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rekonštrukcia ihriska
pôvodný problém ich opotrebovania.
Okrem nových mantinelov budú na
ihrisku aj vyvýšené ochranné siete,
aby sa do budúcnosti znížilo riziko
poškodenia budovy základnej školy.
Dávid Košút
Žiaci varínskej školy, ale i ostatní
športovci dostanú do užívania už
v krátkom čase vynovené ihrisko,
ktoré zrekonštruovala Obec Varín
počas letných prázdnin.
Školský areál postupne mení svoju
tvár, budujú sa športoviská, čo
je jednou z priorít, ktoré obec
prisľúbila mládeži a športovcom.
Spoločne
napĺňajme
odkaz
„športom k zdraviu“.
MW
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o rekonštrukcii
hokejbalového ihriska. Pomáhali aj krúžkari.
Napriek prázdninovému obdobiu je v areáli našej základnej
školy rušno. Obecný úrad sa rozhodol zrekonštruovať
hokejbalové ihrisko, ktoré už druhý rok nikto nevyužíval.
Dôvodom boli rozbité mantinely, roztrhané siete či
zhrdzavená konštrukcia. Takýto stav vyústil k úplnému
odstráneniu ochranných sietí či zvyškov mantinelov, na
ktorých by si mohli žiaci základnej školy ublížiť.

Nakoľko je o využívanie ihriska stále záujem, poslanci
obecného zastupiteľstva rozhodli o jeho rekonštrukcii. Po
dohode s členmi inline hokejového krúžku zorganizovali
brigádu, ktorej sa zúčastnila väčšina členov krúžku. Tí mali za
úlohu očistiť kartáčmi starý náter a hrdzu a následne natrieť
konštrukciu základnou farbou. „Všetok materiál zabezpečila
obec. Naša príprava spočívala v tom, že sme sa dohodli, koľkí
pôjdeme a o koľkej začneme,“ vyjadril sa Viliam, člen krúžku.
Brigády sa zúčastnilo sedem členov krúžku, konkrétne Jakub
Chebeň, Ján, Jozef a Adam Strásky, Viliam Mojský, Thomas
Mydliar a Andrej Staník.
Ešte pred natieraním konštrukcie bolo potrebné obmurovať
betónovú plochu, aby nové mantinely nenavlhli. To bol totiž
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spoločenská rubrika
Zosobášili sa:

Jubilanti v auguste:
dokončenie

Emília Hudecová
Helena Smolková
Ján Gábor
Anna Repáňová
Mária Zimenová
Margita Zimenová
František Janošek
MUDr. Rozália Martineková
Mária Orčová
Pavlína Vojteková
Mária Cvachová
Viliam Bordáč
Viktor Tlacháč
Ľubomír Cvacho

78
78
78
78
77
76
74
73
71
71
71
71
70
70

Jubilanti v septembri:
Štefánia Stráska
Elena Fitošová
Ing. Václav Kováč
Angela Cvachová
Pavel Salát
Ing. František Toma
Emília Lörincová
Kornélia Pinčiarová
Ján Bellamy
Ladislav Komačka
Viliam Kysela
Anna Tlacháčová
Ing. Jozef Blaho
Igor Kvačkaj
Angela Vrábľová
Anton Jánošík
Emília Sopkuliaková
Mária Kyselová

83
82
82
79
77
76
76
76
76
76
75
74
74
73
73
70
70
70

Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a prajeme všetko
dobré!

Narodili sa:
Ján Pallo
Filip Boka
Filip Šepeš
Ema Bačinská
Ema Pantáková

Juraj Balačin
Sebastián Kubov
Igor Svoboda
Martin Babocký

Peter Ondruš a Daša Kubalová
Ján Sliacky a Jana Bohačiaková
Michal Jánošík a Zuzana Stenchláková
Marcel Kopas a Petra Kováčová
Jaroslav Bednár a Zuzana Bohačiaková
Tomáš Sušienka a Mgr. Andrea Vargová

11. 06. 2016
25. 06. 2016
9. 7. 2016
16. 7. 2016
23. 7. 2016
30. 7. 2016

Opustili nás:
Elena Pazderková
Margita Hoštáková
Jozef Muráň		
Vincent Novosad
Veronika Samcová
Jozef Janíček		

* 16. 03. 1918
* 12. 07. 1934
* 27. 02. 1967
* 16. 03. 1930
* 12. 06. 1996
* 24. 09. 1944

† 09. 06. 2016
† 24. 07. 2016
† 03. 08. 2016
† 04. 08. 2016
† 05. 08. 2016
† 11. 08. 2016

Milosrdný Pane
Ó, milosrdný Pane, Ty nádej ľudstva celého,
navráť do svojho ovčinca, každého poblúdeného.
Veď sme všetci Tvoje deti, stvoril si nás na svoj obraz,
len diabol z veľkej závisti, zvádza ľudí do pomätenosti.
Ó, milosrdný Pane, nehľaď na zlobu nášho srdca,
odpusť a zmiluj sa, podľa svojho milosrdenstva.
Ó, milosrdný Pane, Ty pán a kráľ vesmíru,
Tebe všetok chór nebeský vzdáva úctu, poklonu a velebu.
Len ľudstvo vo svojej pýche odvracia sa
od svojho Stvoriteľa,
ale milujúci Pán a milosrdný trpezlivo čaká na každého,
kto si prizná svoje viny.
Až také veľké a nami nepochopiteľné
je Tvoje milosrdenstvo, ó, Pane,
keď vo sviatosti zmierenia svoje hriechy vyznáme,
oľutujeme a je nám odpustené.
Ó, milosrdný Pane, vďaka za Tvoju dobrotu,
keď sa nad nami zmilúvaš a naše zlé skutky odpúšťaš.
Viktória Novosadová
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Varínsky kostol ako ho nepoznáme – 3. časť
V spoznávaní histórie nášho varínskeho kostola pokračujeme nákresom rozloženia pavlačí. Tie sú takmer bez zmien.
Zrušená bola len pavlač z opačnej strany organu, kde bola
v minulosti lóža mlynárskeho cechu. Dnes na jej mieste stojí
skrinka s píšťalami organu.

covcov (obr. 2). Na obr. 3 vidíme klenbu kostola a dostávame
sa do najvyššej časti kostola, do veže a zvonice.
Staré zvony, ktoré pochádzali z roku 1922, požehnával varínsky dekan Ignác Adamík. Z ručného na elektrický pohon
ich upravili Varínčania Jozef Staník a Jozef Žák. Nové zvony

