7-8/2016

MESAČNÝ SPRAVODAJ O ŽIVOTE VARÍNA  ROČNÍK XXIII.  ČÍSLO 7- 8/2016  TERRA VARNA 1254

PRÍJEMNÚ
DOVOLENKU,
KRÁSNE
PRÁZDNINY

Z OBSAHU ČÍSLA:






Pozor na vysoké teploty
Varínsky kostol 2. časť
Uznesenia OZ č. 4 a 5/2016
Memoriál Jozefa Púčika
Informácie z podujatí

Tip na výlet, koláž: Miško Kucka, 3.B

AKO DETI
OSLÁVILI SVOJ DEŇ

MDD 2016, viac na strane 2, foto: P. Zimen
Číslo bezplatne poskytuje Obec Varín

Júl-August 2016

2

Varínčan

ako deti oslávili svoj deň
Aj v roku 2016 Obec Varín nezabudla na svojich
najmenších a tak na nedeľu 12. júna pripravila pre
všetky deti oslavu. Počasie bolo krásne, Námestie sv.
Floriána i park boli zaplnené rodinami s deťmi, detskou
radosťou, hrami, zábavou, občerstvením a smiechom.
Park na námestí sa premenil na dejisko antických
hier, ktorými sprevádzali Asterix a Obelix. Deti si
mohli vyskúšať písanie na papyrus, ochutnať ovocie
na Dionýzových slávnostiach, zmerať si svoje sily na
Herkulesových hrách, trafiť cieľ na stanovišti Damoklov
meč, preliezť cez Ariadninu niť, mohli hádať ťažké
hádanky a tak skúsiť múdrosť Atény. Dievčatá mohli
navštíviť Afroditin salón a chlapci navštíviť boha vojny
Marsa. Na záver všetky deti vystúpili na Olymp, kde na
nich čakal sám Zeus zo sladkou odmenou.
Program vystúpením spestrila aj umelecká dvojica
Pali a Pali, ktorá deti roztancovala a rozospievala.
Úspech zožali aj varínski hasiči s ukážkou zásahu, pri
ktorom uhasili horiaci vrak auta na Hrnčiarskej ulici.
Zaujímavou bola aj súťaž v separovaní odpadu, pri
ktorej si deti preverili svoje vedomosti o správnom
triedení odpadov. Deti mali veľkú radosť z balónov,
cukrovej vaty, zmrzliny a sladkých odmien, vyšantili sa

Obec Varín

pozýva deti
vo veku od 7 do 12 rokov
na TEMATICKÉ VÝLETY
od 11. do 15. júla
a od 8. do 12. augusta 2016.
Bližšie informácie k programu
a organizácii výletu
(v závislosti od počasia)
dostanete v miestnom rozhlase
a na tel. čísle

0903 477 924

na skákacom hrade a zatancovali si na diskotéke.
Obec Varín ďakuje celému organizačnému tímu,
mladým dobrovoľníkom, skautskému Zboru Javorov
Varín, členom DHZ Varín a všetkým ostatným, ktorí
sa akokoľvek zapojili do prípravy a realizácie oslavy
Medzinárodného dňa detí vo Varíne.
foto: P. Zimen					
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SPOLOČENSKÁ RuBRIKA
Narodili sa:
Ema Gabčíková

Zosobášili sa:
Tadeáš Staník a Paulína Bárdyová
Jozef Mičian a Mgr. Daniela Stráska
Ján Hošták a Jana Galbová
Ing. Michal Gábor a Ivana Ševčíková

28.05.2016
04.06.2016
04.06.2016
11.06.2016

Jubilanti v júli:
Anna Gáborová
Rudolf Ševčík
Matilda Uhliariková
Paulína Androvičová
Vincent Janík
Štefánia Vojteková
Marta Akantisová
Václav Kopecký
Margita Hoštáková
Anna Sporinová
Helena Ďurčová
Helena Salátová
MUDr. Ladislav Milo
Ján Tretina
Margita Krátka
Alexander Panáček
Irena Komačková
Ján Beniač
Janka Solárová
Anna Golská
Mária Kubalová
Helena Akantisová

90
83
83
83
83
83
83
82
82
82
81
81
80
76
75
75
74
74
73
71
70
70

Jubilanti v auguste:
Štefánia Nemsilová
Mária Solárová
Mária Martinčeková
Emília Šugárová
Milan Verčík
Vincencia Ďuranová
Anna Hrivová

87
84
84
84
83
80
79

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme všetko dobré!

Opustili nás:
Helena Cigániková
Mária Malichová
Elena Pazderková
Stanislav Andrisík

*
*
*
*

29.
02.
19.
16.

05.
03.
10.
03.

1939
1965
1929
1918

06.
08.
13.
09.

06.
06.
05.
06.

