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Už je blízko
nás
nádherný
vianočný čas.
Prežime
ho v láske,
pokoji
a radosti,
do nového
roka všetkým
veľa zdravia
a hojnosti!
Foto: Mária Androvičová

Pohľad na Námestie sv. Floriána vo Varíne
Číslo bezplatne poskytuje Obec Varín

december 2016 – január 2017
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V radosti a rodinnej pohode prežité Vianoce,
v novom roku 2017 veľa zdravia a šťastia
želá
Ing. Michal Cvacho,
starosta obce

V tomto predvianočnom
čase prichádza do každej
rodiny v obci darček. Je
ním nástenný kalendár na
rok 2017. Obsahuje fotografie starého Varína, ktoré sa
zachovali vďaka zberateľom. Ďakujeme spracovateľom kalendára, veríme,
že bude vaším príjemným
sprievodcom počas celého
roka.

Ďakujeme všetkým, ktorí v roku 2016 svojimi príspevkami
obohatili obecné noviny Varínčan a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!
Oznam daňovníkom
Oznam daňovníkom dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za
predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje
Oznamujeme všetkým daňovníkom, ktorým vznikla povinnosť podať
priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje, t. j. ktorí v roku 2016
kúpili, predali, zdedili nehnuteľnosť, ktorým bolo vydané stavebné
povolenie, kolaudačné rozhodnutie, ktorým skončilo oslobodenie od
dani zo stavieb, ktorí sa stali alebo už nie sú vlastníkmi psa, ktorým
bol vydaný preukaz ŤZP, ŤZPS, ktorí k 1. januáru 2017 dovŕšili vek 62
rokov a pod., aby podali priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za
psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje

a uplatnili si úľavu na tejto dani do 31. januára 2017.
Uplatnenie úľavy znamená podanie čiastkového priznania k dani
z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty, k dani
za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, do ktorého sa vkladá príloha: Zníženie alebo
oslobodenie od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Daňovníkovi, ktorý si neuplatní nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane do 31. januára 2017, nárok na úľavu za príslušné
zdaňovacie obdobie zaniká (§ 17 ods.7 zák. č. 582/2004 Z. z.).
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Spoločenská rubrika
Narodili sa:
Lívia Hranicová
Matúš Kútnik
Dávid Martinček

Ivan Vajda a Monika Ticháková 5. 11. 2016
Michal Hlavka a Veronika Buchtová 5. 11. 2016
Ing. Karol Mestický a Mgr. Helena Pallová 12. 11. 2016
Ladislav Pojezdala a Katrin Balážová 12. 11. 2016

Opustili nás:
* 09. 01. 1956
* 22. 07. 1948
* 13. 12. 1923
* 11. 7. 1941

† 07. 11. 2016
† 17. 11. 2016
† 22. 11. 2016
† 5. 12. 2016

Naši jubilanti:
V mesiaci december oslavujú:

V mesiaci január oslavujú:

Anna Hrivová 
Margita Marčeková 
Helena Vlkolačková 
Ján Zelina 
Helena Boková 
Helena Kubíková 
Viktor Repáň 
Viktória Novosadová 
Štefánia Sobolová 
Edita Bulejčíková 
Ružena Hodoňová 
Ján Tlacháč 
Pavol Cvacho 
Sidónia Halušková 
Ján Behúň 
Janka Hoštáková 
Ing. Emil Cáder 
Magdaléna Solárová 
Silvia Sobolová 
Jarmila Vašová 
Rozália Beniačová 
Miroslav Akantis 

Margita Talafová 
90
Margita Surovcová  87
Irena Chalupianská  84
Ladislav Solár 
84
Matilda Ondrejková  83
Agneša Hliníková 83
Rudolf Cvacho 
82
František Kapasný  82
Pavlína Cvachová 
80
Antónia Mravcová  79
Alojzia Garčalová
79
Marcel Hodoň 
78
Pavol Androvič 
76
Emília Chrapčíková  76
Anton Androvič 
75
Irena Jurová 
75
Emil Bohačiak 
74
Alica Bugáňová 
74
Valéria Ganderáková  73
Anastázia Salátová  73
Mária Samcová 
73
Agneša Halušková  73
Mária Janošková 
73
Anna Badurová 
72
Ing. Peter Kubík 
71

92
92
92
90
88
87
82
81
80
77
76
76
76
76
74
73
73
73
73
71
70
70

budú rozdávať varínski skauti

na Štedrý deň 24. 12. 2016
od 9.00 hod. do 12.00 hod.

Zosobášili sa

Ján Ďurko
Štefan Angyal
Štefánia Kubalová
Margita Krátka

Betlehemské svetlo

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

pri Kostole Najsv. Trojice,
pri Kaplnke sv. Floriána,
pri Kaplnke Panny Márie (oproti škole)

