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Milé
mamy,
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Z farskej púte v Krakove
„Púť symbolizuje, že aj milosrdenstvo je cieľom, ktorý
treba dosiahnuť a ktorý si vyžaduje námahu a obetu.
Púť nech je teda popudom na obrátenie,“ napísal
v bule Misericordiæ vultus (Tvár milosrdenstva) pápež
František.

V sobotu 9. apríla 2016 sa jedno z najznámejších európskych
pútnických miest Krakov stalo cieľom cesty účastníkov
farskej púte. Púť sprevádzal vdp. Ing. Mgr. František Pekara,
dekan varínskej farnosti a kaplán varínskej farnosti ICLic.
Mgr. Štefan Vančo.

Program začal v Krakove,
prehliadkou hradu Wawel,
ktorý je symbolom Poľska
a srdcom poľskej histórie.
Po celé stáročia tu sídlili
poľskí králi, konali sa tu
korunovačné
slávnosti
a mnohí z panovníkov sú tu
pochovaní – sv. Stanislav, sv.
Hedviga. Nachádzajú sa tu tiež
relikvie viacerých poľských
svätých, aj relikvie sv. Jána
Pavla II. V hradnom chráme sme prešli Svätou bránou
milosrdenstva.
Pútnický program pokračoval do Svätyne Božieho
milosrdenstva v Krakove – Lagiewnikach.
Prešli sme Svätou bránou milosrdenstva – Porta
misericordiæ, ktorá bola slávnostne otvorená 13. decembra
2015 krakovským arcibiskupom J. Em. Mons. Stanisłavom
kardinálom Dziwiszom.
Po krátkej prehliadke, osobnej modlitbe a adorácii
v Kaplnke Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej sme v slovenskej
kaplnke, zasvätenej Sedembolestnej Panne Márii, slávili sv.
omšu.
V Kaplnke sestier Matky Božieho milosrdenstva sme si
uctili pozostatky svätej sestry Faustíny, spočívajúce pod
obrazom Milosrdného Ježiša.
Aj napriek chladnému a daždivému počasiu bola táto
farská púť vydarenou a požehnanou cestou, niesla sa
v duchu dôstojnosti, v priateľskej a radostnej atmosfére.
Mali sme možnosť prehĺbiť si svoj duchovný život, spoznať
mnohé miesta a prehĺbiť si vzťahy medzi sebou navzájom.
Vo svojich modlitbách sme nezabudli na svoje rodiny a na
farnosť, ktorú sme zverili pod ochranu Sedembolestnej
Panny Márie, patrónky Slovenska.
pripravili: M. Ch., Z. Z., Z. M.
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z farskej púte v krakove

spoločenská rubrika

Modlitba na mimoriadny Svätý rok
milosrdenstva

Narodili sa:

Pane Ježišu Kriste,
ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec,
a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.
Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.
Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša
z otroctva peňazí;
cudzoložnicu Magdalénu od hľadania šťastia iba
v stvorení;
dojal Petra k slzám po zrade
a zaistil raj kajúcemu lotrovi.
Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke,
akoby si ich hovoril každému z nás:
„Keby si poznala Boží dar.”
Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca,
Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť
najmä cez odpustenie a milosrdenstvo:
daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba,
svojho Pána,
vzkrieseného a osláveného.
Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou,
a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú
v nevedomosti a omyle:
daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde,
cítil očakávaný,
milovaný a zahrnutý Božím odpustením.
Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť
jeho pomazaním,
aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti
a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením
prinášať chudobným dobrú zvesť,
zajatým a utláčaným zvestovať slobodu
a slepým prinavrátiť zrak.
Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva,
prosíme o to teba,
ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým
na veky vekov.
Amen.

Lucia Póčiková
Aneta Bukovinská
Dávid Vidovič

Zosobášili sa:

Monika Kavecká a Milan Mihálik
16.4.2016
Michal Žák a Ing. Jana Adamíková
23.4.2016
Richard Bán a Bronislava Franeková
29.4.2016

Jubilanti v apríli

Irena Zimenová		
Martin Bohačiak		
Justína Synáková
Antónia Gáborová
Anna Pallová		
Magdaléna Kapasná
Albína Milová		
Žofia Verčíková		
Aladár Ondrejka
Margita Chabadová
Jozef Piš		
Anna Synáková		
Ján Štefanatný		
Etela Chovanová
Alžbeta Chabadová
Anna Muráriková
Helena Cigániková
Irena Macáková 		
Emília Žáková 		
Kornélia Peťková
Marta Hodoňová
Gabriela Martinčeková
Marta Tomová 		
Margita Zimenová
Milan Bohačiak 		
Jozef Drábik 		
Vladimír Škrobák
Anna Pišová 		

88
85
85
84
84
81
80
80
80
80
79
78
78
77
77
77
77
76
75
75
75
74
74
73
71
70
70
70

Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a prajeme
všetko dobré!

Opustili nás:
Marcel Rybár
Jarmila Ondrušová
Beáta Cigániková
Dušan Lenárt
Blažej Kubička

*
*
*
*
*

03.02.1974		
01.11.1935		
19.12.1969		
06.04.1951		
01.07.1956		

10.04.2016
14.04.2016
16.04.2016
18.04.2016
21.04.2016
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deň matiek
Druhá májová nedeľa už neodmysliteľne patrí mamám. Je
príležitosťou vyjadriť im lásku, vďaku a úctu.
Snáď až v dospelosti si človek plnšie uvedomí, čo pre neho
mama znamená, čo všetko v sebe zahŕňa jej poslanie.
Asi najviac to symbolizuje jej srdce a ruky. Srdce ako
nevyčerpateľný zdroj lásky, trpezlivosti, chápavosti a
priateľstva. Ruky ako symbol bezhraničnej obetavosti a
pracovitosti.
Milé mamy, mamičky, staré mamy, z príležitosti Vášho
krásneho sviatku Vám ďakujeme za lásku, starostlivosť,
súcitné srdce, ochotu nás chápať a odpúšťať, za výchovu a
starostlivosť, za prebdené noci, za všetok Váš čas, ktorý ste
nám s láskou venovali.

