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Želáme Vám
krásne a radostné Vianoce
plné lásky a pohody
a v novom roku zdravie,
šťastie a úspech
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Číslo bezplatne poskytuje Obec Varín

December 2015 – Január 2016

Vážení spoluobčania,
s blížiacim sa koncom roka 2015 Vám chcem poďakovať za
spoluprácu a podporu. Želám Vám príjemné prežitie Vianoc. V ich
čarovnej atmosfére zabudnite na starosti všedných dní a prežite ich
v radosti a pokoji.
V novom roku Vám prajem pevné zdravie, veľa šťastia a spokojnosti.
Ing. Michal Cvacho
starosta obce

Katolícky kalendár 2016
Farnosť Varín
Blahoslavení, ktorí dokážu krátky životný okamih
využiť k tomu, aby konali skutky milosrdenstva.

Padajú vločky
Vločky tíško padajú,
za stromy sa skrývajú.
Padajú a padajú,
na noštek nám sadajú.
Prečo tak padajú?
Šťastie, radosť hľadajú.
Už je zima

Kalendár si môžete zakúpiť vzadu
v kostole
a v predajni Elektro.
Cena: 4 €.
Výťažok z predaja bude venovaný na
aktivity mládeže vo farnosti.

Už je zima, už je mráz,
spadla vločka medzi nás.
Cinkla o zem, kotúľa sa,
biela zima začína sa.
Lyže, boby ba aj sánky,
to sú naše radovánky.
Karinka Stehlíková, 2.B

Varínčan
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spoločenská rubrika

Naši jubilanti:
V mesiaci december oslavujú:
Kubalová Štefánia
Hrivová Anna
Marčeková Margita
Vlkolačková Helena
Zelina Ján
Boková Helena
Kubíková Helena
Repáň Viktor
Novosadová Viktória
Sobolová Štefánia
Bulejčíková Edita
Hodoňová Ružena
Tlacháč Ján
Cvacho Pavol
Halušková Sidónia
Behúň Ján
Hoštáková Janka
Ing. Cáder Emil
Solárová Magdaléna
Sobolová Silvia
Vašová Jarmila

92
91
91
90
89
87
86
81
80
79
76
75
75
75
75
73
72
72
72
72
70

V mesiaci január oslavujú:
Talafová Margita
Surovcová Margita
Chalupjanská Irena
Solár Ladislav
Ondrejková Matilda
Hliníková Agneša
Cvacho Rudolf
Kapasný František
Cvachová Pavlína
Púčiková Emília
Mravcová Antónia
Garčalová Alojzia
Androvičová Jolana
Hodoň Marcel
Androvič Pavol
Chrapčíková Emília
Androvič Anton
Jurová Irena
Bohačiak Emil
Bugáňová Alica
Ganderáková Valéria
Salátová Anastázia
Samcová Mária
Halušková Agneša
Janošková Mária
Badurová Anna

89
86
83
83
82
82
81
81
79
79
78
78
78
77
75
75
74
74
73
73
72
72
72
72
72
71

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

Vianoce
Najkrajšie sviatky roka sú Vianoce,
kedy sa nebo k zemi sklonilo
a Božské Dieťa, Spasiteľ sveta, sa narodilo.
Prorokmi predpovedaný a túžobne očakávaný
Vykupiteľ sveta sa narodil
z Márie, čistej Panny.
Vitaj medzi nami, Kráľ kráľov čakaný,
zoslaný od Pána Najvyššieho,
v studenej maštaľke v jasličkách uložený.
Len chudobná maštaľka Božieho Syna prijala,
lebo zatvrdilé ľudské srdcia odmietli
prichýliť rodinu, ktorá dieťatko čakala.
Aj my máme niekedy také srdcia tvrdé,
že nevidíme biedu okolo seba
a neraz nepomôžeme.
Ježiško narodený, vitaj medzi nami,
odpusť nám naše poklesky,
ktorými sme sa proti Tebe i blížnym previnili.
Kľakáme pri jasličkách a vrúcne ďakujeme,
pretože si doniesol na našu zem
pokoj, lásku a Božie zmilovanie.
Viktória Novosadová

Narodili sa:
Stela Gecelovská
Hugo Hypš
Sofia Vráblová
Agáta Grenčíková
Dominik Franek

Zosobášili sa:
Vladimír Zaparaník a Barbora Bieliková
21. 11. 2015
Pavol Pavlíček a Jana Matejčíková
21. 11. 2015

Opustili nás:
Emil Akantis
Ján Chmulík

*28. 4. 1929
*22. 5. 1949

28. 11. 2015
5. 12. 2015
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Starý hrad – Varín
Starý hrad (Starhrad) stojí na skalnatom žulovom kopci
(475 m n. m.), ktorý je súčasťou predhoria krivánskej Malej
Fatry na pravom brehu rieky Váh. Jeho pôvodný názov bol
Varín (Warna, Varna, Owar). Neskôr po vybudovaní nového
hradu Strečno sa začal používať názov Starý hrad (Starhrad,
Starigrad). Strážil považskú obchodnú cestu a vyberalo sa tu
mýto. V blízkosti hradu bol aj brod cez rieku Váh. Už samotný
názov hradu naznačuje, že patrí medzi najstaršie na Považí.
Svedčí o tom aj praveké hradisko nachádzajúce sa v jeho
blízkosti.
Sústava hradov na Považí mala chrániť severozápadnú hranicu
Uhorska. Vpád Tatárov v roku 1241 potvrdil odolnosť kamenných
opevnení a stimuloval v priebehu 13. storočia stavbu ďalších
kamenných hradov. Prvé zmienky o hrade Varín (Warna) sa
objavujú v roku 1241 za panovania Bela IV. V listinách z tohto
obdobia je uvádzaný ako kráľovský majetok. V roku 1244 ho
panovník daroval Bohumírovi, ktorý sa osvedčil vo víťaznom
boji proti Tatárom v bitke pri Šajave. Hrad neskôr vlastnil rod
Balassovcov. Potom ho získal Matúš Čák Trenčiansky. Po jeho
smrti v roku 1321 pripadol opäť Balassovcom. V roku 1323 získal
panstvo s hradom zvolenský a liptovský župan magister Donč
výmenou za ďarmotské majetky pri Ipli. V rokoch 1336-1338
sa ako záložný držiteľ hradu spomína pronotár Pavol Ugali.
Po Ugalim ho ako kráľovský majetok spravovali panovníkom
poverení kasteláni. Jedným z nich bol Peter Wangel. Starý hrad sa
ešte v roku 1354 spomína ako Varín (Varna). Hradné panstvo Varín
v prvej polovici 13. storočia tvorili rozsiahle územie ohraničené
na východe Oravou, na juhu siahalo až za rieku Váh, na západe po
Kysucu a na severe bolo ohraničené poľskými hranicami. Keďže
v tom čase už existoval nový hrad Strečno, začal sa pre hrad Varín
používať názov Starý hrad (Starhrad) a takto sa trvalo označuje
od roku 1384.

Po výstavbe hradu Strečno, ktorý stál priamo nad dôležitou
cestou, zostal Starý hrad už iba ako centrum panstva. Koncom 14.
storočia hrad získal poľský hodnostár Sudivoj z Ostrorogu, ktorý
na hrade sídlil do roku 1408. V rokoch 1408-1424 boli záložnými
vlastníkmi hradu Stiborovci z Beckova. V roku 1424 král Žigmund
venoval hrad svojej manželke Barbore. Po jeho smrti panovník
Albert daroval v roku 1439 Starhrad kráľovnej Alžbete.
Od roku 1442 do roku 1446 mal hrad v zálohe topoľčiansky
husitský kapitán Ján Čapek. Kráľ Vladislav, aby vyrovnal dlh voči
Jánovi Pongaczovi, daroval mu Starhrad a Strečno. Pongráczovci
s pomocou Jána Jiskru z Brandýsa ovládli viaceré hrady na Považí,
za čo im snem v roku 1453 odňal majetky a postavil ich mimo
zákon. Rozsudok zrušil kráľ Ladislav Pohrobok a Pongráczovci
sa stali županmi Liptovskej stolice. Pongráczovci mohli hrad
a majetky plne využívať až od roku 1462 za vlády Mateja Korvína,
ktorý im potvrdil vlastníctvo. Napriek Matejovmu potvrdeniu
bolo vlastníctvo Pongráczovcov problematické. Preto dostal
panovníkov veliteľ Pavol Kiniži príkaz, aby pre Štefana Pongrácza
ubránil Starý hrad, čo sa mu aj podarilo. Definitívnymi vlastníkmi

hradu a panstva sa stali až 12. septembra 1475. Uvedenie do
vlastníctva vykonal za turčiansky konvent páter Urban. Odvtedy
hrad s panstvom ostali v rukách Pongráczovcov a rodín, ktoré sa
s nimi dostali do blízkeho príbuzenstva. Hrad však napriek tomu
začal na prelome 15. a 16. storočia pustnúť.