Bohoslužby počas
vianočného obdobia 2016
vo farnosti Varín
24. 12. 2016 	 Štedrý deň (sobota)
Varín – 7.00 hod., polnočná 24.00 hod.
Krasňany – 22.30 hod.
25. 12. 2016 	 Slávnosť Narodenia Pána (nedeľa)
Varín – 8.00 hod. a 10.30 hod.
Krasňany – 9.30 hod.
Nezbudská Lúčka – 11.00 hod.
26. 12. 2016 	 Sviatok svätého Štefana (pondelok)
Varín – 8.00 hod. a 10.30 hod.
Krasňany – 9.30 hod.
27. 12. 2016 	 Sviatok svätého Jána, apoštola (utorok)
Varín – 7.00 hod.
28. 12. 2016 	 Sviatok svätých Neviniatok (streda)
Varín – 7.00 hod.
29. 12. 2016 	 (štvrtok)
Varín – 18.00 hod.
30. 12. 2016 	 Sviatok Svätej rodiny (piatok)
Varín – 7.00 a 18.00 hod.
31. 12. 2016 	 Silvester (sobota)
Varín – 16.00 hod.
1. 1. 2017 	 Slávnosť Panny Márie Bohorodičky,
Nový rok (nedeľa)
Varín – 8.00 hod. a 10.30 hod.
Krasňany – 9.30 hod.
Nezbudská Lúčka – 11.00 hod.
2. 1. 2017
(pondelok)
Varín – 18.00 hod.
Krasňany – 17.00 hod.
3. 1. 2017
(utorok)
Varín – 7.00 hod.
4. 1. 2017
(streda)
Varín – 7.00 hod.
5. 1. 2017
(štvrtok)
Varín – 18.00 hod.
6. 1. 2017 	 Slávnosť Zjavenia Pána – Traja králi (piatok)
Varín – 8.00 hod. a 10.30 hod.
Krasňany – 9.30 hod.
Nezbudská Lúčka – 11.00 hod.
7. 1. 2017
(sobota)
Varín – 18.00 hod.
Nezbudská Lúčka – 17.00 hod.
8. 1. 2017 	 Sviatok krstu Krista Pána (nedeľa)
Varín – 8.00 hod. a 10.30 hod.
Krasňany – 9.30 hod.
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Varínčan Denis Freudenfeld
Denis Freudenfeld, varínsky rodák, syn Petra a Paulíny, rod. Podhorskej. V detstve Varínčan, no potom akoby sa niekde stratil. Zhodou
okolností sme sa dozvedeli malé útržky o tom, čo robí, ako a kde žije.
Začalo to byť zaujímavé, preto sme sa chceli o ňom dozvedieť viac.
Oslovili sme ho, on ochotne zareagoval a svoje rozprávanie zhrnul
do niekoľkých krátkych celkov.
1. Štúdium na strednej škole
Študoval som na strednej poľnohospodárskej škole v Žiline v rokoch
1993 – 1997.
2. Stredná škola – fyzioterapeut
Keď som po strednej škole uvažoval, čo ďalej, rozhodol som sa spraviť si nadstavbové štúdium diplomovaný fyzioterapeut na strednej
zdravotnej škole v Banskej Bystrici (1997 – 2000).
3. Základná vojenská služba
Hneď po štúdiu som nastúpil na základnú vojenskú službu do Dukly
Banská Bystrica ako fyzioterapeut. Tak som si definitívne uvedomil,
že práve fyzioterapia je odbor, ktorému sa chcem venovať.
4. Prax – začiatky
Po vojenčine som v praxi pokračoval
v kúpeľoch na Sliači, ale stále ma to
viac ťahalo k športovcom na Duklu.
To sa mi podarilo v roku 2005, od kedy
som v Dukle zamestnaný.
5. Dukla Banská Bystrica
Je to špičkové športové centrum. Tak,
ako športovci túžia byť profesionálmi
na Dukle, tak aj pre nás, fyzioterapeutov, je to veľká česť podieľať sa na
príprave najlepších slovenských športovcov. Od mojich začiatkov tam som
spolupracoval hlavne s biatlonistami
a atlétmi. Keďže je to vojenské športové centrum, som profesionálny vojak.
6. Zoznámenie s Evkou
S mojou manželkou Evkou som sa zoznámil počas štúdia na SZŠ v Banskej
Bystrici v roku 1999. Aj ona študovala
masérsky odbor, blízky fyzioterapii.
7. Športovci, s ktorými som robil
Práca vo vrcholovom stredisku prináša
nielen stretávanie sa, ale aj dennodennú spoluprácu so špičkovými
športovcami. Pracoval som s biatlonovou reprezentáciou. Keď prišla
Nasťa Kuzminová, vybrala si ma ako svojho osobného fyzioterapeuta.
Popri spolupráci s ňou som užšie spolupracoval aj s Martinou Hrašnovou a chodeckou skupinou. Po OH v Soči sme začali intenzívnejšie
spolupracovať práve s kladivárkou Martinou Hrašnovou. Neskôr
však naša spolupráca strácala na intenzite, preto sa vytvoril priestor
na prácu s Matejom Tóthom. Maťo prišiel za mnou s projektom OH
Rio. Aj keď sme spolu cvičili a cestovali na niektoré sústredenia dlhšie
obdobie, pred MS v Pekingu ma Maťo požiadal, aby som bol jeho
osobným fyzioterapeutom. Odvtedy sme boli spolu takmer denne.
A naša práca prináša ovocie.
8. Vysoká škola
Na Slovenskú zdravotnícku univerzitu som nastúpil už ako profesionálny fyzioterapeut v roku 2009 a magisterské štúdium som ukončil