Darček pre mamičku

Moja drahá mamička, pobozkám Ťa na líčka. Dnes je
sviatok všetkých mám, kúpiť kvietok rýchlo utekám.
Ďakujem Ti za všetko, za Tvoj úsmev, lásku, dobrotu,
ktorú mi každý deň dávaš.
Sárka Zimenová 2.B

Modlitba za mamičky

Pane, Bože, láskavý! Ochráň naše mamičky! Zaslúžia
si Tvoju pomoc, veď starajú sa o detičky. Čítajú nám
rozprávky aj operú šatôčky. V noci, keď nás trápia
horúčky, držia nás za ubolené rúčky. Pomáhaj im, prosím,
milý Ježiško, zvládnuť všetky starosti, lebo najradšej zo
všetkého máme naše mamičky!
Sárka Zimenová 2.B

Moja mama

Mama, mám Ťa veľmi rada, prajem Ti keď hviezda padá,
aby si vždy zdravie mala, rozprávky nám rozprávala. A keď
príde smutný čas, nájdeš lásku vnútri v nás. Preto Ti dnes
na tvári, veľký úsmev zažiari.
Sárka Schmidtová 2.B

Mama

Jedným z prejavov vďaky nech sú aj básničky, ktoré Vám
venujú žiaci 2. B triedy Základnej školy s materskou školou
Ondreja Štefku vo Varíne.

Mamička

Moja drahá mamička, pobozkám Ťa na líčka.
K Tvojmu sviatku máličko, z veľkej lásky srdiečko.
Veľmi Ťa rád mám a preto Ti kvietok dám.
Paľko Chabada 2.B

Mamička, k sviatku Ti veľkú kytičku dám, pretože Ťa rada
mám. Keby som mohla dám Ti celý svet, veď lepšej mamy
v celom svete niet.
Vanesska Kubičková 2.B

Mamička

Moja milá mamička, stará sa o mňa od malička . Varí, pečie
dobroty a chodí do roboty. Moju mamku veľmi ľúbim,
budem dobrý, to jej sľúbim.
Peťko Repa 2.B

Milá mamička

Moja milá mamička, keď Ťa bozkám na líčka,
ty už vieš čo to znamená.
Len pre Teba moje očká žiaria.
Toto vyznanie Ti vravia:
Ty si moja milá mamička!
Samko Laščiak 2.B

Mama

Pre moju milú mamičku,
zaspievam peknú pesničku.
Pomôže mi s úlohami,
veľmi rada hrá sa s nami.
Šibalstvá nám odpustí,
lásku a dobrotu nám dá vždy.
S nami je mama každý deň,
poďakovať sa jej za to chcem.
Lukáško Cvacho 2.B

Oslava Dňa matiek v obci mala byť v nedeľu
8. mája 2016. Nakoľko je v tento deň vo Varíne
slávnosť prvého svätého prijímania a v nedeľu
15. mája 2016 budú birmovanci varínskej
farnosti prijímať sviatosť birmovania, preložili
sme oslavu Dňa matiek na nedeľu 22. mája.
Pozvánku nájdete na strane 16.

MT

Varínčan
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Kalendár v máji

Deň narcisov 2016

1. Sviatok práce
3. Deň Slnka
Svetový deň slobody tlače (UNESCO)
4. Výročie úmrtia M. R. Štefánika
Medzinárodný deň hasičov
Sviatok sv. Floriána – patróna
hasičov
5. Svetový deň hygieny rúk
6. Medzinárodný deň bez diét
8. Svetový deň červeného kríža
Deň matiek
9. Deň Európy
Európsky deň opery
10. Svetový deň – pohybom k zdraviu
12. Európsky deň minerálov
Svetový deň ošetrovateliek
13. Deň tulipánov
14. Svetový deň spravodlivého obchodu
Medzinárodný deň sťahovavých
vtákov
15. Svetový deň atletiky
Svetový deň rodiny
17. Svetový deň hypertenzie
Svetový deň telekomunikácii
Medzinárodný deň mlieka
18. Medzinárodný deň múzeí
19. Svetový deň hepatitídy
20. Medzinárodný deň klinických
experimentov
Svetový deň masmédií
21. Svetový deň kultúrnej rozmanitosti
pre dialóg a rozvoj
22. Medzinárodný deň biologickej
rozmanitosti
24. Európsky deň národných parkov
25. Sviatok sv. Urbana – patróna
vinohradníkov
Medzinárodný deň nezvestných detí
Medzinárodný deň sklerózy
multiplex
31. Deň otvárania studničiek
Svetový deň bez tabaku (WHO)
Európsky deň susedov

Na Vaše príspevky, podnety a
nápady do Varínčana čakáme
na adrese:
varincan@varin.sk

15. apríla 2016 sa na Slovensku už dvadsiaty raz konala
celoslovenská zbierka na podporu onkologických
pacientov – Deň narcisov. Do tejto akcie sa už po
sedemnásty krát zapojila aj Základná organizácia únie
žien Slovenska vo Varíne. Na Námestí sv. Floriána a v
blízkom okolí členky únie rozdávali narcisy, symboly tohto
podujatia. Do organizovania podujatia sa zapojili aj žiaci
Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo
Varíne. V obci sa vyzbieralo 885,23 €, v škole 128,08 €. Lige
proti rakovine sme prispeli spoločne sumou 1013,31 €.
Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a
programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych
problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará
o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje
zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske
združenia i výskum v oblasti liečby onkologických
ochorení.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí boli ochotní prispieť
a pomôcť dobrej veci. Aj týmto spôsobom vysielame
onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom
ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú
našu podporu.
E.C.

