11/2015

MESAČNÝ SPRAVODAJ O ŽIVOTE VARÍNA  ROČNÍK XXII.  ČÍSLO 11/2015  TERRA VARNA 1254

v týchto dňoch 
spomíname
na zosnulých

Z OBSAHU ČÍSLA:






Pozvánka do divadla
Asfaltový lom pri Varíne
Zástava športovcov z roku 1921
Koniec futbalovej sezóny
Ondrejský jarmok

jeseň je najlepŠia maliarka

Bývalý asfaltový lom – „Baňa“
Číslo bezplatne poskytuje Obec Varín

foto: Pavol Cvacho

November 2015

Varínčan

3

spoločenská rubrika

Narodili sa:

Opustili nás:

Matej Gajdošík
Laura Maliková
Nikola Ištoková

Helena Zelinová
Peter Tomašov
Blanka Sireková

* 28.10.1929
* 07.06.1949
* 05.06.1926

13.10.2015
21.10.2015
23.10.2015

Zosobášili sa:
Pavol Brežný a Anna Krištofíková
Anton Tlacháč a Mária Decká
Marián Gajdoš a Adriána Bobáňová
Mgr. Peter Palenčár a Mgr. Klaudia
Talafová
Ján Novák a Ľubomíra Švecová

19.09.2015
26.09.2015
10.10.2015
17.10.2015
17.10.2015

Dušičky

Naši jubilanti:
V novembri narodeniny oslavujú:
Bugáňová Katarína
Tretina Jozef		
Kabatiarová Irena
Piovarči Emil		
Malichová Anna		
Salátová Margita		
Ondrušová Jarmila
Staníková Valéria		
Bohačiaková Viktória
Majerčík Ján		
Salátová Helena		
Vrábeľ Jaroslav		
Kubo Štefan		
Cvachová Helena		
Otruba Milan		
Panáková Marta		
Kabatier Jozef		
Tretinová Anna		
Bordáčová Alžbeta
Macák Kamil		
Ing. Strásky Ladislav
Trizuliaková Janka

92
88
87
85
83
83
80
79
78
77
76
76
75
73
73
72
70
70
70
70
70
70

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

Mesiac pláva po oblohe,
sťa bárka na mori.
Jeho družky-hviezdy, jagajú sa
a každá z nich hovorí:
„Prichádza čas dušičkový,
pribudnú nám sestry na Zemi.“
Všade, kde sú naši milí
k večnému spánku uložení,
tisíce sviec sa rozhorí.
A keď skončia svoju nočnú púť
a slnkom zažiari deň,
stačí okom spočinúť
na záplavu farieb len.
V každom meste, v každej dedine
prikryje ich z chryzantém pestrá perina
a miesto odpočinku na pár dní ožíva.
I huncút vietor chce byť toho svedkom,
listy stromov unavené,
priveje ku kvietkom.
Ja stojím tu, spomienky sa hrnú,
smutné i radostné-srdce to zabolí,
do očí slzy rinú, pery modlitbu šepkajú.
Spite sladko a v pokoji,
nezabudnem nikdy na Vás, drahí moji.

