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Nové detské ihrisko
V obci pribudlo detské
ihrisko

Nové detské ihrisko bolo vybudované v parku na Námestí
sv. Floriána, kde už jedno malé ihrisko slúži deťom dávnejšie. Toto
bolo dosť vyťažené a navštevované, preto sa obec rozhodla ho doplniť o ďalšie. Veď v parku je živo a veselo od jari do jesene, tak nech
majú deti ešte viac možností na hru a šantenie.
Detské ihrisko v cene 15 500,– eur bolo vysúťažené v spolupráci
s KIA MOTORS Slovakia. KIA MOTORS prispela sumou 7000,–
eur, čo predstavuje 45 % krytia finančných nákladov. Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schválilo na dofinancovanie ihriska sumu
8 500,– eur. Zostavu nového detského ihriska tvoria hrady, preliezačky, šmýkačka, tunel a hojdačka. Dopadové plochy ihriska sú odpružené gumenou dopadovou vrstvou, ktorá je zároveň priepustná,
aby nedochádzalo k vytváraniu a státiu vody.
Pre komplexnejšie doplnenie oddychovej zóny pre deti a ich rodičov obec dobuduje a navýši aj počet lavičiek v parku. Tešíme sa,
že ihriská v parku sú často navštevované a slúžia najmenším.
MW, foto: MW
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Spoločenská rubrika
Narodili sa:

Cintorín – miesto, kde v spomienkach

Lucia Kyselová
Matúš Mulinka
Ema Bugáňová

Opustili nás:
Emília Barancová
Ferdinand Mintách
Jolana Androvičová

* 09. 10. 1948
* 28. 11. 1959
* 31. 1. 1938

† 06. 10. 2016
† 10. 10. 2016
† 24. 10. 2016

Zosobášili sa:
Ing. Matej Frtús a Mária Peknušová 1. 10. 2016
Andrej Hlucháň a Ing. Martina Waleková 1. 10. 2016
Jaroslav Šlesar a Lucia Ripelová 15. 10. 2016
Michal Kysela a Jana Borisová 15.10.2016

Jubilanti v novembri
Katarína Bugáňová 93
Jozef Tretina 89
Emil Piovarči 86
Anna Malichová 84
Margita Salátová 84
Valéria Staníková 80
Viktória Bohačiaková 79
Ján Majerčík 78
Helena Salátová 77
Jaroslav Vrábeľ 77
Štefan Kubo 76
Helena Cvachová 74
Milan Otruba 74
Marta Panáková 73
Jozef Kabatier 71
Anna Tretinová 71
Alžbeta Bordáčová 71
Kamil Macák 71
Ing. Ladislav Strásky 71
Janka Trizuliaková 71
Zdenka Janková 70
Anna Cvachová 70

ožíva minulosť. Kde pokoj pokrýva odpočinok
telesných ostatkov našich predkov. Návštevy
cintorína a zapaľovanie sviečok na hroboch
charakterizujú prvé novembrové dni. V tichom
zamyslení s modlitbou na perách stojíme pri
hroboch drahých blízkych zosnulých. V mysli sa
nám premietajú spoločne prežité chvíle, na ktoré nám zostali už len spomienky. Kyticou kvetov
si chceme uctiť ich pamiatku. Je dušičkový čas.