v roku 2014. Práve kvôli škole som sa osobne nemohol zúčastniť
na OH v Soči. Ale inak, aj keď príprava na olympiády v rokoch
2010, 2012 a 2014 bola veľmi náročná, na škole mi vždy vychádzali
v ústrety. Doteraz máme s vedením fyzioterapeutickej fakulty veľmi
dobré vzťahy.
9. Majstrovstvá sveta a olympijské hry
Na všetky podujatia si ani nepamätám. Za tie roky ich bolo nespočetne veľa. S biatlonom som bol každoročne na MS a ME. Pamätám
si hlavne exotickejšie destinácie ako Kórea alebo USA. S atlétmi som
začal jazdiť o niečo neskôr, ale utkveli mi viac v pamäti. Moje prvé MS
boli v roku 2007 v Osake, nasledoval Berlín, Degu v Kórei, Moskva, až
po Peking 2015. Medzi tým boli ME v Barcelone 2010, v Helsinkách,
v Zürichu a v 2016 v Amsterdame. Ako športovci, tak aj my si najviac
ceníme účasť na olympijských hrách. Ja mám za sebou už 3 letné (Peking 2008, Londýn 2012, Rio 2016), a 2 zimné (Turín 2006 a Vancouver
2010). Najkrajšie spomienky sú, samozrejme, na medaily, ktoré sme
na týchto podujatiach pre Slovensko získali, ale popri enormnom
pracovnom zaťažení, človek zažije aj veľa krásnych spomienok.
10. Začiatky s Matejom Tóthom
Úplné začiatky sú spojené s mojím
príchodom na Duklu, keďže Maťo je
tam od roku 2003. Zo začiatku sme spolupracovali, keď bolo treba. Sem-tam
nejaké spoločné sústredenie, preteky,
masáž či cvičenie na Dukle. Ale postupne sme našu spoluprácu prehlbovali
a zintenzívňovali. Matej veľmi skoro
pochopil prínos DNS v športe.
11.
Príprava na OH v Riu
Keď to zoberiem v širokých súvislostiach, tak príprava prebiehala od
začiatku našej spolupráce. Matej bral
Rio ako vrchol svojej kariéry, a tak
sme k tomu pristupovali už dlhšie
obdobie. Aj MS v Pekingu bola len
medzizastávka do Ria. Tento rok bol
pre nás veľmi náročný, keďže Maťo
mal dlhodobo problém s holennou
šľachou a mojou úlohou bolo, aby mu
šľacha vydržala extrémnu záverečnú
prípravu. Denno-denne sme cvičili,
uvoľňovali, rehabilitovali, aby zvládol
všetky sústredenia a naplánované kilometre. Za 6 týždňov najťažšej
prípravy odrobil so zranenou nohou cez 1000 km. Rozbiehali sme
sa 2 týždne v Tatrách, potom týždeň pri mori a hneď na to 3 týždne
vysokohorské sústredenie v Livignu. Po pár dňoch doma, odlet do
Brazílie. Najskôr 10 dní na sústredení v Juiz de Fora a potom týždeň
v Riu. Za týchto 9 týždňov sme spali doma 5 nocí. Ale vyplatilo sa to!
12. Môj vzor
Zo začiatku som sa snažil napodobňovať úspešných fyzioterapeutov. Starých harcovníkov na Dukle. Snažil som sa im vyrovnať,
rozmýšľať ako oni, ale veľmi rýchlo som pochopil, že by to bolo len
kopírovanie, a ak chcem priniesť niečo nové a posunúť úroveň, musím začať počúvať svoj inštinkt a používať svoje vedomosti a snažiť
sa aplikovať svoje myšlienky do praxe. Následne sa konfrontovať
s ostatnými, konštruktívne diskutovať a zdokonaľovať. Len tak sa
človek posúva ďalej.
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13. Kto stál pri mojich začiatkoch, kto ma najviac podporil
Samozrejme, v začiatkoch ma podporovali rodičia, ktorým patrí veľká
vďaka a ich podpora pokračuje dodnes. Tak isto by sa nedalo robiť,
čo robím, keby nemám podporu a toleranciu v mojej manželke. Od
začiatku mala obrovské pochopenie a trpezlivosť. Každý rok som
mimo domova 4 až 5 mesiacov.
14. Prečo som sa rozhodol byť fyzioterapeutom
Vždy som mal pozitívny vzťah k práci s ľudským telom. Zaujímal
som sa o súvislosti, čo, ako a prečo v tele funguje. Asi ako každý chalan som začal cvičiť s činkami v posilňovni. Vtedy som si uvedomil,
že cvičenie a správny pohyb môže pomôcť ľuďom s bolesťami chrbta
a kĺbov. To bol najväčší impulz pre rozhodnutie byť fyzioterapeutom.
15. Rodina
Už sme spomínali manželku Evku, ktorá pochádza z Banskej Bystrice.
Mám dve deti. Dcéra Emka má 6 rokov a je prváčka. Syn Filipko má
3 roky a práve začal chodiť do škôlky.
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učeniu môžem dostať. Začal robiť
svoje prednášky a kurzy v Banskej
Bystrici. Jeho myšlienky ma oslovili, a tak som začal koncept DNS
intenzívne študovať.
Ďakujeme za srdečné rozprávanie a prajeme veľa šťastia a úspechov
v pracovnom živote a veľa zdravia a radosti celej rodine.
m, foto archív D.F.
Na dolnej foto: V piatok 28. októbra organizoval SOV v Šamoríne galavečer
s názvom Olympic Gala Rio 2016, kde boli pozvaní všetci najúspešnejší
slovenskí olympionici z Ria a aj členovia ich realizačných tímov. Bronzový
odznak získal aj Denis Freudenfeld ako fyzioterapeut.
Matej Tóth, jeho tréner Matej Spišiak, Denis Freudenfeld

16. Záľuby
Mám to šťastie, že moja najväčšia záľuba je aj moja práca. Často aj
mimo nej pozorujem ľudí a snažím sa im poradiť, ako napraviť chyby
v bežných pohyboch a pri držaní tela. Taký ventil na bežné starosti
je pre mňa poľovačka a pobyt v lese, v prírode.
17. Čo by som chcel ešte dosiahnuť v profesijnom živote
Určite by som rád odovzdal a využil svoje skúsenosti a znalosti. Chcel
by som sa podieľať na projektoch, ktoré podporia zmenu v pohľade
na kvalitu pohybu pri deťoch, ktoré začínajú so športom. Tiež pri
projektoch, ktoré budú zamerané na kvalitu a efektivitu techniky
v pohybe v rôznych športových disciplínach športujúcej mládeže.
18. Ako som sa dostal k prof. Kolářovi – DNS
Profesor Kolář bol na základnej vojenskej službe v Dukle Banská
Bystrica ako gymnasta. Čiže som bol v prostredí, v ktorom bola jeho
práca známa a postupne som sa začal zaujímať ako sa k nemu a jeho

Nie nadarmo sa hovorí, že včelárstvo je veda. Však existujú
naň aj školy. Kto mu raz „pričuchne“, už ho táto záľuba
nepustí. Je krásne a náročné zároveň. Aj takéto miniatúry
vedia okrem medu vyčarovať šikovní včelári z včelieho
vosku. Sú potešením nielen pre zrak, ale
i pre čuch.
Sviečky v tvare včelieho úľa,
vázičky, kvietkov,
anjelikov, či
vianočné
ozdoby, sú
dielkom Varínčana, pána Metoda
Bukovinského.
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Z Ondrejského jarmoku
Sobota 26. novembra 2016 patrila vo Varíne Ondrejskému
jarmoku. Hrnčiarska ulica i Námestie sv. Floriána boli husto
zaplnené predajnými stánkami. Je potešujúce, že čoraz väčšie
zastúpenie mali predajcovia s remeselnými výrobkami, s vlastnoručne vyrobenými a zhotovenými darčekovými predmetmi.
Boli tu stánky so spotrebným tovarom, ale i s medovinou, mäsovými výrobkami, medovníkmi, tureckým medom, pletenými
doplnkami, s vianočnými dekoráciami, s balónmi i hračkami
pre deti a mnohé iné. Nechýbali stánky s občerstvením – vareným vínkom, pečenou klobáskou, s pagáčikmi. Členovia MO
Matice slovenskej ponúkali tradičné varínske jedlá. Ako sa
hovorí „každý si mohol prísť na svoje“.
mt, foto: pm