2016
2016
2016
2016

poďakovanie
Aj touto cestou úprimne ďakujeme za duchovnú
službu vdp. ICLic. Mgr. Štefanovi Vančovi, ktorý
od 1. júla 2015 do
30. júna 2016 v našej
farnosti pôsobil ako
kaplán. Vyprosujeme mu
veľa Božích milostí a síl.
Zároveň vo Varíne vítame
vdp. Mgr. Ľubomíra
Matušku, ktorý bude
v našej farnosti kaplánom od 1. júla 2016. Prajeme
mu požehnaný čas pôsobenia medzi nami.

ŽALM pre zaneprázdnených
Pán je môj plánovač a nastavovač tempa,
nebudem sa naháňať.
On mi chystá zastavenia a oddych
pre chvíle pokoja.
On mi darúva zážitky ticha,
ktoré obnovujú môj hlboký pokoj.
Vodí ma po cestách efektívnosti
a upokojuje moju myseľ.
Jeho prítomnosť znamená mier.
Aj keby som musel zvládnuť veľa vážnych vecí,
nebudem sa znepokojovať, lebo On je so mnou.
Jeho nadčasovosť a moc
ma udržuje v rovnováhe.
Pripravuje mi občerstvenie
a obnovu v mojej aktivite
pomazaním mojej mysle olejom upokojenia.
Pohár mi napĺňa až po okraj tak,
že preteká energiou radosti.
Táto harmónia a účinnosť
bude ovocím tých mojich chvíľ,
keď budem kráčať v Pánovom pokoji
a budem bývať v Jeho príbytku naveky.
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pozor na VYSOKÉ TEPLOTY, požiare a dažde!
Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy,
za istých podmienok vedúce až k prípadným úmrtiam osôb
chorých najmä na kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný
tlak, termoregulácie a závažné hormonálne ochorenia. Záťaž
teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti
a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním.
Horúčavy môžu u človeka spôsobiť:
-dehydratáciu, úpal, prehriatie, kŕče,kolaps organizmu.
Ohrozené skupiny:
-deti do 4 rokov,
-starší ľudia nad 65 rokov,
-ženy – tehotné, dojčiace, s redukčnými diétami,
-dlhodobo chorí – s kardiovaskulárnymi, respiračným i ale
bo mentálnymi ochoreniami,
-ľudia s nadváhou,
-ľudia užívajúci niektoré typy liekov (na odvodnenie, vysoký
krvný tlak, nespavosť...),
-ťažko zdravotne postihnutí ľudia,
-ľudia s určitými profesiami (ťažko fyzicky pracujúci, športovci a podobne),
-ľudia obývajúci podkrovia, sociálne zariadenia, žijúci osamelo.
ODPORÚČANIA
-dodržiavať pitný režim,
-ľahšie sa stravovať,
-vhodne sa obliekať,
-zabezpečiť domovy a pracoviská pred prenikaním priamych
slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky, tienením, napr. žalúziami alebo roletami,
-vhodne si rozvrhnúť aktivity medzi 12:00 a 16:00 a nezdržiavať sa na priamom slnku,
-aspoň raz denne sa osviežovať vlažnou sprchou (pozor na
príliš studenú vodu),
-používať ľahké svieže vône,
-vyberať si pleťové krémy s UV ochranou,
-nefajčiť,
-pri cestovaní použiť slnečné okuliare, opaľovacie krémy alebo tieniace fólie lebo prudké slnko spáli nechránenú pokožku už za 20 minút.
POŽIARE
Vysoká teplota, dlhotrvajúce sucho, nízka vlhkosť vzduchu
a silný vietor, to sú podmienky pre vznik a šírenie lesného
požiaru, požiare suchej trávy, krovín ale aj odpadov. Požiar
v lese sa môže šíriť aj pod zemou, čo je veľmi nebezpečné,
pretože je ťažké predpokladať jeho šírenie.
Prevencia :
oheň zakladáme v lese iba na vyhradených miestach, nezahadzujeme sklenené veci a ohorok z cigarety,
oheň nezakladáme pri silnejšom vetre a oheň nikdy nenechávame bez dozoru,
Pred odchodom skontrolujeme stav ohniska - pahreba nesmie obsahovať žeravé uhlíky, ktoré by mohol vietor rozfúkať,
je potrebné byť na eventuálny požiar pripravený: voda, plachta na hasenie a pod.
Čo robiť v prípade požiaru
-okamžité ohlásenie požiaru na čísle tiesňového volania 112
alebo 150,
-ak je to nutné požiar treba uhasiť, alebo vykonať potrebné