Podľa nákresu (obr. 1) vidíme, že na pavlači vedľa skrinky
s píšťalami organu mali vyhradené miesto na sedenie členovia mäsiarskeho cechu, potom smerom k oltáru krajčírskeho
cechu, čižmárskeho a kušnierskeho (alebo kožušníckeho)
cechu. Oproti nad oltárom sedávali členovia kováčskeho
a zámočníckeho cechu, potom smerom k organu sedávali
hrnčiari, potom šustri (obuvníci) a na ďalšom pavlači mali
vyhradené miesto členovia hrebenárskeho cechu.
Na chóruse sa nachádza obraz Madony s dieťaťom, za ktorým
je vchod do neprístupného priestoru ponad kaplnku Pongrá-

vyrobil v roku 1980 majster Jozef Kadlec v Halenkove na Morave.
Obr. 4, 5, 6
Na poslednom fotodokumente (obr.č. 7) vidíme aj mechanizmus vežových hodín. Bolo okolo nich veľa dohadov. Ale
v budúcom čísle Varínčana budú zverejnené dokumenty, ktoré dokladujú ich históriu.
Spracoval: I.C.
Foto: Štefan Cvacho

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7

Obec Varín OtVára pre deti a mládež
V škOlskOm rOku 2016/2017

ZáujmOVé
krúžky

Hudobné krúžky
•
•
•
•
•
•

klavír
gitara
akordeón
husle
spev
spevácky

športové a pohybové
•
•
•
•
•
•
•
•
•

futsalový
hokejbalový
posilňovania
horolezecký
inline hokej
lukostrelecký
mažoretky
tanečný (hip-hop)
cvičenie pre dievčatá a ženy

iné krúžky
• miništrantský
• hasičský
• mamičky s deťmi - tvorivé
dielne (od 2 rokov)
• mamičky s deťmi - pohybové
aktivity (od 2 rokov)

pre deti mš
•
•
•
•

tanečný (od 4 rokov)
grafomotorika (od 5 rokov)
šikovné rúčky (od 4 rokov)
angličtina hrou (od 5 rokov)

infOrmácie:
0903 477 924, 0911 704 779, 0911 704 772
- Členom záujmového krúžku môže byť každý, kto má trvalý pobyt v obci Varín a v čase prihlásenia má
menej ako 30 rokov. Činnosť v krúžkoch začne od októbra 2016.
- Prihlášky do krúžkov si môžete vyzdvihnúť a vyplnené odovzdať v úradných hodinách na Obecnom úrade vo Varíne
a v knižnici. Všetky záujmové krúžky sú bez poplatkov. Bližšie informácie: 0903 477 924, 0911 704 779, 0911 704 772.

Prihlasovanie: najneskôr do stredy 14. septembra 2016.
Po tomto termíne sa prihlášky do krúžkov neprijímajú.
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Poďakovanie darcom krvi z obce Varín
Chcem sa poďakovať všetkým
darcom krvi, ktorí podporili
KVAPKU KRVI, ktorú som
zorganizoval v spolupráci
s NTS Žilina a s TV SEVERKA.
Akcia tohto charakteru, do
ktorej sa zapojilo 457 darcov
a 31 prvodarcov, dopadla
úspešne. Podarilo sa spoločne
„nakvapkať“ slušné množstvo
litrov tejto vzácnej červenej tekutiny.
Niet hádam vzácnejšieho daru, ako keď darujeme niekomu,
pre koho je to životne dôležité, krv. Leto je celkovo chudobné
na darcovstvo, preto som sa ako poslanec Žilinskej župy spolu
s priateľmi a ďalšími ochotnými ľuďmi rozhodol pravidelne
organizovať Kvapku krvi počas letných dní. Kvapka krvi sa
vrátane nultého ročníka konala už po štvrtýkrát. Prebiehala
v období od 01. 07. 2016 do 17. 07. 2016 a zaznamenala zo
strany ľudí veľký záujem. Zapojilo sa do nej aj 37 občanov
z našej obce Varín, za čo sa im chceme pekne poďakovať.
Darcovia prichádzali dennodenne do areálu žilinskej
nemocnice, kde sídli Národná transfúzna služba. „Sme
nadšení z toho, koľko ľudí prišlo. Zámerne sme vybrali

mesiac, v ktorom je najmenej darcovstva, pretože ľudia sú
odcestovaní na dovolenkách, čím je zvýšená nehodovosť
na cestách,“ vysvetlila Mária Laurincová vedúca lekárka
NTS Žilina. Zároveň zdôraznila, že darcovstvo krvi je
pre spoločnosť veľmi dôležité, preto je potrebné vzbudiť
a podporovať v ľuďoch záujem o túto aktivitu.
Ja osobne by som chcel všetkých darcov a samozrejme
i ostatných ľudí vyzvať, aby sa nezameriavali len na Kvapku
krvi a pokiaľ im to zdravie dovolí, aby sa pravidelne darcovstva
zúčastňovali. Taktiež chcem povzbudiť aj prvodarcov, aby
vydržali, keď sa už raz odhodlali. Lebo len spoločnými silami
sa nám podarí podporiť výrobu rôznych liekov, pomôcť
ľudom s vážnymi ochoreniami, či po dopravných a iných
nehodách.
Ešte raz zo srdca ďakujem všetkým darcom, prvodarcom
a širokej verejnosti, ktorí podporili Kvapku krvi. Zároveň
vyjadrujem vďačnosť aj členom Slovenského Červeného
kríža, ktorí sa taktiež aktívne zapojili. Veľké poďakovanie
patrí aj celému kolektívu Národnej transfúznej služby za ich
milý, prívetivý a profesionálny prístup a za veľmi príjemnú
atmosféru, ktorú pravidelne darcom vytvárajú.
Ľubomír Sečkár

Varínsky dekanát v Rajeckej Lesnej
V sobotu 6. augusta 2016 sme sa zúčastnili dekanátnej púte
v Rajeckej Lesnej. Naša cesta sa začala popoludní, keď sme sa
dvoma autobusmi a mnohí vlastnou dopravou vybrali do Baziliky Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej – Frívalde.

Po príchode na miesto nás
tam už čakal a privítal varínsky dekan Ing. Mgr.
František Pekara.
Program púte začal o 17,00
hod., kedy išla procesia so
sochou Panny Márie z Baziliky k vonkajšiemu oltáru,
nasledovala modlitba posvätného ruženca a o 18,00
hod. bola sv. omša.
Na začiatku sa nám prihovoril Mgr. Marek Smatana,
koordinátor pútí Žilinskej
diecézy. Svätú omšu celebroval biskup žilinskej diecézy
Mons. Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., Ing. Mgr. František Pekara - dekan, spolu s ostatnými kňazmi varínskeho dekanátu.
V súvislosti so Sviatkom Premenenia Pána nám pán biskup
hovoril o našom vlastnom premenení. Myslím, že z jeho príhovoru nám mnohým zarezonovali slová, adresované nám:
„ Nech Vás Vaše deti vidia na kolenách s ružencom v ruke.
Nikdy neviete, ktorá chvíľa na Vás im zostane v pamäti…“
Po skončení svätej omše sme ešte jednotlivo prešli svätou
bránou milosrdenstva do Baziliky Narodenia Panny Márie.
Vo večerných hodinách sme sa vrátili domov.
Púť bola pre nás obohatením, v autobuse panovala dobrá nálada, domov sme si priniesli povzbudenie a nové predsavzatia do života. Seba, svoje rodiny a známych sme zverili pod
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ochranu našej nebeskej Matky. Práve ona nás privádza na to
správne miesto - k Ježišovi. Dáva nám svoju lásku, aby sme ju
my mohli dávať ďalej a prosili za dar lásky, Božej lásky.
Touto cestou sa chceme poďakovať pánovi dekanovi Ing.
Mgr. Františkovi Pekarovi za zorganizovanie púte, za nádherné hlboké rozjímania k modlitbe svätého ruženca, ktoré

pre nás pripravil. Poďakovanie patrí aj starostovi obce Ing.
Michalovi Cvachovi, ktorý sa postaral o úhradu nákladov za
dopravu varínskych pútnikov.
ZZ