Modlitba za ľudskosť
Nevyjedz z taniera, čo patrí iným.
Mysli na chudákov uprostred zimy.
Dožič aj inému kus jeho šťastia,
a ver, že dobré sny sa ti raz vrátia.
Neklam, že nemáš dosť, máš, čo ti stačí.
To, čo máš navyše, musíš vždy strážiť.
Pohlaď svet dlaňami, na to ich máme
a prilož dobrý liek vždy k ľudskej rane.
Neober celý strom, neotráv studňu.
Aj keď si vysoko, skloň sa k nej ku dnu.
Hlt vody tomu daj, kto o ňu prosí
a v srdci nos len to, čo pútnik bosý.
Čo spadlo z neba, do neba sa vráti,
kto iným nedal, akoby sám, akoby sám stratil.
Pozri sa do očí deťom a chorým.
Tým, čo sa chytajú aj slamky v mori.
Skús plachtu rozprestrieť, keď niekto mrzne
a daj mu kus tepla, vždy ľahšie usneš.
Otvor si náručie, môžeš im chrániť.
Tých, čo svet vyháňa a sú tu sami.
Nie, nikdy nešliapme po ľudskej biede,
všetci sme pútnici a nikto z nás nevie
čo prišlo z neba, do neba sa vráti,
kto iným nedal, akoby sám, akoby sám stratil.
Kamil Peteraj
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Dopravné značenie vo Varíne
Určite ste si všimli, že v priebehu tohto roka v našej obci pribudli
dopravné značky, ktoré jasne určujú, spresňujú a sprehľadňujú dopravnú situáciu v našej obci. Teda aspoň by mali.
Osadenie a umiestnenie uvedených značiek, ktoré ešte stále
nie je úplne dokončené, vyplýva z povinností obce, ktorá je podľa zákona povinná mať vypracovaný dopravný generel. Dopravný
generel je záväzný dokument, ktorý určuje dopravné značenie na
území obce. Musí byť vypracovaný odborne spôsobilou osobou
v súlade so zákonom a následne ho musia schváliť príslušné úrady
(napríklad dopravný inšpektorát atď.). Obecný úrad ani obecné
zastupiteľstvo nemajú právomoc takýto dokument schváliť, ale
majú právo schváliť jeho návrh, ktorý do konečnej podoby upravia a pripomienkujú príslušné úrady, ktoré ho následne aj schvália.
A to sa aj stalo. Na základe tohto dokumentu sa osádzali príkazové
a zákazové značky, v najneprehľadnejších križovatkách zrkadlá, ale
aj retardéry.
Najneprehľadnejšia a najkritickejšia dopravná situácia bola, a aj
je na ulici Jozefa Martinčeka, v úseku od požiarnej zbrojnice až ku
parku. Arogancia parkujúcich vodičov v tomto úseku už prekročuje
všetky medze. Chodníky v okolí pizzérie sa stali pre chodcov prakticky nepoužiteľné. Cesty ale nie sú na tom o nič lepšie. Pohodlní
šoféri parkujú v úseku od požiarnej zbrojnice skoro až k obecnému
úradu. Vôbec ich nezaujíma, že obmedzujú, spomaľujú a ohrozujú ostatných vodičov, ktorí v snahe prejsť okolo zaparkovaných áut
musia brzdiť, kľučkovať a prechádzať do protismeru, kde sa stretávajú s protiidúcimi vozidlami. Osobitná kapitola sú vodiči autobusov.
Toto leto dokonca vodič linkového autobusu musel vystúpiť a ísť
hľadať vodiča zaparkovaného auta, aby sa mu s ním uhol, nakoľko
nemohol prejsť. Viete, milí občania, že vodiči SAD-ky odmietajú
a nechcú jazdiť cez Varín? A kvôli čomu? Kvôli arogancii, pohodlnosti alebo neznalosti zákona niektorých vodičov.
1. V prvej časti sa budem venovať chodníkom v tomto úseku
Čo si to tí poslanci dovolili zakázať parkovanie na chodníku!
Dokonca aj na ceste! Túto vetu som čítal a počúval v uplynulých
mesiacoch pomerne často. Dokonca sa plánovala aj petícia.
Pre motoristov, obchodníkov a podnikateľov v tomto úseku cesty
bolo ideálne, keď si vodič zastavil rovno pred ich prevádzkou, namáhavo prešiel slabých 3 – 10 metrov a po skončení nákupu, občerstvenia a najedení sa, si veselo odfičal na svojom aute ďalej. Smiešna argumentácia chodeckej verejnosti, že chodník je odvodený od
slova chodiť, alebo že chodníky nie sú stavebne dimenzované na
zaťaženie parkujúcimi autami, nikoho z parkujúcich motoristov nezaujímala, veď možnosť chodiť po chodníkoch nie je ústavným právom, tak čo tí militantní a útoční chodci vlastne chcú? A tak naši
spoluobčania chodci, mamičky s kočíkmi, deti, dôchodcovia veselo
pobehovali medzi parkujúcimi autami a po ceste. Skrátka pre pár
pohodlných vodičov bola obetovaná bezpečnosť chodcov. Vážení
pohodlní motoristi, ani parkovanie nie je ústavným právom!
Pozrime sa, čo hovorí o parkovaní na chodníku zákon. Nejdem
riešiť, že sme jediný členský štát v Európskej únii, kde je povolené
parkovať na chodníku (čo je samo o sebe na zamyslenie), ale len
holé fakty.
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení upravuje v § 25 povinnosti vodiča týkajúce sa zastavenia a státia vozidla. Podľa § 25 ods.
1 písm. q) tohto zákona vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2. Podľa § 52 ods. 2 zákona iní
účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to

neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak, alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom
ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m….
Zjednodušene povedané, chodník smú používať len chodci,
vodiči ich smú používať len na zastavenie alebo státie vozidla,
ale iba v tom prípade, ak po zaparkovaní auta ostane voľná šírka
chodníka najmenej 1,5 m.
Keďže šírka celého chodníka v tomto úseku nie je ani tých 1,5
metra (s výnimkou nejakých 10 dĺžkových metrov v okolí pekárne a drogérie), je parkovanie v tomto úseku zakázané priamo zákonom. Preto ani poslanci, ani dopravný inšpektorát a ani VÚC
Žilina, ktorému patrí cesta, nemôžu zakázať niečo, čo už je zakázané zákonom! Aj napriek tomu, že zákon v tomto úseku parkovanie priamo zakazuje, prax je taká, že kým väčšina ignorantov
zákona nedostane pokutu, parkovať na chodníku neprestanú. Preto
v dopravnom generele bolo navrhnuté a schválené osadenie mechanických zábran v celom úseku. Tie už boli aj osadené a k môjmu
prekvapeniu pomerne rýchlo zabrali, nakoľko chodník až na pár
výnimiek je teraz po toľkých rokoch konečne prechodný pre chodcov. Nejdem teraz riešiť samotný výzor uvedeného „stĺporadia“. Ani
na mňa to nepôsobí dvakrát vľúdne. Zvlášť mi to prekáža na námestí. Berme to ako prvý návrh riešenia a je na nás všetkých teraz
hľadať možnosti ďalšieho prispôsobenia. Uvediem ale pár faktov:
aby sa uvedené stĺpy dali považovať za dopravné značenia, musia
mať výšku minimálne 1,1 až 1,5 m a aspoň 1/3 výšky musí byť vybavená reflexnou plochou. Ak by sme napríklad na chodníky osadili
také malé betónové polgule alebo pyramídky, čo boli kedysi v Žiline
a niekto by na ne nacúval autom a poškodil by si nárazník, kľudne
by sa mohlo stať, že nás príslušná poisťovňa zažaluje a škodu by sme
museli zaplatiť my, Obec Varín. Preto sú tie stĺpy vysoké 1,1 až 1,2
m a pre istotu sú reflexné celé. Ale aby som len nehanil, uvedené
stĺporadie prinieslo aj jeden efekt, s ktorým sa vôbec nepočítalo. Ak
idete večer autom, odraz svetla od stĺpikov opticky zužuje cestu, čo
vás podvedome vedie k spomaleniu auta. Teda stĺpiky na chodníku
spomalili aj večerných jazdcov, čo nie je na škodu. Pre úplnosť musím uviesť, že ja viem, že na chodníkoch parkujeme po celom Varíne a nikto to nerieši. Tak prečo práve tu? No preto práve tu, lebo je
to hlavná cesta, na ktorej je intenzita dopravy tak vysoká, že pohyb
chodcov v špičke po ceste je už čistý hazard. Na väčšine ostatných
obecných ciest je minimálne desaťkrát menší pohyb áut ako tu.
2. V druhej časti sa budem venovať parkovaniu na ceste v tomto istom úseku
Pozrime sa, čo hovorí o parkovaní na ceste zákon.
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení upravuje Zastavenie a státie
v § 23 (1) Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty
a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť
kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade.
Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň
jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.
Pre úplnosť ešte uvediem čo je zastavenie a čo je státie:
Zastavenie - uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb, alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu.
Státie - uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený

Varínčan

na zastavenie = zaparkovanie vozidla.
Teda zjednodušene povedané, ak chcete zastaviť, aby ste nastúpili, vystúpili, alebo niečo do auta naložili alebo vyložili, môžete tak
urobiť na ceste všade tam, kde ostane minimálna šírka cesty 3 m (ak
to ale nezakazuje dopravná značka alebo iný predpis), teda v celom
tomto úseku tak môžete urobiť.
Ak ale odstavíte auto na ceste a nič nenakladáte, nevykladáte,
alebo nik nenastupuje ani nevystupuje, ale vypnete auto a idete na
polhodinku na obed alebo kávičku, musíte nechať minimálnu šírku
medzi vašim autom a druhým krajom cesty 6 metrov.
Ak si uvedený úsek cesty premeriate, veľmi rýchlo zistíte, že
v tomto úseku sa to nedá. Teraz sa budem opakovať státie – zaparkovanie vozidla je v tomto úseku zakázané priamo zákonom.
Preto ani poslanci, ani dopravný inšpektorát a ani
VÚC Žilina, ktorému patrí cesta, nemôžu zakázať niečo, čo už je zakázané zákonom! Aj napriek
tomu, že zákon v tomto úseku parkovanie priamo
zakazuje, prax je taká, že kým väčšina ignorantov
zákona nedostane pokutu, parkovať na ceste neprestanú. To, že sme osadili v danom úseku dopravné značky „Zákaz státia“, je len zdupľovanie niečoho,
čo už je aj tak zakázané a urobili sme to v nádeji, že
keď šoférov upozorníme na fakt, že sa tu naozaj nesmie stáť, tak snáď si dajú pozor a nebudú úmyselne
porušovať zákon, alebo sa aspoň nebudú čudovať pri
pokutovaní. Úprimne povedané, som dosť zaskočený z arogancie niektorých vodičov, ktorí ignorujú
niekoľko po sebe idúcich zákazových dopravných
značiek a parkujú ďalej. Zvlášť z takpovediac domácich. A to nemyslím len Varíčanov, ale všetkých, čo
v tomto úseku cesty parkujú dennodenne. Zaparkujú s autom, teda stoja v mieste, kde to zakazuje
priamo zákon, ktorý poznajú, lebo z neho skladali
skúšku na vodičský preukaz, rovnako to zakazuje
aj umiestnené dopravné značenie, okolo ktorého
dennodenne prechádzajú a navyše si to zaparkujú
v protismere, čo rovnako zákon zakazuje. Tri vedomé porušenia zákona pri jednom zaparkovaní. A to
takýchto zaparkovaní urobia denne niekoľko. Takéto jednanie sa nedá nazvať inak ako len arogancia
a výsmech zákona, alebo pohodlnosť a ľahostajnosť
k ostatným. Keby u nás platil bodový systém ako
v Čechách, tak za opakované priestupky parkovania
by previnilcom postupne ubúdali bodíky, až nakoniec po strate 15 bodov v priebehu 2 rokov by prišli
aj o vodičák. Potom by sa možno správali inak. Rovnako ma neprestávajú udivovať vodiči, čo parkujú
na ceste v blízkosti požiarnej zbrojnice. Zaparkujú,
kde chcú, občas aj v protismere, a pritom v blízkosti
do cca 20 metrov je parkovisko. Kvôli pohodlnosti
im nevadí porušovať zákon v dvoch až troch ustanoveniach naraz. Skrátka nemám slov. Skúste si ich
všímať aspoň týždeň, sú to stále tí istí.
Takže ešte raz. Nedá sa zakázať niečo čo už je zákonom zakázané! Ani parkovanie na chodníku, ani
na ceste na ulici J. Martinčeka. Len sme zabezpečili,
aby v prípade chodníkov tento zákon vodiči aj dodržovali a v prípade cesty sme sa ich na túto skutoč-
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nosť, aj keď bez úspechu, snažili aspoň upozorniť. Ale aby som sa
stále neschovával za zákony a povedal jasne svoj názor, tak keby to
nezakazoval priamo zákon a mal som hlasovať za to, či na chodníkoch budú autá a chodci riskovať a motať sa po takto frekventovanej ceste, neváham ani chvíľu a sám by som tie stĺpy išiel betónovať.
Rovnako by som neváhal v prípade, keby som si mal vyberať medzi
pohodlnosťou pár vodičov a jazdením autobusov cez Varín. Neviem si ani predstaviť, ako by sme vozili študentov, ale aj ostatných
spoluobčanov do škôl, do práce, ku doktorom, za kultúrou a zábavou. O bezpečnosti cestnej premávky ani nemusím hovoriť, sami
viete, ako fantasticky sa tam jazdí v čase obeda. Mám jasno v tom,
že by som hlasoval jednoznačne za zákaz státia v tomto úseku.
MICHAL CVACHO
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Ako skauti varili slivkové gule
Začiatok školského roka sme začali 5. septembra so slzami v očiach, (dobre, nie všetci, ale niektorí určite) a začiatok
toho skautského s úsmevom na perách. Všetko sa to začalo,
keď k nám osobne do domu prišla home-made, hand-made,
scout-made pozvánka na akciu, ktorá sa mala konať 2. októbra 2016. Aj sa konala.
Hoci hlásili dážď, podľa
hesla skaut je nepremokavý, sme sa od fary vybrali na lúčku Kapasných
za riekou, kde nás už čakala zborová a oddielová
vodkyňa spolu s našimi
skautskými dospelými.
A sranda sa mohla začať.
Každý radca družiny
doniesol uvarené zemiaky, ktoré potom dal svoji