opatrenia na zabránenie jeho šíreniu
-uzavrite prívod plynu,
-v prípade potreby vyveďte zvieratá a zoberte si cenné veci
mimo priestoru požiaru,
-uvoľnite prístupové cesty záchranným zložkám a nekomplikujte činnosť,
-v prípade potreby a na základe výzvy poskytnúť súčinnosť
záchranným zložkám.
PRÍAVALOVÉ DAŽDE/NÁHLA BÚRKOVÁ ČINNOSŤ
Silné prehánky spojené s búrkovou činnosťou sú v letnom
období častým a bežným javom. Vo väčšine prípadov trvajú
krátko (do 30 minút). Niekedy sa však vytvorí mimoriadne
aktívna búrková bunka a vo veľmi krátkom čase z nej vypadne extrémne množstvo zrážok, ktoré nestačia normálne odtiecť, prípadne vsiaknuť. Vysoké nebezpečenstvo vzniká, ak
sa takýchto buniek vytvorí opakovane, v približne rovnakej
oblasti.
Takmer polovicu úmrtí počas záplav tvoria úmrtia vo vozidlách. Šoférovanie cez zaplavené oblasti môže byť extrémne
rizikové. Ak vás zastihne táto pohroma v aute, tak:
- Nikdy nejazdite cez zaplavenú cestu alebo most, ak neviete odhadnúť hĺbku vody. Auto pri ponorení karosérie ľahko
stratí kontakt s vozovkou. Na mostoch hrozí aj ich zrútenie.
-Vráťte sa späť a pohľadajte inú cestu.
-Zastaňte na vyvýšenom mieste.
-Počúvajte rádio a dopravný servis.
- Neostávajte v zaplavenom aute – ak ho zaleje voda, vystúpte
a nájdite si vyvýšené miesto.
Čo robiť ak nás zastihne búrka
Na túru chodievajte v skupine najmenej troch osôb. Ak by sa
stal úraz jednému z vás, druhý poskytuje pomoc priamo na
mieste a tretí vyhľadá pomoc v okolí.
Snažíme sa opustiť voľné priestranstvo - lúku, pole, vodnú
plochu. Keď to nestihneme a nejde o vodnú plochu, potom
sa treba zdržiavať čo najnižšie - ľahneme si.
Vyhýbame sa korytám potokov a snažíme sa búrku prečkať
na bezpečnom mieste – horská chata, auto, autobus. Síce to
nie sú úplne bezpečné miesta, ale vždy je menšie riziko zásahu bleskom ako na priamom priestranstve.
Počas búrky sa snažíme nebežať, nebicyklujeme, vypneme
mobilný telefón, odložíme dáždnik a nenosíme nad úrovňou
hlavy žiadne predmety kde je kov – slúžili by ako zvod blesku. Tak isto sa vyhýbame silno premočenej zemi – voda je
vodičom elektrického prúdu. Voda má väčšiu vodivosť ako
zem - V mokrom teréne sa prúdy po údere blesku môžu šíriť
až na vzdialenosť 300 metrov.
Treba stáť na vzdialenosť menšiu ako 2 metre od vysokých
osamotených predmetov – stromy, komíny, budovy, ktoré nie
sú zaistené bleskozvodom.
Prvá pomoc pri zasiahnutí bleskom
• zváženie situácie – dbáme na vlastnú bezpečnosť,
• zabezpečíme privolanie pomoci,
• pri zastavení dýchania a obehu poskytneme prvú pomoc,
ak je osôb viac resuscitujeme osoby, ktoré sú priamo v ohrození života,
• vykonáme protišokové opatrenia, ošetríme rany a popáleniny.
Spracoval: odbor krízového riadenia – pohotovosť – Okresného úradu Žilina
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Varínsky kostol ako ho nepoznáme – 2. časť
V júnovom čísle Varínčana sme mali možnosť vidieť
prierez farského kostola, k čomu ešte dopĺňame obr. A.
Zoznámili sme sa s 1. podlažím a rozmiestnením krýpt
pod kostolom. Dnes čitateľom Varínčana prinášame
stručný popis podzemnej časti farského kostola, kde sa
krypty a hrobky nachádzajú.
Najstaršie hrobky Pongrácovcov sa nachádzajú priamo pod oltárom (obr. B) v časti 1, časť 7 je prázdna.
Pod miestnosťou, kde na nachádza sakristia, je hrobka
č.2, v ktorej sú pochovaní kňazi pôsobiaci vo farskom
kostole. Nie je známe časové obdobie, kedy sa do tejto
hrobky pochovávalo.
V strede kostola je krypta č. 3a, kde sú uložené detské
truhličky. Krypta nachádzajúca sa vedľa, označená ako
č. 3b, patrila vetve vadičovských obecno-zemianskych
Pongrácovcov. V hrobke označenej č. 4 je pochovaný
starý rod Nedeckých z Nededze, ktorého korene siahajú
až do 14. storočia. Hrobka č.5 patrí rodine Ilovay, ktorá
podľa historických záznamov je časťou starého turčianskeho rodu Rakovských, tiež so stredovekými koreňmi.