Obec Varín oznamuje,
že 5. ročník vystúpenia
varínskych kapiel

O 5 zapojení 2016
sa uskutoční

v sobotu 18. júna 2016
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Jaskyniarsky klub
Stretnutie jaskyniarov pod Tatrami
Dňa 2. apríla sa uskutočnilo v Dome kultúry vo
Svite celoslovenské stretnutie jaskyniarov s názvom
Speleomíting. Bol to v poradí už 25. ročník. Podujatia
sa zúčastnilo cca 180 speleológov zo Slovenska
a zahraničia. Celkovo odznelo 16 príspevkov z domácich
a zahraničných lokalít. Tematicky boli zamerané na rôzne
oblasti, ako sú speleopotápanie, speleoarcheológia,
geológia, mapovanie jaskýň, montanistika a pod.
Na tejto každoročnej akcii sa prezentoval aj náš klub
filmom „Prieskum montanistických objektov v Malej
Fatre“. V príspevku sme predostreli problematiku
prieskumu a dokumentácie starých banských diel
v okolí Varína. Medzi najzaujímavejšie patrili prednášky
o prieskume zatopených jaskýň v Sardínii a nových
objavoch v Prosieckej jaskyni. V aule kultúrneho domu
prebiehala súťažná prehliadka speleologickej fotografie
a mapovej dokumentácie. V rámci podujatia boli za svoju
speleologickú činnosť ocenení viacerí jaskyniari. Nás
potešilo ocenenie Eda Piovarčiho striebornou medailou
za jeho dlhoročnú aktívnu činnosť pri prieskume jaskýň
a krasových javov. Edo už síce dlhší čas býva v Žiline, ale
pochádza z Varína. Práve on v osemdesiatych rokoch
rozbehol speleologický prieskum v Malej Fatre. V tomto
období sa uskutočnilo viacero významných objavov
v krasovom podzemí v Stratenci, vo Vrátnej doline

a pod Malým Kriváňom. Tento rok sa dožíva aj životného
jubilea, takže v niektorom ďalšom čísle Varínčana, by
sme chceli napísať niečo o jeho pôsobení v Malej Fatre
a nielen v jaskyniach. Zaznamenali sme aj veľmi pozitívne
ohlasy na Jaskyniarsky týždeň, ktorý sa uskutočnil v roku
2015 vo Varíne. Celkovo bolo podujatie hodnotené ako
veľmi zaujímavé, o čom svedčil aj záujem regionálnych
a celoslovenských médií.
Cvacho Pavol

Oslava prírody
Máj patrí k najkrajším jarným mesiacom. Nie je len mesiacom
lásky, ale aj mesiacom, v ktorom oslavujeme prírodu. 22.
mája si pripomíname karpatské parky a biodiverzitu a 24.
máj je oslavou európskych národných a prírodných parkov.
Tradíciu Európskeho dňa národných a prírodných parkov
založila organizácia EUROPARC Federation s cieľom
zviditeľniť európske chránené územia a získania verejnej
podpory pre svoje ciele a prácu. Tento deň sa oslavuje od
roku 1999 a odvtedy sa zorganizovala široká škála podujatí
priamo v chránených územiach, ako aj v ich okolí, aby sa
poukázalo na potrebu chrániť ich. Podujatia sa organizujú
v celej Európe každoročne okolo 24. mája, dátumu, ktorý
bol zvolený pri príležitosti vyhlásenia prvých deviatich
národných parkov v Európe (Švédsko, 24. máj 1909).
Deň karpatských parkov vyhlásila v roku 2010
medzinárodná organizácia Karpatská sústava chránených
území (CNPA – The Carpathian Network of Protected Areas),
založená v roku 2006 zmluvnými stranami Karpatského
dohovoru – Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumusnko,
Slovensko, Srbsko a Ukrajina. Jej hlavným cieľom je
ochraňovať prírodu v Karpatoch, ktoré sa rozprestierajú na
území siedmich štátov s rozlohou približne 200 tisíc km2.
Sústavu chránených území v Karpatoch tvorí 36 národných
parkov, 51 prírodných parkov a iných chránených

krajinných oblastí, 19 biosférických rezervácií a okolo 200
iných chránených území.
Prečo sú chránené územia dôležité
Chránené územia ovplyvňujú život vo svojich všetkých
podobách a starostlivosť o ne je základným krokom na
ochranu našej budúcnosti. Našim cieľom je zachovanie
kvalitných chránených území. Na Slovensku máme 9
národných parkov (NP) a 14 chránených krajinných
oblastí (CHKO). Národné parky patria medzi najcennejšie
prírodné územia, v ktorých sa nachádzajú ekosystémy
málo dotknuté ľudskou činnosťou. Ochrana prírody je
v týchto územiach nadradená nad ostatné činnosti. Okrem
funkcie ochrany prírody ktorá je na prvom mieste, slúžia na
rekreáciu, oddych, turistiku, poznávanie.
Vďaka rozmanitosti je naša planéta obývateľná a krásna.
Mnohí z nás v prírode vyhľadávajú pookriatie, inšpiráciu
alebo oddych. Bez prírody by sme však nemali zdroje
obživy, energie, nerastných surovín, vzduchu a vody, ktoré
sú nevyhnutným predpokladom života. Ochrana prírody
by mala byť samozrejmá pre každého jedného z nás, aby
sme pre naše deti a našich vnukov zanechali zdroje obživy
a nie len fotografie a spomienky, aká bola naša Zem kedysi
krásna a bohatá.