Varínčan
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Ondrejský Jarmok – tradičné pohostenie
Tak ako sa už stalo tradíciou, aj túto sobotu som so svojimi priateľmi
rozdával na Ondrejskom jarmoku vo Varíne oškvarkové pagáče, kapustové posúchy a teplý čajík pre deti. Pre dospelých varené vínko
a čaj s rumom. Je to skvelá príležitosť, ako si pripomenúť jarmoky,
ktorých sa zúčastňovali naše staré mamy a dedovia. Pre nich to bola
neoddeliteľná súčasť života. Pre nás je to každoročne milá spomienka,
príjemné odreagovanie sa a zároveň možnosť stretnúť a porozprávať
sa s priateľmi, s ktorými sa nemáme možnosť denne stretnúť. Tento

rok sa za teplého počasia jarmok tešil veľkej účasti návštevníkov. Je
pre mňa veľkou cťou, že aj tohto ročníka Ondrejského jarmoku sa
zúčastnili moji vzácni hostia a zároveň aj dobrí priatelia predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a podpredseda ŽSK Jozef
Štrba. Veľmi ma potešilo, že sa im u nás páčilo, porozprávali sa
s občanmi Varína i okolitých obcí o bežnom živote. Všetci sa tešíme
na budúcoročný jarmok vo Varíne.
Ľubomír Sečkár

Matičiari na jarmoku

Ondrejský jarmok vo Varíne je už dlhoročnou tradíciou a nechýbali na ňom ani tradičné slovenské ako aj varínske jedlá, ktoré pre
návštevníkov jarmoku pripravili v predstihu
členovia MO Matice slovenskej vo Varíne.
V príjemnom prostredí si hostia mohli vy-

chutnať výbornú kapustnicu spolu s kvakovou a fazuľovou polievkou. Okrem polievok
boli v ponuke aj zemiakové posúchy, ktorých
nikdy nie je dosť, oškvarkové pagáčiky
a povestný Kabáč - známy z televíznej relácie Slovensko chutí. Záujemcovia o tento
slaný koláč si mohli zobrať aj recept na jeho
prípravu. Nechýbali ani sladké koláčiky, na
ktorých si najviac pochutnávali tí najmenší.
Všetko bolo perfektne pripravené, takže sa mohlo
začať s podávaním jedla.
Prví, ktorí neodolali našej ponuke, začali pri-

chádzať už o 9,00 hodine, tí skalní prichádzali už po skúsenostiach z predchádzajúcich
rokov. V kuchyni sa zvŕtali šikovné dievčatá,
ktoré pripravené jedlá servírovali. Špinavého
riadku bolo neúrekom, ale práca im išla od
ruky, takže aj napriek veľkému náporu ľudí,
zvládli to na výbornú. Veľký obdiv patrí
pani Albínke Milovej,
ktorá prvá ráno prišla
a na konci odchádzala
medzi poslednými,
a aj napriek svojmu
veku nedala sa zahanbiť jej mladšími
kolegyňami. Škoricou a vanilkou nám
prevoňala miestnosť
pani Otília Kadašiová, ktorá piekla vynikajúce vianočné
oblátky s trubičkami.
Pán Ľubor Panáček
spojil prehliadku „Pamätnej izby“ so zaujímavým rozprávaním o histórii Varína. Atmosféra bola priateľská, ľudia si vychutnávali pripravené jedlá, posedeli, porozprávali
sa, a tí, skôr narodení, ktorí sa pristavili pri
vystavených starých fotografiách Varína, si
aj zaspomínali. Bolo príjemné sledovať, ako
sa na tomto mieste stretávajú dávni priatelia, susedia, tí, ktorí už vo Varíne dávno
nebývajú, ale sa radi vracajú aj vďaka takej
príležitosti ako je Ondrejský jarmok.
Privítali sme medzi nami vzácnych hostí –

riaditeľku Domu Matice slovenskej v Žiline
Ing. Katarínu Kalánkovú a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja
Blanára. Aj tento rok nás svojou návštevou
poctil pán Jozef Chladnúch, ktorý obdaroval
varínskych matičiarov milým darčekom. Prišla medzi nás aj pani Edita Sobolová, ktorá
dlhé roky žila v zahraničí.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na úspešnom zvládnutí
tejto akcie. Prispeli svojou prácou, kuchárskym umením, svojimi nápadmi, zručnosťami, skúsenosťami, vedomosťami a tým obohatili tradíciu Ondrejského jarmoku. Každý
sa zhostil svojej úlohy perfektne, tak ako sa
od neho očakávalo. Veľká vďaka patrí našej
pani predsedníčke Ing. Evke Sauerovej, ktorá držala nad celou akciou ochrannú ruku,
ako aj OcÚ vo Varíne za ústretovosť pri
využívaní priestorov domu spoločenských
organizácií. V neposlednom rade ďakujeme
Varínčanom, ale aj návštevníkom Varína,
že nám zachovávajú priazeň a tešíme sa na
spoločné stretnutie budúci rok!
Ingrid Trizuliaková (Cvachová)
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Staničiari sa opäť stretli
Dňa 29. októbra 2016 sa uskutočnil 3. ročník stretnutia staničiarov
Varína v Pohostinstve pod lipami. Na stretnutie prišli súčasní staničiari, ale aj tí, ktorí už dávno železničnú stanicu Varín opustili
ale aj napriek tomu sa tu veľmi radi vracajú.
Mladí, starší sa znova v spomienkach vrátili do čias minulých, aby
zaspomínali na rôzne zážitky a príhody, aby sa zabavili a posedeli.
Človek sa rád vracia na miesto, kde strávil skvelé detstvo, kde
absolvoval prvé kroky do školy, kde má kamarátov, kde sa jednoducho stále cíti ako doma.
Tak zase o rok, staničiari!