Ako pri poslednej sa zastavíme pri krypte č.6, ktorá sa
nachádza pod bočnou kaplnkou farského kostola. Na
túto hrobku si môžu Varínčania dobre pamätať. Bola
otvorená pri pochovávaní zosnulej pani Walburgy Pongrácovej v roku 2004. Hrobka patrí rodine Pongrácovej
z Krasňan a po pochovaní pani Walburgy sa stala ďalším neprístupným miestom nášho kostola, obr. C.
Do tejto krypty sa vchádzalo zvonku, vstupy do ostatných krýpt boli cez podlahu kostola. V súčasnosti sú
prekryté dlažbou.
Stavba bočnej kaplnky je datovaná okolo roku 1828, no
smrť Štefana Pongráca v roku 1767. Tieto časové údaje
nie sú úplne preskúmané a doložené, preto autor fotografií dáva k údajom pri rakve Štefana Pongráca otázniky.
Na záver 2. pokračovania pridávame prvé fotografie
z veže kostola, ktoré (dnes už zosnulý) Štefan Cvacho
nafotil v marci 2016.
Spracoval: I.C.

B

B

A

C

D

E

F

G

H

CH

Foto:
A – prierez farského kostola
B – rozmiestnenie krýpt v 1. podzemnom
podlaží
C – krypta pod bočnou kaplnkou
D, E, F, G – detaily z krypty pod kaplnkou
H, CH – pohľady z veže farského kostola
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Štvrté A PIATE zasadnutie Obecného zastupiteľstva 2016
UZNESENIE č. 28/2016 - procesné
UZNESENIE č. 29/2016
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku
2016, konaného 27.05.2016
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Berie na vedomie
Žiadosť o predaj pozemku parcela C-KN č. 2151/187 – orná pôda o
výmere 23 m2 a pozemku novovytvorená parcela C-KN č. 2151/383
– ostatné plochy s výmerou 38 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 1304/2015 vyhotoveným spoločnosťou Planika, s.r.o.
A.Kmeťa 13, 010 01 Žilina, IČO: 44330227, ktorý autorizačne overil
Ing. Matej Valentovič dňa 20.05.2016, podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ako prípad hodný osobitného zreteľa pre žiadateľa JUDr. Peter Rybár a manželka Ing. Zuzana Rybárová, obaja trvale bytom Antona
Bernoláka 992/6B Varín.
Hlasovanie číslo 127
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 29/2016.
Prítomnosť/kvórum:
10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková,
Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 29/2016.
UZNESENIE č. 30/2016
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku
2016, konaného 27.05.2016
k bodu Projekt zberného dvora
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
z programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, vyhlásenej
21.3.2016, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10, Prioritná os:
1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry.
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, na realizáciu projektu: „Zberný dvor Varín“, ktorý zrealizuje Obec Varín, Námestie sv. Floriána
1, 013 03 Varín.
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Spolufinancovanie realizovaného projektu v maximálnej výške
26 000,00 €.
Hlasovanie číslo 128

Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 30/2016.
Prítomnosť/kvórum:
10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková,
Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 30/2016.
UZNESENIE č. 31/2016
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku
2016, konaného 27.05.2016
k bodu Rozpočtové opatrenie č 1/2016 a 2/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 1/2016
Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
Hlasovanie číslo 129
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 31/2016.
Prítomnosť/kvórum:
10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková,
Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 31/2016.
UZNESENIE č. 32/2016 - procesné
UZNESENIE č. 33/2016
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku
2016, konaného 15.06.2016
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie obce Varín číslo 3/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 3/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi so zapracovaním pripomienok č. 1 a 2.
Hlasovanie číslo 130
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 33/2016.
Prítomnosť/kvórum:
9/6 – trojpätinová väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie:
za: 8
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír
Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger
proti: 0
zdržali sa: 1
Mgr. Lenka Janíková
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 33/2016, ktorým schválilo Všeobecné záväzné nariadenie Obce Varín č. 3/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
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PIATY ROČNÍK O5 zapojení
je si prišli všetky vekové generácie. Na pódiu sa
postupne zhruba po polhodine vystriedala Varínčanka, Melodic Maurus, Retro, The Sparrows, Just,
La Grande, Forte a The Stars. Zaplnené námestie
a park žili dobrou hudbou až do nočných hodín.
K príjemnej oddychovej pohode prispelo aj pohostenie od Obce Varín vo forme klobásky s pikantnými prílohami, pagáčikom a chladeným pivom či

18. júna 2016 sa na Námestí sv. Floriána vo Varíne konalo koncertné vystúpenie varínskych kapiel,
ktoré účinkovali na scéne od 60-tych rokov až po
zoskupenia súčasné. Podujatie organizačne a fi-

kofolou. Ján Hodoň so svojim kolektívom spestril
ponuku občerstvenia o ďalšie nápoje a chutný hovädzí a držkový guláš.

nančne zabezpečovala Obec Varín, na príprave sa
podieľali zástupcovia jednotlivých kapiel, hlavne
Ján Androvič ml. Štyri predchádzajúce ročníky sa
konali na jeseň, v septembri. Pre nevyspytateľnosť

jesenného počasia organizátor piaty ročník podujatia presunul už na jún, čo sa vyplatilo.
V krásny slnečný deň na prahu letnej sezóny varínske kapely zabávali Varínčanov a hostí. Na svo-

