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Všetky knihy zožltnú,
ale kniha prírody má každý rok
nové, nádherné vydanie.

Hans Christian Andersen

r
r
r
r
r

Z OBSAHU ČÍSLA:

POZVANIE PRE SENIOROV
VEŽOVÉ HODINY
DEŇ RODINY 2016
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Pohľad z veže varínskeho kostola
Číslo bezplatne poskytuje Obec Varín

foto: Štefan Cvacho

Október 2016
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Obec Varín pozýva seniorov
na podujatie k
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Spoločenská rubrika
Z príležitosti mesiaca úcty k starším želáme
všetkým seniorom, dôchodcom či skôr narodeným krásnu jeseň (i tú životnú), zdravie, pohodu, radosť a veľa lásky v kruhu najbližších.

Mesiacu úcty k starším

Pane, Ty vieš lepšie ako ja, že deň za dňom starnem
a jedného dňa budem starý.

v stredu 19. októbra 2016
o 15.30 hodine
v sále na ul. Jozefa Martinčeka
(nad poštou)

Zbav ma veľkej náruživosti chcieť dávať do poriadku
záležitosti druhých.

Program:
■ hudobno-zábavný program
Števa Hruštinca a Jura Chlebanu
(piesne, vtipy, úsmevné príhody,
imitácie známych osobností)
■ vystúpenie detí MŠ
■ divadielko žiakov ZŠ
■ pohostenie
■ výstava

Tešíme sa na stretnutie!

Chráň ma pred domnienkou, že musím pri každej
príležitosti a ku každej téme niečo povedať.

Nauč ma, aby som bol uvážlivý a ochotný pomáhať,
ale aby som pri tom nezapáral a nerozkazoval.
Zdá sa mi, že je škoda z prevahy múdrosti
nerozdávať – ale Ty, Pane, vieš, že by som si rád
udržal niekoľkých svojich priateľov.
Nauč ma, aby som dokázal mlčky znášať svoje
choroby a obtiaže. Pribúda ich a chuť o nich hovoriť
rastie z roka na rok.
Netrúfam si prosiť, aby si mi dal dar s radosťou
počúvať druhých, keď líčia svoje choroby, ale nauč
ma ich trpezlivo znášať.
Taktiež sa neodvažujem prosiť o lepšiu pamäť – ale
len o trochu viac skromnosti a menšiu istotu, keď sa
moja pamäť nezhoduje s ich pamäťou.

Narodili sa:
Lívia Repáňová
Dávid Taraba
Daniel Kupčuliak
Diana Turská
Matias Krajíček

Zosobášili sa

Marián Kupčuliak a Zuzana Gumančíková 27. 08. 2016
Ing. Peter Miho a Ing. Petra Fujdiaková 3. 9. 2016
Ing. Jakub Synák a Kristína Hadidová 3. 9. 2016
Branislav Mravec a Mariana Masná 10. 9. 2016
Ing. Edmund Kuna a Mária Chovancová 17. 9. 2016
Miroslav Valjašek a Barbora Jánošíková 24. 9. 2016
Peter Beniač a Marcela Jánošíková 24. 9. 2016

Opustili nás:

Vladimír Škrobák
Janka Klocáňová

* 19. 05. 1946
* 26. 04. 1951

† 25. 08. 2016
† 31. 08. 2016

Naši jubilanti:

Nauč ma tej obdivuhodnej múdrosti vedieť sa mýliť.

V mesiaci október oslavujú:

Drž ma, aby som bol, pokiaľ je možné, láskavý. Starý
frfloš je korunné dielo diablovo.

Pavlína Halušková
Otília Lopušanová
Emília Beniačová
Oľga Kováčová
Milan Krajčík
Mária Cvachová
Helena Blahušiaková
Jozefína Bobáňová
Zdena Majerčíková
Elena Gáborová
Juraj Cvacho
Anna Maťková
Irena Ďugelová
Emília Piatnicová
Fabiola Mestická
Ladislav Kubala
Margita Chovanová
Pavol Prekop
Emília Mydliarová
Oľga Tretinová
Kamil Chovan
Miloslava Takáčová

Nauč ma u iných odhaľovať nečakané schopnosti
a daj mi krásny dar, aby som sa taktiež o nich dokázal
zmieniť.
Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechcem sa sťažovať,
ale Tebe, Pane, to hovorím – bojím sa staroby. Je mi
tak, akoby som sa musel rozlúčiť, nemôžem zastaviť
čas. Pociťujem, ako deň za dňom strácam silu
a prichádzam o bývalú krásu.
Bol som pyšný na to, že sa ešte stále môžem merať
s mladými. Teraz cítim a uznávam, že už toho nie
som schopný. Bol by som smiešny, keby som sa o to
pokúšal.
Ale Ty, Pane, hovoríš: „Kto verí vo mňa, tomu narastú
krídla ako orlovi“. Daj môjmu srdcu silu, aby som
prijal život tak, ako ho Ty riadiš. Nie mrzuto, nie
ľútostivo so skleslou náladou, nie ako odchádzajúci,
ale ako vďačný a pripravený ku všetkému, k čomu ma
Ty ešte povoláš.
A k tomu mi daj všetku silu srdca.
Amen.
František Saleský: Modlitba v starobe
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Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.
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Kostol ako ho nepoznáme