Varínčan
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Logá našich národných parkov a čo predstavujú:
NP Malá Fatra

Na pozadí loga je znázornený
Rozsutec – symbol NP, najznámejšia,
najnavštevovanejšia
bralnatá
hora, pod ním je znázornený
bledšou a tmavšou zelenou farbou
prirodzený zmiešaný les.

NP Muránska planina

Silueta v pozadí znaku predstavuje
južný okraj NP s vyčnievajúcim
bralom Cigánky, na ktorej je
situovaný Muránsky hrad. V kruhu
vpravo dole je symbol endemickej
rastliny Lykovec muránsky, v NP je
jeho jediná lokalita na svete.

NP Slovenský kras

Na znaku je znázornená Zádielska
tiesňava s dominantou tiesňavy Cukrovou homolou. Symbol kvetu
v pravom rohu znaku predstavuje
floristicky
najbohatšiu
oblasť
Slovenska a strednej Európy.

NP Veľká Fatra

V logu je Tis obyčajný - reliktný druh,
ktorý sa zachoval na území tohto
NP v najväčšom množstve z celej
strednej Európy.

Nízke Tatry
TANAP

Symbolizuje náš tatranský endemit
Kamzíka vrchovského tatranského.

NP Poloniny

Slovenský raj

Sivá farba v logu symbolizuje
vápenec ako prevládajúcu horninu
tohto NP, modrá čistú vodu a čistý
vzduch, snehová vločka a slnko
hovoria o tom, že návštevník je tu
vítaný v každom ročnom období,
ale tiež že NP je chránený počas
celého roka a napokon kvetinou je
štylizovaný poniklec ako rastlina,
ktorá sa tu vyskytuje v hojnej miere
a patrí aj k prvým kvitnúcim druhom
národného parku.

Pieniny

Logo tvorí Plesnivec alpínsky
a Medveď hnedý. Plesnivec svojim
tvarom symbolizuje oblé hrebene
NP, no pri troche fantázie v ňom
objavíte aj čarovný svet jaskýň.
Medveď je stálym obyvateľom
územia NP a pre svoju mohutnosť
i spôsob života je skutočným kráľom
hôr.

Logo predstavuje vrchy Zamaguria,
ktoré sú oblé a vodné toky. Ak sa
celé logo obkreslí, predstavuje
goralsky klobúk.

Názov územia v logu symbolizujú
horské lúky nad hornou hranicou
lesa, jeho trojuholníkový tvar
symbolizuje jeho polohu v slovensko
- poľsko-ukrajinskom trojhraničí.
Vo vnútri loga je znázornená
silueta vlka a Čemerice purpurovej
ako
najcharakteristickejších
predstaviteľov fauny a flóry územia.
Znak MAB predstavuje symbol
programu, do ktorého je územie
zapojené.
Spracovala: Alena Badurová
Správa NP Malá Fatra

V januárovom čísle Varínčana sme vám priniesli opis histórie
Starého hradu, vo februárovom čísle jeho novodobú históriu a
súčasnosť. O Srarom hrade sa môžete dočítať aj na webstránke:
www.starhrad-varin.estranky.sk
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140. výročie založenia DHZ Varín
poskytovania prvej pomoci členmi organizácie Červeného
kríža.
O príjemnú pohodu sa postarala aj Dychová hudba
Varínčanka a hudobná skupina RETRO. Na deti čakali
viaceré zábavné aktivity a cukrová vata. Na námestí
rozvoniaval kotlíkový guláš a pečená klobása, k čomu sa
čapovalo pivo a kofola.
V nedeľu 1. mája 2016 sa pri slávení sv. omše v Kostole
Najsvätejšej Trojice vo Varíne stretli varínski hasiči s členmi
hasičských zborov z Terchovej, Dolnej Tižiny, Lysice,
Krasňan, Gbelian, Nededze, Mojša a Tepličky nad Váhom.
Vdp. dekan Ing. Mgr. František Pekara požehnal novú
ručne vyšívanú hasičskú zástavu a automobil IVECO. Po sv.
omši sa hasiči a pozvaní hostia zišli na slávnostnom obede.

V sobotu 30. apríla 2016 členovia DHZ vo Varíne oslávili 140.
výročie svojho založenia. Program začal predpoludním
slávnostným nástupom hasičov a odhalením pamätnej
tabule zakladateľovi DHZ Varín Antonovi Lippemu.
Pokračoval uctením si zosnulých členov zboru na
miestnom cintoríne. Na slávnostnej schôdzi boli hasičom
odovzdané vyznamenania a medaile. Za nedávno
zosnulého, v minulosti aktívneho hasiča, Štefana Fogadu,
prevzala ocenenie in memoriam jeho dcéra, Mgr. Lenka
Milová.