Svetové dni mládeže Krakov 2016
aj v Madride, tak aj v Krakove som cítil, že som súčasťou živej
cirkvi. Cirkvi, ktorá je plná mladých a radostných ľudí, ktorí
majú čo ponúknuť svetu. Ani nedokážem slovami opísať tie
úžasné veci, ktoré som tam zažil. Každému odporúčam zúčastniť sa tohto najväčšieho stretnutia mladých na svete.”
Martin P.
„Na stretnutí s pápežom Františkom som cítila veľký pokoj,
lásku, súdržnosť a milosť. Tiež istotu vo večný život a obrovskú silu mladých ľudí.”
Mária B.

Bdenie so Svätým Otcom v tme a pri sviečkach

Státisíce pútnikov sa presúvalo po diaľnici, ktorú pre dopravu
uzatvorili
„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ Veršom z Evanjelia podľa Matúša privítal Krakov
v posledný júlový víkend pútnikov z celého sveta. Oficiálna slovenská registrácia na najväčšie celosvetové stretnutie
mladých ľudí s pápežom sa začala už v novembri minulého
roku. Medzi približne dva a pol miliónmi účastníkov boli
aj pútnici z varínskej farnosti. So svojimi pocitmi a duchovnými zážitkami z výnimočných Svetových dní mládeže, sa podelia v krátkych príspevkoch.

„Zúčastnil som sa tam ako dobrovoľník. Bol som asi
v 40-člennej skupinke organizátorov. Po zaregistrovaní
a oboznámení sa s programom a našimi úlohami sme sa
pustili do práce. Pomáhali sme pri usmerňovaní a presúvaní
mladých počas návštev pamiatok, pri svätých omšiach a spovedaní. Nástup sme mali o šiestej ráno a končili sme okolo
polnoci. Mali sme aj krátke prestávky, potom postaviť stan
a šup do spacáku.”
Peter Z.
„Patrím už do strednej vekovej kategórie, ale aj tak som neodolala a využila túto možnosť putovať do Krakova. Prežívala
som tam veľkú radosť z množstva duchovne zapálených mladých ľudí, nadšených pre Krista. Svätý Otec ma oslovil svojím
jednoduchým a pokorným prístupom. Bohu vďaka za neho.”
Anna B.

„Bol to naozaj skvelý čas, kedy som sa mohla zabaviť s priateľmi, ale aj spoznať bližšie samú seba. Spoznala som mnoho
ľudí z iných národností.”
Maťa B.

„Svetových dní mládeže som sa zúčastnila prvýkrát. Mala
som tam dobrý pocit a radosť v srdci. Uvedomila som si tam,
že Boh je všade a najmä to, že pôsobí cez druhých ľudí. Bol
to pre mňa čas na hľadanie Boha v iných ľuďoch, za čo som
Bohu veľmi vďačná, že mi to dal pocítiť.”
Danka K.

,Svetových dní mládeže som sa zúčastnil druhýkrát. Tak ako

Zdroj: J.T.
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rozhovor
Najskôr nás chatár nepustil do chaty, potom nám pri
odchode hral na harmonike
Turisti z Varína sú združení v turistickom klube TJ FATRAN
VARÍN, ktorý zaznamenal už viacero náročných a úspešných
výstupov. Do súčasnosti zorganizovali už vyše 150 turistických
alebo kultúrno-poznávacích zájazdov. Populárne sú najmä
autobusové zájazdy do Álp, ktoré sa obsadzujú veľmi rýchlo.
O začiatkoch klubu, výletoch, náročných výstupoch a zážitkoch
porozpráva jeho dlhoročný predseda p. Ľubor Panáček.

Na horskej chate Karl-Volkert-Haus pod Grossglocknerom
Aké boli začiatky klubu a kedy ste začali s turistikou?
Ťažko hovoriť o roku vzniku turistického klubu. Turistika
vo Varíne začala v medzivojnovom období ako Slovenský
skauting. Potom prišla vojna, niektorí ostali v skautingu,
ale skôr sa jeho činnosť prerušila. Po vojne ešte nejaký čas
fungoval, potom ho zrušili. Veľa ľudí sa naďalej venovalo
turistike, ale už pod Československým zväzom telesnej
výchovy a športu. Ten vznikol po vojne a delil sa na viacero
oddielov, napr. súťažný lyžiarsky alebo turistický, ktorý
bol ešte delený na vysokohorskú turistiku (VHT), vodnú
turistiku a horolezectvo. Nesúťažné oddiely sa neskôr
zlučovali, pretože ich správa bola po finančnej a organizačnej
stránke náročná. Niektorí členovia trénovali v domácom
prostredí, iní museli za tréningom cestovať. Vodné športy,
VHT, horolezectvo a lyžiarska turistika ostali ako samostatné
sekcie pri telovýchovných jednotách. S turistikou som začínal
v roku 1965, kedy som absolvoval školenia a o rok neskôr som
dostal preukaz značkára, ktorý mám doteraz. Už zo strednej
školy sme chodili značkovať a opravovať stovky kilometrov
turistických chodníkov. Isté roky sme boli združení v TJ
Lokomotíva Žilina.
Ktoré domáce a zahraničné pohoria ste už navštívili?
Na Slovensku už prakticky všetky pohoria, napr. Vysoké
a Nízke Tatry, Slovenské rudohorie, Malá a Veľká Fatra,
Beskydy, Javorníky, Biele a Malé Karpaty, Štiavnické
vrchy. V Česku sme prešli Adršpašské skaly, v zahraničí
organizujeme výlety do Rakúskych, Talianskych,
Švajčiarskych a Slovinských Álp. Mne sa ešte podarilo
navštíviť Pyreneje v Andorre.
Ktoré ťažké trasy, výstupy a steny ste zdolali počas týchto
zájazdov?
V domácich Tatrách podnikáme aj 12-hodinové túry. Zo
zahraničia to bol slovinský Triglav (2864 m) v Julských