Vladimír Blaho, Juraj Verčík

Katarínska veselica 2016
Členovia a priatelia detského farského spevokolu Uhlíky sa spolu s mladými aj tento rok zabávali
na tradičnej Katarínskej veselici, ktorá sa uskutočnila 25. 11. 2016 v kinosále vo Varíne. Pre hostí
sme pripravili dobrú zábavu, vtipné súťaže a bohatú tombolu, v ktorej mohli hostia vďaka štedrým
sponzorom súťažiť až o 62 cien. IGi dj udržal zaplnený parket až do skorých ranných hodín. Niektorí teda využili možnosť a prezreli si chystajúce stánky Ondrejského jarmoku cestou zo zábavy :).
V prvom rade sa chceme poďakovať Obci Varín za pomoc
a spoluprácu. Ďakujeme aj všetkým vymenovaným sponzorom,
ktorými boli:
Alpha Chocolate DP
Darčekovo
Drogéria Jana Žideková
EFKO
Château Gbeľany
Chef - restaurant & bar
Kinekus
Kubicašport
Kvetinárstvo p. Bačinská
Kvetinárstvo p. Kubalová
Lekáreň Janka

Mama a Ja
Obec Varín
Semko
SNS Varín
Stolárstvo Jánošík a Tlacháč
Varínska tlačiareň
Weinerovka
Ľudovka p. Bolček
Textil Ing. Paniak
Mánia
Vinotéka p. Fujdiaková

Výťažok z plesu je venovaný na potreby detského farského
spevokolu Uhlíky. 
organizátori

Medovníčky dýchajúce Vianocami
od Ing. Janky Mihovej - Pôčikovej.
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O varechu starostu obce
Okresná organizácia Únie žien Slovenska pod vedením predsedníčky
p. Aleny Kuniakovej už piatykrát zorganizovala súťaž s názvom
„O varechu starostu obce“. Toho roku prišiel rad na obec Varín.
Výbor ZO Únie žien Slovenska vo Varíne túto súťaž zorganizoval
v priestoroch reštaurácie „U Pučeka“ v piatok 21. októbra 2016.
Súťaže sa zúčastnili aj ženy z Tepličky nad Váhom, Stráňav, Lietavy, Rajeckých Teplíc a Žiliny. Súťaž sa niesla pod názvom „Šaláty
a pomazánky“. Každá organizácia priniesla „niečo“ do anonymnej
súťaže. Musíme sa pochváliť, že šaláty pripravené Varínom vyhrali
prvé miesta. Pripravili sme ich výlučne z jesennej zeleniny. „Varecha
starostu obce“ zostala vo Varíne.
Do programu sme zaradili aj návštevu Správy Národného parku
Malá Fatra. Ďakujeme Mgr. Alene Badurovej za fundovanú prednášku pre našich hostí. Druhým bodom bola návšteva farského kostola, kde p. Magda Pavlíčková našich hostí oboznámila s jeho históriou.
Únia žien Slovenska vo Varíne bola založená v roku 1971 p. učiteľkou
Margitou Bokovou pod názvom Slovenský zväz žien. Nuž spojili sme
okresnú akciu so 45. výročím založenia ZO a pozvali sme aj členky,
ktoré roku 1971 stáli pri založení našej organizácie. Je 20 takýchto
žijúcich členiek. V súčasnosti má organizácia 83 členiek.
Chcem poďakovať p. učiteľke Vincencii Androvičovej, ktorá pre

všetkých uháčkovala krásne lienky a Janke Janíčkovej, ktorá každého obdarovala vyzdobeným perníkovým srdiečkom. Dve naše
členky p. Androvičová a p. Lopušanová pripravili výstavu ručných
prác – háčkovanie, pletenie a servítkovanie, p. Lopušanová uplatnila
techniku servítkovania pri výzdobe varechy starostu. Ďakujem Obci
Varín, že našim hosťom venovala krásny darček, kde je prezentovaný
erb obce, kostol a budova Obecného úradu vo Varíne.
Moje poďakovanie patrí celému výboru ZO za dôstojnú prípravu
okresného stretnutia Únie žien Slovenska vo Varíne.
Eva Cvachová

Plán výletov
Plán (autobusových) výletov turistov z Varína, záujemcov o turistiku z Varína a iných oddielov na rok 2017

Február

schôdza turistov, program, informácie o výletoch, premietanie fotografií z predchádzajúcich výletov

Marec

dátum a výber túry podľa počasia

Apríl

17. 4. 2017
Veľkonočné stretnutie na Chate pod Suchým
23. 4. 2017
turisticko-poznávací výlet
Oravský hrad, Galéria Márie Medveckej
v Tvrdošíne, kúpanie na Oraviciach
odchod autobusu z Varína 6:45 hod.
zo Žiliny: autobusová stanica 7:00 hod.
zo Žiliny: autobusová zastávka Košická,
oproti Tesco 7:05 hod.

Máj

28. 5. 2017
Varín – Veľký Choč
odchod autobusu z Varína 6:00 hod.
zo Žiliny: autobusová stanica 6:15 hod.
zo Žiliny: autobusová zastávka Košická,
oproti Tesco 6:20 hod.

Jún

24. 6. – 25. 6. 2017
Varín – Muránska planina
odchod autobusu z Varína 6:00 hod.
zo Žiliny: autobusová stanica 6:15 hod.
zo Žiliny: autobusová zastávka Košická,
oproti Tesco 6:30 hod.

Júl

23. 7. 2017
Varín – Žiarska dolina
túry podľa vlastného výberu (Baníkov, Baranec, Plačlivé…)
odchod autobusu z Varína 5:30 hod.
zo mŽiliny: autobusová stanica 5:45 hod.
zo Žiliny: autobusová zastávka Košická,
oproti Tesco 5:50 hod.

August

13. 8. 2017
Varín – Vysoké Tatry (Štrbské Pleso, Tatranská Polianka, Starý Smokovec)
túry podľa vlastného výberu
odchod autobusu z Varína 5:30 hod.
zo Žiliny: autobusová stanica 5:45 hod.
zo Žiliny: autobusová zastávka Košická,
oproti Tesco 5:50 hod.
29. 8. – 3. 9. 2017
zahraničný autobusový zájazd

Broumovská vrchovina, Adršpašské skály,
Česká republika

September

17. 9. 2017
Varín – Slovenský raj
výber z dvoch roklín: roklina Piecky alebo
roklina Sokol
odchod autobusu z Varína 5:30 hod.
zo Žiliny: autobusová stanica 5:45 hod.
zo Žiliny: autobusová zastávka Košická,
oproti Tesco 5:50 hod.

Október

15. 10. 2017
Varín - Kolárovice - Čemerka - Sedlo pod
Lemešnou - Bobíkovci - Makov
odchod autobusu z Varína 6:30 hod
zo Žiliny: autobusová zastávka Tesco 6:45
hod.
zo Žiliny: autobusová stanica 6:50 hod.