Na Vaše príspevky do Varínčana
čakáme na adrese varincan@varin.sk,
alebo v podateľni obecného úradu
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Protipovodňová technika už mieri do zbrojnice
špeciálnej protipovodňovej techniky. Profesionálni
hasiči spolu s dobrovoľníkmi nacvičovali stavbu
protipovodňových bariér a techniku vrecovania. Cvičenie
bolo spojené aj s predvedením techniky, ktorá sa nachádza
v protipovodňovom vozíku. Podrobný popis techniky
popíšeme v budúcom čísle Varínčana. Samozrejmosťou
bolo aj prípadné poskytovanie prvej pomoci – ako správne
postupovať pri záchrane topiacej sa osoby. Účastníci
školenia len ticho počúvali, ako záchranári popisovali
všetky možné nešťastia, ku ktorým došlo na našich riekach.
Často sú spôsobené hlúposťou dospelých, ktorí potužení
alkoholom preceňujú svoje sily. Riskujú tak nielen svoj
život, ale aj ich detí, keď ich nechávajú pri vodnej ploche
úplne bez dozoru.
Profesionáli v rámci prednášky predviedli rôzne postupy
záchrany, ku ktorým pridali množstvo fotografií z nešťastí.
Dúfame, že protipovodňový vozík dorazí do našej zbrojnice
čo najskôr, aby sme mohli s touto technikou začať cvičiť.
Určite nás teda uvidíte v našej obci, najmä na rizikových
miestach v blízkosti potokov.
DHZ Varín
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej Republiky v
máji tohto roku s radosťou oznámila, že Európska komisia
schválila projekt „Aktívne protipovodňové opatrenia“
z dielne Ministerstva vnútra SR. Vďaka nemu dostanú
záchranné zložky na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni
k dispozícii špeciálnu techniku na zmierňovanie následkov
záplav. Lokálne balíky protipovodňovej techniky dostane k
dispozícií celkovo 621 obcí, ktoré boli vybrané na základe
povodňového rizika, ako aj podrobnej analýzy databázy
zásahov hasičov a záchranárov. Posilnia sa tak dobrovoľné
hasičské zbory obcí v ohrozených územiach a zabezpečí
sa pre nich špeciálne vybavenie na okamžitú reakciu na
povodne.
Jednou z týchto obcí, je aj tá naša. Hasiči dostanú
špeciálny protipovodňový vozík. Veliteľ DHZ sa v Žiline
17. a 18. októbra zúčastnil taktického školenia používania

Areál materskej školy nie je verejné ihrisko!
Obec Varín upozorňuje žiakov Základnej školy s
materskou školou O. Štefku vo Varíne, aby sa po skončení
vyučovania nezdržiavali v areáli materskej školy.
Narúšajú tým popoludňajší odpočinok detí a stáva sa, že
aj poškodzujú zariadenia určené pre deti navštevujúce
materskú školu.
Rodičia, prípadne iné osoby, sprevádzajúce deti do
materskej školy, vstupujú do priestorov areálu len v čase
príchodu a odchodu dieťaťa. Neoprávnený pobyt osôb
v areáli, prípadne poškodzovanie vonkajších zariadení,
bude musieť Obec Varín riešiť v poriadkovom konaní.
Ďakujem za porozumenie!
Ing. Michal Cvacho, starosta obce

Varínčan
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školské okienko
ŽIACI NA BURZE POVOLANÍ
Žiaci 9. ročníka sa 14.10.2015 zúčastnili na akcii Burza povolaní, ktorú už každoročne organizuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline. Akcia sa konala v hoteli Slovakia
a svoje zručnosti a charakteristiku školy na nej predstavilo
takmer 30 stredných škôl. Výhodou akcie bola možnosť
detailne sa informovať o študijných odboroch, ktoré jednotlivé stredné školy ponúkajú, dokonca si pozrieť ukážky
z práce študentov. A tak v duchu známej piesne zo starej
českej rozprávky: „ten robí to, a ten zas ono“ sa na akcii murovalo, maľovalo, zachraňovalo, programovalo, šilo, boli

tam fotografi, kynológovia, kuchári, podnikatelia, strojári,
gymnazisti a mnohí ďalší. Každý žiak si mal možnosť vybrať a objaviť nový odbor alebo sa utvrdiť v tom, ktorý si už
zvolil. Kariérne poradenstvo má pre žiakov 9. ročníka veľký
význam a táto akcia tento účel splnila veľmi dobre.
Mgr. Ivana Paurová

RECYKLOHRY

ZBIERAME VRCHNÁČIKY

V školskom roku 2015/2016 sa škola rozhodla zapojiť do
projektu s názvom „Recyklohry“. Je to školský projekt, ktorý v sebe spája vzdelávací program a súťaže so zameraním
na triedenie a recykláciu odpadov. Cieľom projektu je rozvíjať vzťah detí k životnému prostrediu formou hier, praktických činností a kvízov. Za splnené súťažné úlohy a zber
drobných elektrozariadení získava naša škola body, ktoré
môže vymeniť za atraktívne ceny.
Našou prvou úlohou je zber použitých, nefunkčných batérií, ktoré odovzdáme na zrecyklovanie. Týmto vyhlasuje
naša škola súťaž ,,Zbieram baterky“. Súťaž bude prebiehať
počas celého školského roka. Na environmentálnej nástenke sa bude umiestňovať priebežné hodnotenie zberu
použitých batérií v jednotlivých triedach. V závere školského roka odmeníme najlepšiu triedu, kde bude najväčšie
množstvo vyzbieraných bateriek na jedného žiaka (množstvo/počet žiakov).
Vyzbierané batérie je potrebné priniesť vždy s označením
triedy pánovi školníkovi, resp. pani upratovačke pred vyučovaním alebo po vyučovaní v stanovený deň.
Veríme, že sa do tohto projektu budeme intenzívne zapájať a spoločnými silami prispievať k ochrane nášho životného prostredia.
Tým, že chránime prírodu, chránime samých seba!