Alpách. Výstup sme začali okolo piatej ráno a vrátili sme
sa okolo šiestej večer. Taktiež aj Dachstein bol náročný.
Podnikli sme výstup aj na 3798 m vysoký Grossglockner.
To je záležitosť na viac dní, nedá sa naň vyjsť za jeden
deň. Buď sa spalo na chate, alebo väčšina stanovala vonku
v snehu. Niektorým sa podarilo dosiahnuť jeho menší vrchol
Kleinglockner, ale väčšina došla len po chatu. Ešte dávnejšie
som na vrchole stál aj ja, ale to som bol súkromne, nie v rámci
nášho klubu. Poskytol som teda informácie a podklady z tej
mojej predošlej cesty. Medzi ďalšie výpravy s náročnejším
lezením patrí určite tá zo Chamonix, kde sme zaznamenali
úspešné výstupy na najvyšší alpský vrch Mont Blanc (4810
m), kde sa aj mne podarilo vyjsť hore. V Rakúskych Alpách
sme vystúpili napríklad na Elferspitze (2505 m), v rakúskych
Totes Gebirge sme preliezli ferratu Grosser Priel a vyliezli na
vrchol Spitzmauer (2446 m). V rakúskych Stubaier Alpen
sme preliezli napríklad ferratu Elfer Nordwand.
Zameriavate sa výhradne len na turistiku?
Výlety máme rozdelené na dve skupiny. Jedna je čisto turistická
a druhá kultúrno-poznávacia. Každý rok organizujeme jedny
aj druhé. Navštívili sme napríklad Devín, Gabčíkovo, Banskú
Štiavnicu sme si nechali na viac dní, nedá sa stihnúť za jeden
deň. Najprv sme si prezreli mesto, potom bane a galériu,
ľudia z toho boli vtedy nadšení. Ďalej Sitno, Sklené Teplice,
Levoču, Spišský hrad, Arborétum Mlyňany, Topoľčianky,
Červený kláštor… Je toho veľa, už aj pozabúdame, kde všade
sme boli.

Výstup na Mt. Blanc
Podľa čoho vyberáte pohoria, ktoré navštívite?
Vždy sa pýtame ľudí dopredu, kam by chceli ísť. Aj na tom
stretnutí začiatkom roka. Mojou snahou je, aby sme robili
systematické výlety do jednotlivých horstiev. Minulý rok
sme sa venovali Veľkej Fatre a jej hrebene sme postupne
prechádzali, nadväzovali na seba a neskákali sme tak horedole. Takto postupne nadväzne sme prešli celé Nízke Tatry,
Roháče, Javorníky a Beskydy. Ľahšie túry plánujeme na jar
a na jeseň. Náročnejšie terény a vyššie horstvá nechávame
na leto, kedy je lepšie počasie a máme časovú rezervu pred
zotmením. Boli sme na jeseň v Nízkych Tatrách, kde sme si
urobili kratšiu túru. Po zotmení sme sa išli ešte okúpať. Alebo
v Oraviciach, jedni sa išli kúpať, iní na bežky alebo na túru.
Tento rok sme boli v Pieninách a bolo veselo, pretože starší
turisti, ktorí s nami pravidelne chodievajú, zobrali vnúčatá.
Bol to kultúrno-poznávací zájazd. Raftovalo sa na Dunajci,

Varínčan
stanovali sme v kempingu a večer sme posedeli pri ohníku.
Stretávajú sa členovia klubu aj pri iných príležitostiach?
Napríklad na guláške. Vždy koncom januára – začiatkom
februára sa stretávame vo Varíne na príjemnom posedení,
kde si členovia klubu podonášajú fotografie z výletov, ktoré
premietame a následne spomíname na naše úspešné výlety.
Tam všetkých oboznamujeme s programom výletov na
nasledujúci rok.
Zaujímajú sa ľudia stále o autobusové zájazdy?
V posledných rokoch už nie je o zájazdy taký veľký záujem
zo strany Varínčanov ako kedysi. Najprv zaplníme autobus
Varínčanmi, ale aby cesta nevyšla draho, musíme miesta
doplniť. Vychádza to tak, že v autobuse je vždy asi 60%
ľudí z okolia. O výlety do Álp je však veľký záujem, už na
spomínanom novoročnom stretnutí sa ľudia prihlasujú
a väčšinou sa Alpy úplne obsadia už vtedy.
Koľko výletov ste už doposiaľ zorganizovali?
Každý rok ideme približne na osem väčších túr a zájazdov,
ostatné menšie výlety do okolia už ani nepočítame. Tieto
výlety plánujeme približne 20 rokov, takže dokopy by sme
ich narátali vyše 150.
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Z horskej chaty Karl-Volkert-Haus spod Grossglocknera
nám poslali pohľadnicu ako blahoprianie k novému roku.
Písali, že si na nás pamätajú ako na veľmi dobrú skupinku
a pozývajú nás na ďalšiu návštevu.
Ja mám peknú spomienku a zážitok z gréckeho Olympu, ktorý
leží blízko mora a je takmer celý rok zahalený v oblakoch.
Gréci majú bájku, podľa ktorej bohovia z Olympu prijmú
medzi seba toho, komu sa podarí vyjsť na túto horu a bude
jasné počasie. My sme mali krásne počasie bez jediného
mraku. Dole bolo asi 36 stupňov a hore primrznuté. S týmto
sa spája aj ďalšia príhoda. Ešte pred odchodom som išiel
do Bratislavy po vycestovaciu doložku. Batožinu som už
mal na bratislavskej stanici v úschovni. Celý deň som sedel
u policajtov na stanici, pretože mi ju nechceli vydať a tvrdili,
že oni ju nemajú a musela by prísť z Banskej Bystrice. Sedel
som tam od rána od ôsmej do štvrtej podvečer. Tesne pred
fajrontom zrazu povedali, že im naozaj prišla a konečne som
ju dostal. Kebyže tam nevydržím trpezlivo čakať toľko hodín,
nikam by som nešiel.

Ako je to s úrazmi?
Veľmi si cením, že turisti na našich výletoch neriskujú
a zatiaľ sa nám, chvalabohu, nestali žiadne ťažšie úrazy.
Sem-tam sa prihodí spadnutie, pošmyknutie, natiahnutý
sval alebo odrenie kolena. Členovia sú skúsenými turistami
a trasu si dopredu naštudujú, takže vedia, do čoho idú. Vedia
odhadnúť svoje možnosti či ísť na klasickú turistiku, ferratu,
alebo ťažšie lezenie. Vrcholy majú väčšinou viacero rôzne
náročných výstupových trás, takže ľudia sa dolu vždy podelia
a každý si vyberie podľa náročnosti.
Čo zaujímavé ste počas výletov zažili, čo sa nedá
nespomenúť?
V roku 2013 nás nechcel chatár pustiť do rakúskej horskej
chaty Elferhütte. Mali sme problémy s českými turistami.
Nakoniec sa všetko vyriešilo a tento chatár urobil krásne
gesto. Po štvordňovom pobyte na chate, keď sme stáli dolu pri
autobuse na odchode, prišiel dolu a na rozlúčku nám zahral
na harmonike. Bol s nami ako s ubytovanou skupinkou veľmi
spokojný. Z našich topánok vytvoril srdce a táto fotografia je
dodnes na oficiálnej stránke chaty.