Máme za sebou piaty ročník podujatia a musíme ho zhodnotiť ako úspešný. Zabavili sme sa pri
hudbe výborných kapiel, ktoré akoby časom ešte
naberali na kvalite, pohostili sme sa, stretli s priateľmi a známymi. A aj počasie nám prialo. Bol to
skvelý deň. Ďakujeme hlavne všetkým účinkujúcim hudobníkom, organizátorom, moderátorovi
Mgr. Karolovi Tichému a všetkým prítomným za
vytvorenie príjemnej atmosféry. Dovidenia o rok,
priatelia!
Text a foto: M.W.
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memoriál jozefa púČika

Rieka Váh č. 14 vo Varíne bola dňa 25.06.2016 dejiskom
zápolenia mladých rybárov. MsO SRZ Žilina v spolupráci s Obvodnou organizáciou Varín usporiadala I.
ročník pretekov detí v LRU – na plávanú. Tým bol odštartovaný I. ročník MEMORIÁLU JOZEFA PÚČIKA.

Preteky mladých rybárov boli organizované každoročne, ale pod hlavičkou „Preteky o pohár predsedu
obvodnej organizácie SRZ č.5 Varín p. Štefana Rybára“.
Až tohto roku sa na výročnej schôdzi dohodlo o zmene

mladej generácie rybárov, ktorú viedol, vyučoval a ktorej odovzdával životné skúsenosti v športových rybárskych krúžkoch.
V piatok, deň pred pretekmi, keď príprava bežala
v plnom prúde, nás zaskočilo počasie. Dážď, vietor a
víchrica lomcovali nad Varínom. Nám zostalo len dúfať, že sobota bude pekná a tak dlho pripravované preteky, na ktoré sa naši súťažiaci ale aj organizátori tešili,
dopadnú dobre. Výborne pripravená trať, lovné miesta od domácich organizátorov, dávali veľké záruky na
dobrý rybolov, čo sa v samotnej súťaži aj potvrdilo. Do
súťaže sa prihlásilo 28 detí, z toho dve dievčatá, ktoré
tieto preteky oživili. Prišli súťažiaci z Dolného Kubína,
Terchovej, Stráže, Krasňan, z Varína a Žiliny. Každého
súťažiaceho sprevádzal rodinný príslušník a boli sme
svedkami, že na súťaž prišli celé rodiny, čo dodalo samotným pretekom krásnu rodinnú atmosféru.
Na výhercov čakali krásne a hodnotné ceny. Každý

zúčastnený pretekár bol za účasť na memoriáli Jozefa
Púčika odmenený zlatou bustou s venovaním. O súťažiacich, ako aj ich rodinných príslušníkov, bolo dobre
postarané. Podával sa guláš a deti počas súťaže dostávali balíčky s občerstvením a
nápojmi. Za krásne prežitý deň je potrebné sa poďakovať členom a predsedovi obvodnej organizácie SRZ
Varín, MsO SRZ Žilina a sponzorom tohto podujatia,
ktorými boli:
Miroslav Tomašov,
Václav Krížo
MsO Žilina
Juraj Nedzbala
Jozef Drábik
OcÚ Varín

názvu na Memoriál Jozefa Púčika. Je to vzdanie pocty
už nebohému Varínčanovi p. Jozefovi Púčikovi za jeho
celoživotný vzťah k rybárstvu, ako aj za výchovu našej

Martin Šuštiak
Juraj Lučanik –ryb.potr.
Ján Hodoň
Peter Sliepka
Jozef Rampašek
OcÚ Terchová

Text a foto: M.W.
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sv. omša pod jedľovinou
V sobotu 4. júna popoludní sa veriaci varínskej farnosti
stretli pri kríži Pod Jedľovinou. Spoločne s pánom dekanom a pánom kaplánom slávili sv. omšu k sviatku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Po skončení sv. omše boli
pozvaní na agapé. Ku hodnotnému duchovnému zážitku
prispelo i krásne počasie a príjemné horské prostredie.
Foto: ZM						
M

matičiari udržiavajú tradície
Mesiac máj je krásny nielen čo sa týka lásky
dvoch zaľúbených, prebúdzaním sa prírody,
kvitnutím orgovánov, narcisov a tulipánov,
ale i ožívaním tradícií našich predkov v podobe STAVANIA MÁJOV.
Máj – stromček predstavoval ukončený boj
zimy a víťazstvo jari, boj smrti so životom,
podľa slovanskej mytológie chránil statky a
príbytky pred zlými duchmi a chorobami.
Tieto máje sa tiež stavali pred kostoly, radnice, pred domy popredných a všeobecne
vážených ľudí ako prejav žičlivosti a úcty.
Na Slovensku mládenci odetí v krojoch a na
perách s veselými pesničkami stavali máje
pred príbytky na vydaj súcich dievok, alebo
kde bývala milá niektorého z nich. Táto tradícia v očiach mládeže však z roka na rok upadá.
Pri rezkých melódiách vyludzovaných z akordeónu
a klávesov si členovia MO-MS vo Varíne 30. apríla,
predvečer 1. mája, postavili veľkolepý máj vyzdobený farebnými stužkami. Po postavení mája nechýbalo
posedenie v kruhu priateľov, ktoré v Dome spoločenských organizácií na Hrnčiarskej ulici sprevádzal spev