Odľahlý hrad bol pre rod záťažou a tak traja jeho členovia žiadali
cisára Ferdinanda I., aby mohli hrad zbúrať a postaviť iný na
prístupnejšom mieste. Prekážalo im najmä to, že lokality panstva
boli od hradného centra pomerne vzdialené, čo oslabovalo
hospodárske zázemie hradu. Panovník ich žiadosti vyhovel, ale
hrad nakoniec nezbúrali. Namiesto hradu postavili na svojom
panstve dva kaštiele v Krasňanoch a Nededzi. Nepokojne udalosti
17. storočia ovplyvnili pôvodné rozhodnutie zbúrať Starý hrad.
Objekt si naďalej ponechali a oveľa viac sa starali o jeho údržbu,
rozšírenie a vybavenie. Hrad sa v búrlivom období ukázal ako
veľmi užitočný. V prvej polovici 17. storočia sa uskutočnili malé
úpravy a dostavby. Používanie hradu si vynútila aj pohroma,
ktorá postihla novovybudovaný kaštieľ v Krasňanoch, ktorý
vyhorel. Jeho obnova trvala niekoľko rokov. Viaceré práce na
hrade dali vtedy urobiť Ján a Daniel Pongrácz. Značné úsilie pri
údržbe hradu vyvinuli Samuel Lužinský a jeho manželka Juliana
Pongráczová. Hrad sa potom aj bez moderného opevnenia
ubránil Tökölyho povstalcom. Prispela k tomu aj pomoc zo
Strečna v sile 25 jazdcov a 80 pešiakov. Začiatkom 18. storočia
hrad poskytol zázemie oddielom Františka II. Rákocziho.
Pongráczovcom bol preto zabavený, ale po vyhlásení
Satmárského mieru im bol opäť opäť vrátený. Ich záujem o hrad
sa skončil v polovici 18. storočia, kedy na hrade bola ešte
niekoľkočlenná posádka. Neskôr sa už o údržbu objektu nikto
nestaral. Starý hrad postupne chátral až po súčasnú podobu.
V ďalšom čísle sa budeme venovať opisu hradu v minulosti
a súčasnosti.
Podľa publikácií autorov: A. Lombardini, Martina Bernátová,
Ing. PhDr. Miroslav Plaček
spracoval Pavol Cvacho
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Zo stretnutia s Mikulášom

Obec Varín už dlhoročne pripravuje pre svojich najmladších obyvateľov Stretnutie s Mikulášom. Je to spomienka
na dobrosrdečného a štedrého biskupa sv. Mikuláša, ktorého uctievajú v mnohých krajinách.
Rovnako to bolo i v nedeľu 6. decembra 2015. Tesne pred
15-tou hodinou sa Námestie sv. Floriána zaplnilo deťmi, ale
i dospelými. Dychová hudba Varínčanka spríjemňovala atmosféru. Mikuláš sa v sprievode anjelov ale i čertov na koči
s konským záprahom vracal zo zariadenia opatrovateľskej
služby, kde bol odovzdať darčeky. Nasledovalo zvítanie sa
s deťmi, rozsvietenie vianočného stromčeka na námestí
a rozdávanie darčekov. V očiach detí sa zračila radosť zo
stretnutia so sv. Mikulášom i z darčeka. Deti sa potom s radosťou poprevážali v koči s konským záprahom.
Za prípravu tohto vydareného nedeľného popoludnia
chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou
a spôsobom podieľali na jeho príprave. Osobitne ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí rovnako ako sv. Mikuláš, prejavili svoju štedrosť, a tak sa podieľali na realizácii celého
podujatia.
mt

Foto: A. Gáborová
Poďakovanie patrí sponzorom:
TES Media, s. r. o. Žilina
Urbárska obec, Pozemkové spoločenstvo Varín
Miroslav Tomašov
Supermarket TESCO Varín
Potraviny KORUNA Varín
Cukrárske potreby Milka Cesneková
Pekáreň Ľubomír Moravčík
STAVOGLOBAL Varín
Ing. Marcel Tichý
Pavel Tišnovský Reštaurácia u Štefana
MI PE Plast
Pavol Boka
Zelovoc Danka Jánošíková
Ján Hodoň
Peter Lovas
Radoslav Bolček
Lekáreň PharmDr. Lenka Ticháková
Práčovňa Pavol Kanis
Reštaurácia San Paulo Pavol Synák
GREGOSTAV, s. r. o., Kotrčiná Lúčka
Ľubomír Sečkár
Varínska tlačiareň a elektro Anna Buchtová
Lekáreň Zdravie Mgr. Anastázia Franeková
MAPERI, s. r. o. Žilina
SD stavby, s. r. o. Terchová
Jozef Bugáň
Mário Kubík
ROCKER – ZJK, s. r. o. Varín
EL – Tab., s. r. o. Varín
Reštaurácia u Babky
TEBY, s. r. o. Žilina
Kvetinárstvo Katarína Kubíková
AEMKO Andrea Matejčíková
SEMKO Irena Šimlíková
VEVA, s. r. o. Varín
Textil IMPULSE Helena Lovasová
sponzori, ktorí nechceli byť menovaní
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Nové stánky na jarmoku

Varín dostal jarmočné privilégia už v roku 1340
a výsadu trhového mestečka už v roku 1501. Jarmoky
nemali vtedy len obchodný význam, ale boli aj previerkou
kvality ponúkaných výrobkov a cien. Spomienku si
zaslúžia povestné varínske jarmoky a to: v januári
Fabiánsky jarmok, v marci Laeteránsky – pôstny, v máji
Trojičný, v júli čučoriedkový alebo Margitský, v septembri
Mariánsky a v novembri – decembri adventný.
Dnes nám tu zostal len jarmok Ondrejský. Ten je z roka
na rok známejší, bohatší na ponuku, krajší a s lepšou
náladou. Aby to nebolo len miesto pre lacný a nekvalitný
textil z východných krajín a bojové hračky pre deti,
obec sa rozhodla vytvoriť podmienky aj pre tradičných
remeselníkov. A tak pridala hodnotu tomuto jarmoku,
kam sa vyberie hádam každý občan Varína.

V decembri 2014 Obec Varín požiadala v rámci
Programu obnovy dediny o pridelenie dotácie
z Environmentálneho fondu na obnovu a tvorbu zelených
verejných priestranstiev, oddychových a vzdelávacích
zón.
Projekt s názvom „Hotujme sa na jarmok!“ –
skvalitnenie trhovej kultúry na dedine, riešil zlepšenie
jarmočných podmienok v obci zakúpením jarmočných
stánkov a drevených skladacích stoličiek. Stánky a stoličky
sú jednoduché na prepravu a skladovanie. Stánky budú
rozkladané len pri jarmočných akciách.