„mláďatám“ oškrabať, nastrúhať, omúkovať a vôbec,
urobiť všetku robotu, ktorú
mohli zvládnuť a aj zvládli.
Hádam nebudeme robiť,
nie? Dostali sme aj recept,
ale dodržiavali sme ho len
sporadicky, držali sme sa
hesla: „Všetkého od oka.“
Konečne prišla najdôležitejšia časť – do zemiakového cesta sme obalili
očistené
ocukrované
slivky a vytvorili úhľadné
(alebo aj iné) guličky, či

skôr gule alebo guliská. Na tie už potom čakala vriaca voda
v kotline, odkiaľ ich potom odvážne vĺčatá a skautíci vyťahovali sitkom.
Kým sme na seba čakali, hrali sme sa hry známe a zábavné len skautskému pokoleniu. Prišla návšteva, ktorá nám na
naše kulinárske výtvory
ukuchtila strúhankovú
posýpku. A začalo sa
jesť. Či dovarené, či nedovarené, guličky boli
DOBRÉ. A bolo ich
VEĽA. Hladný určite
neodchádzal nikto. Potom si každý samozrejme po sebe umyl ešus
a keďže dážď už klopal
na oblohu (hovorí sa na
dvere, ale dvere sme tam
nemali☺), skryli sme
sa k ohnisku, kde sme
si ešte chvíľu spievali
a hrali na gitare.
A nastal čas lúčenia. Lúčenie
bolo veľmi rýchle, lebo už pršalo. Deti sa skôr rozbehli ako
rozišli domov. Stále to však
bola vydarená a skvelá akcia –
a to nehovoríme len preto,
lebo sme sa najedli. Ďakujeme
všetkým, ktorí nejako prispeli
k neopakovateľnému otvoreniu nového skautského roka
2016/2017.
152. Javorov Varín

foto: skautský archív
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Národná rada SR privítala Varínčanov
14. októbra 2016 členovia Jednoty dôchodcov Slovenska vo
Varíne navštívili Národnú radu Slovenskej republiky. Hneď
v úvode mali možnosť vidieť výmenu Čestnej stráže Ozbrojených síl SR, ktorá má za úlohu strážiť v parlamente štátne
symboly. Štátnu pečať, kópiu Ústavy SR, zástavu, text hymny,
ale aj originál znaku SR predstavil našim členom poverený
pracovník, ktorý ich aj sprevádzal v priestoroch parlamentu.
Špeciálne privítanie sa Varínčanom dostalo od poslanca
NR SR a župana Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja
Blanára, ktorý im vysvetlil spôsob práce poslancov v parlamente a s ktorým mali
príležitosť besedovať na
rôzne aktuálne témy.
Prehliadka tejto ustanovizne pokračovala
v rokovacej miestnosti,
kde v priestoroch balkóna mohli Varínčania
pobudnúť ako diváci
a pozorovať priamo
činnosť zákonodárneho zboru. Umeleckým
vyvrcholením exkurzie bola prehliadka
vzácneho umeleckého
diela, ktorým je súbor
siedmich malieb od
Albína Brunovského,
namaľovaných na dreve
z orecha. Predstavujú

umelecké stvárnenie histórie Slovenska. Návšteva Národnej
rady SR bola pre našich členov veľmi príjemným, ale aj podnetným zážitkom.
Týmto si Jednota dôchodcov Slovenska vo Varíne dovoľuje poďakovať pánovi Ľubomírovi Sečkárovi, poslancovi
Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, za samotné
zabezpečenie návštevy parlamentu, financovanie dopravy
a veľmi chutné občerstvenie.
Gabriela Rovňanová, predseda JDS vo Varíne
foto: archív JDS