Založenie

Popoludní o 14. hodine bolo oficiálne otvorenie osláv
na Námestí sv. Floriána. Po slávnostnom príhovore
starostu obce Ing. Michala Cvachu a predsedníčky DHZ
Varín Kataríny Ondrušovej nasledoval kultúrny program.
Vystúpili v ňom Varínske mažoretky a žiaci Základnej
školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne.
Nasledovalo predstavenie hasičskej záchranárskej
techniky, ukážka zásahu členov Policajného zboru SR,
ukážka práce psovodov a záchranárov, vystúpenia detí
hasičského krúžku a členov hasičských družstiev a ukážky

Na jar 1876 sa vtedajšie vedenie obce rozhodlo založiť
hasičský spolok. Chlapci a muži sa ochotne hlásili do
„feuermanského“ spolu. Chceli urýchliť proces jeho
zakladania, nakoľko Varín bol často postihovaný požiarmi
a záplavami. Požiarny spolok založil notár Anton Lippe.
Spolok mal 32 členov a Anton Lippe sa stal jeho veliteľom.
Pracoval podľa vzoru hasičského spolku v Martine, ktorý
bol založený o 3 roky skôr. Hasičský spolok vo Varíne
vznikol ako prvý v okrese Žilina.

Súčasnosť

Za uplynulých 140 rokov sa v hasičskom zbore vystriedalo
mnoho členov. Dnes členskú základňu tvorí 55 hasičov.

Varínčan

9

140. výročie založenia DHZ Varín
Aj napriek hektickej dobe si nájdu čas venovať sa tomuto
„ušľachtilému koníčku“. Aj keď už zásahy pri požiaroch
a živelných pohromách patria profesionálnym záchranným
zložkám, fungovanie zboru to neovplyvňuje. Pomoc
dobrovoľníkov je v mnohých prípadoch nevyhnutná.

Varínski hasiči sa v obci zapájajú aj do mnohých kultúrnospoločenských
podujatí.
Každoročne
organizujú
fašiangový pochod masiek, počas sviatkov Veľkej noci
držia čestnú stráž v Božom hrobe. Už tradične pred
príchodom mesiac máj stavajú „máj“. V máji sa slávieva aj
sviatok patróna hasičov, sv. Floriána. Hasiči sa podieľajú sa
na zabezpečení osláv Medzinárodného dňa detí, sviatku
Božieho Tela, Dňa rodiny, Ondrejského jarmoku i nočných
osláv príchodu Nového roka. Angažujú sa aj v charitatívnej
oblasti. Usmerňujú aj dopravu a poriadok v okolí kostola
pri udeľovaní sviatosti birmovania a prvého sv. prijímania.

Z príhovoru starostu Obce Varín, Ing. Michala Cvachu:
„Chcem poďakovať všetkým dobrovoľným členom
hasičského zboru, všetkým tým, ktorí strávili stovky
hodín pri preventívnych prehliadkach, cvičeniach,
školeniach, brigádnických prácach, pri údržbe
hasičskej techniky, alebo pri plnení iných úloh, aby
sem sa my ostatní mohli cítiť bezpečnejšie“.
„V mene Obce Varín chcem povedať, že si ich
prácu a obetu nesmierne vážime a aj naďalej sa
budeme snažiť vytvárať im vhodné podmienky
pre ich prácu. Myslím, že výsledky nášho snaženia
v oblasti materiálno-technického vybavenia, ale aj
osobného vybavenia a vyškolenia členov nášho DHZ
v posledných rokoch hovoria samé za seba“.
MT, foto: archív DHZ
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140. výročie založenia DHZ Varín
K okrúhlemu výročiu varínskym hasičom zablahoželali aj žiaci
2. B triedy ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne.

Autori malieb:
		

Annamária Kapasná, Matěj Štastný, Karin Stehlíková, Barbora Chovanová, Sára Zimenová,
Sára Schmidtová, Lukáš Cvacho, Nina Rolková, Anna Ovečková, Pavol Chabada, Vanessa Mestická