Naša škola aj v tomto školskom roku pokračuje v zbere
plastových vrchnáčikov z PET fliaš. Prichádzame s malou
novinkou. V zbere vrchnáčikov budú tento rok medzi sebou súťažiť jednotlivé triedy o zaujímavé ceny počas celého školského roka. Vyzbierané vrchnáčiky budú odovzdávať triedy pánovi školníkovi, resp. pani upratovačke pred
vyučovaním alebo po vyučovaní v stanovený deň.
Touto súťažou pomáhame nielen prírode a nášmu životnému prostrediu, ale upevňujeme si aj naše separačné návyky. Jednotlivým triedam držíme palce, aby sa im podarilo
nazbierať čo najväčšie množstvo!
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Asfaltový lom pri Varíne
Okolie Varína a celá Malá Fatra svojím pestrým
geologickým zložením poskytuje dobré možnosti na
ťažbu nerastných surovín. Už v minulosti to boli napríklad
železná ruda, vápenec, ale aj také vzácne komodity ako
prírodný asfalt. Svedectvom o tejto činnosti sú mnohé
opustené lomy a štôlne. Jaskyniarsky klub Varín sa venuje
skúmaniu krasových javov, ale okrajovo aj prieskumu
montanistických objektov. Veľmi zaujímavou lokalitou
je banská štôlňa v asfaltovom lome pri Varíne, patriaca
bývalému podniku Varinasfalt.

Bočná chodba
„Baňa“, ako ju nazývajú miestni obyvatelia, sa nachádza
na okraji katastrálneho územia obce Varín pri lokalite
Hrady v nadmorskej výške 391m. Ide o starý zatopený
lom s dvoma štôlňami nad hladinou umelého jazera.
Prvé pokusy o ťažbu prírodného asfaltu na tejto lokalite
sú spred 1. svetovej vojny. Vtedy sa majiteľ Dr. Holczman
dohodol s maďarskou asfaltérskou firmou o odbere
suroviny. Boli otvorené dve štôlne a jedna šachta. Túto
dohodu prerušila vojna a neskôr znemožnilo nové
politické usporiadanie. Skutočná priemyselná ťažba sa
začala až v roku 1927, keď bola založená firma Varinasfalt.
V rokoch 1927/28 otvorili baňu, vystavali vlečku,
elektrické vedenie s transformačnou stanicou a modernú
štvorposchodovú budovu s mlynským a drviacim
zariadením. Teoretická kapacita závodu bola až 200 ton
asfaltovej drviny a štrku denne. Roku 1929 dosiahla ročná
produkcia 1783 ton vyťaženého materiálu. Varinasfalt
dodával materiál na stavbu ciest okrem blízkeho okolia
aj do Prahy a Brna. Závod mal vybudovanú vlastnú
koľajovú vlečku napojenú na železničnú trať Žilina –
Košice. Postupne sa ložisko vyčerpávalo a prestávalo byť
rentabilným. V lome sa ešte ťažila dolomitická drvina a
štrk. „Baňa“ však nemohla konkurovať veľkým lomom
v okolí a nakoniec bola začiatkom šesťdesiatych rokov
minulého storočia prevádzka závodu ukončená.
Po skončení činnosti sa prestala čerpať voda v lomovej
jame a tú zatopilo do dnešnej podoby. Zaujímavosťou a
výhodou materskej horniny Varinasfaltu bolo, že ju tvoril
dolomit brekciovitého tvaru. Pukliny a dutiny medzi
jednotlivými zrniečkami brekcie vypĺňal 100 % čistý
asfalt. To znamenalo, že asfalt sa nemusel extrahovať a
zomletá kamenina sa mohla priamo použiť na valcovaný
asfalt. Maximálny obsah asfaltu v materskej hornine bol
40% a v priemere 7%. Vlastnosti prírodného asfaltu sa