– posledná časť

Varínčan

Ženy z Varína v relácii Slovensko chutí
Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja oslovila RTVS s reláciou Slovensko chutí. Požiadavka bola umožniť natáčanie relácie na Budatínskom hrade, kde
budú divákov pri objavovaní tradičných jedál z rôznych regiónov
Slovenska sprevádzať dvaja sympatickí na slovo vzatí odborníci
Lucia a Tomáš, ktorí taktiež ponúknu zaujímavé možnosti úpravy
jedál do modernej a častokrát zdravšej podoby.
Po vydarenom natáčaní jednej časti relácie Slovensko chutí, kde
sa priamo pri Budatínskom hrade piekla krúpna baba (špecialita
Považia), produkcia oslovila vedenie Považského múzea v Žiline aj
po druhýkrát so žiadosťou o možnosť natáčania jedného z nových
dielov populárnej a sledovanej relácie. Ponúkli sme im ako kulisu
stredovekú dedinu PASEKA pod hradom Strečno. Vtedy skrsol
nápad zapojiť do projektu naše členky MO MS vo Varíne. Veď na
našich podujatiach, ako napríklad Ondrejský jarmok, pečú a varia
naše tradičné jedlá, ktoré chutia všetkým návštevníkom.

V poslednej časti reportáže si priblížime históriu vežových hodín
farského kostola. Podľa zápisov v kronike boli v 17. storočí zbúrané
obvodové múry okolo kostola a na štyri svetové strany boli zabudované hodiny. Tento údaj je pravdepodobne chybný, nakoľko
prvý obrázok pochádza z roku 1824, teda z 19. storočia a brána aj
múry sú na ňom.
Prvá zmienka o vežových hodinách je z roku 1846. Je ňou zmluva
o naťahovaní hodín uzatvorená medzi mestom Varín a hodinárom
Joanesom Slahom. V zmluve sa píše, že hodinár Slaho sa bude
na dobu 3 rokov starať o hodiny za 20 zlatých, ktoré mu budú
vyplatené na dvakrát. Zmluvu odsúhlasil judic Francisci Horecky
a senator Martinus Rifsak. Ďalšia zmluva pochádza z 30. 4. 1865,
keď starostlivosť o vežové hodiny prevzal hodinár Pavel Šindel.
Zmluvu podpísal za úrad Adam Bugan.
O hodinárskej odbornosti vo Varíne niet pochýb. Dokazuje to tvrdenie hodinárskeho majstra Eduarda Halušku, ktorý obsluhoval
hodiny v roku 1979. Odhadoval, že vežové hodiny majú okolo 130
rokov, teda oproti prvým záznamom o hodinách bol rozdiel 3 roky.
Pre nefunkčnosť bol mechanizmus hodín nahradený novým. Nové
vežové hodiny boli vyrobené vo Vyškove pri Brne. Majú elektrické
naťahovanie, sú osvetlené a odbíjajú pol a celú hodinu. Rozmery
hodín sú 220 cm x 220 cm.
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Oslovil som p. Emíliu Cvachovú a p. Martu Tretinovú. Po krátkom
prehováraní súhlasili. Moc času nebolo, veď natáčanie sa malo
konať už o dva dni. Počas natáčania prevládala dobrá atmosféra
a všetci sa tešili, čo za dobrotu pripravia. Pani Marta Tretinová
upiekla jednoduché, ale výborné jedlo našich starých materí. My
ho poznáme pod názvom kabáč. Pani Emília Cvachová doniesla
z domu napečené varínske zemiakové posúšky. Natáčalo sa vo
štvrtok 25. augusta 2016 v peknom počasí s priateľskými ľuďmi zo
štábu relácie, bez stresu a nervozity.
Televízna premiéra relácie Slvensko chutí bola v utorok 27. septembra 2016 vo večerných hodinách odvysielaná na RTVS, jej záznam
nájdete v archíve RTVS.
Zároveň by som rád poďakoval obom dámam za naozaj dobrú
reprezentáciu nášho regiónu aj našej obce.
Ľubomír Sečkár

Zmluvy o naťahovaní a údržbe hodín

Toto boli posledné fotodokumentácie pána Štefana Cvachu
k reportáži Kostol ako ho nepoznáme. Viac už nestihol. V sobotu
30. apríla 2016 doobeda mi prišla od neho posledná SMS správa
s textom: „Našiel som originál, ahoj.“ Večer na stretnutie do matice, žiaľ, už neprišiel.
Materiály: Farská kronika, dokumenty Emila Cvachu, fotodokumenty Štefana Cvachu
Mechanizmus vežových hodín

Zostavil: Igor Cvacho

Ak máte záujem ochutnať kabáč, ponúkame vám recept
na jeho jednoduchú prípravu:
Z 1 dl vlažnej vody a kocky droždia pripravíme kvások,
pridáme 750 g polohrubej múky, asi 1/3 vrecúška prášku
do pečiva, 2 hrste kyslej kapusty, soľ – vymiesime cesto
a uložíme ho na vymastený plech, necháme kysnúť asi
20 minút, pečieme, pred dopečením potrieme masťou,
môžeme posypať rascou, po upečení dochutiť cesnakom.
Toľko pôvodný recept. Ale toto jedlo určite bude chutiť
ak do cesta pridáte aj opraženú gazdovskú slaninku,
klobásku, či s kúskami údeného mäsa, s opraženou
cibuľkou a strúhanými varenými zemiakmi. Dochutiť
ho môžete aj bylinkami a koreninami.  Dobrú chuť!
foto: Ľ.S.
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Varínsky silák 2016