Kaplnka sv. Floriána potrebuje opravu
Kaplnka sv. Floriána na Námestí sv. Floriána vo Varíne je
už dlhší čas v havarijnom stave. Aby nedošlo k závažnejším
škodám na tejto historickej budove, pripravuje Obec Varín
jej celkovú rekonštrukciu. Vzhľadom k tomu, že kaplnka je
zaradená medzi národné kultúrne pamiatky, o rozsahu a postupe prác pri jej reštaurovaní bude rozhodovať Pamiatkový
úrad Slovenskej republiky. Odborní zamestnanci úradu začali
s prieskumom stavu kaplnky.
m, Foto: IC
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Zo stretnutia so seniormi
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je
krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“
Tieto slová zazneli na záver spoločenského posedenia, ktoré pre varínskych seniorov z príležitosti Mesiaca úcty k starším zabezpečilo
vedenie Obce Varín. Podujatie sa uskutočnilo v stredu 19. októbra
v do posledného miesta obsadenej kinosále. V prvej časti programu
vystúpili deti a žiaci Základnej školy s materskou školou Ondreja
Štefku vo Varíne. Po nich prítomných zabávala populárna dvojica
hudobníkov a humoristov – páni Štefan Hruštinec a Juraj Chlebana. Po malom občerstvení si prítomní pozreli výstavu projektov
žiakov základnej školy a upútavku na nové knihy, ktoré Obec Varín
zakúpila do obecnej knižnice v septembri tohto roka.
Ešte raz ďakujeme účinkujúcim a samozrejme všetkým, ktorí
svojou prítomnosťou pomohli dotvoriť príjemnú atmosféru celého
podujatia. Varínskym seniorom prajeme hlavne veľa zdravia a spokojnosti.
mt

Varínčan
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foto: Peter Zimen
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Noc výskumníkov 2016
V dnešnej dobe je prírodovedné vzdelávanie všeobecne neobľúbené. Vzdelávanie je prostriedkom získavania explicitných vedomostí, ktoré následne zabezpečujú erudovanosť spoločnosti, ktorá
súvisí s rastom ekonomiky, rastom jej konkurencieschopnosti, ktorá má vplyv na trh práce.
O vzdelávanie v oblasti prírodných vied,
ktoré je základom pokroku v oblasti techniky a základom rastu ekonomiky, je čím
ďalej, tým menší záujem. Túto skutočnosť
musia riešiť viaceré krajiny OECD, nie iba
Slovensko. Dokazujú to výsledky medzinárodného merania PISA. Výsledky týchto
meraní ukazujú radikálne zhoršenie výsledkov slovenských žiakov. Je preto nevyhnutné, aby sme zatraktívnili aj výučbu
prírodovedných predmetov.
Je snaha zaujať žiakov v prírodovednej
oblasti, či už mimoškolskými aktivitami,
napríklad v rámci neformálneho vzdelávania, ale aj zmenou vyučovacích metód.
Je povzbudzujúce, že sa realizujú projekty
na podporu výskumu, vývoja a inovácií.
Takýmto projektom je aj FESTIVAL
VEDY Európska noc výskumníkov,
ktorý je podporovaný novým rámcovým programom Európskej komisie
na podporu výskumu, vývoja a ino-

vácií - Horizon 2020, v časti - Marie Sklodowska-Curie actions.
Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy
a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among
us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov
ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním.
Úlohou projektu je aj ukázať verejnosti, kde je možné výsledky výskumu uplatniť v bežnom živote.
V piatok 30. 9. 2016 sa Noc výskumníkov 2016 konala aj v Auparku
Žilina. Naša škola ako inštitúcia podporujúca rozvoj vzdelávania v oblasti prírodných vied, vedy a techniky,
umožnila žiakom aj tento rok navštíviť
festival. Akcie sa zúčastnilo celkovo
108 žiakov našej školy spolu so 6 pedagogickými zamestancami. Organizátori si pre nás pripravili rôzne interaktívne vedecké prezentácie, prednášky,
diskusie, výstavy, hudobné vystúpenia,
veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie
vstupy plné vedy i zábavy. Dúfame, že
sme našim žiakom priblížili prácu vedcov, výskumníkov a odborníkov, ukázali
im, že aj pri vedeckej práci sa dá zabávať – najmä pri takej, ktorá vás baví.
Mgr. T. Bublík
foto: T.B.
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Týždeň zdravej výživy v ZŠ Varín
Dňa 16.októbra si pripomíname Svetový deň výživy, a preto
sme sa tejto téme venovali celý týždeň (10.-16. októbra 2016).
Počas neho sme sa rozprávali o výžive, potravinám a ich pôvode, pitnom režime. Už od pondelka prebiehala súťaž Najzdravšia desiata. Môžeme povedať, že počas jej trvania sa v triedach
výrazne zvýšil počet potravín prospešných nášmu zdraviu.
Víťazom sa stala trieda III.B, ktorá získala diplom a odmenu.
V stredu 12. októbra bol pre žiakov, v spolupráci so školskou
jedálňou, pripravený projektový deň. Počas neho mali možnosť
ochutnať rôzne nátierky, jogurty, ovocné a zeleninové šaláty,
koláče, ovocné šťavy, ochutené mlieko. Okrem toho boli pripravené zábavné aktivity, kde deti vytvárali obrázky ovocia a zeleniny s použitím rôznych korenín. Delili potraviny podľa toho,
koľko tukov a cukrov obsahujú. Učili sa, čo všetko sa môžu dozvedieť z obalov cukroviniek a nápojov. V školskej kuchynke si
spoločne upiekli chlieb a na školskom ihrisku vytvárali „živé“
jablko, hrušku a pohár mlieka.