skoro kryli s vlastnosťami vtedy vyrábaného mexphaltu
používaného na valcovaný asfalt, najmä v bode lámania
a tuhnutia. Asfaltová živica vznikla pravdepodobne
z primárných zdrojov ľahkej parafinickej ropy v
kriedových vápencoch krížňanského príkrovu procesmi
nízkoteplotnej destilácie, oxidácie a polymerizácie.
Neskoršími tektonickými procesmi prenikla ropa do
hornín chočského príkrovu a chemickými procesmi sa z
nej stala asfaltová živica.
Menšia z oboch štôlní má dĺžku 4 m a je bez pokračovania.
Jej význam z hľadiska prieskumu je minimálny. Druhá
väčšia štôlňa ma celkovú dĺžku 192 m a jej koniec je
zavalený. Hlavná chodba ma veľkorysé rozmery. Na
začiatku je široká 4 m a vysoká 2,5 m, po ďalších metroch
sa jej šírka zväčší na 5 m. Nemalo by tu problém prejsť
ani osobné auto. Začiatok je pomerne blatistý, ale ďalej
nasleduje suchá chodba. Na jej dne vidieť odtlačky po
podvaloch bývalého koľajiska, ktoré slúžilo na vývoz
horniny. Asi po 50 m sa nachádza odbočka doľava. Chodba
má rozmery 2 x 2 m . Po dvoch pravouhlých zákrutách
sa končí priestorom s rozmermi 4 x 4 m a výškou 2,5 m.
Tieto priestory zrejme slúžili ako sklad. Boli tu osadené
dvoje dvere, o čom svedčia pozostatky zárubní. Hlavná
chodba od tejto odbočky pokračuje ďalej, až kým prvý
zával nezmenší jej profil. Potom nasleduje vodná plocha
s hĺbkou 20 až 30 cm. Na vodnej hladine sa nachádzajú
mastné oká, spôsobené zrejme prírodným asfaltom.
Na strope sa vyskytuje chudobná kvapľová výzdoba a
sintrové náteky. Postupujúc ďalej pribúdajú závaly a
strop je čoraz viac narušený. Vzduch tu má nepríjemný
dechtový nádych. Chodba sa nakoniec zužuje a stúpa
dohora a jej koniec je zavalený.
Lokalita má už dnes len geologický význam z hľadiska
výskytu pevných bitúmenov. Býva cieľom mnohých
geologických vychádzok. Vstup do nej pre bežného
návštevníka je pomerne nebezpečný, keďže tu hrozí
možnosť zavalenia. Zatopená lomová jama sa využíva
ako prírodné kúpalisko, ale je aj obľúbenou lokalitou
rybárov. Jazero ma hĺbku cca 18 m. V blízkosti jazera
sa nachádza kaplnka a torzo budovy mlynského a
drviaceho zariadenia, od ktorého smerovala koľajová
vlečka napojená na železničnú trať Žilina – Košice. Skelet
budovy je aj napriek svojmu veku v relatívne dobrom
stave. Asfaltový lom je zaujímavým objektom či už z
hľadiska histórie, ale aj geológie a zaslúžil by si aspoň
vybudovanie náučno-informačnej tabule.

Slepé okno v bočnej chodbe

Vchod do malej štôlne

Stopy po bývalom koľajisku

Budova mlynského a drviaceho zariadenia

Hlavná chodba banskej štôlne

Kaplnka
Text a foto: Pavol Cvacho
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s vďakou a úctou seniorom

Vyspúpenie žiakov ZŠ

Je už dlhoročným zvykom, že vedenie obce
v októbri – v Mesiaci úcty k starším – pozýva
varínskych dôchodcov či seniorov na posedenie.
Aj týmto spôsobom im chce vyjadriť vďaku a
prejaviť úctu. Tak to bolo i tento rok.
V kinosále sa v stredu 21. októbra 2015 do
16.00 hodiny zaplnili všetky pripravené
miesta. Program začal vystúpením Varínskych
mažoretiek. Po príhovore starostu obce Ing.
Michala Cvachu vystupovali deti materskej
školy, žiaci prvého a druhého ročníka základnej
školy a deti z divadelného krúžku. Ukázali
svoje schopnosti a talent a potešili všetkých
prítomných.
Po vystúpeniach najmladších Varínčanov v