Poslednú augustovú sobotu sa vo Varíne
uskutočnil nultý ročník súťaže silných mužov a žien o titul najsilnejšieho muža a ženy
Varína. Toto atraktívne silácke podujatie sa
uskutočnilo na Námestí sv. Floriána pod záštitou Slovenskej asociácie silných mužov.
Výnimočné silové výkony prišlo predviesť
spolu 22 pretekárov zo Slovenska, Česka,
Poľska a Nemecka. 17 silákov a 5 siláčok
súťažilo v troch kategóriách: nováčikovia,
open (skúsení súťažiaci) a ženy. Pripravených bolo šesť fyzicky náročných disciplín,
napríklad nosenie pivných sudov, prenášanie 120 kg železných kufrov, dvíhanie 110
kg železnej klady nad hlavu, alebo ťahanie
13 t autobusu pre skúsených borcov a 3,5 t
dodávky pre nováčikov. Ženy absolvovali
rovnaké disciplíny ako muži, len s menšími
váhami. Rozhodcom súťaže bol osobný tréner, kulturista a spoluorganizátor podujatia
Robert Kreana.
Vo Varíne to bola premiéra a trochu aj skúška, aký záujem obecenstva bude o takéto si-

lácke podujatie. Účasť divákov bola vysoká,
ľudia povzbudzovali a vytvorili výbornú
kulisu. Tento šport sa rozvíja a venuje sa mu
čoraz viacej športovcov, ktorí sa zúčastňujú
na viacerých súťažiach organizovaných
po celkom Slovensku. Varínsky silák bol
súčasťou kalendára Slovenskej asociácie
silných mužov, pričom budúci rok sa organizátori pokúsia zaradiť ho do Slovenského
pohára silných mužov. Tak by sa do Varína
dotiahli ešte výkonnejší pretekári a diváci
by sa mohli tešiť na ešte atraktívnejšie silové výkony. Pre divákov bolo pripravené
občerstvenie a zábavné súťaže.
V kategórii žien sa fyzicky náročnými
kategóriami prebojovala na tretie miesto
a bronz získala Varínčanka strongwoman
Mária Kubičková, ktorá víťazila už aj na
európskych podujatiach vo Švajčiarsku
a Anglicku.
výsledky
muži, kategória nováčik
1.miesto: Matúš Dudo
2.miesto: Jozef Vrtala
3.miesto: Nikolas Ujco
muži, kategória open
1.miesto: Maroš Štefaňák
2.miesto: Peter Očovay
3.miesto: Mário Fuska

Jeseň

Padá lístok maličký,
spadol pekne do trávičky.
Volá hlasno dookola,
že už prišla jeseň milá.
Jabĺčka už popadali,
všetky sme ich pozbierali.
Vetrík spieva svoju pieseň
,,Hurá, hurá, prišla jeseň!“
A tým končí moja báseň.

Podujatie zorganizovali:
Obec Varín
FIT FAN klub
Mária Kubičková
Autobusová doprava Ján Hodoň
Sponzori podujatia:
Bar Amfora Varín
MiPe – Plast, s.r.o. Varín
Autoservis JORAS
Stavoglobal s.r.o. Varín
Pohostinstvo u Štefana Varín
Ľubomír Sečkár
Pivovar Šariš
Varínska tlačiareň a elektro Varín
Agra Váh s.r.o.
Exzas autodiely s.r.o. Žilina
Jozef Konštiak
Ing. Michal Cvacho
EL-TAB s.r.o.
Finstat s.r.o. Varín
Pizzeria Babka Varín
Weinerovka Varín
Miroslav Williger
Galéria Varín
Cukráreň Sofia
Vinotéka Varín

Paľko Chabada

Vo Varíne vyrastá nový Katriňák
Je ním motokrosový jazdec, mladý talentovaný Branislav Tlacháč.
Jeho záľuba ho sprevádza od malička, postupne striedal motorky
až prišiel k motokrosu. V sobotu 24.9.2016 sa mu splnil jeho sen
a postavil sa na štart oficiálnych pretekov Redbull get on top 2016
v Porúbke. Pretekal so špičkovými jazdcami zo Slovenska, Čiech
i Poľska, s takými pretekármi, ktorí pravidelne absolvujú medzinárodné preteky ako aj Šesťdňovú.
Ďakujeme za vzornú reprezentáciu Varína a v ďalších pretekoch
prajeme veľa športových úspechov.
JĎ

foto: B.T.

JT
foto: FB FIT FUN Tréning

Siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne
UZNESENIE č. 42/2016 - procesné
UZNESENIE č. 43/2016
zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v roku 2016, konaného 26. 08. 2016
k bodu Použitie rezervného fondu Obce Varín
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
b) Použitie rezervného fondu Obce Varín vo výške 223 835,24 €
na úhradu kapitálových výdavkov Obce Varín súvisiacich
s rekonštrukciou budovy a výstavbou parkoviska Zdravotného strediska. Kapitálové výdavky, v zmysle § 10 ods. 7
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územ-