Štyria lezci v stene na Elferkofel
Ďalšia pekná príhoda je z rakúskej horskej chaty Jamtalhütte.
Prvý deň po príchode bolo hrozné počasie a riadne pršalo.
Všetci ubytovaní Rakúšania a Nemci ostali na chate a spolu
s chatárom neverili, že to na druhý deň riskneme do takého
počasia. Slováci sme všetci do nohy odišli. Ráno po búrke
sa nádherne vyčasilo, prišlo krásne počasie a Alpy sa ukázali
v plnej paráde. To bola radosť pozerať sa na tie výhľady. Pri
návrate už bola polovica osadenstva chaty opitá. Chatár nám
najprv predtým neveril, ale potom si veľmi vážil, že sme sa
odhodlali ísť a každého jedného nás po krásnej túre privítal
štamprlíkom.
Topánky v tvare srdca na chate ElferhÜtte

text: Juraj Tichý
foto: archív turistického klubu
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Tradičný guláš MO-MS vo Varíne 2016
Už sa stalo tradíciou, že v čase slávenia
sviatku sv. Cyrila a Metoda sa stretáva
na guláši partia členov Miestneho
odboru Matice Slovenskej vo Varíne.
Okolie chaty už od rána rozvoniavalo
vôňou duseného bôčiku, pečených
špekáčikov a variaceho sa guláša.
Príchodom dvanástej hodiny sa začali
zbiehať účastníci akcie, členovia
MO Matice Slovenskej a ich rodinní
príslušníci. To už varenie gulášu
finišovalo, hlavným šéfkuchárom
nebol nik iný, ako už tradične
osvedčený Peter Freudenfeld. Pravdu
povediac, my mladší členovia sme
s údivom sledovali, ako niektorí
členovia v dôchodkovom veku
prišli do prostredia v horách na
bicykli alebo peši. Všetkým nám po
chutnom guláši dobre padlo chladené
pivko alebo vínko. Pred jedlom sme
sa spoločne pomodlili a uctili sme si minútou ticha pamiatku
na nášho zosnulého člena Števka Cvachu, ktorý večne zostane
v našich srdciach. Je neskutočný zážitok počúvať zážitky
a spomienky našich starších priateľov, ktorí si pamätajú
príbehy a historky o Varíne z čias, keď sme my mladší neboli

ešte narodení. Panovala dobrá a priateľská nálada v kruhu
ľudí, čo sa spolu stretávajú dlhé roky a spájajú ich spoločné
záujmy. Na záver nesmela chýbať spoločná fotka a už teraz
sa všetci tešíme na niektoré z našich pravidelných stretnutí
a samozrejme na ďalší ročník nášho každoročného guláša.
Ľubomír Sečkár

VATRA ZVRCHOVANOSTI ZAHORELA AJ VO VARÍNE
Miestna organizácia Slovenskej národnej strany vo Varíne pri
príležitosti 24. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti
Slovenskej republiky zapálila dňa 15. júla 2016 vo Varíne nad
záhradkárskou osadou Vatru zvrchovanosti.
Na podujatí sa zúčastnili nielen Varínčania, ale aj ľudia
z okolitých dedín, ktorí si prišli uctiť tento významný
medzník v novodobej histórii Slovenska. K dobrej nálade
prispelo aj počasie, ktoré prialo stretnutiu pod holým nebom.
Touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým
členom, sympatizantom a priateľom SNS za pomoc pri
organizovaní tohto slávnostného podujatia. Vďaka patrí
aj DHZ Varín za dohľad nad vatrou, starostovi Obce
Varín a Jožkovi Ďugelovi za sponzorský príspevok, Hanke
a Stankovi Milovcom za pripojenie sa k elektrickej energii,
dychovej hudbe Varínčanka a Igorovi Cvachovi za kultúrne
oživenie akcie, priateľom, ktorí nechceli byť menovaní
a samozrejme tiež všetkým tým, ktorí prišli, podporili túto
akciu a svojou dobrou náladou sa postarali o to, aby tento
letný večer patril medzi tie krajšie a spokojnejšie v našej obci.
Bolo mi potešením…

Dobrá nálada aj so zákuskami

S vďakou Mariana
Bohačiaková - predseda
MO SNS Varín,
poslankyňa Obecného
zastupiteľstva vo Varíne
S krajským podpredsedom SNS a okresným predsedom SNS

Varínčan
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Malofatranské kopce opäť preverili odolnosť a vytrvalosť
V prvý júlový víkend sme si ani tento rok nenechali ujsť
mimoriadne obľúbenú Malofatranskú päťdesiatku, ktorá je
o rok mladšou sestrou známejšej MF stovky. O populárnosti
horského ultratrailového behu Malou Fatrou svedčí jeho
úplné vypredanie v priebehu 22 minút. Na štart oboch trás sa
postavilo takmer 300 pretekárov z viacerých krajín.

Štart a úvodný symbolický výbeh ku soche Jánošíka
Tretí ročník 50 km trasy a štvrtý ročník 100 km trasy začal
v centre Terchovej symbolickým výbehom ku soche Jánošíka.
Po ňom sme sa dostali asfaltkou do Starého dvora, odkiaľ sme
prešli na bočný hrebeň cez Baraniarky, kde už začalo úradovať
ostré slnko a vzduch sa poriadne zohrial. V náročnejšom
skalnom úseku s reťazami si jeden pretekár poranil hlavu,
vďaka čomu vznikali menšie zástupy a tempo sa zmiernilo.
Najdlhším klesaním na trase sme sa dostali do Vrátnej, odkiaľ
sme po občerstvení svižne prebehli cez Chatu pod Grúňom,
Štefanovú, Horné diery až do sedla Medzirozsutce. Úsek
cez Diery sa šliapal asi každému dobre, keďže sa šlo v tieni
a stále popri studenom potoku. Nasledovali však náročné
úseky – a to výbeh a zbeh Rozsutca so Stohom. Medzi týmito
kopcami bola v Medziholí občerstvovačka, ktorú sme vďačne
využili, pretože nasledoval úsek až na Chatu pod Chlebom,
kde sa okrem klasickej občerstvovačky dalo poliať studenou
vodou, čo bol skvelý budič do nasledujúcich kilometrov.
Každá chyba, ako napr. nepravidelný príjem tekutín,
hladovka, prepálenie tempa, mohla človeka okamžite vyradiť
a znemožniť mu úspešné absolvovanie trasy. Po červenej sme
pokračovali posledným stúpaním na trase až na Malý Kriváň,
odkiaľ sa klesalo až do cieľa. Na hrebeni začalo trochu fúkať,