Varínčan
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140. výročie založenia DHZ Varín
Hasičský zbor vo Varíne slávi 140 rokov od
svojho založenia
Tento príspevok som sľúbil napísať môjmu priateľovi a dlhoročnému predsedovi tohto spolku Štefanovi Fogadovi. On sa
tohto jubilea nedožil a musím splniť, čo som mu prisľúbil.
Varínsky hasičský spolok bol založený ako druhý v poradí
na Slovensku, po hasičoch z Turčianskeho Sv. Martina. Prvá
hasičská zbrojnica bola v novom parku pri potoku, v rohu
poniže sochy padlých v bojoch proti Benderovcom. Poniže
zbrojnice pri potoku ešte stáli miestne jatky. Na opačnej
strane od hlavnej cesty, pred starou lekárňou bol pivovar.
Po druhej svetovej vojne jatky aj pivovar zmizli a zostalo
tam voľné priestranstvo. Na tomto mieste hasiči predvádzali občanom svoju zručnosť v rôznych súťažiach.
V 50-tych rokoch mali hasiči tri družstvá: muži, dorast
a žiaci. V dorasteneckej kategórii reprezentovali Varín títo
členovia: Jozef Zbyňovský, Juraj Sobola, Pavol Williger, Ján
Trizuliak, Gustáv Gábor, Rudolf Zimen, Ladislav Paleček
a Jozef Šimlik. Žiakov reprezentovali Ivan Toráň - veliteľ,
Ladislav Holienka - strojník, Milan Akantis - č.1, Michal
Sporina - č.2, Milan Chabada - č.3, Július Sobola - č.4, Pavol
Cvacho - č.5 a Alexander Panáček - č.6.
Pri jednom cvičení v nedeľné popoludnie na námestí
v parku došlo k úrazu, keď silný tlak v prúdnici túto vyrazil
z rúk Milanovi Akantisovi a prúd vody ho zasiahol do oka,
ktoré mu otočil o 180 stupňov. Okamžite ho odviezla sanitka do nemocnice, kde si dlho poležal ale na šťastie sa
vyliečil a nemal trvalé následky.
Z parku sa v tomto období presťahovala zbrojnica na Hrnčiarsku ul. do Engloveho domu. V súčasnosti je tento dom
prerobený a nachádza sa v ňom predajňa textilu. Vo Varíne na hlavnej ulici (ul. Jozefa Martinčeka) sa nachádzala
židovská synagóga. Tá po čase schátrala, rozobrala sa a na
jej mieste sa vybudovala nová hasičská zbrojnica. Do užívania bola odovzdaná asi v roku 1956. Zbrojnica slúžila na
garážovanie hasičskej techniky, nachádza sa tam aj veža
na sušenie hadíc. Ďalej tam bola kancelária a miestnosť,
v ktorej nacvičovala svoje skladby hasičská kapela. V poslednom období bola prevedená rekonštrukcia tejto budovy a na poschodí vznikla spoločenská miestnosť a kuchynka.
Počas žatevných prác sa konali hliadky, ktoré mali za úlohu
ochraňovať uskladnené obilie v humnách pred požiarmi.
Každý večer v dome hasičov mal jeden hasič celonočnú
službu a hliadky vytvárali každú noc občania Varína. Hliadky boli dvojčlenné a každú noc slúžili štyri. Obchôdzky sa
robili na Záhumní, Zázrivej (ul. Októbrová), na Kamencoch
a Zadkoch (ul. Ondreja Meszárosa).
Medzi svetovými vojnami došlo niekoľkokrát k veľkým
požiarom. Takýto veľký požiar sa stal v tomto období na
Zadkoch, kde zhorelo sedem humien, v ktorých bolo nevymlátené obilie. Krčmárka nechcela dať svojmu manželovi piť. Ten sa nahneval a vypomstil sa jej tak, že odišiel do
Gbelian, kde zapálil grófsku sýpku. Hasiči boli nútení odísť
tento požiar uhasiť. Menovaný využil ich neprítomnosť vo
Varíne a svojej manželke zapálil vlastné humno. Od tohto
humna sa chytilo a do tla zhorelo ďalších šesť humien. Celoročná práca týchto roľníkov vyšla na zmar.
Varínski hasiči mali aj svoju kapelu. V tejto kapele sa v po-

sledných rokoch vystriedali nasledovní muzikanti:
František Lopušan – kapelník, Jozef Michálek, František
Pavlíček ml., Ján Bulejčík a Viliam Kysela – hrali na krídlovky, Jozef Zimen, Anton Zimen, Štefan Cvacho, Jozef Šimlík
a rok Alexander Panáček – hrali na trumpety, Matej Hreus,
Alexander Zimen – hrali na bas krídlovky, Anton Lopušan,
František Pavlíček, st. – hrali na trombóny, Eduard Androvič, Ján Akantis, František Trojan a Gustáv Synák – hrali na
klarinety, Ladislav Akantis, Ján Chudík – hrali na basy, Leopold Vlkoláček a Milan Salát – hrali na bubny a Jozef Gábor
hral na činely. V tomto čase existovala aj druhá hasičská
kapela Jazz Band. V tomto súbore sa vystriedali nasledovní muzikanti: František Lopušan, Ján Akantis, Matej Hreus,
Anton Lopušan, Milan Salát, Martin Mičian.
Najstarším muzikantom z týchto súborov, ktorý ešte žije,
je Milan Salát. Pred mesiacom oslávil svoje 84. narodeniny.
Ešte ďalší dvaja hudobníci žijú, je to Ján Bulejčik a Viliam
Kysela.

Hore: Hlavná ulica (Jozefa Martinčeka), vľavo pošta, vpravo synagóga
Dole vľavo: Hrnčiarska ulica, Stehlíkov a Englov dom - druhá hasičská zbrojnica
Dole vpravo: Smrtná ulica (M. R. Štefánika), vľavo dom rodiny Vojtekovej, vpravo dom rodiny Bielikovej a krčma

Foto: zľava: Ján Chudík, neznámy, Eduard Androvič Kačjak, Martin
Mičian, JUDr. František Gábor, Štefan Cvacho Gančik, Ferdinand Lopušan, Štefan Gábor

Jubilujúcemu hasičskému zboru prajem v ďalšej zodpovednej práci veľa zdaru, úspechov a čo najmenej požiarov.
Alexander Panáček

12

Varínčan

Deti pred oponou 2016
Dňa 29. 4. 2016 sa žiaci druhého ročníka ZŠ s MŠ Ondreja
Štefku vo Varíne zúčastnili na podujatí Deti pred oponou
2016. Podujatie im bolo sprostredkované prostredníctvom
Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina, ktoré
zastupovali aj žiaci z Dolnej Tižiny.

školy boli nádherne vyzdobené maľbami a vlastnoručne
vyrobenou keramikou, vybavené počítačovou technikou
a interaktívnymi tabuľami. Nechýbala ani telocvičňa,
družina, jedáleň s kuchyňou, miestnosti na krúžky.
Obdivovali sme aj, „keramikáreň“ s hrnčiarskou pecou.
Po prehliadke školy sme si mohli oddýchnuť, ale i zahrať
sa na školskom ihrisku. Spokojní a plní nových dojmov
a krásnych zážitkov sme sa vrátili domov.
Za všetky tieto zážitky sme vďační všetkým
zainteresovaným, ale predovšetkým pánovi starostovi
obce Třanovice a pánovi riaditeľovi školy z Třanovíc.
Naše poďakovanie patrí aj i Združeniu obcí Mikroregión
Terchovská dolina, bez ktorých by toto nebolo možné.