nej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie číslo 141
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 43/2016.
Prítomnosť/kvórum: 8/5 – nadpolovičná väčšina prítomných
poslancov
Hlasovanie: za: 8 Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana
Jakubčíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Marek Tabaček, Miroslav Williger, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 43/2016.
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Deň rodiny 2016
V nedeľu 11. septembra sa farské spoločenstvo zišlo už na treťom
ročníku Dňa rodiny, ktorý sa konal na futbalovom ihrisku Juraja
Sobolu. Hlavným bodom programu a celého dňa bola sv. omša
za účasti rodín z Varína a okolia. Hlavným celebrantom bol vdp.
dekan František Pekara a koncelebrantom vdp. kaplán Ľubomír
Matúška. Slávnostnú bohoslužbu spevom sprevádzal farský
spevácky zbor. Aj tento rok vyšlo počasie na toto podujatie na
výbornú.
Po sv. omši sa podával kotlíkový guláš a ďalšie občerstvenie,
ktoré zabezpečila Obec Varín. Chutné koláče a sladké napiekli
šikovné farníčky. Po jedle bolo pripravené pivo a nealko.
Pre deti bola pripravená pestrá ponuka súťaží a zábavných hier.
Vyskúšali si hod mincou do vedra, chôdzu na chodúľoch, netradičný hod klávesnicou či iné zaujímavé súťaže. Mnohí si „vystáli
frontu“ pri stane s balónikmi a maľovaním na tvár. Pre adrenalínových nadšencov bola pripravená lezecká stena. Medzi deťmi
išla poriadne na odbyt populárna cukrová vata.
Deň rodiny bol dňom plným radosti, priateľstva, stretnutí, pohody a smiechu. Ďakujeme každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom
pričinil o jeho zdarný priebeh. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí sa
Dňa rodiny zúčastnili a tešíme sa na stretnutie na štvrtom ročníku
v septembri 2017.

m,v

foto: V.K.

Varínčan
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Od Tatier k Dunaju
O behu naprieč Slovenskom z Košíc do Bratislavy, ktorého sa
zúčastnila Monika Halúsková a o diaľkovom pochode a horskom
ultrabehu Malofatranskej 50, ktorý absolvovali Adam a Jakub Cesnekovci a Juraj Tichý, ste sa dočítali v predchádzajúcich vydaniach
Varínčana. S radosťou sa s vami podelím aj ja o moju skúsenosť
z iného zaujímavého tradičného podujatia, konaného v polovici
augusta t.r.

Štafetový Beh od Tatier k Dunaju, ktorého dĺžka je 345 km, sa
konal už štvrtýkrát. Pre mňa to bola druhá účasť a veľmi ma potešilo,
že mal Varín v tomto preteku už troch zástupcov: Monika Halúsková
v čisto ženskom tíme s názvom „Michalovská chata“, Martin „Lopík“
Lopušan a Palo Prekop v tíme Runners 2014.
Náš tím tento rok prijal výzvu, že celú vzdialenosť zvládneme
v deväťčlennej zostave, namiesto minuloročného dvanásťčlenného
zloženia. Hlavný rozdiel spočíva v zvládnutí štyroch úsekov namiesto troch, každý približne v dĺžke 10 km a v celkovej prebehnutej
vzdialenosti cca 42 km na jedného bežca.
Beží sa z Jasnej cez Demänovskú dolinu do Partizánskej Ľupče,
Liptovskej Osady, cez kopec Veľký Šturec na Donovaly, cez vrchy
do Banskej Bystrice, smerom na Žiar nad Hronom, do Šale, pokračuje sa do Šamorína k Vodnému dielu Gabčíkovo a po hrádzi až do
Bratislavy, kde je cieľ na Tyršovom Nábreží. Profil trate je na začiatku zaujímavý práve pre náročné nízkotatranské kopce, lesné cesty
s prudkými stúpaniami a dlhými klesaniami. Zvyšné dve tretiny trate
sa bežia už takmer po rovine.
Každý bežec absolvuje aspoň jeden nočný úsek, za plnej dopravnej premávky s predpísanou čelovkou na hlave a reflexnými prvkami
kvôli bezpečnosti. Táto časť cesty je asi najzaujímavejšia. Či je to beh
okolo lesa, cesta cez kukuričný lán alebo popred rómsku osadu, každý zvláštny zvuk v noci dokáže vystrašiť. Diviaky a vysoká zver na
bežcov ohľad neberú a nenechajú sa rušiť pri presune za potravou.
Tieto úseky sa väčšinou bežia najrýchlejšie. Obdivoval som hlavne
bežkyne, ktoré nočný beh zvládli bez dovoleného cyklo sprievodcu.
Ja som mal tiež zaujímavé úseky. Popoludňajší úsek Selce - Banská Bystrica som bežal pri teplote 30*C a keď už sily ubúdali priamo
v centre mesta, padlo vhod povzbudzovanie a potlesk od ľudí, čo
kávičkovali na terasách na hlavnom námestí. Keď som bežal ráno
cez Šaľu, uvedomil som si, že ma ani vo sne nenapadlo, že budem
niekedy v živote za behu spoznávať prebúdzajuce sa centrum mesta
Šaľa. Vďaka behu som sa tak dostal na miesta, ktoré väčšinou človek
prejde v rýchlosti autom.

Varínčan
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Školský rok sa začal