December

30. 12. 2017
Silvestrovské stretnutie na Chate pod Suchým
Bližšie informácie: Ľubor Panáček
0903 471 085

lubor.panacek@gmail.com

10

Varínčan

Za docentom MUDr. Dušanom Salátom, CSc

*01. 01. 1947 +09. 07. 2016

Dňa 9. 07. 2016 odišiel navždy po dlhej ťažkej chorobe vo veku
69 rokov, (ale pri jeho celoživotnej vitalite skôr náhle) docent
MUDr. Dušan Salát, CSc, pneumológ telom aj dušou, ale roky aj
zapálený klimatológ a balneológ. MUDr.
Dušan Salát sa narodil 1. 1. 1947 vo Varíne v robotníckej rodine,
ako najstarší zo štyroch súrodencov. V rodnom Varíne absolvoval
základnú školu, ako aj SVŠ (strednú všeobecnovzdelávaciu školu)
s maturitou v r. 1965. V r. 1966 začal študovať na LFUK v Martine, kde aj v r. 1972 promoval. Už počas štúdia na LF pracoval
na Katedre hygieny ako pomocná vedecká sila. V r. 1969 a 1970
absolvoval prax z internej medicíny vo Wolkerovom odbornom
liečebnom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb v Tatranskej Polianke, čo vlastne predznamenalo jeho ďalšie pracovné
a odborné pôsobenie.
V septembri 1972 po promócii totiž nastúpil do práce práve do
tohto liečebného zariadenia, terajšieho sanatória Dr. Guhra n.o.,
v Tatranskej Polianke. Tam absolvoval v r. 1977 I. atestáciu z internej medicíny, ako aj v r. 1980 druhú atestáciu v odbore pneumológie a ftizeológie. Už v tomto čase začal vedecky pracovať
v problematike chronického kašľa a jeho diferenciálnej diagnostiky.Túto prácu ďalej rozvíjal od r. 1978 v spolupráci s Katedrou
patologickej fyziológie LFUK v Martine, menovite s profesorom
MUDr. J. Korpášom, DrSc. (neskôr aj s profesorom MUDr. Milošom Tatárom, CSc), a kde nakoniec v r. 1986 obhájil externú
ašpiratúru práve na tému chronického kašľa a jeho diagnostiky
metódou vtedy sa novo rozvíjajúcej tussifonografie.
Ale ešte v r. 1984 spolupracoval na výskumnej úlohe štátneho
plánu základného výskumu na úlohe: Tussifonografia v podmienkach liečebného ústavu respiračných chorôb. Pracovno-odborné,
ako aj osobné ambíciu mu ale nedovolili pokračovať na tejto,
možno doteraz málo docenenej metóde, využívanej hlavne pri
dif.dg. psychogénneho, resp. nadstavbového chronického kašla,
nakoľko v r. 1985 začal pracovať na inom pracovisku.
Ešte počas pracovného pôsobenia v Tatranskej Polianke inicioval
a realizoval spoluprácu s viacerými farmaceutickými spoločnosťami na postklinických štúdiach v rámci liečby bronchiálnej astmy
a CHOCHP, inicioval tu odborné semináre spolu s „ martinskou
školou “ patológie a fyziológie dýchania, ktoré postupne prešli
do Wolkrových dní dýchania aj za účasti špičkových pracovníkov
v odbore pneumológie a ftizeológie zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Tieto odborné schôdze skončili odchodom doc. MUDr. D.