programe účinkovali hostia – folklórny súbor
ROVŇAN z Veľkého Rovného. Rezká ľudová
muzika, svižné tance a pestré kroje boli pastvou
pre sluch aj zrak.
Pri občerstvení sa dobre debatovalo. Súčasťou
podujatia bola výstava ovocia a zeleniny zo
záhrad, výtvarných prác žiakov na tému jeseň
a slohových prác o starkých, ktorú si prítomní
pozreli vo vestibule pred kinosálou.
Aj touto cestou ďakujeme všetkým účinkujúcim.
Osobitne ďakujeme pani učiteľkám ZŠ s MŠ
O. Štefku vo Varíne za nácvik programu a
inštalovanie výstavy.
M.T.

Varínske mažoretky

V programe účinkovali aj deti MŠ

Folklórny súbor Rovňan z Veľkého Rovného

Folklórny súbor Rovňan z Veľkého Rovného

Divadelný súbor ZŠ

Výtvarná práca žiakov ZŠ
Foto: Štefan Cvacho
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zástava športovcov z roku 1921

Varínčan
O tom, že Varín bol aj v minulosti kultúrnym a športovým
centrom, niet pochýb. Je o tom aj dôkaz – zachovaná
zástava športovcov spolku JEDNOTA ORLA VARÍN z roku
1921.
Zástava s rozmermi 130 x 150 cm je lemovaná zlatými
strapcami a upevnená na 3 metre dlhej šrobovacej tyči.
Na jednej strane je zobrazený orol so slovenským krížom
a nápisom JEDNOTA ORLA VE VARÍNE 1921. Na druhej
strane je obraz Najsv. Trojice, ktorej je zasvätený náš
kostol a nápis SV. TROJICA SM. SA NAD NAMI. Na spodnej
časti je nápis VERNÝ BOHU I NARODU. Ukončenie tyče sa
nezachovalo. Na žrdi vlajky na nachádza 69 čitateľných
Prepis mien zo žrde zástavy Jednoty Orla:
duch. pán Ignác Adamík Varín
duch. pán Juraj Cenzel Terchová
duch. pán Andrej Majer Vadičov
duch. pán Ignác Grebač Veličná
duch. pán Ján Grebeň Belá
duch. pán Pavel Chilko Strečno
duch. pán Anton Traštacký Tižina
duch. pán Anton Berheli Lutiše
duch. pán Ján Komora Vrútky
Gustáv Hrehor Varín
Anton Košťál Varín
Viktor Kravjansky Varín
Alexander Androvič Varín
Stefan Hreutik Varín
František Blaha Varín
Andrej Staník Varín
Michal Bajo Varín
Ján Cvacho Varín
Karol Kapasný Varín
Gašpar Lipka Varín
Alojz Hanus Varín
Cvacho Aloiziová III. K.M. Varín
Martincek Karolová II. K.M. Varín
Gašpar Staník Varín
De Benovsky Juliusová I. K.M. Varín
De Július Benovský Varín
Jozef Piovarči Varín
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mosadzných erbov, jeden čistý, jeden s rytinou H, podľa
odtlačkov ich ešte 18 chýba.
Jednota Orla vznikla už v roku 1896 v Prahe u katolíckych
tovarišov, no oficiálne založenie sa datuje od roku 1909
a vo Varíne až od roku 1921. O vážnosti spolku svedčia
aj mená duchovných, zapísaných na deviatich erboch,
ktorým šport nebol cudzí. Záujem o spolok bol nielen
zo strany rodákov, ale aj iných známych ľudí, ako gróf
Pongrác z Krasňan, gróf Csaky z Budatína. S akými klubmi
varínska Jednota Orla športovala vidieť aj na 16-tich
erboch miest, ktoré počtom obyvateľov aj desaťnásobne
prevyšovali počet obyvateľov Varína.
-