Spestrením pre náš tím tento ročnik bolo, keď nám deň pred
pretekom ochorel jeden člen. Nájsť náhradnika bolo nemožné. Keď
sme sa nechceli vzdať, tak to znamenalo splniť podmienku - zabehnúť jeho úseky. A tak pripadalo na niektorých členov tímu odbehnúť
viac ako 50 km a dohodnúť sa, kto to bude. Vtedy vypomohol náš
vodič - hrdina Marek, ktorý bol síce pred rokmi aktívny športovec,
ale závodne jazdil cestnú cyklistiku. Beh nebola jeho silná stránka.
Ochota pomôcť nás potešila. Odbehol dva úseky, približne 20 km.
Myslel si, že to sú jeho posledné kroky v živote, ale zvládol to. Zvyšné
dva úseky dostali najtrénovanejší členovia tímu a tak sme regulérne
splnili podmienku behu.
Zvláštnosťou tohto behu je, že sa na takúto štafetu nedá dobre
pripraviť. Na maratón, polmaratón existuje návod, ako vhodne
trénovať a zvládnuť väčšiu vzdialenosť. Bežia sa na jedenkrát a bežec dokáže lepšie hospodáriť so silami. Pri štafetovom behu je to
zložitejšie, musíte sa neustále prispôsobovať tímu. V tomto preteku
je dovolené presúvať sa iba dvoma autami a bežci v tíme zvládajú
svoj úsek v rôznej dĺžke a v rôznom čase. Každý z nás musel do
približne 30 hodín vtesnať 4 behy, správne sa najesť, rozložiť sily na
ďalšie etapy, mať dobrú rehabilitáciu a medzi úsekmi, kedy bežia
ďalší členovia tímu, nájsť bezpodmienečne čas na spánok. To všetko
zvládnuť pri presúvaní sa na ďalšie stanovište, odkiaľ štartuje váš
spolubežec. Jesť tesne pred behom nie je vhodné, po behu človeku
veľmi nechutí, zaspať po svojom úseku sa hneď nedá a ako správny
člen tímu je dobré aj povzbudiť ostatných. S týmto sa musí bežec
vyrovnať a keďže je to tímový beh, nemá možnosť to kdekoľvek
vzdať, lebo by potopil celé družstvo.
Ako tak píšem, javí sa to ako veľmi náročné. Áno, tento pretek
ľahký nie je. Stojí však za to, je to naozajstný zážitok. Veľa pozitívnej
energie, vzájomné povzbudzovanie sa, počuť pokriky, hecovanie
z presúvajúcich sa áut, ľudia v dedinách ponúkajúci občerstvenie
a perfektná organizácia robia z tohto behu nezabudnuteľný víkend.
Keby ste na cestách po strednom a južnom Slovensku v polovici
augusta videli ležať ľudí na karimatke pri ceste, na parkovisku pred
obchodnými centrami, v parku pod stromom alebo pod múrom cintorína, tak to nie sú bezdomovci ani blázni, sú to oddychujúci bežci
z krásneho podujatia Od Tatier k Dunaju. Aj tento rok nás bolo viac
ako 2000 účastníkov v takmer 200 tímoch. Po tom všetkom v cieli
vidíte unavené ale zároveň usmiate a šťastné tváre, cítiť spokojnosť
zo zvládnutia náročného preteku a odhodlanie bežcov ďalší ročník
zvládnuť v lepšom čase.
Keď vidím, koľko Varínčanov beháva denne po hrádzi, verím,
že v blízkej dobe postavíme kompletné družstvo „Varínske strely“
a preteky s ľahkosťou zvládneme tak, ako to dokázali Gbeľanci
v tíme Chateu Gbeľany. S radosťou doprajem všetkým behuchtivým,
aby získali zážitky také pekné ako Varínčania Monika, Lopík a ja.
Aj po všetkých tých nabehaných kilometroch v živote sa nevnímam ako dobrý bežec, na technike behu je čo zlepšovať. Ale u mňa to
nie je o pretekaní, je to hlavne o oddychu a udržiavaní sa v dobrej fyzickej kondícii. Mám rád nové výzvy, prekonávanie seba a posúvanie
vlastných hraníc. Hneď po podujatí som sa rozhodol, že budúci rok
sa zúčastním behu od Tatier k Dunaju znova a ako tím uvažujeme aj
o dlhšom behu z Košíc do Bratislavy. A navyše som si postavil nový
cieľ, ak mi to zdravie dovolí - v novembri roku 2017 zvládnem svoj
prvý maratón a symbolicky to bude v Grécku z Marathonu do Athen.
S potešením z behu
Palo Prekop

Po dvoch mesiacoch prázdnin sa v pondelok 5. septembra opäť
otvorila brána školy a začal sa nový školský rok 2016/2017. Slávnostné zahájenie sa za účasti pedagógov, žiakov i rodičov uskutočnilo v telocvični Základnej školy s materskou školou Ondreja
Štefku vo Varíne.
Zo slávnostného príhovoru riaditeľky školy PaedDr. Moniky Filovej
vyberáme:
Vítame Vás všetkých v škole a prajeme Vám, aby ste tu strávený čas prežili
príjemne a zmysluplne, rozvinuli svoje doterajšie vedomosti a skúsenosti,
zdokonalili Vaše zručnosti a prehĺbili svoju prirodzenú šikovnosť.
Osobitne v škole vítame našich najmenších žiakov – prváčikov a ich
rodičov. Hlavne pre nich nastáva obdobie nových skúseností a zážitkov.
Našim deviatakom prajeme, aby boli otvorení prijať čo najviac nových
vedomostí a darilo sa im plniť všetky stanovené úlohy a povinnosti, ktoré
povedú k čo najlepším výchovno-vzdelávacím výsledkom. Tie budú určujúce na prijímacích pohovoroch.
V novom školskom roku všetkým želáme pevné zdravie, duševnú harmóniu, mnoho šťastných spoločných chvíľ, vzájomnú úctu a vysokú mieru
porozumenia.