Častou otázkou jarmočníkov prevažne s vlastnou
remeselnou tvorbou býva, či im obec vie poskytnúť
stánok, pretože svoj nemajú, keďže nechodievajú
často na jarmoky. Vo Všeobecnom záväznom nariadení
o daniach a poplatkoch obec Varín znížila poplatok pre
jarmočníkov ponúkajúcich ľudovo‑umeleckú výrobu na
minimum, aby ich takto dokázala prilákať a obyvatelia
našej obce a okolia mali možnosť zakúpiť si výrobky od
miestnych remeselníkov.
Ďalším bodom projektu bolo dokúpenie lavičiek,
ktoré chýbajú na námestí pred obchodom. Počas
minulého roku bola obnovená mobilná zeleň na námestí
pred obchodom. Do veľkých betónových kvetináčov sa
vysadili nové rastliny. V tomto priestore neboli k dispozícii
žiadne lavičky, kam by si ľudia mohli sadnúť po nákupe
v obchode, a tak sa často stávalo, že ľudia sedeli práve na
týchto kvetináčoch a ničili vysadené kvety.
Zakúpené lavičky, ktoré majú rovnaký vzhľad ako
lavičky v blízkom parku, sa upevnia k zemi na Námestí
sv. Floriána v blízkosti kvetináčov a novovysadených
okrasných stromov počas jarných mesiacov.
Nové drevené stánky mali premiéru 28. 11. 2015 na
Ondrejskom jarmoku vo Varíne. Veríme, že budú dlho
slúžiť a pomôžu tak prilákať tradičných remeselníkov.
Ing. Jana Mihová

Foto: Ing. Patrik Miho
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„VYZRETÍ“ opäť podporia varínsku futbalovú mládež
Na konci októbra sa konala tradičná Veselica, ktorú
organizujú „vyzretí“ varínski futbalisti pre svojich blízkych
a priateľov futbalu. V reštaurácii u Púčka sa nás stretlo
takmer 80 a opäť bolo o čom rozprávať.

venoval Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového
zväzu. Odovzdal dres Martina Škrteľa a loptu, podpísanú
všetkými slovenskými futbalovými reprezentantmi. Loptu
nakoniec vyhrala Evka Matejčíková, ktorá ju ochotne
venovala najmladším varínskym futbalistom.
Ďalšie ceny do tomboly venovali:
Ján Ďurana, Juraj Topoľský a firma EFKO, Laco Šepeš,
Aďka Prekopová, Adrián Schnierer, Zuzka Zichová, Beátka
Topoľská, Eva Schniererová, Dušan Kubala a firma IRW,
Pavol Danihel, Aďka Danišková a Miloš Gappa, Jozef
Hruška, NEREUS plavecká škola, Pavol Kubovich a Palo
Prekop.
Výťažok z tomboly vo výške 350 € bude rovnako
ako aj v minulom roku použitý na nákup tréningových
pomôcok pre mladé varínske futbalové nádeje.

Vo výbornej atmosfére, podporenej živou hudbou
Sunny Music zo Strečna, futbalisti ocenili spoluhráča Pala
Danihela za jeho neustálu chuť a nasadenie hrať futbal
aj po prekročení 60-tky. V rámci ďalšieho programu bola
vyhlásená atraktívna tombola, do ktorej hlavnú cenu

Týmto by som chcel poďakovať všetkým, ktorí veselicu
podporili a pomohli organizačne zabezpečiť. Tiež
ostatným, ktorí svojou účasťou, dobrou náladou a kúpou
tomboly prispeli k vytvoreniu milého dobročinného
podujatia. Verím, že sa znovu o rok stretneme a aj našou
aktivitou pomôžeme varínskemu futbalu.
Palo Prekop

Nové knihy v knižnici
Čitateľom Obecnej knižnice vo Varíne ponúkame nové knižné tituly:

Ján Babarík
PÁLENIE MOSTOV
dramatické osudy dvoch bratov…

Katarína Gillerová
KONEČNE SA ROZHODNI
hľadanie šťastia u mužov…

Graham Brown
ČIERNE SLNKO
zápas medzi troma veľmocami…

Rexanne Becnelová
PANENSKÁ NEVESTA
záchrana rodinného sídla
a sestry…

Robert Goolrick
SPOĽAHLIVÁ MANŽELKA
vdovec hľadá manželku…
Táňa Keleová Vasilková
ČARO VŠEDNOSTI
aj všednosť môže mať svoje čaro…
Donato Carrisi
NAŠEPKÁVAČ
zlo za sebou necháva stopy…
David Foenkinos
NAŠE ROZCHODY
nezačínajte si so ženou s kľúčami…

Barbara Bradfordová
ÚKLADY A LÁSKA
romantickú ľúbostný príbeh…
Cecilia Grantová
DŽENTLMEN A MILENKA
vzrušujúca cesta s cieľom…
Kresley Cole
LÁSKA A LOŽ
osudy poznačí dávna veštba…
Donato Carrisi
SÚD DUŠÍ
smrť sa skrýva v detailoch…
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SIedme zasadnutie obecného zastupiTeľstva
UZNESENIE č. 58/2015 - procesné
UZNESENIE č. 59/2015
zo siedmeho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 12. 11. 2015
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Prenájom budovy sup. č. 1060,
postavenej na pozemku C‑KN
parcela č. 1033/1 a pozemku C‑KN
parcela č. 1033/1 – zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 209 m2 a budovy
sup. č. 1061, postavenej na pozemku
C‑KN parcela č. 1033/3 a pozemku
C‑KN parcela č. 1033/3 – zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 176 m2
pre Varínska tlačiareň/Elektro
AB, s. r. o., Hrnčiarska 223, 013 03 Varín,
IČO: 36011843 za cenu 10 €/m2/rok na
dobu 10 rokov.
Hlasovanie číslo 76
Hlasovanie za prijatie uznesenia
č. 59/2015.
Prítomnosť/kvórum:
9/5
Hlasovanie:
za: 9
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Janka
Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková,
Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová,
Ľubomír Sečkár, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 59/2015.
UZNESENIE č. 60/2015
zo siedmeho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 12. 11. 2015
k bodu Výročná správa Obce Varín za
rok 2014
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Výročnú správu Obce Varín za rok
2014 podľa predloženého návrhu.
2. Správu audítora, ktorou overuje
výročnú správu za rok 2014.
3. Správu audítora, ktorou sa overuje
súlad výročnej správy s účtovnou
závierkou za rok 2014.
Hlasovanie číslo 79
Hlasovanie za prijatie procesného
uznesenia č. 60/2015.
Prítomnosť/kvórum:
9/5
Hlasovanie:
za: 9
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Janka
Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková,
Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová,
Ľubomír Sečkár, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 60/2015.

UZNESENIE č. 61/2015
zo siedmeho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 12. 11. 2015
k bodu Monitorovacia správa
programového rozpočtu Obce Varín za
I. polrok 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Monitorovaciu správu
programového rozpočtu Obce Varín za
I. polrok 2015
Hlasovanie číslo 80
Hlasovanie za prijatie procesného
uznesenia č. 61/2015.
Prítomnosť/kvórum:
9/5
Hlasovanie:
za: 9
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Janka
Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková,
Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová,
Ľubomír Sečkár, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 61/2015.
UZNESENIE č. 62/2015
zo siedmeho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 12. 11. 2015
k bodu Rozpočtové zmeny v roku 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Rozpočtové opatrenie č. 1, 2, 3 a 4
v roku 2015.
b) Schvaľuje
1. Prvú zmenu rozpočtu v roku 2015.
Hlasovanie číslo 81
Hlasovanie za prijatie procesného
uznesenia č. 62/2015.
Prítomnosť/kvórum:
9/5
Hlasovanie:
za: 9
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Janka
Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková,
Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová,
Ľubomír Sečkár, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 62/2015.
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 4/2015
zo siedmeho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 12. 11. 2015
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 4/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 4/2015 o poskytovaní
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
a nevyhnutnej okamžitej pomoci
v náhlej núdzi.