Súčasne prebiehali v jednotlivých triedach výtvarné a literárne súťaže. Tie najlepšie práce boli odoslané do celoslovenského
projektu Hovorme o jedle.
Na záver sa chceme poďakovať všetkým vyučujúcim a žiakom, ktorí sa aktívne zapojili do prípravy a realizácie celého
týždňa. A samozrejme pani kuchárkam zo školskej jedálne
a sponzorom, bez ktorých by tento týždeň len ťažko prebehol.
J.M
Mám domček zelený, na izbičky delený. V nich drobné detičky,
zelené guľôčky. Veľa je tých detí ách, veď som predsa sladký
hrach.
Eliška 2.B
Nemá rúčky ani prsty, zato strúčky drží v hrsti. Čo je to?
Marek 2.B
Sukne, sukne samé sukne. Zaplače, kto na nás kukne.
Alex 2.B

Foto: archív ZŠ

Aj chodec je účastníkom cestnej premávky
Áno,
každý
jeden z nás je
účastníkom
cestnej premávky a platia
pre nás pravidlá.
Aké?
Poznáme ich?
Je jeseň, znížená viditeľnosť, hmly, skoro
prichádza tma, čo značne zvyšuje riziká
bezpečnosti na cestách. Preto si pravidlá
cestnej premávky pre chodcov pre istotu
pripomeňme:
• chodci sú povinní používať predovšetkým chodník, po chodníku sa chodí
vpravo,
• kde nie je chodník, musíš ísť čo najbližšie
pri ľavom okraji cesty,
• po chodníku alebo pri ľavom okraji cesty

smú ísť vedľa seba najviac dvaja chodci,
• na chodníku sa môžeš viezť na kolobežke, kolieskových korčuliach alebo
lyžiach, ale nesmieš ohroziť ostatných
chodcov,
• po chodníku môžeš tlačiť kočík, vozík,
bicykel, ťahať sane alebo viesť psa,
• ak je v blízkosti križovatky priechod pre
chodcov, nadchod alebo podchod, môžeš
cez cestu prejsť len na týchto miestach,
• mimo priechodu pre chodcov môžeš cez
cestu prechádzať len rovno, najkratším
smerom,
• na priechode pre chodcov sa chodí vpravo,
• na ceste sa nesmieš bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať,
• pred vstupom na cestu alebo priechod
pre chodcov, kde nie je semafor, pozri sa

•
•

•
•

vľavo, vpravo a ak žiadne auto nejde alebo je ďaleko, môžeš prejsť, ešte aj počas
prechádzania dávaj pozor, či nejde auto,
nesmieš prekonávať zábradlie ani iné zábrany, ktoré oddeľujú chodník od cesty,
ak si na priechode pre chodcov a zrazu zasvieti červené svetlo na semafore,
urýchlene prejdi na druhú stranu, nikdy
nezmätkuj a nevracaj sa späť,
nesmieš vstupovať na cestu, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej
jazdy (policajti, hasiči, sanitka),
za zníženej viditeľnosti (hustý dážď, sneženie, hmla), ak ideš po krajnici alebo po
okraji vozovky musíš mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky.
Sprac. podľa informácií MV SR
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Memoriál Jožka Ďugela ml.