Ferdinand Piovarči Varín
Aloiz Cvacho Varín
Eduš Cvacho Varín
Rodina Pfliegel Varín
Karol Martinček Varín
Anton Hancko posl. Varín
Karacsony Eugen Varín
Ján Masars Zilina
Ján Verčík Zilina
Ladislav Zentko Vrútky
Dr. Henrich Rado Púchov
De Michal Beno Raková
Ján Svitek Stará Bystrica
Marian Smehyl Belá
Holmik Hermina Trenčín
Gustav Hrehor učiteľ Belá
Siran Maria Tur. Sv. Martin
Anton Ďurček Púchov
grof Pongrác Krasňany
grof Csaky Budatín

Pri menách uvedených na erboch si mnohí nájdete
mená svojich prastarých rodičov alebo známych, ktorí
sa zaslúžili o dobré meno Varína športom a úsilím o
jednotu. Jednota, prvé slovo hlavného nápisu na vlajke,
dnes Varínu chýba. Učme sa z minulosti a dúfajme, že
historické dôkazy nás prinútia zamyslieť sa...

Text a Foto: Igor Cvacho
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tajnička
Pomôcky:
trol, Iton, bu,
Bol, Po, Tai,
Cali, Ulema,

1. časť
tajničky

Ponárajú
(kniž.)

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 5€

Kód
Talianska

Meno
Ernesta

5. časť
tajničky

Dokonalá
podoba

Potrubie na
ropu

Berýlium
(zn.)
Odoberala

Myšlienka Jána Chryzostoma kardinála Korca...
(znenie myšlienky je v tajničke)
Mys
v Malajzii

Značka
abvoltu

Polovica

Jedovatá
rastlina

Správne riešenie z októbrového čísla:
„Starnúť a pritom zostať mladým je najväčší poklad.“
Výherca z čísla 10/2015: Emília Santová

Autor:
Jozef Blaho

Časť poľa

Podlí ľudia

Jeden,
po francúzsky

Vylúštený text tajničky pošlite alebo odovzdajte do
20. novembra 2015 na adresu redakcie alebo pošlite
mailom na adresu: varincan@varin.sk
Nezabudnite uviesť svoje meno a adresu.

Varínčan

Mesto v Taliansku

Bol živý

Cudzia
zmenka

Model Forda

Severský
škriatok

Japonská dĺžková miera

Tropický
jašter

Aby (bás.)

Mesto v Rumunsku

Skratka
pre kus

Umyla

Mesto v Kolumbii

Druh motýľa

Expert

4. časť
tajničky

Mohla
Mliečny
produkt

Otrasenie
Poznalo

Varínčan

Nono

Zbavila
nečistoty

Rímskych 49

Navrchu
(prísl.)

Skrútilo

Šúchalo sa

Topánky

Citoslovce
odporu

Zaznievali

Čínske jazero

Dánsky
dramatik

Mohamedánsky teológ

Ručitelia
na zmenke

Starobabylonské mesto

Zostal

Hranica (lek.)

Lebo (bás.)

MPZ áut
Jordánska

Austrálsky
pštros

Modla

Úloha herca

Mastné
tekutiny
Spravila
Odpratávala
Zlom
Radostne
(prísl.)