Akcia bola realizovaná v programe cezhraničnej
spolupráce škôl Slovenskej a Českej republiky. 14. ročník
tejto kultúrnej akcie prebiehal pod záštitou Základnej
školy a mateřské školy Třanovice a Obecného úradu
Třanovice.

Poďakovanie
Vedenie ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne a pani učiteľka
triedna 2. B aj touto cestou ďakujú za nezištnú pomoc
pri šití kostýmov pre malých hercov v divadelnom
predstavení Horí, horí mačkin dom a Červená čiapočka.
Ďakujeme pani Janke Cvachovej, Renátke Novosadovej,
Martinke Ponechalovej a Hanke Ťažkej. Poďakovanie
patrí aj všetkým, ktorí poskytli materiál na vyhotovenie
kostýmov, za požičanie, ale aj výrobu kulís a rekvizít.
Ešte raz úprimná vďaka všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na zdarnom priebehu podujatia Deti
pred oponou 2016.

Bola to prehliadka detských dramatických krúžkov,
divadelných súborov a hudobno-speváckej skupiny
z okolia obce Třanovice a zo Slovenska. Zaujímavé výkony
detí si zaslúžili potlesk. Videli sme rozprávky, scénické
čítanie ale aj folklórne hudobno-spevácke pásmo.
Žiaci z Varína sa predstavili až s dvoma vystúpeniami. Deti
sa hereckej úlohy zhostili veľmi dobre. Zahrali rozprávku
Červená čiapočka a rozprávku Horí, horí, mačkin dom. Za
svoje vystúpenia boli odmenení potleskom, pamätným
pohárom, diplomom, ale aj balíčkami so sladkosťami.
Po celý čas bolo o nás veľmi dobre postarané. Pochutnali
sme si na výborných koláčikoch a pohostení, ktoré
pripravili maminky našich nových českých kamarátov.
Po ukončení podujatia sa nám venoval riaditeľ školy
Mgr. David Molitor, ktorý nám poukazoval blízke
okolie, rybníky a previedol nás po Náučnej ceste za
poznaním obce Třanovice. Pozval nás aj na prehliadku ich
málotriednej školy. Mali sme čo obdivovať. Krásne triedy

text a foto: SAV

Varínčan
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Súťaž pre deti

Bicyklujete sa?

Milé deti! Z príležitosti okrúhleho výročia založenia
hasičského zboru vo Varíne sme pre Vás pripravili zaujímavú
súťaž.

Jarné slnko už príjemne hreje a cyklisti sa tešia na svoje
výjazdy. Každoročne však so začiatkom tejto sezóny
pribúdajú úrazy spôsobené na bicykloch. Pripravili sme preto
zopár základných pravidiel, ktoré by mal každý cyklista dobre
poznať.

Môžete si v nej otestovať svoje znalosti o hasičoch a hlavne
– až traja z Vás môžu získať jednu zo zaujímavých cien,
medzi ktoré patria darčekové predmety z osláv založenia
hasičského zboru vo Varíne. Máte sa teda na čo tešiť!
Podmienky súťaže:
Súťaž prebieha formou testu, súťažiaci vyberá z troch
možností jednu správnu. Za každú správnu odpoveď sa
získava 10 bodov. Podmienkou zaradenia do losovania
je získanie 40 bodov. Vaše odpovede zadávajte vo forme:
napr. 7 b, 8 c,...
1.
Varíne:
a)
b)
c)

V ktorom roku bol založený hasičský zbor vo
v roku 1876
v roku 1976
v roku 2006

•
•
•

2.
Kto podľa hasičskej kroniky je považovaný za
zakladateľa hasičského zboru vo Varíne?
a)
Ondrej Meszároš
b)
Anton Lippe
c)
Milan Rastislav Štefánik

•
•
•

3.
a)
b)
c)

•

Ktorý svätec je považovaný za patróna hasičov?
sv. Peter
sv. Florián
sv. Cyril a Metod

4.
V posledných mesiacoch varínski hasiči dostali
novú, príp. repasovanú, požiarnu techniku. Prevzali
protipovodňový vozík, automobil Iveco a tretím darom
bolo:
pojazdný zasiaci prístroj
a)
b)
mikrobus
Tatra Cas 148
c)
5.
Varínski hasiči každoročne na Námestí sv. Floriána
pripravujú tradičné podujatie spojené s príchodom 1.
mája, ktoré sa nazýva:
Medzinárodný deň detí
a)
b)
Deň rodiny
c)
stavanie mája
Vaše odpovede doručte do podateľne obecného úradu,
alebo mailom na adresu: varincan@varin.sk. Nezabudnite
uviesť svoje meno a adresu. Zlosovanie prebehne 16. mája
2016. Výhercov uverejníme v júnovom čísle Varínčana.

•

•
•
•
•
•

•

deti do 10 rokov nemôžu jazdiť na bicykli po ceste bez
dozoru osoby staršej ako 15 rokov,
na jednomiestnom bicykli nie je dovolené jazdiť dvom,
iba osoba staršia ako 15 rokov sme viezť na bicykli
v schválenom type sedačky osobu mladšiu ako 10 rokov,
na bicykli sa jazdí pri pravom okraji cesty,
cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou,
pri jazde na bicykli musíš držať riadidlá a mať nohy na
pedáloch,
pri jazde na bicykli sa nesmieš držať iného vozidla, viesť
druhý bicykel alebo psa,
pri odbočovaní vľavo dávaj znamenie o odbočovaní
tým, že vystrieš ľavú ruku a kúsok sa tak vezieš, aby si to
vodiči za tebou všimli,
keď sa bojíš prejsť na bicykli cez cestu alebo ide veľa
áut, prejdi ako chodec – na prechode pre chodcov vedľa
bicykla,
pri jazde na bicykli musíš stále sledovať cestnú premávku
a byť veľmi opatrný,
nesmieš jazdiť na bicykli po chodníku a po priechode pre
chodcov,
je riskantné bicyklovať sa, mať v ušiach slúchadlá
a počúvať hudbu,
cyklistickú prilbu musíš mať pri jazde riadne upevnenú
na hlave, deti do 15 rokov vždy, osoby staršie iba mimo
obce, za zníženej viditeľnosti pri jazde po krajnici
alebo po okraji vozovky musíš mať na sebe viditeľne
umiestnené reflexné prvky,
staraj sa o svoj bicykel, aby bol bezpečný a v dobrom
stave.