Beseda o ochrane a tvorbe životného prostredia

Dňa 16. 09. 2016 sa konala na našej škole beseda s Ing. Michalom
Ďurišom na tému: Ochrana a tvorba životného prostredia, ochrana
vtáctva a hniezdenie.
Besedy sa zúčastnili žiaci 5. - 9. ročníka, ktorí sa v rámci nej dozvedeli mnoho o živote vtáčika dažďovníka tmavého a jedného z druhov netopierov raniaka hrdzavého. Tieto dva druhy začínajú byť na
Slovensku ohrozené, za posledných 10 rokov ich početnosť klesla
až o polovicu. Žiaci sa dozvedeli, že oba druhy v dôsledku straty
svojich prirodzených hniezd sa presunuli do miest, kde hniezdia
v budovách, najmä v panelákoch. Tu, podľa slov Ing. Ďuriša, sú
doslova likvidované pri zatepľovacích prácach, pričom málokto
vie o ich užitočnosti pri lovení hmyzu a hlavne komárov. Okrem
obrazovej prezentácie si žiaci mohli prezrieť makety pôvodných
i súčasných hniezd oboch druhov. Žiaci odchádzali z besedy plní
poznatkov zo života týchto druhov, a najmä poučení o potrebe ich
ochrany.

- v školskom roku 2016/2017 navštevuje ZŠ s MŠ Ondreja Štefku
vo Varíne 438 žiakov, z celkového počtu si 9 žiakov plní povinnú
školskú dochádzku v zahraničí
- v troch prváckych triedach sme privítali 48 prváčikov (1. A – vyučujúca Mgr. Monika Staňová, 1. B – vyučujúca PaedDr. Monika
Mihaliaková, 1.C – vyučujúca Mgr. Jolana Smolková)
- žiaci sa vzdelávajú v 19 triedach.
- v materskej škole máme 137 detí.
- v troch oddeleniach ŠKD zmysluplne trávi čas a pripravuje sa na
vyučovanie 77 detí.
Údaje o našich bývalých deviatakoch:
Celkovo si na SŠ do 10. 04. 2016 podalo prihlášku 55 žiakov 9. ročníka. Z celkového počtu 55 bolo 14 žiakov prijatých na gymnáziá,
5 do obchodnej akadémie, 5 do strednej poľnohospodárskej školy,
11 na stredné odborné učilišťa, 3 žiaci na pedagogickú a sociálnu
akadémiu, 1 na dopravnú akadémiu, 3 na strednú zdravotnú školu
a 13 na spojené školy.
Všetci boli prijatí v 1. kole prijímacích skúšok, ale 2 žiaci využili možnosť podať si prihlášku aj v 2. kole prijímacích skúšok
(21. 06. 2016) a boli prijatí.
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Rozhýb svoje telo
Športom a športovou činnosťou si deti zvyšujú obranyschopnosť organizmu, otužilosť, ich pohybová aktivita má blahodarný
vplyv na psychiku, je spôsobom prevencie pred kriminalitou,
drogovou závislosťou a celou škálou problémov, pomáha im vyvíjať väčšiu sústredenosť na mentálnu prácu, ich cieľavedomosť.
Učí ich popasovať sa s problémami, nevzdávať sa a vzájomne si
pomáhať.

Toto boli hlavné dôvody, kvôli ktorým sa naša škola zapojila
do projektu Rozhýb svoje telo. V pondelok 12. septembra 2016
celá škola žila športom a športovou tematikou.
Ranná rosa zatvorila žiakov na prvej vyučovacej hodine
v triedach, kde sa však šport i tak nanútil. Žiaci kreslili obrázky
tematicky späté so športom a hlavne hokejom, pretože v tento
deň prisľúbil svoju účasť aj Zdeno Cíger, v súčasnosti tréner
slovenskej hokejovej reprezentácie.
O deviatej už patrili športoviská školy
žiakom. Pohybové aktivity odštartovala
spoločná rozcvička žiakov a pedagógov
školy a hneď po nej sa bežecká dráha zaplnila vytrvalostnými bežcami, príp. chodcami. Verte – neverte, 15-minútový beh nebol
pre každého. Ale žiaci ho zvládli so cťou.
Nikto sa nesťažoval, práve naopak. Bok po
boku sa ako lavína valil prúd žiakov a pedagógov, ktorí sa vzájomne podporovali.
Potom už školský areál čakal na žiakov
s rôznymi športovými disciplínami – slalom
s hokejkou, skok s loptou, preskok cez švihadlo, hod lopty na cieľ, streľba na bránu,
hod kruhmi na tyč, dribling s basketbalovou loptou, skákanie vo vreci a iné.
Celé dopoludnie znela školským areálom hudba a ako osvieženie sa podávala
zdravá ovocná šťava a čerstvé jablká.

Varínčan
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Vyvrcholením celého dňa bola beseda a autogramiáda s hokejovým trénerom Zdenom Cígerom, ktorý ochotne a trpezlivo
odpovedal na všetky zvedavé otázky a poskytol nám aj tento
krátky rozhovor.
1. Pán Cíger, Dukla Trenčín odchovala veľa vynikajúcich
a úspešných hráčov. Medzi nimi i Vás. Ako si spomínate na svoje
hokejové začiatky v tomto tíme.
To všetko malo svoju postupnosť. Dôležitý štart pre mňa bol v Martine, kde som
navštevoval hokejovú prípravku a všetky
mládežnícke kategórie. Tam sa to celé
začalo. A potom si ma niekto všimol a samozrejme dostával som sa to do nejakých
výberov - reprezentačných i mládežníckych.
Potom bolo treba ísť aj na vojnu a dostal
som ponuku z Dukly Trenčín, kde sa moja
kariéra rozvíjala. Tam som vlastne napredoval a dostal som sa potom ešte ďalej.
2. Slovenskú verejnosť prekvapilo vaše
rozhodnutie v rokoch 1995/96 vrátiť sa
z USA na Slovensko, neskôr ste tu ostali
natrvalo. Neľutovali ste toto svoje rozhodnutie? Veď NHL je to, kvôli čomu mladí
chlapci začínajú s hokejom.
Ja som určité rozhodnutia urobil, samozrejme tešil som sa, že som dostal ponuku
do zahraničia, hlavne do NHL, bola to obrovská skúsenosť, ale hovorím, ja som chcel ísť takou strednou
cestou. Aj môj spôsob života bol nastavený na Slovensku, kde
mám rodinu, známych, veľa priateľov, aj hokej bol ešte na celkom
dobrej úrovni, tak som to nejako tak kompenzoval, že chvíľu som
bol v Amerike. Hovorím, ťažko som si na to zvykal, zaberalo mi
to veľa času, takže keď som dostal možnosť hrať na Slovensku,
ostal som na Slovensku.