a muzika. Členovia miestneho odboru doma napiekli
koláče, pripravili chlebíky a chutné občerstvenie. Takto
si spoločne pospomínali na krásne chvíle, strávené pri
akciách, ktoré pravidelne organizujú. Už teraz sa tešia
na ďalšie, ktorých v tomto roku bude ešte neúrekom.
Ľubobír Sečkár

Na Vaše príspevky, podnety a nápady do Varínčana čakáme na adrese:
varincan@varin.sk
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deti koncertovali
S koncom školského roka sa dočasne prerušila aj
činnosť v záujmových krúžkoch,
ktoré Obec Varín
pre deti a mládež
v školskom roku
2015/2016 zabezpečovala.
Záujemcovia navštevovali 24 krúžkov
( h o k e j b a l o v ý,
inline hokej, futbalový, krúžok posilňovania, lezenia,
futsalový, lukostrelecký, hasičský, krúžok mažoretiek,
tanečný, miništrantský, mamičky s deťmi, detský spevokol, výtvarný, spevácky, krúžok hry na flautu, husle, klavír, gitaru a akordeón, tí najmenší navštevovali
krúžok grafomotoriky, anglického jazyka, šikovných
rúk a tanečný krúžok), v ktorých mohli rozvíjať svoje
záujmy, schopnosti a talent a posilňovať svoju fyzickú

zdatnosť.
Absolventi umeleckých krúžkov
ukončili školský
rok svojím vystúpením na spoločnom koncerte,
ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 30.
júna 2016 v sále
vo
viacúčelovej
budove vo Varíne.
Hoci sa koncertu
nezúčastnili všetci, ktorí krúžky počas školského roka
navštevovali, program bol pestrý, deti zahrali na husle,
flautu, akordeón, klavír a gitaru, zaspievali a v závere
zatancovali. Úspešne predviedli časť z toho, čo sa počas
školského roka naučili.
M
Foto: TR
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the run slovakia 2016
stretali veľmi milých ľudí, ktorí nás povzbudzovali a vychádzali nám v ústrety. V Dolnej Lehote mi
okolo 5.30 ráno pri odovzdávaní štafety ponúkol
úplne cudzí človek, že mi uvarí kávu alebo čaj. Bol
to najlepší čaj, aký som kedy pila.
Dúfam, že sa organizátorom vydaria aj ďalšie ročníky tohto krásneho behu naprieč Slovenskom. Ak zdravie dovolí, určite si ho nenechám
ujsť. Na takomto behu vydáte zo seba úplné maximum, prežijete víkend s bežcami, ktorí sa navzájom povzbudzujú a zažijete pocit strachu, keď je na
Začiatkom júna spojil východ a západ našej krajiny najdlhší štafetový beh naprieč Slovenskom.
V dňoch od 3. až 5. júna sa konal 510 kilometrov
dlhý štafetový beh, ktorého trasa viedla aj cez Varín. Beh odštartovali v Košiciach – v európskom
hlavnom meste športu pre rok 2016. Trasa viedla
popri významných prírodných, historických a kultúrnych pamiatkach. Bežci si na trase užili Spišský
hrad, Vysoké Tatry, Kvačiansku dolinu, Oravský
hrad, Terchovú, Rajecké Teplice, Čičmany, Trenčín, vinice v okolí Modry a Pezinku a ďalšie kúzelné miesta našej krajiny. Náročná trať nás doviedla
až do Bratislavy na Zlaté piesky.
Trať nultého ročníka otestovalo 60 bežcov
v piatich tímoch. Behu som sa zúčastnila s naším
čisto ženským tímom SeveRUNiek, ktorý je zložený z bežkýň zo Žiliny a Liptova. Nášmu 11-člennému tímu sa podarilo zabehnúť túto trasu za 48
hodín a 15 minút.
Viacdňové bežecké preteky sú o prekonávaní
samého seba. Museli sme skĺbiť nespanie, presun
a orientáciu na trati s nejedením práve vtedy, keď
máte chuť (tesne pred behom jesť nemôžte a po
behu už tak nechutí). V zásobe máte len to, čo si
zbalíte. Najťažšie boli nočné úseky v horách, kde
bol človek sám a nemal pri sebe nikoho. Sú síce náročné, ale úžasné. Ľahko to pochopí ten, ktorého
nadchne takýto druh adrenalínu. Počas dňa sme