Hlasovanie číslo 77
Hlasovanie za schválenie VZN Obce
Varín číslo 4/2015.
9/6
Prítomnosť/kvórum:
Hlasovanie:
za: 9
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Janka
Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková,
Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová,
Ľubomír Sečkár, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN
Obce Varín číslo 4/2015.
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 5/2015
zo siedmeho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 12. 11. 2015
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 5/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 5/2015 o príspevkoch
Obce Varín v sociálnej oblasti so
zapracovanými pripomienkami č. 1 a 2.
Hlasovanie číslo 78
Hlasovanie za schválenie VZN Obce
Varín číslo 5/2015.
Prítomnosť/kvórum:
9/6
Hlasovanie:
za: 9
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Janka
Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková,
Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová,
Ľubomír Sečkár, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN
Obce Varín číslo 5/2015.

Obec Varín oznamuje,
že spracovanie dopravného značenia v obci je
v záverečnej fáze. Jeho
návrh je zverejnený na
webovej stránke obce.
V prípade záujmu si ho
môžete pozrieť. Na vaše
pripomienky čakáme do
2. januára 2016. Bližšie informácie vám poskytneme vo februárovom vydaní Varínčana.
Ing. Michal Cvacho,
starosta obce

Varínčan
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Dobrovoľný hasičskÝ zbor
padne do zberného kontajnera, ktorý je umiestnený na Námestí
sv. Floriána medzi nádobami na separovaný odpad. Za spoluprácu pri organizovaní tejto zbierky ďakujeme aj vedeniu obce Varín, poskytli nám priestor a kontajner.
Vrchnáčiky zbierame naďalej.

Plastové vrchnáčiky zbierame naďalej

V jedno jesenné nedeľné popoludnie sme na hasičskej zbrojnici
privítali rodinu Fajnorovú s malou Sabínkou. Sabínka má znížené
napätie svalov, čo jej neumožňuje pohybovať sa. Táto choroba
sa volá hypotómia. Pomoc jej poskytujú v Dunajskej Lužnej a mimoriadnu zásluhu na zlepšovaní jej zdravotného stavu má aj rehabilitačné centrum ADELI v Piešťanoch.
Keďže táto liečba je finančne náročná, vyzvali sme občanov našej obce, aby zbierali plastové vrchnáčiky. Sme veľmi šťastní, že
sa nám spoločne podarilo nazbierať 23 vriec, čo je odhadom
cca 400 kg. Rodinu Fajnorovú sme pozvali na hasičskú zbrojnicu
prevziať vrecia s vrchnáčikmi, ktoré následne odovzdali do zberných surovín. Stretnutie bolo príjemné, sú to veľmi láskaví ľudia.
Malú Sabínku sme vystískali, boli sme radi, že sme malú bojovníčku spoznali.
Rodina Fajnorová aj touto cestou ďakuje všetkým občanom, ktorí nosili a ešte nosia plastové vrchnáčiky na zberné miesto, prí-

Taktické cvičenie hasičov
V sobotu 7. novembra 2015 sa pod Jedľovinou vo Varíne uskutočnilo taktické cvičenie členov Dobrovoľného hasičského zboru
vo Varíne.

Text a foto: DHZ

Turnaj prípraviek
Dňa 17. 11. 2015 sa v Korni uskutočnil turnaj prípraviek o pohár
predsedu ObFZ Žilina, ktorého sa zúčastnilo 18 družstiev
prípraviek z okolia Žiliny. Po otvorení turnaja predsedom ObFZ
Ing. Igorom Krškom začali zápasy v jednotlivých skupinách.
Chlapci sa pustili do zápasov s odhodlaním a nefalšovanou
futbalovou radosťou. Diváci videli pekné akcie a ešte
krajšie góly. Po skončení turnaja si chlapci prevzali za svoje
umiestnenie ocenenie z rúk predsedu ObFZ Žilina Igora
Kršku a bývalého reprezentanta vo futbale, účastníka MS
2010
Radoslava
Zábavníka. Varínski
chalani si počínali
v zápasoch veľmi
smelo a odvážne.
Nakoniec
sa
umiestnili
na
peknom 10. mieste.
Treba
podotknúť,
že viac ako polovica
chlapcov v tíme, mala
na sebe oblečenú
futbalovú
výstroj
prvýkrát v živote.
Na záver chcem
poďakovať rodičom,

konkrétne rodine Cíbikovej a Šušoliakovej, pánovi Antonovi
Tažkému a pánovi Ľubomírovi Franekovi za pomoc pri
organizovaní tejto celodennej akcie s našimi najmladšími
zástupcami futbalového klubu.
Mário Kubík
Zľava: Adam Verčík, Filip Ťažký, Matej Chebeň, Patrik Samec,
Michal Verčík, Matúš Bobáň, Aleš Cíbik, Niko Šušoliak, Marek
Kubík, Peter Bielik, Martin Franek, Marko Gecelovský
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Varínske medovnikárky
Varín sa môže pochváliť rôznymi šikovnými remeselníkmi. Keďže idú Vianoce, najmedovníkovejšie obdobie roka, chceme vás zoznámiť s gazdinkami, ktoré dokážu z medovníkového cesta vytvoriť umelecké kúsky.
Predvianočné obdobie v niektorých domácnostiach
znamená, že medovníková vôňa sa z kuchyne nevytratí aj pár mesiacov. Takúto vôňu môžete zacítiť pri
správnych poveternostných podmienkach aj na druhom konci ulice. Manželia a deti vtedy ľahšie a možno
aj rýchlejšie trafia domov.

Janka
Mihová
K tomuto tradičnému remeslu
sa dostala doslova ako slepé kura k zrnu
v roku 2012,
kedy neplánovane absolvovala medovníkový kurz pod
vedením majsterky ľudovo
‑umeleckej
výroby
Márie
Murárikovej. Získané hodnotné informácie si bolo treba
opakovať, a tak začala tvoriť diela pre rodinu a kamarátov.

Pekné výrobky nezostali dlho utajené a okruh záujemcov
sa postupne rozširoval.
V jej rodine sa medovníky veľmi nepiekli ani nezdobili.
Dokonca sa nepovažovali ani za chutnú maškrtu. No keď
sa začala šíriť z kuchyne ich vôňa, veľmi rýchlo si rodinní
príslušníci zvykli chodiť dojedať nepodarky alebo odrezky.
Najčastejší jej pomocníčkovia sú malí synovci, ktorí pri šúľaní hadíkov neraz zjedia aj kus surového cesta.
Pri tejto činnosti potrebuje dostatok času a veľmi veľa vykrajovačiek, ktorých aj tak nikdy nemá dosť. Medovníky
zdobí bielkovou polevou. Tradičný medovník sa vraj vždy
zdobil bielou, ale dnes je možné namiešať farbu od výmyslu sveta. Vznikajú tak jedinečné farebné kombinácie a diela sú potom lákavejšie pre oko.
Ak si Janka chvíľu myslí, že už rozumie správaniu sa medovníkového cesta pri pečení alebo bielkovej poleve,
rýchlo príde prekvapenie. Vtedy fantázia zohráva dôležitú
úlohu medovnikárky, pretože musí šikovne zakryť všetky
viditeľné chyby. A ako ju učila majsterka: „Na najchybnejšie
miesto príde ten najkrajší a najväčší kvet.“
Najviac sa teší, ak jej medovníky urobia druhým radosť.
Medovníky odovzdáva vždy so slovami: „Zjedzte to!“ Ľudia
sa bránia. Ale ona dobre pozná zloženie cesta a vie, že by
bola večná škoda hodiť to po pár rokoch sliepkam.
Vždy sa poteší, keď si niekto vymyslí niečo vlastné. Ona
potom dňom i nocou premýšľa, ako by sa to dalo zrealizovať. Vždy je to pre ňu náročné lúštenie, no s výsledkom
býva spokojná. Často po dokončení medovníkov sa jej tak
páčia, že ich ani nechce odovzdať. Lenže už sa jej ich toľko podarilo k vlastnej spokojnosti, že by ich nemala kde
skladovať.