Súčasná hustota cestnej premávky je tak veľká, že
bicyklovanie je naozaj veľmi nebezpečné! Preto, ak sa dá, na
bicyklovanie treba využívať cesty a chodníky pre cyklistov,
cyklotrasy, poľné cesty, lesné a bočné cesty, ktoré sú menej
frekventované.
stranu pripravila MT
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krížovka
Pomôcky:
Soľ organicPorážka
Aken, Allan,
Obradné
kých zlúčena plný bod Tyran (pren.)
apokopa, ro,
rúcho sudcov
nín
v džude
Maria, en,

Vylúštený text tajničky pošlite alebo odovzdajte do
20. mája 2016 na adresu redakcie alebo pošlite mailom
na adresu: varincan@varin.sk
Nezabudnite uviesť svoje meno a adresu.

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 5 €

Výherca z čísla 4/2016: Vieroslava Chladnúchová
Mahátma Gándhí: Každá premárnená minúta je
nenávratne preč....(záver je v tajničke)
Sicílska
sopka

Číslovka

5. časť
tajničky

Meno herca
Delona

4. časť
tajničky

Meno Ireny

Vineta,
nálepka

Zaútočil,
prepadol

Hľa, aha

Správne riešenie z minulého čísla:
Život sa nedá prežit nanovo, preto by sme ho nemali
premárniť.

Autor:
Postskriptum
Apriórny
Jozef Blaho
(skr.)
umelý jazyk

Anglické
mužské
meno

Španielske
mesto

Český
chemik
Druh palmy

Veľká plocha
poľa

Prudko
postrčil

St.plošná
miera

Chobotnatec
Robia balíky

Model Forda

Značka kilotony

Holandský
maliar

Zvratné
zámeno

Výčitka,
po nemecky
Zápasnícka
žinenka

3. časť
tajničky

Navíjal
Druh chrobáka

Sotvaže

Spadol (det.)

Varínčan

Odroda
granátu

Tu máš

Pohodil

1. časť
tajničky

Zabával

Rádium (zn.)
Vypustenie
hlásky na
konci slova
Typ ruských
lietadiel

Miska zlatokopov

Exmetopola
Barmy

Drob. morský
živočích

Plstená
závesová
látka

Postavila sa

Strácal sa

Úradná
listina

Planétka

Druh papagája

Popíjaj

Ručný papier
Obruboval
Nehovorila
pravdu
Bavlnená
tkanina

Omámil
(expr.)

Robil
sladkým
Posielalo
(bás.)

Zisťoval
miery

Slávny
taliansky
husliar

Zosilnené ale

Varínčan

Popruh
(hovor.)

Zn. ruských
lietadiel

Krídlo (odb.)

Indián

Škrabka
na pluh

Tohto roku

Meno herca
Pacina

2. časť
tajničky

Registrovaná
tona

Papuľa
zvierat

Lovkyňa
perál

Pníky

Alebo (bás.)

Dala za peniaze

Starorímska
minca

V, vnútri (lek.)

Značka
kozmetiky

Flámsky
prozaik

Bol živý

Ostrov
v Indickom
oceáne

Dravé vtáky,
myšiaky

Meno Eleny

Otĺč!

6. časť
tajničky

Varínčan
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V NOCI V KNIŽNICI
Obecná knižnica vo Varíne už tradične pre svojich mladých
čitateľov pripravuje podujatie s názvom Noc v knižnici.
Už samotný názov znie tajuplne a je prísľubom nových
zážitkov. Deti vo večerných hodinách opustia rodinné
prostredie a len tak naľahko, bez jedla, so spacákom pod
pazuchou a zubnou kefkou v malom ruksačiku prídu do
knižnice, kde strávia celú noc.
Vo Varíne bol o toto podujatie veľký záujem, prihlásilo sa
naň viac ako 40 detí, preto sa konalo až dvakrát. Prvýkrát v
piatok 11. marca a druhýkrát v piatok 22. apríla 2016. Deti
okrem práce s knihou a čítania mali zabezpečené mnohé
tvorivé i pohybové aktivity a hry, ktoré trvali až do neskorej
noci. Aj napriek tomu, že už bol vyhlásený nočný kľud a
hodiny už dávno odbili polnoc, stále bolo o čom hovoriť
a šepotať.
Na druhý deň deti o siedmej čakal budíček, raňajky
a odchod domov. Okrem vlastnoručne zhotovených
predmetov si odnášali domov aj pekné zážitky.
mt, foto: TR
Obecná knižnica je otvorená v pondelok až v piatok
v čase od 13:00 do 18:00 hod.

OBEC VARÍN VÁS SRDEČNE POZÝVA
na oslavu

Dňa matiek
v nedeľu 22. mája 2016 o 16.00 hodine
na Námestí sv. Floriána vo Varíne.
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