nočnom úseku vaším sparring partnerom diviak.
Jeden až dvojhodinové zdriemnutie počas dvoch
nocí, bežanie s mapou v ruke a tŕpnutie, či je všetko v poriadku a pocit víťazstva je neopísateľný zážitok.
Beh obohacuje telo aj ducha. V našom okolí sa
tomuto športu venuje veľa ľudí. V auguste nás čaká
beh Od Tatier k Dunaju s porciou 345 kilometrov.
Zúčastním sa ho vo svojom tíme SeveRUNiek a
tiež aj Paľko Prekop vo svojom tíme Runner 2014.
Dúfam, že sa tento ročník vydarí a podaria sa aj
nejaké nové osobné rekordy. Taktiež verím, že sa
bude dariť aj vám, ktorí sa zúčastníte akýchkoľvek
behov a pretekov.

nové knihy
Jude Deverauxová – RANNÝ SVIT MESIACA – osudy mladých žien
Candice Proctorová – TEMNÝ RYTIER – ľúbostný príbeh
Elle Jodi Malpasová – POD TÝMTO MUŽOM – obrovská vášeň a láska
Liza Marklundová – ATENTÁTNIK – krimi...
Jo Nesbo – PANCIEROVÉ SRDCE – únik pred vlastnou minulosťou
Cristina Lauren – ROZKOŠNÝ ZVRHLÍK – ideálny muž na jednu noc

Monika
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krížovka

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

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 5 €
Správne riešenie z minulého čísla:
Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované
Výherca z čísla 6/2016:

Oliver Noga

Nádherné leto, krásnu dovolenku....(záver je v
tajničke)

Varínčan
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školský rok sa skončil
Matej Novosad z IX.B triedy
za výborný prospech a vzorné správanie, za reprezentáciu školy v súťažiach: za 3. miesto v OK
CHO a za 9. miesto v OK dejepisnej olympiády, za
2. miesto v OK olympiády zo slovenského jazyka a
literatúry
Martin Cvacho z IX.B triedy
za výborný prospech a vzorné správanie, za reprezentáciu školy v súťažiach: 1. miesto v OK CHO, 1.
miesto v KK CHO a 3. miesto v OK BIO
V školskom roku 2015/2016 sa v základnej škole
vzdelávalo 437 žiakov, z toho siedmi žiaci si plnili
povinnú školskú dochádzku v zahraničí.
241 žiakov prospelo s vyznamenaním, z toho 163
žiakov malo samé jednotky, 86 žiakov prospelo veľmi dobre. Bolo udelených 239 pochvál (z toho 152
pochvál triednym učiteľom a 87 pochvál riaditeľkou školy) za výborný prospech, vzorné správanie,
aktívny prístup k plneniu si školských povinností a
zapájanie sa do mimoškolských aktivít.
Za najlepších žiakov školy boli vyhlásení:

Foto: vyhodnotenie výtvarnej súťaže, archív ZŠ

Deviataci na súťaži mladých zdravotníkov
Súťaže sa zúčastnilo trinásť základných škôl. Žiaci si testom preverili svoje vedomosti z histórie
Červeného kríža a poskytovania prvej pomoci.
V praktickej časti ukázali svoje zručnosti v poskytovaní prvej pomoci pri resuscitácii zraneného, pri
otvorenej zlomenine, pri poranení elektrickým prúdom, pri epileptickom záchvate, pri poranení
hlavy a ruky. Po súťaži nasledovalo vyhodnotenie.
Naše družstvo získalo 3. miesto. Radosť z víťazstva
a dobrý pocit zo svojho výkonu sprevádzali žiakov
cestou domov.
Ďakujeme pani riaditeľke Mgr. Anne Bielkovej, že
sme sa mohli zúčastniť tejto súťaže. Ďakujeme or24. mája 2016 sa na Základnej škole V. Javorku ganizátorom súťaže za nové vedomosti a praktické
v Žiline uskutočnila súťaž družstiev mladých zdra- zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci zranenévotníkov. Našu školu reprezentovali za druhý stu- mu.
peň Mária Gáborová, Simona Hrušková, Andrej
Akantis, Samuel Akantis, Šimon Akantis - žiaci
Text a foto: archív ZŠ
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Prváci na hradnej škole v strečne
Dňa 21.06.2016 sa varínski prváci zúčastnili Hradnej školy na hrade Strečno. Prehliadka sa začala
hrou na archeológov. Najskôr pani archeologička
vysvetlila deťom význam slova archeológia, ako
toto slovo súvisí s hradom. Deti hľadali pomocou
nástrojov časti historických predmetov a pomenovávali nájdené predmety. Žiaci zaujímavými
aktivitami spoznávali históriu hradu, remeslá ako
kováčstvo a hrnčiarstvo. Súčasťou hradu bola expozícia, ktorá ponúkla možnosť vidieť až 22 druhov cicavcov.
Autorom výstavy je RNDr. Ladislav Hlôška, PhD.,
zoológ, ktorý deťom priblížil život živočíchov, ktoré prváci poznali. Deti počuli zvuky líšky, lasice, sysľa, hranostaja, jazveca, medveďa a videli, v
akom prostredí žijú. Na záver prehliadky prostredníctvom prezentácie deti spoznali erby majiteľov
hradu Strečno. Na záver každá trieda dostala CERTIFIKÁT UČENCOV HISTÓRIE.