Varínčan
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Jarka
Janíčková
Na
začiatku
boli torty, ktoré
piekla jej mama.
V tom čase nebolo zvykom výraznejšie zdobenie, Jarku to však
veľmi
lákalo.
Zúčastnila sa na
kurze o tortách,
kde sa naučila
systém robenia
kvietkov a postavičiek. Inšpiráciu
k pečeniu hľadala postupne aj v rôznych časopisoch. Zaujal ju mesačník Medovníčky, ktorý v tom čase vychádzal.
Na základe jedného návodu upiekla pre dcéru Mirku do
školy ako vianočnú výzdobu soby so saňami. Tak sa to celé
medovníkové šialenstvo v roku 2002 spustilo. Tento časopis ju doslova chytil za srdce a začala skúšať, čo všetko
z jeho tipov dokáže upiecť a následne aj ozdobiť.

Hovorí sa, že „cvičenie robí majstra“ a Jarka piekla čoraz
viac. V začiatkoch sa stávalo, že nevydarené medovníčky
musela aj vyhodiť, ale postupne začala byť so svojimi dielami spokojná.
Ako to väčšinou býva, prvými obdarovanými boli rodinní
príslušníci. Jej výtvory však začali mať úspech a postupne
sa ozývali ďalší záujemcovia o jej tvorbu. A po večeroch,
popri práci, venuje svoj čas pečeniu a zdobeniu medovníkov. Vždy ju poteší radosť obdarovaného človeka. Tento dobrý pocit nenahradia žiadne peniaze. Pravidelným
medovníkovým tréningom sa neustále zlepšuje a tomuto
koníčku ostáva verná.
V rodine ostala na medovnikárčenie sama. Dcéru jej nadšenie pre toto remeslo nechytilo za srdce. Nikto z rodiny sa
však nesťažuje, keď je zásobovaný sviatočnými krabicami
naplnenými medovníkmi až po okraj. Aj susedia v bytovke, kde Jarka býva, si už zvykli na tradičnú vianočnú vôňu,
ktorá sa šíri z jej bytu.
Jediné čo ju trápi, sú Murphyho zákony. Tie zaručujú, že
práve vo chvíli, keď sa snaží vyzdobiť medovníky čo najkrajšie, sa to nepodarí. Cesto si tiež niekedy žije svoj vlastný život a z rúry vyjde občas aj nepodarok.
Jej pôvodná inšpirácia, časopis Medovníčky, už, žiaľ, nevychádza, ale nahradili ho internetové zdroje. Najradšej vyhľadáva a vytvára rôzne výšivkové vzory a detské motívy,
najmä farebné postavičky.

Recepttajú, aký recept je najlepší. Je veľa dobrých re-

Mnohí sa pý
ľko. Tu je
ikárka ich používa nieko
vn
do
me
á
žd
ka
a
tov
cep
ho cukru, 4
ej múky, 350 g práškové
jeden z nich: 750 g hladk
y, 1 balíček
medu, 1KL sódy bikarbón
vajcia, 125 g maslo, 5PL
Kto chce,
v.
na potretie medovníko
korenia na perníky, vajce
niekomu
a
ie
kao. Cesto bude tmavš
môže do cesta pridať ka
potom aj viac chutí.
Poleva
množstve,
škovým cukrom v takom
prá
s
me
eša
mi
vy
lok
Bie
mer je na
la po lyžičke. Približný po
aby poleva pomaly steka
šťavy. Na
koľko kvapiek citrónovej
1 bielok, 150 g cukru a nie
lev
po u. Riesi treba pripraviť redšiu
vylievanie väčších plôch
m.
ovou šťavou alebo bielko
diť môžeme vodou, citrón
Rada na záver
Ak má niekto úmysel venovať sa pečeniu a zdobeniu serióznejšie, nech určite
navštívi nejaký kurz. Oveľa rýchlejšie ho to posunie vpred a nemusí sa nekonečne veľa času učiť na vlastných chybách, ktoré ho skôr odradia od celej činnosti
ako obohatia.
JMP
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Majstrovstvá sveta v hre Klobúčik hop! vo Varíne
Tretiu septembrovú sobotu sa vo Varíne uskutočnil 2. ročník
Majstrovstiev sveta v hre Klobúčik hop! Celé podujatie bolo
pripravené tak ako pred rokom, v troch častiach, ktoré sa
vzájomne prekrývali.

Predpoludním odštartovali samotné majstrovstvá sveta
v stolovej hre, do ktorých sa registrovalo viac ako 300
hráčov z 11 krajín sveta. Okrem blízkych susedov to boli
aj zástupcovia Vietnamu, Tadžikistanu či Ekvádora. Celé
podujatie sa nieslo v duchu„Hra, ktorá spája“. Nám sa podarilo
spojiť nielen rodiny, ale aj kamarátov a to štyrmi súťažnými
kategóriami: TRIPLE (starý rodič, rodič a dieťa), DOUBLE
(rodič a dieťa), SINGLE (jednotlivci) a MIX (nová kategória
pre dvojice manželov, súrodencov či kamarátov). Najmladší
hráč mal 5 rokov a najstaršia súťažiaca 88 rokov – p. Margita
Talafová z Varína. Absolútnym víťazom sa stala Alžbeta
Beniačová, kategóriu trojíc vyhral tím Emília Androvičová,
Andrea Prekopová a Ema Prekopová, kategóriu dvojíc vyhral
tím Tibor Feher a Martin Feher a kategóriu jednotlivcov
vyhrala Alžbeta Beniačová v tesnom súboji s minuloročným
obhajcom prvenstva Matejom Chebeňom. V mobilnej verzii
zvíťazil Tomáš Málik. Výsledková listina všetkých hráčov je
dostupná na www.klobucikhop.sk. Ceny víťazom odovzdával
za hlavného organizátora Pavol Prekop zo spoločnosti SEVIS.
Popri súťažení bol pripravený aj sprievodný program pre
deti, ktoré si mohli vyskúšať strelnicu, ľukostrelbu, orientačný
beh, skákací hrad, chodúle a veľa ďalších aktivít.
Treťou časťou bol kultúrny program, v rámci ktorého
vystúpilo spolu zhruba 100 interpretov. Hlavnými hviezdami
bol legendárny Ivan Mládek & Banjo Band, víťaz súťaže
X-Factor Peter Bažík a veľmi známy Folklórny súbor Rozsutec.
Ďalej vystúpila varínska kapela RETRO, ktorá vynikajúco
zastúpila našu domácu scénu a rozbehla perfektnú náladu
pred vystúpením Ivana Mládka. Po roku sme si mohli opäť
vychutnať vystúpenie parkouristov a akrobatov z Freerun
Slovakia, ku ktorým sa pridali aj chalani z Akadémie pohybu
Tu a Teraz, ktorí sa spoločne postarali o veľa pohybových
aktivít pre všetky deti. Tradične sa stalo súčasťou programu aj
bábkové divadlo – tentoraz Príbeh, škola tanca s dievčatami
z Vivas Dance Group a perlička pred koncom v podaní
bývalého hráča nášho futbalového tímu Jána Kuchára, ktorý
vystúpil ako tanečník country kapely Niagara. Na záver sa
o zábavu postaral známy DJ Mirec. Moderátorom bol opäť aj
tento rok skvelý zabávač a moderátor Richard Vrablec.
Celé podujatie sa konalo v ideálnom prostredí areálu
Autocampingu Varín, kde sa spolu stretlo približne 2 500
návštevníkov z blízkeho i vzdialeného okolia.
My sme radi, že toto podujatie spojilo aj miestnych
podnikateľov a osoby spojené s Varínom, ktorí túto akciu