čím sa zmiernil pocit grilovania počas celého dňa. Traverzom
Stratenca a Suchého sme sa „behavým“ terénom dostali na
zelenú a následne na Chatu pod Kľačianskou Magurou. Cieľ
cca 54 km trasy s prevýšením +4340 m bol v obci Lipovec,
kam sme dobehli po žltej značke cez Panošinú a pamätník
neznámeho vojaka. To bola zmena oproti minulým
ročníkom, kedy sa pokračovalo cez Chatu pod Suchým až do
Nezbudskej Lúčky.
Po vybehnutí z terénu sme sa nevedeli dočkať studeného
prameňa na začiatku dediny, keďže ostatné pramene na trase
boli vyschnuté. Posledných pár stovák metrov po asfalte a už
bolo z diaľky vidieť cieľ a povzbudzujúcich organizátorov.
Bežci zo 100 km trasy však boli ešte len v polovici a Lipovec
pre nich predstavoval ťažké rozhodnutie odlepiť sa od
občerstvovacích stolov, vstať z tieňa a ísť bojovať ďalej.
Takéto podujatie dokonale preverí vytrvalosť, kondičku,
odolnosť a psychiku. Pretekári si časy z minulých ročníkov
buď zlepšili, zabehli podľa očakávania, alebo, ako niekoľkých
bežcov, zmohla kríza a toto vytrvalostné podujatie
nedokončili.
Vďaka patrí celému organizačnému tímu a najmä ochotným
dobrovoľníkom, vďaka ktorým je tento horský beh, alebo
pre niektorých prechod, veľmi obľúbeným medzi ostatnými
podujatiami na slovenskej ultratrailovej scéne. Jednoducho,
treba to zažiť.
JT
zdroj: vetroplachmagazin.sk

Pretekár zbieha z Veľkého Rozsutca

knižnica pre seniorov
Milí seniori, každú stredu od 14.00 do 16.00 hodiny vás radi privítame v
obecnej knižnici. V príjemnom prostredí si pri občerstvení môžete prečítať
aktuálnu tlač, časopisy, zapožičať knižku. V septembri čakajú na vás úplne
nové knižné tituly. V prípade záujmu vám premietneme film, zorganizujeme
besedu, prednášku, výstavu i výlet.
Tešíme sa na vaše návrhy a na spoločné stretnutie!
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Poľské Vysoké Tatry
Pred šesťdesiatimi rokmi sa šesť odvážnych varínskych
turistov vydalo na náročnú túru po hrebeňoch Poľských
Tatier. Dňa 21. 1. 1956 som sa zúčastnila na plenárnej
schôdzi turistickej sekcie KVTVŠ – Krajský výbor telesnej
výchovy a športu v Žiline, na ktorej oznámili členovia horskej
služby Vysokých Tatier informáciu o otvorení hraníc v Lysej
Poľane do Poľských Tatier pre organizovaných turistov na
spoločnej priepustke. Pre Slovákov sa tak naskytla prvá
možnosť spoznať krásu poľských Vysokých Tatier. Okamžite
som prihlásila našich Varínčanov z turistického oddielu TJ
Sokol Varín: predsedu odd. p. Františka Sporinu, študenta
Františka Bugáňa a mojich spolužiakov Ondreja Mestického,
Ondreja Bugáňa, Miroslava Freundefelda a vedúcou skupiny
som bola ja, Elena Fitošová, rod. Saláthová.

Radosť na rampe
Začali sme vo voľnom čase trénovať po hrebeňoch Malej
Fatry. Atraktívna hrebeňovka Poľských Tatier dostala na
znak svojej exponovanosti a náročnosti názov „Orlia Perč Orlia prť“, v preklade Chodník orlov. Orlia prť je technicky
najťažší a zároveň najkrajší turistický chodník, vinie sa po
hrebeňoch štítov nad priepasťami, cez sedlá, žľaby a veže od
sedla Zawrať (2159 m n. m.) až po sedlo Krzyzne (2112 m n.
m.). Jednosmerná a jednodenná túra za krásneho počasia.
Na mnohých miestach je zaistená pomôckami: reťazami
a kramľami. Na trase sa dvíha masív Malého Kozieho
vrchu (2228m n. m.), nasledujú prekrásne Granáty, ktoré
sú trojvrcholovým štítom (Zadný Granát – 2240 m n. m.,
Prostredný Granát 2235 m n m. a Krajný Granát 2225 m n.
m.).
V jeden pekný letný týždeň v roku 1956 sa začal náš výlet do
Vysokých a Poľských Tatier. V Starom Smokovci v Horskej
službe sme nahlásili svoju plánovanú cestu, prevzali mapu
so zakreslenou trasou a potvrdenky o zaistení ubytovania
na chatách. Presunuli sme sa na colnicu Lysá Poľana a začali
svoju turistickú túru okolo Rybieho potoka na chatu pri
Morskom oku, ktorá je najstaršia v Poľských Tatrách
postavená v roku 1874. Pri úžasnom pohľade na hladinu
plesa Morské oko, kde sa odrážali Mengušovské štíty a celý
hrebeň Rysov sme ukončili deň. Na druhý deň ráno sme
vystúpili na Prelez Szpigeasowa, do doliny Piatich Poľských
plies. Počas prechodu cez hrebeň nastalo milé stretnutie
s poľskými turistami a následne postupne schádzame do
doliny. Nastávajúci deň je najnáročnejší, ale aj najkrajší,
stúpame náročným chodníkom na výstup k „Orlej prti“.
Počas výstupu p. Sporina fotografuje chlapcov, oni sa smejú,

aby nachýlil aparát a uvidíme v pozadí nebo, ako keby sme už
boli hore. Pri výstupe musel každý byť odkázaný sám na seba,
istíme sa reťazami, kramľami, nohy stúpajú po úzkej rímse,
schádzame do žľabu a zase výstup na hrebeň . Pri náročnej
trase nie je miesto na rozhovor o prežívaných pocitoch. Na
skalnatom hrebeni sa objavil krásny fialový ostrovček astier
alpínskych. Slávna Orlia prť sa vinie po hrebeňoch štítov,
prechádzame ku Koziemu hrebeňu, Granáty a následne
hľadáme správny zostup do doliny Gasienicowej. Vynára sa
nám krásny pohľad na najkrajší vodopád Siklawa v Poľských
Tatrách, ktorého výška je 64 m. Po zostupe sa nám ukáže
krásne okolie Čierneho plesa (Czarny staw), v západnej časti
sa nachádza Kurtkowiec oligotrofné pleso, je to najvyššie
položené pleso v Poľsku 1889 m n. m., s priezračnou vodou
a z dôvodu vysokej koncentrácie kyslíka sa v ňom nerozvíja
život. Posledný deň navštívime krásne horské mesto Zakopané
s osobitou architektúrou a goralským folklórom, odchádzame
na zubačku Gubalovka a kocháme sa posledným výhľadom
na mesto a jeho okolie. Nad mestom sa vypína vápencový
vrchol Giewont (1895 m n. m.), na ktorom je upevnený
železný 17 m kríž. Večerné stretnutie pri goralskej muzike
s členmi horskej služby zo Slovenska a Poľska. Posledné
ráno prichádzame lanovkou na Kaspov vrch 1987 m n. m.,
a odtiaľ už kráčame po hranici poľsko-slovenského územia.
Na slovenskej strane sa zvažuje prudký svah s chodníkom do
hlbokej a dlhej Tichej doliny, pri zostupe počujeme výstrel,
pohraničná hliadka nás videla. Všetci sa preľakli a vzniklo
mnoho vážnych i humorných otázok, napr. či nás môžu
zastreliť? F. Sporina pokojne odpovedá: „Už nie, veď sme
na našom území, to je len oznam na colnicu, kde nás budú
čakať.“ Na začiatku Podbanskej doliny vidíme veľkú rampu
a vedľa nej malý domček s názvom colnica, vo dverách nás
čaká colník. Prejdeme všetci do malej miestnosti s veľkým
stolom, dostaneme príkaz od colníka zložiť ruksaky. Jeden
z ruksakov si vyberie a vysype obsah na stôl, ostalo veľké
ticho, nastáva otázka: „Koho je ten ruksak?“ So strachom
v hlase priznávam, že môj. Na to sa ma colník opýta: „Kde
je vodka?“ Skromne odpovedám, že môj otec nepije. Pomaly
si balíme veci a v pozadí počujeme zvuk razítka, pri ktorom
nám všetkým odľahne. Colník nám ešte zapraje šťastnú cestu
a my s radosťou
prekračujeme
rampu. Naša výprava
bola
úspešná
a vraciame sa plní
nových
krásnych
dojmov a letmými
pohľadmi sa lúčime
s končiarmi poľských
Vysokých Tatier.
Spomína Elena
Fitošová (rod.
Saláthová)
Archív fotografií
Elena Fitošová (rod.
Saláthová)
Dvaja Ferkovia – najmladší a najstarší