Varínčan

Kryštalický
zrnitý
vápenec

Slimák,
po anglicky

Zvyšok
po ohni

7. časť
tajničky

2 časť
tajničky

Semiti

Zotrval
v spánku

Druh papagája

Starorímska
minca

Stará čínska
flauta

Európska
norma

Dopravné
spoje

Pieseň,
nápev

Lámka

Prúd

Africký veľtok

České mesto

Najtvrdší
nerast

6. časť
tajničky

Symetrála

3 časť
tajničky

Francúzska
rieka

Holandský
maliar

Značka
ústnej vody

Prútená
pletená
ohrada

Meno Ireny

Stredoafrický
strom

Varínčan
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OBECNÁ KNIŽNICA INFORMUJE
Obecná knižnica vo Varíne ponúka svojim čitateľom nové knižné tituly:
Jana Pronská
KRVAVÝ ERB
román podľa skutočnej udalosti
Lucy Anne Holmesová
DOKONALÁ FRAJERKA
autorka mapuje trampoty s láskou
Anna Bersenevová
ZNOVUZRODENÁ PRE LÁSKU
vášnivá láska patrí k mladosti
Catherine Coulterová
NESKROTNÁ NEVESTA
rod Hherbookovcov opäť ožíva
Kathy Reichs
KORISŤ
jazda po stopách zločinu
Megan Shepherová
DCÉRA ŠIALENCA
na temných miestach je aj láska smrteľná
Susan Spencerová-Wendelová
KÝM SA NEROZLÚČIM
pripomína, že každý deň je lepší
Emma Donoghoová
IZBA
z izby sa nedá ujsť
Bea Bazalová
NEMILUJEŠ, ZOMRIEŠ
zobrazenie lásky, vášne, posadnutosti a nenávisti
Ivana Lacková
ZAMETANIE VODY
problém osamelosti sa vyostrí
Fred Vargas
ZÚRIVÁ ARMÁDA
komisár rieši súbežne viacero prípadov
Jana Vagnerová
VONGOZERO
Rusko sužuje epidémia
Nora Robertsová
USTLANÉ NA RUŽIACH
štyri priateľky si založili agentúru a názvom Sľub
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BILANCIA JESENNEJ ČASTI FUTBALOVEJ SEZÓNY
Dorast, IV. liga skupina A, tréner Ivo Kozák
Po zimnej prestávke boj o čelo tabuľky
Z mužstva odišli vekovo starší hráči – Daniel Vrábel a
Nikolas Mydliar, ktorí doplnili A mužstvo dospelých. Verili
sme, že aj po ich odchode bude tím dlhodobo vyrovnaný,
pretože sa doplnil o starších žiakov. Celý mančaft má
predpoklady na to, aby zamiešal karty na špici tabuľky,
hral o popredné miesta a znervózňoval súperov dobrou
hrou. Zatiaľ sa to darí, dorastenci totiž po jesennej
časti zimujú na výbornom 2. mieste. Nebyť zbytočných
zaváhaní, obsadili by čelo tabuľky. Odohrali veľmi dobré
stretnutia proti silným súperom a vybudovali si rešpekt.
Zimná prestávka poslúži na individuálnu prípravu. Po nej
sa pokúsia o 1. miesto v tabuľke.
Ďakujeme dorastencom za predvedenú hru a ich výkony
v jesennej časti a za reprezentáciu klubu aj obce. Nech
sa vaše dobré výsledky prejavia aj v školách, ktoré
navštevujete. Spokojnosť rodičov je prvoradá.

Žiaci, III. liga skupina A, tréneri Mário Kubík, Miroslav
Repáň
Mladí hráči si veria, bojovnosť im nechýba
Naši žiaci hrajú ako dvojičky – starší a mladší žiaci. Je to
najmilšie, čo sa môže po futbalovom trávniku naháňať.
Vzrastom ešte malí, vekovo mladí hráči, v ktorých sa
skrýva radosť a kumšt, nám robia veľkú radosť. Sú
futbalovo drzí, s veľkou túžbou po víťazstvách.
Starší žiaci sú v tabuľke na výbornom 3. mieste, mladší
na 9. mieste. Musíme však doplniť, že v tejto súťaži sú
zastúpené mestá s ďaleko väčším počtom obyvateľov,
ako sme my.
Zásluhu na dobrých výsledkoch majú tréneri p. Mário

Horný rad zľava: Ivo Kozák (tréner), Mário Chebeň, Matej Šutý,
Tomáš Hruška, Mário Dávidik, Kristián Novosad, Štefan Kubala,
Matej Ripel, Nikolas Mydliar, Dušan Ružička ml. (vedúci mužstva)
Dolný rad z ľava: Michal Hasko, Andrej Gacho, Dominik Bugáň,
Ján Ružička, Ján Zavoďančík, Tibor Sobol, Filip Mazák.

Kubík a p. Miroslav Repáň. Našim mladým nádejam sa
venujú naplno. Mladí hráči sú školáci, ktorí musia zvládať
školu, tréningy a zápasy. Ďakujeme teda aj ich rodičom za
porozumenie a podporu pre svoje ratolesti.
Vďaka patrí trénerom a hráčom za ich pôsobenie a
celému technicko-športovému kolektívu, ktorý sa
stará o chod štadióna a všetko potrebné. Ďakujeme
rodinám futbalistov a, samozrejme, všetkým fanúšikom a
divákom za podporu, ktorú preukazujú na jednotlivých
stretnutiach. Spoločne sa tešíme na jarné vykročenie
všetkých našich futbalových mužstiev.