podporili. Veľké poďakovanie od nás organizátorov patrí
najmä pre:
Pavlovi Prekopovi – SEVIS, a. s., Jánovi Košturiakovi,
Petrovi Málikovi – BECOME, s. r. o., Dušanovi Kubalovi –
IRW, s. r. o., Andrei Prekopovej – Drevenice na Lúke, s. r. o.,
Jurajovi Topoľskému - EFKO, Jánovi Ďuranovi, Michalovi
Stráskemu – Auto Moto Raj, s. r. o., Petrovi Zelinovi – LES zelená energia, s. r. o., Martinovi Klikovi – SELINAN cestovná
kancelária, Róbertovi Lopušanovi – Time Print, Ľubomírovi
Sečkárovi, Jozefovi Ďugelovi, Beátke Topoľskej – ALLEA
n. o., Tiborovi Ďuranovi – Stredoslovenské žriedla, a. s.,
Rudolfovi Zimenovi – PRORECO, s. r. o., Albertovi Gromovi –
ALL SECURITY, s. r. o., Janke Šepešovej – Zmrzlina GF Varín,
Michalovi Rendekovi – JAVOR, Martinovi Lopušanovi –
LOMART, s. r. o. a spoločnosti DOLVAP, s. r. o.
Takisto nás teší, že celý finančný výťažok z tejto akcie sme
mohli darovať Zariadeniu opatrovateľskej služby Varín,
Detskému krízovému centru Náruč a Materskej škole
v Strečne.
Podľa veľkého množstva spokojných reakcií od účastníkov
môžeme skonštatovať, že naše podujatie dopadlo výborne.
Našou aktivitou sa nám podarilo odprezentovať Varín
aj v správach regionálnych televízií, ranných správach
a popoludní vo vysielaní celonárodného vysielania Fun rádia,
či Rádia Rebeca a na internete sa naše video z podujatia teší
veľkej sledovanosti.
Okrem vyššie spomenutých účastníkov sa na príprave
a realizácii majstrovstiev podieľalo až 100 dobrovoľníkov –
prevažne z Varína, ktorým chceme týmto opakovane
poďakovať. Rovnako patrí vďaka aj všetkým súťažiacim,
návštevníkom, partnerom a účinkujúcim.
Tešíme sa na Vás aj na 3. Majstrovstvách sveta v hre Klobúčik
hop!, ktoré sa budú konať opäť vo Varíne. Ďakujeme.
Martin Lopušan
spoluorganizátor podujatia
Majstrovstvá sveta v hre Klobúčik hop!
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O ČERVENEJ ČIAPOČKE TROCHU INAK
Žiaci 1. stupňa ZŠ navštívili v októbri knižnicu, v ktorej sa porozprávali s vedúcou knižnice pani Rolkovou
na tému Rozprávka – dedičstvo starých rodičov.
Dozvedeli sa, ako rozprávka vznikala, ako sa podávala
z generácie na generáciu ústnym podaním, s jej charakteristickými znakmi, a aj o tom, že každá rozprávka
má šťastný koniec.
Potom spolu čítali a vymýšľali nové rozprávky. Dohodli sa, že doma vymyslia rozprávku o Červenej čiapočke trochu inak. Po týždni odovzdajú tieto rozprávky
s ilustráciami triednym pani učiteľkám a knihovníčka
v knižnici urobí z nich výstavu. Porota, ktorú tvorili pani
učiteľky, ich práce vyhodnotila a odniesla do knižnice.
Pani Rolková z nich urobila výstavku, ktorú si môžu pozrieť všetci návštevníci knižnice. Z 25-tich nových rozprávok porota vybrala tieto rozprávky:
Cenu poroty získala rozprávka:
O ČERVENEJ ČIAPOČKE A DOBROM VLKOVI
Kde bolo, tam bolo, za 7 horami a 7 dolinami, tam kde
sa piesok lial a voda sa sypala, pri veľkom lese bývala Červená mamička so svojou čiapočkou. Teda, čo to
táram, Červená čiapočka so svojou mamičkou, samozrejme.
Jedného dňa prišla mamičke SMS správa. – Pre pána
Jána! - vykríkla. – Stará mama, čo býva na druhej strane lesa, je chorá!- Červená čiapočka sa mamičke ihneď
ponúkla, že pôjde starú mamu navštíviť. Do veľkého
košíka si zabalila celý plech makových buchiet, bylinky
na čaj a medicínku. – To budeš mať ťažké! - povedala
jej mamička. No Čiapočka hneď odvetila: - Neboj sa,
mamička. Už som veľká a silná. Ten košík hravo odnesiem cez celý les.- Obliekla sa a vydala na cestu. Kráčala veselo, no čím bola ďalej, tým bol košík ťažší a ťažší. – Mala som poslúchnuť
mamičku, - pomyslela si. No
vrátiť sa nechcela. Vymyslela
plán. – Odjem pár buchiet,
košík bude ľahší a starkej
tam ešte ostane dosť.- Dobre sa najedla a opäť vyrazila
na cestu. Išlo sa jej dobre,
lebo košík bol naozaj ľahší.
Onedlho sa jej však košík
zdal ešte ťažší ako predtým.
Ale teraz už naozaj nevládala a stále bola poriadne
najedená. V tom ku nej prišiel vlk.- Čo si taká smutná
Červená čiapočka?- opýtal
sa jej. – Stará mama je chorá a ja jej nesiem buchty,
bylinky a medicínku v košíku. No je pre mňa už veľmi
ťažký, - odpovedala Červená
čiapočka. – Neboj sa dievčička, ja ti pomôžem. – A tak

vysadla vlkovi na chrbát, ten zobral košík do papule
a uháňali k starej mame. Ani sa nenazdali a stáli pred
domčekom. Šťastná Červená čiapočka dala vlkovi za
odmenu zopár buchiet.
Ako to v rozprávke býva, všetko skončilo šťastne. Stará
mama sa čoskoro uzdravila z bylinkového čaju a medicínky. Vlk urobil dobrý skutok a keďže sa najedol makových buchiet, nemusel zjesť Červenú čiapočku a starú
mamu. Červená čiapočka sa poučila, že treba dať na
radu starších.
Dávidko Zelina, 2. B
1. miesto
O ČERVENEJ ČIAPOČKE
Pred dávnymi časmi bolo jedno dievčatko a to žilo
so svojou mamičkou v malej a peknej chalúpke pri
lese. Volalo sa Červená čiapočka. Jej stará mama, ktorú mala veľmi rada, ochorela. A tak mama nachystala
plný košík dobrôt a poslala Červenú čiapočku cez les
k starej mame. Sľúbila, že sa nebude nikde zastavovať.
Dievčatku sa páčilo v lese, zvieratká sa jej nebáli a mali
ju radi. Tu videla ježka, tam bežal zajko, stretla srnku
s mláďatkami, veveričku, v tráve skákali žaby a v kríkoch sa mihla krotká líška a nakoniec tam žil aj sivý vlk.
Všetci sa dohodli, že idú spolu s Karkulkou na návštevu. Celú túto výpravu viedol vlk, ktorý niesol pre babičku veľkú kytičku. Keď už boli pod oknami, začal sa famózny lesný koncert pod taktovkou sivého vlka. Pridali
sa aj vtáčiky na stromoch, myšky povyliezali zo svojich
skrýš a bolo veselo. Babička vstala z postele a veľmi so
potešila. Aj na chorobu zabudla. Potom si všetci spolu
rozdelili všetky dobroty z košíčka, radovali sa, hodovali. V lese ešte dlho spomínali na túto udalosť.
Emka Ševčíková, 2.B
Pokračovanie na strane 14
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O ČERVENEJ ČIAPOČKE TROCHU INAK
Pokračovanie zo strany 13

2. miesto
ČERVENÁ ČIAPOČKA A DOBRÝ VLK
Žilo raz jedno dievčatko, ktoré sa volalo Červená čiapočka. Jedného dňa sa vybralo na trnky do hory a stratilo sa. Stretlo tam vlka a on jej ukázal cestu domov.
Odvtedy sa z nich stali najlepší priatelia. Onedlho
Červenej čiapočke ochorela stará mama, ktorá býva
v Amerike. Červená čiapočka sa rozhodla, že ju pôjdu
aj s vlkom navštíviť na loďke. Ako sa plavili cez oceán,
zrazu sa strhol veľký vietor a Červenú čiapočku stiahla
do mora škaredá obluda. Čiapočka spadla až na samé
dno a zbadala tam malé svetielko. Chytila ho do ruky
a vtom priplával vlk a Červenú čiapočku zachránil.
Doplávali spolu k brehu. Zistili, že malé svetielko bola
krásna perla. Vyhľadali babku a kúpili jej drahé lieky
aby sa rýchlo uzdravila. Keďže mala babka problémy
s pľúcami, kúpili jej krásny veľký dom v Tatrách, kde
všetci spolu šťastne žijú až dodnes.
Anička Kapasná, 2.B