Lukostrelecký klub Varín usporiadal
v predposledný októbrový víkend už
piaty ročník podujatia Memoriál Jožka
Ďugela ml. Pretekov v3D lukostreľbe
sa zúčastnilo viac ako 130 lukostrelcov
z Poľska, Čiech a zo Slovenska. Boli
vytvorené viaceré vekové kategórie,
strieľalo sa na 30 zvieratiek. Po pretekoch si tí najlepší zmerali ešte zručnosť
v streľbe na kolotoč, kde sa ukázalo ich
majstrovstvo. Víťaza čakal krásny nový
luk, ktorý nakoniec vyhral lukostrelec
z nášho klubu Ľubomír Králik.
Ako každý rok i tento rok bol jeden
lukostrelec nášho klubu odmenený za
zásluhy a výbornú reprezentáciu slovenskej lukostreľby. Cena bola udelená
a do siene slávy sa dostal Jozef Ďugel,
predseda nášho lukostreleckého klubu.
Významnou mierou prispel k rozvoju
lukostreľby nielen vo Varíne ale celkovo
na Slovensku.
„Za mnohé vďačím nebohému synovi, ktorý ma pritiahol k tomuto
krásnemu športu. Bol to práve Jožko, ktorý s lukostreľbou začal a jemu
vďačíme za to, že je lukostreľba vo
Varíne, že Varín pozná mnoho lukostrelcov z celej Európy. Jožko začal už
od malička vyrábať luky, šípy, rôzne
historické oblečenia a v nich sa zúčastnil mnohých pretekov, historických
turnajov po hradoch a zámkoch tu na
Slovensku ale aj v Poľsku a Čechách.
Jeho najviac navštevovaným hra-

dom bol hrad Strečno, kde predvádzal
a zaúčal mnohých návštevníkov práve
k lukostreľbe, ale kde účinkoval občas
aj ako rytier s mečom v ruke v rôznych
predstaveniach. Postupne prilákal
k sebe aj ďalších lukostrelcov. A v roku
2009 spolu so mnou a pár priateľmi
sme založili náš lukostrelecký klub“,
okrem iného povedal v ďakovnej reči
ocenený a pokračoval:
„Lukostrelecký klub vo Varíne postupne prešiel z historickej lukostreľby na dnešné 3d preteky. V roku 2010
usporiadal prvé medzinárodné preteky
vo Varíne Česko - slovenský pohár. Už
vtedy sa ukázala naša krásna príroda
a skvele postavená trať, čo mnohých
strelcov očarila natoľko, že sa sem
vracajú každý rok. V roku 2011 dostal klub ocenenie za najlepšiu trať
a organizáciu pretekov a ako prvý na
Slovensku aj certifikát trate udelený
Európskou federáciou IFAA. Týmto sa
Varín dostal medzi špičku klubov v Európe, čo nám hodne pomohlo aj pri
udeľovaní pretekov. Organizovali sme
medzinárodné súťaže Grand Prix, Slovenský pohár, Detský maratón a ako
prvý v Európe aj Medzinárodné majstrovstvá Slovenska.“
Jozef Ďugel sa stal v roku 2012 predsedom Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D, je aj podpredsedom Európskej
federácie HDH IAA a technickým riaditeľom pre stavanie tratí. Už na budúci

foto: LK Varín

Varínčan

13

Tradičný výstup ku kaplnke
Náš každoročný výstup vedie po hrebeni od Starého hradu po
Plešel. Túra miestneho odboru MATICE SLOVENSKEJ VO VARÍNE nám tento rok vyšla na jednotku. Bolo krásne slnečné ráno, počasie na túru ako stvorené. Všetci sme sa stretli ako každým rokom
pri kamennom moste pod kostolom vo Varíne. Tentoraz sa vybrali
ku kaplnke, o ktorú sa staráme, tri generácie matičiarov.
V minulosti sa o kaplnku staral Tomáš Matejovský a po ňom
jeho syn Izidor Matejovský. Kaplnka bola zavesená z príležitosti
zachránenia ľudských životov. Ak by mal niekto záujem vypočuť si
skutočný príbeh od začiatku až po dnes, radi mu sprostredkujeme

jeho výklad v našich matičných priestoroch MO - MS vo Varíne. Už
veľakrát kaplnku z nepochopiteľných dôvodov zničili vandali, no
vždy sme ju opravili a jej posolstvo zostáva zachované.
Po výstupe nikdy nesmie chýbať modlitba, občerstvenie a rozprávanie príbehov. Tentokrát sme si uctili minútou ticha nášho zosnulého priateľa Štefana Cvachu. Števko bol človek, ktorý kaplnku po
jej poslednom poškodení opravil a dal ju do pôvodného stavu. Česť
ľuďom, ktorí túto spomienku zachovávajú až dodnes a akýmkoľvek
spôsobom prispeli k jej zachovaniu.
Ľubomír Sečkár
foto: archív MO MS

Záujmové krúžky
Od začiatku októbra varínske deti a mladí navštevujú záujmové krúžky, ktoré otvorila Obec Varín.
Deti vo veku 4 až 6 rokov navštevujú krúžok šikovné
rúčky, angličtina hrou, tanečný a krúžok grafomotoriky. Starší navštevujú krúžok mažoretiek, spevácky
krúžok, hasičský a miništrantský. „Krúžkari“ sa radi
stretávajú aj na futsale, hokejbale, inline hokeji, na
lukostreleckom a horolezeckom krúžku a v dvoch
posilňovniach.
Tie najmenšie deti sa so svojimi mamičkami stretajú dvakrát do týždňa, pondelkové dopoludnie sa

venujú pohybovým aktivitám a v stredu
zas tvorivým dielňam.
Obec otvorila aj individuálne hudobné
krúžky, v ktorých sa deti učia a zdokonaľujú v hre na hudobné nástroje – klavír,
gitara, akordeón, flauta, husle, alebo
v speve či v tanci.
Ponuka záujmových aktivít pre deti je
naozaj pestrá a prispieva k efektívnemu
využívaniu ich voľného času.
m

...pokračovanie zo str.12

rok práve jeho zásluhou usporiadame prvýkrát na Slovensku, a práve vo
Varíne, Grand Prix Europa, jediné preteky v Európe ako nominačné preteky
pred ME, ktoré budú v Rakúsku. Tak
sa vo Varíne stretne celá európska špička. Prajeme si, aby Lukostrelecký klub
vo Varíne šíril dobré meno našej obci
doma i v zahraničí.