Mladší žiaci:

Starší žiaci:

Horný rad zľava: Kristián Cvacho, Peter Staňo, Dano Ťažký, Peter
Giert, Michal Kupčuliak, Marek Bugáň, Lukáš Meliš
Dolný rad zľava: Michal Verčik, Patrik Samec, Matúš Bobáň,
Branislav Williger, Adam Verčik, Sebastián Paško, Matej Chebeň a
brankár Matej Bugáň.

Horný rad zľava: Ondrej Prieložný, Miroslav Cesnek, Richard Filip,
Tomáš Holec, Rafael Chovanec, Martin Jakubčík, Šimon Ťažký,
Marek Trnka,
Dolný rad zľava: Patrik Dziásek, Jakub Mahút, Daniel Ťažký,
Kristián Cvacho, Peter Giert, Jakub Smieško

Varínčan
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BILANCIA JESENNEJ ČASTI FUTBALOVEJ SEZÓNY
A mužstvo, V. liga, tréner Pavol Kubovich
Radosť z vytúženého postupu, no kanonier odchádza
Ako futbaloví fanúšikovia dobre vieme, aký je rozdiel medzi I. triedou a V. ligou a poznáme tiež rozdielnosť
medzi jednotlivými mužstvami. Už v minulom čísle Varínčana sme zhodnotili, že úvod sezóny sme jednoducho
nezachytili a nevyšiel nám. Po štyroch zápasoch s tromi
bodmi a 10. miestom v tabuľke sme neboli spokojní.
Naša predstava ako nováčika súťaže V. ligy bol stred
tabuľky, približne do 7. miesta. Predpokladali sme, že
máme vyzreté mužstvo, doplnené mladými hráčmi z dorastu. Konsolidácia mužstva prišla po piatom odohranom
zápase. Mužstvo si začalo veriť, prišli výsledky. Odohrali
sme veľmi dobré zápasy. Výsledky zo súperových ihrísk
dávali predpoklad, aby sme hrali o popredné priečky v
tabuľke. Domáce zápasy boli tak trošku nervózne a nešťastné. Doma sme postrácali desať bodov.

Po jesennej časti sme sa v tabuľke usadili na 6. miesto.
Ak by sme v poslednom zápase doma zdolali Terchovú,
boli by sme na čele tabuľky. Nehrali sme ale len proti súperovi, ale aj proti rozhodcom... Musíme sa poučiť na chybách, pridať a vysporiadať sa s tým, že súperi sú v V. lige
na vyššej úrovni, ako v I. triede.
Ďakujeme všetkým hráčom za dosiahnuté výsledky. Futbalovú jeseň nakoniec hodnotíme ako vydarenú.
Cez zimnú prestávku musíme načerpať nové sily a chuť
do trénovania.
Touto cestou ďakujeme hráčovi p. Miroslavovi Nemcovi, vlaňajšiemu najlepšiemu strelcovi I. triedy, ktorý nám
svojím výkonom pomohol k vytúženému postupu do V.
ligy. Svoje pôsobenie v našej TJ Fatran Varín ukončil z pracovných dôvodov. V jeho ďalšej práci a športovej činnosti
mu želáme veľa úspechov.
MW, JT

foto: Jozef Cvajniga
TJ Fatran Varín - účastník V. ligy SsFZ skupiny SEVER, ročník 2015/2016 - jesenná časť
Horný rad zľava: Marek Tabaček člen výboru, Jozef REPÁŇ člen výboru, Ivan KOZÁK asistent trénera 1, Ján Ružička,
Miroslav TURČAN asisten trénera 2, Peter KONUŠIAK, Daniel Vrábeľ, Miroslav REPÁŇ kapitán mužstva, Peter HRUŠKA,
Roderik WILLIGER, Jozef BLAŠKO, Ivan TICHÁK, Miroslav WILLIGER štatutárny zástupca klubu, Peter HODOŇ hospodár.
Dolný rad zľava: Peter SOBOLA technický vedúci mužstva, Mário KUBÍK tréner, Adrián SABO, Martin LOPUŠAN, Nicolas
MYDLIAR, Pavol KUBOVICH, Adrián DÁVIDÍK, Marián MURÁRIK, Marek KADRLIAK, Miroslav NEMEC, Ján SIROCKÝ masér a
kustód
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