3. miesto
O DOBROM VLKOVI A O ČERVENEJ ČIAPOČKE
Na kraji lesa bol malý dom. V tom domčeku bývala
Červená čiapočka. Veľmi rada behala po lese a voňala
kvietky. Jedného dňa stretla v lese dobrého vlka a spolu si postavili bunker z dreva. Vlk ju učil o liečivých
bylinkách. Keď stará mama ochorela vlk jej pripravil
bylinkový čaj. Stará mama sa vyliečila a vlk sa stal jej
dobrý kamarát. V nedeľu chodil s Červenou čiapočkou
k starej mame na výborný koláč a bylinkový čaj.
Sárka Schmidtová, 2.B

„Najúžasnejší ľudia sú tí,
ktorí poznali porážku,
poznali utrpenie,
ťažkosti i stratu,
ale vždy z hlbín našli cestu.“

Starkí naši drahí, ľúbime vás!
Žiaci prvého a druhého ročníka ZŠ Ondreja Štefku vo Varíne navštívili 4. novembra 2015 obyvateľov Zariadenia
opatrovateľskej služby vo Varíne.
Pozdravili a potešili ich programom, ktorí pripravili pre nich
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Básňami, piesňami,
divadielkom o Červenej čiapočke, ale aj želaniami všetkého dobrého v ďalšom živote ich potešili a rozveselili. Na
konci vystúpenia si spolu zaspievali známe ľudové piesne.
Starkí ich vystúpenie ocenili potleskom. Po vystúpení sa
s nimi porozprávali. Deti odchádzali domov obohatené
novými dojmami, s dobrým pocitom a sladkou odmenou
od pani riaditeľky Chovancovej.
Návšteva obyvateľov zariadenia, (niektorých aj imobilných), deťom ukázala, že človek vo svojom životnom cykle
zostarne, zoslabne, že môže zostať odkázaný na pomoc
druhých. Vystúpením deti okrem iného potvrdili, že starších ľudí vnímame ako súčasť nášho života a nezabúdame
na nich. Deti prisľúbili, že starkých ešte prídu navštíviť.
koordinátorka pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu

SAV
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Vianoce
Už stoja predo dvermi, už sú tu. Túžobne dlho
očakávané. A so všetkým, čo k nim patrí. S darčekmi, s koledami, rozprávkami, s dobrým jedlom, rodinnou pohodou, oddychom a… a s Dieťaťom. S narodeným Dieťaťom, ktoré je tu pre
nás. Čaká na naše srdce, na našu náruč a objatie. Popri tom všetkom ostatnom nezabudnime
Naň. Veď slávime Jeho narodeniny.
Ak máte čas a chuť, upečte si s nami:

Linecké venčeky
300 g hl. múky, 100 g práš. cukru, 200 g palmarinu, 1 prášok do pečiva, 1 vajce, citr. kôra – vymiesime cesto, necháme v chlade 30 minút, vyvaľkáme na hrúbku 3 mm, vykrajujeme kolieska,
pečieme vo vyhriatej rúre na papieri.
240 g kryšt. cukru zalejeme 100 – 120 ml vodou,
povaríme, kým sa cukor nerozpustí. Bielka vyšľaháme so štipkou soli do peny, pridáme po troche
240 g kryšt. cukru a postupne uvarený sirup. Šľaháme 3 – 5 minút.
Upečené kolieska rozložíme po plechu, na ne
zdobičkou nastriekame snehové kolieska, sušíme v rúre pri teplote 50 stupňov asi 45 minút.
Nakoniec do každého venčeka nastriekame
bodku z džemu.

Nepečené guľky
Pripravíme si hmotu na klasické punčové guľky –
piškótové omrvinky, džem, rum, na mleté orechy, sekané hrozienka vymáčané v rume, mletá
káva… Z hmoty vyformujeme guľky, do každej
opakom varešky urobíme otvor, ktorý naplníme
hustým vaječným alebo čokoládovým likérom.
Otvor uzavrieme piškótou. Polejeme hustou čokoládovou polevou a ozdobíme napr. bielou polevou. Uložíme do papierových košíčkov.
A do tretice ten najlepší
Namiešame úprimnosť, čestnosť, empatiu, súcit, pokoru, dobrosrdečnosť, trpezlivosť, záujem
o druhých, jednoduchosť, láskavosť, múdrosť,
nežnosť, znášanlivosť, slušnosť, poctivosť a ostatné dôležité ingrediencie (podľa vlastnej chuti
a výberu) a vyčarujeme ten najchutnejší koláč na
svete. Ak si z neho občas odhryzneme, prežijeme
tie najkrajšie Vianoce. Takže, s chuťou do pečenia!

Koniec roka
Je koniec roka, finále. Rekapitulujeme uplynulé
a očakávame budúce. Hodnotíme a spomíname
na udalosti a situácie práve končiaceho sa roka.
Máme pred sebou tých 365 dní, ktoré každý z nás
mal vyplnené niečím iným. Niekto úspešne zmaturoval, niekto sa oženil, niekde pribudol nový
člen rodiny, niekto sa nasťahoval do nového bytu,
niekto spomína na nádhernú dovolenku,... Okrem
spomienok na príjemné či bežné udalosti, sa nám

v mysli obnovujú aj tie ťaživé a bolestné situácie,
po ktorých sa rany hoja veľmi ťažko a pomaly.
Posilnení a poučení vykročme do ďalšieho roka.
Nech je pre nás všetkých rokom šťastia a radosti.
„Neľutujme nič, čo sa v našom živote stalo. Nemôžeme to zmeniť alebo vrátiť. Berme to ako
lekciu, ktorú sme sa naučili a posuňme sa ďalej.“
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SLUHA DVOCH PÁNOV
„Varínske publikum je veľmi citlivé a vnímavé.“
Tieto slová vyslovila PhDr. Marta Višňovská, ktorá dlhé roky vyučovala študentov Gymnázia sv.
Františka z Assisi v Žiline a je režisérkou divadelného súboru, ktorý pri škole pracuje.
Spolu s Mgr. Margitou Svetkovou nacvičili so študentami komédiu Carla Goldoniho Sluha dvoch pánov. Prijali naše
pozvanie a v nedeľu 8. novembra 2015
účinkovali vo Varíne.
Dej komédie nás zaviedol na taliansky
vidiek, kde sa rozvíjali príbehy jednotlivých postáv. Vznikli mnohé humorné
situácie, presiaknuté vypočítavosťou
i láskou.
Mladí divadelníci sú Varínčanom už
dobre známi. Divadelný súbor vystupoval vo Varíne už viackrát a vždy sa divá-

kom oplatilo prísť. Dôkazom toho bola i kinosála
zaplnená do posledného miesta. Divadelníkom
prajeme veľa úspechov a už dnes sa tešíme na
ďalšie stretnutie.

Katarínsky ples
Poslednú novembrovú nedeľu sa v kinosále vo Varíne uskutočnila Katarínska veselica. Mladí sa pri dobrej hudbe zabávali až do skorých ranných hodín. Výťažok z akcie bol venovaný detskému speváckemu
zboru Uhlíky.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým sponzorom za ich sponzorské príspevky.

Nový vlakový grafikon

Varínčan
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Krížovka
Pomôcky:
Ay, Nu, ora,
Palamas,
Kosárek,

1. časť
tajničky

Rádiolokátor

Staršia
značka
žiletiek

Zvinutá látka

On, po nemecky

Lepil sa

Stromoradie

2. časť
tajničky

Horské
jazero

Rozprávková
postava

Vylúštený text tajničky pošlite alebo odovzdajte do
20. jANUáRA 2016 na adresu redakcie alebo pošlite
Hodnoť
človeka podľa jeho skutkov...
mailom na adresu: varincan@varin.sk
(záver
je vsvoje
tajničke)
Nezabudnite
uviesť
meno a adresu.