Saláta z Wolkerovho ústavu v r. 1985, kde krátko predtým pracoval aj ako primár jedného z 5. oddelení.
Tieto vedecké schôdze boli vlastne predchodcami neskorších
Guhrových dní dýchania, iniciovaných primárom MUDr. Š.Reinhardtom. V r. 1985 sa doc. MUDr. D. Salát,CSc stal riaditeľom
Československých štátnych kúpeľov kúpeľnej organizácie Nový
Smokovec. Tu sa jeho obzor rozšíil o problematiku balneológie
a fyziatrie. Bol vtedy hlavným riešiteľom výskumnej úlohy
štátneho plánu základného výskumu na tému: Medicínske a ekonomické aspekty ústavnej a kúpeľnej liečby bronchiálnej astmy
a chronickej bronchitídy.
V rokoch 1985 až 2003 postupne pracoval ako riaditeľ kúpeľnej
organizácie kúpeľov Nový Smokovec, ako lekársky námestník,
samostatne pracujúci lekár, primár oddelenia Kúpeľov Štrbské
Pleso – Helios. Toto kúpeľné klimatické miesto pre liečbu bronchiálnej astmy, chronickej bronchitídy, ako aj respiračných alergóz
zariadil moderným inhalatóriom, oxygenoterapiou, spinometriou… až na úroveň vybavenia ústavnej, resp. sanatórnej starostlivosti. V týchto rokoch mal veľmi dobré pracovno-odborné, ale
aj priateľské vzťahy so špičkovými odborníkmi v pneomológii
a imunoalergológie zo Slovenska, napr. z NÚ Podunajské Biskupice, ale aj Česka, Maďarska, Ukrajiny…
Pokračoval vo vedeckej práci organizovaním Pullmanových dní
na Štrbskom plese, opäť so zahraničnou účasťou, ale aj so zameraním na vzdelávanie lekárov, sestier, ako aj pacientov v rámci „
Školy astmy “ na organizovaní ktorej mal veľký podiel v r. 1997
a 1998. Bol zakľadateľom a hlavným koordinátorom Peľovej informačnej služby v rámci Slovenskej republiky v r. 1995 až 2005,
ktorá mala veľký význam hlavne pre azylové pobyty pacientov
so sezónnou astmou a rinitídou vo Vysokých Tatrách. Po odchode
z Tatier od r. 2003 do 2006 pracoval doc. MUDr. D.Salát,CSc ako
súkromný lekár s pneumologickou licenciou v Bratislave, v rokoch 2006 – do augusta 2013 ako prednosta kliniky pneumológie
a ftizeológie vo FN v Trnave. V týchto rokoch pracoval aj ako
prodekan pre vedu a výskum fakultnej nemocnice FZ a SP TU, ako
vysokoškolský pedagóg na Trnavskej univerzite, posledné roky
aj ako pneumológ-konzultant Centra imunológie a alergológie.
V r. 2005 obhájil habilitačnú prácu na tému: Príspevok ku kompletnej starostlivosti o astmatikov so zameraním na klimatickú
liečbu a vzdelávanie, v odbore Verejné zdravotníctvo.
Doc. MUDr. Salát,CSc bol počas svojho pracovného pôsobenia
a plodného života členom viacerých redakčných rád (Respiro, Eurorehab, Acta medica, Astma, alergia a my…), pracoval aj ako člen
pracovnej skupiny pri Ministerstve zdravotníctva SR pre prípravu
kúpeľného zákona v r. 2004-2005. Bol riešiteľom a spoluriešiteľom
viacerých výskumných úloh a medzinárodných štúdií, autorom,
alebo spoluautorom viac ako 350. Odborných vedeckých prác –
prednášok dom a i v zahraničí, autorom, resp. spoluautorom viac
ako 150 publikácií doma i v zahraničí, najmä v rokoch 2010-2011.
Bol držiteľom viacerých ocenení za vedeckú a publikačnú prácu
(Medaily J.B.Guota, zlatej medaily za vzdelávanie, dvoch Jesseniových cien, ako aj a Reimanovej ceny za odborné publikácie.
Bronzovej a striebornej medaily za zásluhy o SLS v odbore pneumológie a fzizeológie, Babákovej medaily za rozvoj slovenskej
respirológie… bol čestným členom Spoločnosti pre alergológiu
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a klinickú imunológiu, držiteľom ceny Generálneho riaditeľa
lesov SR za dlhoročné teoretické a praktické využívanie lesov
a hôr SR pri liečbe respiračných ochorení.
Pri tomto všetkom si Dr. Salát našiel čas na rodinu, svoje hobby,
medzi ktoré patrilo predovšetkým (okrem medicíny na 1. mieste!)
varenie, bol gurmán nezabudnuteľné boli jeho guláše na ohniskovýc „party“ dochutené pivom a vodou z miestneho potoka
v Tatranskej Polianke, okorenené spevom „horniackych“ ľudovýc
piesní, pri ktorých sa sprevádzal hrou na harmoniku, či fujaru, ale
aj na gitaru. Mal rád ľudovú, vážnu, ako aj rockovú hudbu, jedna
z jeho obľúbených skupín boli napríklad Pink Floyd. Veľmi rád
rybárčil, hubárčil, fotil, rozhodoval na lyžiarskych pretekoch na
Štrbskom plese… mal rád Vysoké Tatry, hoci po kalamite povedal, že už nepríde, že ich chce mať v pamäti také ako predtým,
majestátne a nádherne zalesnené… ale prišiel, niekoľkokrát, napr.
na Guhrove dni dýchania, kde aj prednášal.
Ako to povedal pri poslednej rozlúčke s ním prezident SPFS
doc. MUDr. Ivan Majer,CSc, Dušan bol dobrý kamarát, ktorý nikdy neodmietol pomoc kolegom, či pacientom… Napriek ťažkej
chorobe, s ktorou statočne bojoval v posledných rokoch života, si
zachoval do posledných chvíľ svoj šarm, celoživotný optimizmus
a dobrú myseľ, pracovnú aktivitu… záujem o rodinu, blízkych
priateľov, známych, pacientov, ktorých mal počas života neúrekom, samozrejme aj o pneumológiu a imunoalergológiu… Vzácny
človek, ktorý odišiel predčasne… česť jeho pamiatke, s úsctou
budeme spomínať!
P. S. Moje vyznanie doc. MUDr. Dušan Salát, CSc nebol iba mojim
kolegom na jednom oddelení, kde sme spolu „sekundárčili“ u primára MUDr. T. Skalského, priateľom, roky aj susedom, ale aj mojim učiteľom, hoci bol starší odo mňa iba o necelé 3 roky. Dušan bol

na lekára nesmierne technický zdatný, a pri jeho pracovnoodborných ambíciach som sa pri ňom učil aj ja takto pracovať – odborne
a zároveň vedecky, naučil ma prednášať „bez papiera“ čo v tom
čase pred takmer 40. Rokmi nebolo bežné, spracovávať a správne
retro – a prospektívne súbory pacientov, zoraďovať ich, ale aj štatisticky spracovávať (vtedy ešte na kvalitnej kalkulačke, pretože
o počítačoch ešte nebolo chýru),vyhľadávať literatúru pomocou
katalógu Current, ktorý ako prvý priniesol do Tatier, z Martina
priniesol novú technológiu výroby modrobielych a postupne aj
farebných diapozitívov, naučil ma vypracovávať posterové prezentácie, vyhotoviť ich vtedy modernou metódou Propisot (pretláčanie písmen z lólií…atď.), ale čo ma hlavne naučil: spojiť pri
svojej práci prax s teóriou, nebáť sa odovzdať získané vedomosti
a dať ich ďalej, ukázať, čo v každom z nás je… a myslím si, pri
všetkej skromnosti, že sa mu to čiastočne aj podarilo. Toto všetko
som mu nestihol povedať, hoci sme to obidvaja vedeli… Veľmi
ma potešilo, že ocenil moju knihu „spomienky na astmu“ má odo
mňa obidve vidania s venovaním, v tom druhom aj s ISBN, ktoré
mi opakovane pripomínal, že tam musí byť a tak sa vlastne o to
postaral tiež on. Za toto všetko Ti, Dušan, ďakujem, verím, že ak
by si mal možnosť porozprávať kolegom o sebe, tak možno práve
takto… (… a toho motýlika na fotografii si vedel perfektne sám
uviazať, čo vtedy, aj teraz dokáže iba málokto!)

V Tatranskej Polianke 22. 08. 2016 Primár MUDr. Štefan Reinhardt
Odborný garant Sanatória Dr. Guhra n.o.
Pre pneumológiu a ftizeológiu
So súhlasom autora prevzaté z odborného časopisu respiro ČASOPIS PRE KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V PNEUMOLÓGII A FTIZEOLÓGII.

O trpaslíkovi Hundroškovi
Knižku O trpaslíkovi Hundroškovi napísala
Varínčanka Mgr. Monika Nováková. Knižka
vyšla vo vydavateľstve Ikar, v knižnej edícii Stonožka, ktorá je zameraná na detskú
literatúru.