Varínčan
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krížovka
Pomôcky:
Amma, Alis,
Araks, Nai,
Akša, Adua,

Kopaním
skypril,
skopal

1. časť
tajničky

Český geológ
18. stor.

Varínčan

Vetrom polámaný les
Kartáginec

Poštová
novinová
služba

Výherca z čísla 7-8/2016:
Jakub Bela
„Ak sa budeš trápiť nad vecami, ktoré sa nedajú
zmeniť, …(záver je v tajničke)“
Japonský
ostrov

Ázijské kyslé
mlieko

Jestvuje
Stal sa
živším

Správne riešenie z minulého čísla:
„... a prázdniny plné nádherných zážitkov.“

Starorímsky
úradník

2. časť
tajničky

Mužské
meno

Ak sa budešvylosovaný
trápiť nad výherca
vecami,bude
ktoré sa nedajú
odmenený prémiou
5€
zmeniť....(záver
je v tajničke)

Vlastní

Tamten

Otravné látky

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

Skratka
zbierky

7. časť
tajničky

Meno
Eduarda

Babka,
po nemecky

Autor:
Jozef Blaho

Štvorček
(typ.)

Lalotanie
(expr.)

Autonómna
oblasť

Černošský
kmeň (Guro)

Nech,
po česky

Vysádzal

Meno herca
Pacina

Morský
živočích

Zn. ruských
lietadiel

Role
Austrálsky
papagáj

6. časť
tajničky

Sú zavesené
Merač vody

Vedecky
pozoroval
Otrava (lek.)

Varínčan

Rímska
dvojka

Karbid
kremíka

Čínska droga

Tropický
mravec

Nervozita

Juhoameric.
divá lama

Sušienka

Usadenina
na dne

Filmový mimozemšťan

Nekrčivá
tkanina

Gén,
po česky

Lúčny porast

Ženské meno

Znášajú
utrpenie

Vysušuj

Turecké
mesto

Alpský
škriatok

Akže

Útok,
po rusky

5. časť
tajničky

Smeroval
hovor.)
Časť
oblúkovej
konštrukcie

Údenina

Nepoľuje

Varínčan

Rieka v Arménsku

Exmetropola
Barmy

Nestraš

3. časť
tajničky

Mys

Podujatie

Boh neba
Dogonov

Matka
Romula
a Rema

Typ ruských
lietadiel

Krík

Ruská rieka

4. časť
tajničky

Japon. dĺž.
miera

Peňažná
hodnota

Dub, po anglicky

Níl,
po česky

Meno
Eduardy

Neprezradí

Čísel. riadené stroje

Hovorový
súhlas

Angl. mužské
meno

Nežiaduci
radca

Skratka
valuty

Deciliter
(hovor.)

Odťali

Druh zeminy

Talianske
ženské meno
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SKAUTSKÝ TÁBOR

Členovia 152. zboru Javorov od najmenších vĺčat cez
odvážnych skautov až po nenahraditeľných roverov sa tento
rok už po tretíkrát zúčastnili skautského tábora. Tento ročník
bol iný ako tie predchádzajúce, lebo sme nezašli ďaleko, ale
iba kúsok nad Varín, konkrétne na chatu Fatranku. Ujovi
chatárovi veľmi ďakujeme, celý čas sme mali všetko, čo sme
potrebovali.
Všetko to začalo 1. augusta, keď rodičia odprevádzali svoje

deti s obrovskými ruksakmi na parkovisko pod farou. Boli
plní očakávania, čo tento týždeň prinesie a hlavou im vírili
otázky: „Kam to svoje deti púšťame? Do koho rúk ich
zverujeme? Čo tam budú robiť?“ Aspoň na jednu z otázok sa
nám podarilo odpovedať hneď v úvodných chvíľach. Vĺčatá
a skauti si posadali na karimatky a sledovali divadlo, ktoré si
pre ne prichystala naša milovníčka modelov lietadiel, Majka.
Dozvedeli sa, že sa nachádzajú v čase 1. svetovej vojny a musia
sa vysťahovať do dedinky Underfir (under- pod, fir- jedľa),
kde budú v bezpečí. Každý dostal menovku, pochytali sme sa
za ruky a vyrazili v ústrety dobrodružstvu. Na chate ich čakala
pani domáca (Lucka Chovanová), ktorá ich oboznámila
s miestnymi pravidlami, ale čo bolo najdôležitejšie, zoznámili
sa aj so 4 súrodencami, ktorí boli pre náš príbeh neobyčajne
dôležití. Peter (Lukáš Novák), Susan, Edmund a Lucy. Bližšie
sa nám predstavili pri večernom programe pri táboráku
skvelou módnou prehliadkou.
Druhý deň sa začal dosť prekvapivo. Lucy (Maťka Halúsková)