6. Ste rodák z Martina. Poznáte tento náš
kraj alebo ste tu prvýkrát?
Nie. Poznám to, samozrejme. Je to blízko
Martina. Dokonca aj moji rodičia tu vo Varíne
istú dobu žili. Priznám sa, nebol som tu dlhú
dobu, aj tie cesty a všeličo sa pomenilo. Bol
som trošku taký zmätený, či to nájdem, ale
tak našťastie je to všetko dobre označené a teším sa, že som tu, že som sem prišiel pozrieť.
Ja vám ďakujem za rozhovor, prajem Vám
všetko dobré do života, veľa osobných úspechov, veľa pracovných a nech sa vám darí vo
všetkom, čo robíte. Želám Vám veľa zdravia,
lásky a čo najviac dobrých ľudí okolo seba.
Ďakujem pekne.

3. Pre slovenský hokej ste urobili veľký kus práce, o čom
svedčia Vaše obrovské úspechy. Aký je to pocit ocitnúť sa v Sieni
slávy slovenského hokeja?
Tak samozrejme každý človek niečo vytvára a keď sa mu
dostane nejakej pocty a ocenenia, tak je to veľmi pekné a človek
si to potom tak užíva. Samozrejme som za to vďačný.
4. Od roku 2006 sa venujete trénerskej činnosti. Od roku 2015
trénujete slovenskú reprezentáciu. V čom sa líši práca trénera od
pozície hráča na ihrisku?
Tak celý ten prechod je veľmi, veľmi náročný. Človek si to ani
neuvedomuje, ale naozaj, keď je človek hráčom, tak rieši úplne
iné veci a sústreďuje sa vlastne len na ten hokej a všetku energiu
si vybije tam na tom ľade, kdežto trénerská činnosť je iná - dosť
psychicky náročná, človek musí za krátky čas riešiť veľa, veľa,
veľa situácií. Je zodpovedný za veľa ľudí, takže tie rozhodnutia
sú veľmi dôležité, ako i spôsoby rozhodnutí. Takže, hovorím,
toto je náročné, hlavne tie stresové situácie. Človek tam nemôže ísť na ten ľad
a niečo zmeniť. Takže my to meníme len
tými rozhodnutiami, podľa možností čo
najsprávnejšími a je to dosť náročné. Ale
hovorím, je to tiež veľmi zaujímavé.
5. Bol život hokejistu to, čo ste si
vysnívali? Ak by ste mohli vrátiť čas, čo
by ste zmenili vo svojom živote?
Nemenil by som určite nič. Ako
hovorím, ja som sa od malička venoval
hokeju, chodil sa na hokej veľmi rád,
trávil som tam veľa času. Samozrejme
v tej dobe som nerozmýšľal, že budem
hráčom NHL alebo že budem hrať za
Československo, vtedy ešte ČSFR. To
boli vtedy také zaujímavé veci a postupnosť, takže sa z toho teším. Takže určite
by som nič nemenil.

Športový deň podporilo i krásne slnečné
počasie a dúfame, že športový deň aspoň
prinútil zamyslieť sa našich žiakov nad
tým, prečo je dobré venovať sa pravidelnej
pohybovej aktivite a vytvoriť si podmienky
a príležitosti v každodennom živote, aby viac cvičili a viac sa
hýbali. Dúfame, že tí, ktorým sa táto aktivita zapáčila, jej ostanú
verní a šport sa stane každodennou súčasťou ich života.
Naše poďakovanie patrí vedeniu ZŠ s MŠ Ondreja Štefku
vo Varíne – PaedDr. Monike Filovej, Mgr. Ľubici Brennerovej,
Mgr. Kataríne Dominiakovej a Mgr. Martinovi Marcinekovi – vyučujúcemu TSV, všetkým triednym učiteľom 1.-9. ročníka, všetkým
vyučujúcim a prevádzkovým zamestnancom za organizačné
zabezpečenie podujatia a jeho úspešné zvládnutie.
„Ten, kto dosiahne víťazstvo nad niekým iným, je silný, no
ten, kto dosiahne víťazstvo sám nad sebou, je silnejší.“
Článok napísala a rozhovor so Zdenom Cígerom viedla
Mgr. Margita Vojteková
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Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v 3D lukostreľbe

