne, takže objavy na nás ešte len
čakajú.
Autor článku: Michal Vojtek
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Obecná knižnica informuje
Obec Varín v záujme uspokojovať požiadavky čitateľov Obecnej knižnice vo Varíne dopĺňa knižný
fond o nové tituly. V roku 2015 plánuje zakúpiť
knižky v celkovej hodnote 500 eur. Prvé nové knižky sú už pripravené a čakajú na svojich čitateľov.

Táňa Keleová Vasilková
MANŽELKY
– problémy mnohých
súčasných žien.

Peter Čierny
HRA S BÁBIKAMI
– súbor sa teší úspechu, až kým nezačnú miznúť atraktívne účinkujúce.

Anne Holtová
1222 METROV NAD
MOROM
– brilantný nórsky
kriminálny román.

Ian McEwan
OPERÁCIA MEDOVÝ
MOTÚZ
– zasvätenie do
britskej histórie, ale
aj do súčasnosti.

Katarína Gillerová ZABUDNI NA MINULOSŤ – príbeh
27-ročnej Saše a jej mamy.
Stephanie Laurensová ZÁHADNÁ GRÓFKA – ak muž z
rodu Cynsterovcov stretne ženu svojich snov, nenájde pokoj.

Stephanie Laurens
ODVÁŽNA NEVESTA
– čím viac sa dvojica
blíži k Anglicku, tým
sa situácia priostruje.

Juliana Greyová DÁMA NIKDY NEKLAME – nekonvenčné
postavy, nebezpečenstvo, vášeň a láska.
Tracy Anne Warrenová VÁŠNIVÁ MILENKA – Gabriela je
chudobná ako myš, onedlho jej cestu skríži neodolateľný
zvodca.
Zuzana Široká POLÁMANÉ KRÍDLA – dávne priateľky
chcú nájsť zázračný liek na zlomené srdcia.
Dick Francis CHYBNÝ KROK – Tom tuší, že na vine nebude
len zlá voľba favorita.
Agata Christie VRAŽDA V END HOUSE – detektívny príbeh s prekvapujúcim rozuzlením.
Jamie McGuireová NÁDHERNÁ SVADBA – Abby požiada
o ruku Travisa a jej temné tajomstvo.
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