Mgr. M. Solárová

Sokoliari v základnej škole
V pondelok 27.6.2016 sa na našej škole konalo netradičné podujatie. Navštívili nás Sokoliari Kráľa
Svätopluka z Banskej Bystrice. Prišli oblečení v
dobových stredovekých kostýmoch, čím priblížili
dobu, v ktorej sa sokoliarstvo najviac rozvíjalo. Priniesli so sebou niekoľko vzácnych dravcov (sokolov, krkavcov, orla, sovu) a spoločne s nimi si pripravili atraktívne vystúpenie. Žiaci mali možnosť
zblízka vidieť nádherné operence, ktoré väčšinou
poznajú len z televíznych obrazoviek. Zároveň sa

mohli aktívne zapojiť do programu. Vyskúšali si,
aký je to pocit, keď im tesne nad hlavami preletí
dravé zviera, alebo im dokonca pristane na ruke.
Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o spôsobe ich života a ochrane. Vystúpenie si pozreli žiaci prvého až
šiesteho ročníka. Deti boli veľmi spokojné a nadšené. Vystúpenie ich zaujalo a sami ho zhodnotili
slovami: super, úžasné, perfektné, krásne, geniálne,
parádne. 						
						 JM

Varínčan
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Olympijský deň vo varínskej škole
O tom, že deti športujú, niet pochýb. Veď aj v dnešnej dobe, dobe plnej technických výdobytkov, je pre
každého človeka pohyb prirodzený. Je dobré, ak deti
vedieme od malička k športovým aktivitám, čím vybudujeme v nich potrebu a celoživotné návyky, cez
ktoré si budú formovať zdravý životný štýl.
Vo varínskej škole sa snažíme, aby čo najviac žiakov športovalo. Vyvrcholením celoročných športových
aktivít je Olympijský deň, ktorý sa uskutočnil v piatok
10. júna 2016. Snahou bolo zapojiť do zápolenia čo
najväčší počet žiakov.
Tento rok sme pripravili pre viac ako 300 žiakov
nasledovné disciplíny v troch vekových kategóriách :
DISCIPLÍNY :
beh na 100 m,
člnkový beh,
štafetový beh,
hod do diaľky kriketovou loptičkou,
skok do diaľky z miesta,
etradičné disciplíny ( lyžovanie na tráve, hod medicinbalom, skoky v olympijských kruhoch),
výtvarná súťaže s olympijskou tematikou,
vedomostná súťaž o OLYMPIZME.
KATEGÓRIE :
I. kategória :
II. kategória :
III. kategória :

1. - 4. ročník
5. - 7. ročník
8. -9. ročník

Pani zástupkyne PaedDr. Monika Filová a Mgr.
Brennerová boli hlavné organizátorky OD v škole, ale
bez pomoci kolegýň a aj starších žiakov by sa nepodaril ich zámer. Pri organizácii Olympijského dňa v
škole pomáhali aj členovia Olympijského klubu zo Žiliny – predseda Ing. Michal Staňo, podpredseda Ing.
Marián Michalík a tajomníčka Eva Ďurčanová. Okrem
pomoci prispeli množstvom hodnotných cien pre

tých žiakov, ktorí podali najlepšie výkony a vystúpili
na stupne víťazov. Tyrkysovými tričkami „vyzdobili“
pedagógov, ktorí boli zapojení do organizovania jednotlivých disciplín.
Olympijský deň sa začal naozaj tak, ako sa patrí,
slávnostne. Zaznela olympijská hymna, deti priniesli
pochodeň, ktorú odovzdali členom OK, zapálili olympijský oheň a prečítali sľub. Prítomným sa prihovorila zástupkyňa školy, Mgr. Ľubica Brennerová, ktorá
privítala prítomných hostí a starostu obce, Ing. Michala Cvacha, ktorý bol hlavným sponzorom podujatia.
Prestrihnutím pásky s olympijskými kruhmi sa začalo
krásne predpoludnie, ktorému prialo aj počasie. Všetci súťažiaci podali skvelé výkony a tí najlepší sa aj
postavili na stupne víťazov. Okrem medailí dostali
praktické ceny na športovanie a do školy.
Olympijskou hymnou sa ukončil vydarený deň,
deň plný športu a zábavy. Nech je inšpiráciou pre žiakov i dospelých a výzvou nielen na blížiace sa prázdninové dni.
Ľubica Brennerová
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