Umiestnenie pretekárov na Memoriáli
Jožka Ďugela:
1. miesto Paňák Filip, kadet TRLB
1. miesto Bela Ján, deti TRLB
1. miesto Cvečková Lea, deti TRLB
1. miesto Králik Ľubomír, muži PBHB
1. miesto Králik Marek, deti PBHB
1. miesto Králiková Zuzana, deti PBHB
2. miesto Tlacháč Maroš, deti HU

2. miesto Tlacháč Tomáš, deti TRLB
2. miesto Košturiak Maroš, kadet TRLB
2. miesto Mintál Filip, deti TRRB
2. miesto Gulašová Zuzana, kadet TRRB
3. miesto Paňák Timotej, deti TRLB
3. miesto Pallo Dávid, kadet TRLB
spracoval výbor LK Varín
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Krížovka
Pomôcky:
Savery, Ate,
aperte, Ake,
Aleramo, id,

Buď vďačný

Grécke
písmeno

Rieka v Rakúsku

Neodborník

8. časť
tajničky

Telúr (zn.)

Klenot,
skvost

Súzvuč. zakonč. slov
na konci
veršov

Kráčali
Diera

Rímskych
999

Opojil (expr.)

5. časť
tajničky

Franc. spisovateľ 17. st.
6. časť
tajničky

Solmizačná
slabika

Veľ. kovová
nádoba

Prelieval cez
cedidlo
Kvitnúci ker
Cudzokrajný
kopytník
Okrúhly
pliešok

Dĺž. miera

Abampér
(zn.)

Taliansky
súhlas

Príkaz vykonať niečo

4. časť
tajničky

Ľah. hudob.
veselohra

Spadol

Dub, po anglicky

Zlúčenina
bóru s kovom

Európsky
klub

Zato

Rúcal

Posledná
pošta

Vlhčia rosou

Filipínska
sopka
Väzenie,
po rusky

Napúšťal
térom

Talianska
spisovateľka
Zjavne
(z lat.)

Obhorel

Stával sa
slabším
Presekávací
stroj

Mal niečo
na sebe

Stanový
dielec

Rachmanin.
opera
Gén, idant

Aleže

Rodič

Vlastnili

Švédske
muž. meno

Typ ruských
lietadiel

Anička

Planétka

Turecká rieka

Lovkyňa
perál

Čln na Rýne

Žltokvetá
bylina

MPZ áut
Holandska

Spôsob
úpravy
kvetov

Model Forda

Predložka
3. časť
tajničky

Bavlnená
tkanina

Otáčal

Druh koberca

Krič (expr.)

Tu máš

7. časť
tajničky

Evidenčné
číslo

Hovorový
súhlas

1. časť
tajničky

Varínčan

Vajce,
po nemecky

Kilometer
(zn.)

Africký
trpasličí
kmeň

Holandský
maliar

Varínčan

Číslovka

Kvapalina
získ. z organic. látok,
tér

Čínska droga

Správne riešenie z minulého čísla:
„Človek najrýchlejšie starne neustálymi myšlienkami
na starobu.“
Výherca z čísla 10/2016: Lenka Ďuranová

Citoslovce
bolesti

Varínčan

Meno Viktora

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 5 €
(znenie citátu je v tajničke)

Svetová
banka

2. časť
tajničky

Odevná
tvorba

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

Autor:
Jozef Blaho

Omámia
(expr.)

Ostrý prízvuk

Odvoz a likvidácia
odpadov

Meno
Kataríny

Varínčan
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Nové knihy v knižnici

Paulo Coelho: Cudzoložstvo
– Linda urobí všetko, aby získala lásku

Liane Moriartyová: Prečo sme sa
vlastne rozišli? – strata pamäti môže
byť hotovým vykúpením

Andrea Cremerová: Nočný
tieň – krásny ale aj nebezpečný svet

Liz Coleyová: Návrat z temnoty – psychologický príbeh

Obecná knižnica
vo Varíne
je otvorená
v pracovných
dňoch
od 10.00
do 18.00
hodiny.
Lee Carrell: Vystraš ma na smrť
– záhadná kliatba

Meredith Duranová: Lásky sa už nebo- Danielle Trussoniová: Angejím – príbeh nabitý emóciami
lopolis – peklo plné nebezpečenstiev

Cukráreň
Katka

Námestie sv. Floriána vo Varíne

oznam o zmene otváracích hodín

Otváracie hodiny:

piatok
14.00 –18.00 h
sobota
13.00–18.00 h
nedeľa, sviatok 11.00 –18. 30 h

Okrem zákuskov sú v ponuke aj syrové
špeciality a horúca čokoláda. Cukráreň
prijíma objednávky na zákusky na vianočné sviatky i na suché koláče.
Objednať si môžete priamo v cukrárni
alebo telefonicky na čísle:

0905 168 052
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