tvrdila, že našla v skrini (spoločenskej miestnosti) zázračnú
krajinu. Nikto jej to samozrejme neveril, prečo by aj, samotné
deti boli to miesto skontrolovať a nič nenašli. Aby sme ju
potešili, tak sme sa zahrali schovávačku. To však bolo prísne
zakázané a keď to zistila pani domáca, utekali sme sa schovať
do skrine. Ale ako je možné, že sa tam vmestilo všetkých
40 účastníkov? Lucy mala pravdu, boli sme v zázračnej
krajine, v Narnii, o ktorej nám viac povedal faun pán
Tumnus (Evka Halusková), ktorého sme tam stretli. Bola
v nej hmla, cencúle, snehové vločky a tiež dosť nebezpečná
guľovačka. V rámci spoznávania tejto krajiny sme si obuli
pevnú obuv, nastriekali sa od hlavy až po päty repelentom
a vybrali sa spolu s našou úžasnou zdravotníčkou Betkou
vonku na bylinky. Veľa sme sa naučili (dokonca aj my veľkí
sme sa často nestíhali čudovať, čo všetko okolo nás rastie).
Následne nám brat Onder ukázal, ako si urobiť nenáročné
ohnisko v prírode, ako na ňom uvariť čaj z byliniek, ktoré
sme si sami nazberali a ako po sebe nezanechať nijaké
stopy. Prečo? Lebo skaut zanecháva miesto, kde si urobil
ohnisko v rovnakom alebo lepšom stave, ako bolo predtým.
Vyvrcholením bola príprava vlastných čajovní, v ktorých sme
uhostili našich vedúcich a tetu kuchárku. Tej sa tiež chceme
veľmi poďakovať. Mala jednu z najťažších úloh, ulahodiť
našim žalúdkom, ktorú zvládla na výbornú. Myslím si, že
všetci sme si obľúbili večery pri ohni. Tento raz sme si my,
nenahraditeľní roveri, prichystali tieňové divadlo, v ktorom
sme rozpovedali príbeh o tom, čo je to Narnia?, kde sa vzala?,
prečo je v nej stále zima?, a prečo sme sa do nej dostali cez
skriňu? Vĺčatá a skauti sa zoznámili aj s bielou čarodejnicou
Jádis (Majka Rafajdusová). Napriek všetkej našej snahe
ju v divadle vykresliť ako zlú a nemilosrdnú samozvanú
vládkyňu, na záverečnej klaňačke niekto z malých divákov
vykríkol: „Ja ťa mám najradšej!“
Streda bol veľmi fyzicky náročný deň. Síl bielej čarodejnici
ubúdalo, čo sa prejavilo na počasí. Bolo krásne teplo. Zbalili
sme si malé ruksaky a putovali cez lúky a iné porastené
priestranstvá. Na tejto ceste sa však udialo viacero veľmi
dôležitých vecí. Stretli sme sa s manželmi Bobrovcami (Sisa
Franeková a Nika Cvachová), ktorí nás pozvali do svojho
domu a odostreli proroctvo, ktoré hovorilo, že len dvaja
synovia Adama a dve dcéry Evy môžu poraziť Jádis a priniesť
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Narnii mier. A tiež nám oznámili, že Aslan, právoplatný
kráľ Narnie, na nás čaká vo svojom tábore. Konečne začalo
všetko dávať význam. Bobrovcov si samozrejme hneď
všetci obľúbili. Ani sa im nečudujem. Mne tiež neobyčajne
prirástli k srdcu. Počas prestávky na obed sme si však
všimli niečo znepokojivé. Edmund (Marek Cvacho) zmizol.
Deti museli rýchlo dojesť a ísť ho hľadať. Po čase ho naozaj
našli. Bol s bielou čarodejnicou, ktorá povedala, že ich
zradil za cukríky. Vĺčatá a skauti aj napriek tomu Edmunda
oslobodili a putovali spolu s ním do Aslanovho tábora. Ten
sa rozprestieral v priestoroch Starého hradu. Aslan (Jakub
Rafajdus) prichádzal s mohutným revom a potriasal svojou

vznešenou hrivou. Prišla však aj Jádis, ktorá tvrdila, že podľa
zákonov Narnie je krv každého zradcu jej. Aslan s ňou dlho
rokoval, potom odišla. My sme zišli na lúku, kde sme si opiekli
špekačky a súťažili v rôznych disciplínach (streľba z luku,
vzduchovky, bojovka, hry na pozornosť). Napokon sme
sa vydali naspäť na chatu. Ťahala nás tam najmä predstava

Po víkende pri kontajneroch na
Starohradskej ulici pod horárňou
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postele a teplej večere. V noci sa udialo niečo strašné. Všade
bol hukot, hrmot a bolo počuť niečie hlasy. Čo to bolo?
Vo štvrtok pri raňajkách nám Lucy a Susan (Miška Nováková)
prišli povedať, že Aslana, ktorý sa obetoval namiesto
Edmunda, zabila zlá čarodejnica. Lenže Jádis nepochopila
cenu obety. Keď nevinný zomrie za vinného, samotná smrť
odvráti svoju tvár. A tak, ako sedeli pri ňom, kamenný stôl
pukol a Aslan ožil. Našou dnešnou úlohou bolo poriadne sa
pripraviť na záverečný boj s bielou čarodejnicou. Vyskúšali
sme si postreh pri hre s balónmi ale aj kondičku, skautskú
prax či zručnosť.
Piatok bol veľmi dôležitý deň. Hneď ráno sme sa zišli na lúke,
kde sme urputným bojom porazili Jádis. Trón Narnie ostal
voľný. Deti dostali za úlohu pripraviť prírodné koruny pre
jej 4 nových vládcov. Poobede sme sa zúčastnili slávnostnej
korunovácie a tým uzavreli tému tohto tábora. Samozrejme,
naša hymna na záver nemohla chýbať. To však nebolo
najdôležitejšie, čo sa v tento deň stalo. Večer totižto vĺčatá
skladali sľub a 5 skautov zložilo skautský sľub. Napriek tomu,
že hlásili dážď, nás elegantne obišiel a tak nič nenarušilo
priebeh tejto slávnostnej chvíľky.
Sobota bol deň venovaný návštevám, na ktoré sme sa chystali
už od rána. Upratovali sme izby najlepšie ako sme vedeli
a skautky z družiny Kvapiek prichystali program pre rodičov.
Klobúk dole, Kvapky, zvládli ste to bravúrne.
Je tu nedeľa a s ňou aj posledný deň na skautskom tábore.
Skontrolovali sme, či sme si nič nezabudli a išli na svätú omšu
do varínskeho kostola, ktorá bola oficiálnym ukončením
tohto ročníka. Teraz nám nezostáva nič iné, ako sa opäť
tešiť na budúci rok, na nástupy pri stožiari, ranné rozcvičky,
táboráky, pesničky s gitarou a na všetko, čo v sebe zahŕňa
atmosféra skautského tábora.
Sisa Franeková a 152. zbor Javorov Varín

Smutný osud Črepníkov na
hrnčiarskej ulici
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z výletov detí
Na 10 prázdninových dní ponúkla Obec Varín deťom tematické výlety. Počas jedného júlového a jedného augustového týždňa
skupina detí absolvovala výlety do okolia Varína. V prípade nepriaznivého počasia mali pripravený náhradný program
v knižnici. V utorok 16. augusta bol pre deti zabezpečený autobusový zájazd do Vychylovky. Voľné miesta v autobuse doplnili
starší občania. Okrem jazdy vláčikom a prehliadky skanzenu vo Vychylovke sa účastníci výletu zastavili aj v Novej Bystrici pri
kaplnke sv. Lazara z Betánie a pri Slovenskom orloji v Starej Bystrici.					
foto TR, MT
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