Varením
pripravil

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 5 €

Modla

MPZ áut
Peru
Objemová
miera

Správne riešenie z októbrového čísla:
„Urážky píšte do piesku, dobrodenia do mramoru.“
Výherca z čísla 10/2015: Mária Akantisová
Hodnoť človeka podľa jeho skutkov...
(záver je v tajničke)
Autor:
Jozef Blaho

Cestovný
doklad

3. časť
tajničky

Mal cenu

Živočíšny tuk
Tyran (pren.)
Silný človek
Skratka
doktora

Moc

Tiež

Prinášal

Francúzska
rieka

Spojovací
klinec

Rozrývaj

Rozpoľoval

Prúd

Kus siahovice

Držanie tela,
póza

Velikán,
gigant
Český maliar
19.stor.

Žalobca
(práv.)

Juhoamerická ryba

Sláčik

Koľko,
po česky

Lebo (bás.)

Mäkká tkanina na plášte

Nakoniec
(prísl.)

Hliník (zn.)

Zakaloval

Japonský
ostrov

Epopeja

Rokovanie
štátnikov

Sveter
ku krku

Varínčan

Štvorček
(typ.)

Hodil sa
(hovor.)

Poučenie

Cestujú
lietadlom

Chyba

Eso, po anglicky

Vrch
Grécky
básnik
Nariekala
Šable (poet.)
Stratil reč
Ohýbal
Vetroň
Kŕmil

Varínčan

Meno psa

Kód
Talianska

Hranica (lek.)

Bodná zbraň

4. časť
tajničky

Otravné látky

Amerícium
(zn.)

Španielska
vychovávateľka

Francúzsky
člen

Dával rady

Ľudská
bytosť

Listnatý
strom

Ťaví kríženec

Nemec

Druh palmy

5. časť
tajničky

Latin.predložka (od)

Lekárska
komisia

Citoslovce
bolesti

Nástroj
na šitie

Udieral

Chvost,
po anglicky

Kvalitné uhlie

Krídlo (odb.)

Slávnostná
sieň

Tvrdo
pracovala
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Poďakovanie z Baku
O činnosti Misijného klubu vo Varíne, ktorý pod záštitou farnosti funguje v našej obci už 25 rokov, ste sa mohli dočítať
i v predchádzajúcich číslach nášho obecného mesačníka. Za
svoju charitatívnu činnosť prichádzajú jej členom ďakovné
listy z rôznych končín sveta. Dnes uverejňujeme list, ktorý
prišiel z Baku, hlavného mesta Azerbajdžanu, od saleziánskeho misionára dona Petra Červeňa SDB, ktorý tam pôsobí ako
asistent v oratóriu. Vo svojom ďakovnom liste okrem iného
píše aj o deťoch, na ktoré Misijný klub vo Varíne prispieva
a o nových aktivitách v saleziánskom oratóriu.

KÁBLOVÁ TELEVÍZIA A INTERNET
Vážení občania,
blížia sa sviatky pokoja, radosti ale aj osláv príchodu
nového roka. Poďme si spoločne zaspomínať, čo
všetko nám priniesol uplynulý rok vo svete Vašej
káblovej televízie a internetu.
V tomto roku sa nám podarilo dokončiť prezmluvnenie
účastníkov na nové programové balíčky DUO1, DUO2,
prípadne MINI, BASIC. Naši zákazníci teda využívajú
bohatú programovú ponuku a rýchlejšie internetové
pripojenie za priaznivé ceny.
V digitálnej televízií sme postupne zavádzali nové
televízne stanice. Doplnkový digitálny balík BASIC+
nahradili tematické balíky MAMINA, TATINO, JUNIOR
a vytvorili sme balík HD programov. Zaviedli sme
darčekové poukážky na nákup našich služieb, čím
sme umožnili obdarovať Vašich blízkych nevšedným
darčekom.
Ako poďakovanie za Vašu vernosť a dôveru sme pre
Vás na december pripravili vianočný darček vo forme
viacerých akcií:
3 mesiace zadarmo!
Noví účastníci využívajú naše služby 3 mesiace
zdarma.
Pri zmene na vyšší balík služieb budete platiť až 3
mesiace pôvodný nižší balík programov. *
k balíku DUO 1 získajte BASIC so zľavou 2 EUR
Aktiváciou balíka BASIC k balíku DUO1 získate zľavu 2
EUR mesačne počas celého roka.*
HBO na 2 mesiace ZADARMO + darček.
Pri predplatení balíka HBO1 na rok môžete sledovať
Váš obľúbený filmový kanál za cenu len 10 mesiacov
Tematický balík na 3 mesiace ZADARMO.
Užívatelia balíkov BASIC, DUO2 majú možnosť
sledovať jeden z doplnkových digitálnych balíkov
podľa vlastného výberu až 3 mesiace zdarma.
Ďakujeme všetkým naším zákazníkom za
spoluprácu v uplynulom roku 2015 a prajeme Vám
krásne a požehnané vianočné sviatky a šťastný
nový rok 2016.
Kolektív TES Media, s.r.o.
*uvedené akcie nie je možné kombinovať

,,Nepomáhame ľuďom preto,
aby nám niečo dlhovali,
ale preto, že máme pocit,
že ich tak robíme šťastnejšími.“
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Fatran Varín cup 2015
V sobotu 14. novembra 2015 sa na multifunkčom ihrisku
s umelou trávou v areáli ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne
uskutočnil 1. ročník futbalového turnaja s názvom Fatran Varín
cup 2015. Turnaj bol určený najmä pre hráčov z Varína, ktorí si
vytvorili svoje vlastné tímy. Celkovo sa turnaja zúčastnilo vyše 70
hráčov, vo veľkej väčšine boli z našej obce.
Spolu bolo prihlásených 8 tímov – Tigri, AC Dolné Pohraničie,
ŠU-KÁTO PU-KÁTO, Vyzretí, Supermix, Terra Varna, AC Jašikata
a Školáci.
Víťazom turnaja sa stal tím ŠU-KÁTO PU-KÁTO v zložení J. Blaško,
Ľ. Koňušiak, P. Koňušiak, J. Šramo, M. Repáň, M. Lopušan, M. Pytel.
Na druhom mieste sa umiestnil tím Supermix a tretia skončila
Terra Varna. Najlepším strelcom turnaja sa stal Miro Repáň s 8
gólmi. Najlepším brankárom bol vyhlásený Tibor Sobol z tímu
Supermix.
Počas celého turnaja bolo pripravené občerstvenie pre všetkých
zúčastnených, v rámci ktorej bola zabezpečená aj chutná
kapustnica od Jána Hodoňa, za ktorú ďakujeme Michalovi
Cvachovi – starostovi obce. Takisto patrí poďakovanie aj Pavlovi
Prekopovi za vypožičanie stanov a ďalšie vybavenie, ktoré nám
poskytol.
Najväčšie poďakovanie však patrí všetkým hráčom, ktorí sa
zúčastnili 1. ročníka turnaja. Sme radi, že sa nám podarilo
v rámci jedného dňa spojiť hráčov, futbalistov z našej obce od
dorastencov po starých pánov. Všetky tímy mali jedno spoločné,
a to, že za našu obec hrávali alebo stále hrávajú aktívne futbal
a zviditeľňujú nás tak v rámci regiónu.
Posledné poďakovanie patrí aj zvyšným organizátorom – Mirovi
Repáňovi a Peťovi Koňušiakovi, s ktorými sa nám podarilo dať
dokopy tento turnaj vo veľmi krátkej dobe. Tešíme sa pozitívnym
reakciám a veríme, že sme týmto založili tradíciu turnaja, ktorý
chceme organizovať každý rok v tomto období. Futbal nás má
všetkých spájať a myslím, že v sobotu to platilo dvojnásobne.
Text a foto: Martin Lopušan
spoluorganizátor turnaja

Všetkým prispievateľom
do mesačníka Varínčan
ďakujeme za príspevky
v roku 2015
a tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu!

– Mesačný spravodaj o živote Varína
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