Prvýkrát v histórii sa Varín stal usporiadateľom Medzinárodných
majstrovstiev Slovenska v 3D lukostreľbe. Už samotná príprava
pretekov bola dosť náročná, veď pripraviť dve trate, zabezpečiť
všetko po technickej stránke i všetko ostatné, bolo veľmi náročné.
Príprava trvala celé dva mesiace. Ale nakoniec organizátori všetko
stihli načas a pripravili pre skoro tristo lukostrelcov všetko tak, ako
malo byť. Boli to jedny z najkrajších a najnáročnejších majstrovstiev,
čo potvrdili aj samotní pretekári zo Slovenska ale aj zo zahraničia.
Zahraničie bolo zastúpené pretekármi z Česka, Poľska a Maďarska.
Preteky boli rozdelené na dva dni. V sobotu pretekári absolvovali
dve trate, na ktorých bolo postavených 24 a 20 zvieratiek, v nedeľu
dopoludnia 20 zvieratiek a poobede nasledovali finálové rozstrely.
Bolo to dosť náročné absolvovať všetko, mnohí pretekári siahali
až na dno svojich síl. Nakoniec všetci všetko zvládli a odmena pre
niektorých znamenala vytúžený titul majstra Slovenska.

Je to veľký úspech pre našich lukostrelcov, všetkým im gratulujem
k dosiahnutým výsledkom. Niektorým z nich sa týmto otvorili aj
dvierka do reprezentácie Slovenska a svojim umiestnením si zabezpečili aj účasť na Majstrovstvách Európy na budúci rok v Rakúsku.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek
formou pomohli pri organizovaní týchto majstrovstiev. Ďakujem
Obci Varín, Potravinke p. Moravčíka, s. r. o. AGRA Váh, Hypermarketu TESCO Varín, Hypermarketu TESCO Žilina, Solinky ap.
Rudolfovi Beniačovi.
A nemôžem zabudnúť ani na nikoho v našom oddiely. Všetkým
patrí veľká vďaka. Reprezentovali našu krásnu obec, krásne prostredie, v ktorom žijeme. Aj účasť televízií, novinárov z domova či
zahraničia, či pochvala od všetkých za krásne podujatie, potešila a
bola odmenou za vynaložené úsilie.
Od októbra začínajú pracovať deti a mladí v lukostreleckých krúžkoch. V okolí chaty Fatranka sú výborné podmienky na trénovanie
a výchovu nových talentov.
A už o pár dní usporiadame ďalšie medzinárodné preteky, Memoriál Jožka Ďugela ml., zakladateľa lukostreľby vo Varíne. Na toto
podujatie potvrdili svoju účasť mnohí špičkoví lukostrelci z domova
i zo zahraničia.
Jozef Ďugel
foto: Miroslav Kuliha
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Vylúštený text tajničky pošlite alebo odovzdajte
do 20. októbra 2016 na adresu redakcie alebo
pošlite mailom na adresu: varincan@varin.sk
Nezabudnite uviesť svoje meno a adresu.

Človek
najrýchlejšie....(záver
je vBUDE
tajničke)
VYLOSOVANÝ
VÝHERCA

ODMENENÝ PRÉMIOU 5 €

Správne riešenie zo septembrového čísla:
„Ak sa budeš trápiť nad vecami, ktoré sa nedajú zmeniť, možno
premeškáš šancu meniť veci, ktoré sa zmeniť dajú.
Výherca z čísla 9/2016: Ing. Patrik Gábor
Človek najrýchlejšie… (záver je v tajničke)
Autor:
Jozef Blaho
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Medzi ocenenými nechýbali ani naši domáci lukostrelci:
1. miesto Maroš Tlacháč HU deti
1. miesto Miroslav Janík TRLB deti
2. miesto Filip Paňak TRLB kadet
2. miesto Kysela Martin TRLB deti
2. miesto Cvečková Lea TRLB deti
2. miesto Filip Mintál TRRB deti
2. miesto Gulášová Zuzana TRRB kadet
2. miesto Piroha Ladislav TRRB veteráni
3. miesto Tlacháč Tomáš TRLB deti
3. miesto Košturiak Maroš TRLB kadet
3.miesto Noemi Roman TRLB deti
3. miesto Olbert Tomáš TRRB kadet

Úskok, lesť

Atlétka,
po česky

Talianska
herečka

Druh slabozubca

Vábi

Meno
Olympie

Rozrývaj

Iniciály
Delona

Biblic. hora
pri Jerevane

Druh
papagája

Nástroje,
náradie

Skratka
staršieho

Značka kozmetiky

Sparno

Kilometer
(zn.)

Nemec

Typ fiata

Prezent

4. časť
tajničky

Gén, idant

Model Forda

Rímskych
999

Malá Ema

Otrok (bás.)

Ženské meno

Ostrov
v Indonézii

Ostrov Tongy

Druh Fatimy
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Varínčan

Nové knihy v knižnici

Patrick Lee
NOČNÝ BEŽEC
čistý adrenalín

John Grisham
TRIBÚNY
tribúny jedného
amerického štadióna futbalu

Cecilia Grantová
CTIŽIADOSTIVÁ
KRÁSKA
ľúbostný príbeh

Sascha Arango
Jefry Eugenides
PRAVDA A INÉ
MANŽELSKÁ ZÁPLETKA
KLAMSTVÁ
vyznanie lásky a sľub lásky
napínavý príbeh o mužovi

Števa Opremčáková
KAŽDÝ MÁ SVOJHO IGORA
úžasná skutočnosť o láske

O TROCH MEDVEĎOCH
A INÉ ROZPRÁVKY

Jana Pronská
REBELKA
historická romanca

MOJE NAJKRAJŠIE ROZPRÁVKY

Pohľad z veže varínskeho kostola, foto: Štefan Cvacho
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