Hlavným hrdinom je trpaslík Hundroško veľký spachtoš, ešte väčší neporiadnik, ale
hlavne najväčší hundroš na okolí. Nechce
sa mu upratovať domček, a tak sa k nemu
nasťahujú pavúčiky ani myška Hryzka nevie
v tom neporiadku nájsť kúsok syra. V záhrade mu slimáčiky obhrýzajú jahody. A keď ho
rozbolí zub, celý les je na nohách. Krtko si
radšej napchal štuple do uší a zmizol v diere,
aby nemusel počúvať jeho vzlyky. Našťastie
má trpaslík veľmi dobrú kamarátku, veveričku Evičku. Tá pozná liek na jeho boľavý zub,
lenivosť, ale najmä na dobrú náladu.
Veď všetko sa dá vyriešiť, keď sa chce!
Knižka je vhodná ako čítanie s porozumením. V knižke je 12 pútavých príbehov. Za
každým príbehom sú tri zvedavé trpasličie
otázky, ktoré majú preveriť pozornosť
detí. Odporúča sa pre škôlkarov, ktorým
ju môžu čítať rodičia doma alebo pani učiteľky v škôlke. Keďže je text písaný väčším
písmom, je vhodná aj pre prvákov, ktorí sa
iba učia čítať. Ilustrácie do knižky vytvoril
významný slovenský umelec, akademický

maliar doc. František Blaško, ktorý ilustroval desiatky kníh pre deti a za svoju tvorbu
získal medzinárodné ocenenia.

Mgr. Monika Nováková

Začínajúcej
autorke k vydaniu
knižky srdečne
blahoželáme
a želáme ešte veľa
tvorivých nápadov
a úspechov.

redakcia
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Skautský deň 2016
Hovorí sa, že človek mieni a Boh mení. Tak sme my, skauti, mienili
dňa 30. októbra 2016 zorganizovať šarkaniádu. Predstavy sme mali
rozmanité, ale počasie nám nedoprialo. Viem, viem, skauti sú nepremokaví a zimy sa neboja, ale snáď nám odpustíte, že sme sa v tomto
nehostinnom počasí nevydali v ústrety divočine. Improvizácia je
základ úspechu a my roveri sme mali presne pol hodinu na to, aby
sme vymysleli záložný plán. Ale pssst, to bude naše tajomstvo.
Šarkaniáda sa teda zmenila na jednoduché jesenné poobedie
strávené s tými, ktorých máme radi. Stretli sme sa o 14:00 pri fare
(niekoľko detí si donieslo šarkana, ale aj tak verím, že neboli napokon
sklamané, že sme robili niečo iné). Spoločne sme sa vybrali k budove
CVČ, kde máme svoju skautskú klubovňu, ktorá nám poskytla úkryt.
Po ceste sme si dali poznávačku stromov. Po pravde, neustále ma
naše vĺčatá a skauti udivujú svojimi znalosťami. Občas mám pocit,
že by ma poľahky strčili do vrecka. V klubovni nás už čakal uvítací
výbor aj s registráciou (oh, táto administratíva vie byť ale otrava).
Čo sme si to pripravili? Trochu pohybu, odhadu, pocvičenia mozgových závitov a samozrejme, skaut si musí vedieť urobiť srandu
sám zo seba.
Všetkých účastníkov sme rozdelili do 2 skupín, ktoré si mali medzi
sebou zmerať sily na rôznych stanovištiach. Dve členky z družiny
Kvapiek (Miška a Sima) držali nad týmito skupinami ochrannú ruku.
Miešanie ponožiek, odhad počtu štipcov, prenášanie rôznych predmetov len pomocou gumičky, stonožka, „blbárna“, zvuky zvierat či
veľká pyramída, to všetko sú úlohy, pri ktorých mohli zbierať body.
Ale najpodstatnejšie bolo byť najrýchlejší. Posledná úloha, ktorá
mohla ešte všetko zvrátiť, bola Kimovka (pozerať sa na rozličné veci
1 minútu a potom ich spísať čo najviac, ktoré ste si zapamätali). Po
krátkej pauze a skromnom občerstvení prišlo vyhodnotenie. Sláva
víťazom a česť porazeným. Odmenu však dostali všetci (vrátane roverov). Vrchol našej akcie sa prekvapivo presunul na záver (s takým
úspechom nepočítal nikto, vrátane vedúcich). Hra Zombik. Hra bez

pravidiel a bez cieľa. A napriek tomu ju všetci milujú. Ak sa vaše deti
vrátili bez štipky energie, môže za to práve táto hra. Po jej skončení
sme sa všetci zachrípnutí odobrali pred budovu CVČ na záverečnú
fotku. Ako vždy vyzeráme na nej neodolateľne.
Každý príbeh má svoj koniec. A tento náš sa tiež s pribúdajúcimi
hodinami menil na spomienky, ktoré si v pamäti budeme uchovávať
ako jedny z tých krásnych.
152. zbor Javorov

foto: archív 152. zbor Javorov

Varínčan
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Odlievanie stôp

Nastal deň, na ktorý sa už každý tešil najmenej mesiac. Prípravy naň
prebiehali na družinovkách v podobe učenia sa a zapisovania si vecí
ohľadom odlievania stôp. Dôležitou úlohou bolo zapamätať si vyrobenie sadry. A zborová akcia mohla začať. Stretli sme sa na našom
zvyčajnom mieste pri fare. Odtiaľ sme vykročili tou správnou nohou
a plný očakávania sme sa vybrali po ceste na „lov“ zvieracích stôp.
Na začiatku hľadania nás brat Rys (Peťo Haluska) oboznámil so
zvieratami, s ktorými sa môžeme stretnúť v lese. Potom sestra Polárka
(Monika Halusková) zhrnula postup odlievania stôp a skontrolovala
všetkým prítomným skautom KPZ (krabičku poslednej záchrany).
KPZ je malá krabička, ktorá ukrýva v sebe veľké tajomstvá. Môžete
tam nájsť napríklad: zápalky, škrtadlo, ihlu, niť, svetielko alebo
sviečku, papier, ceruzku…

Naše kroky smerovali k bielemu dvojkrížu, čo sa týči nad Varínom.
Družina Lastovičiek a Vrrrčatá ostala na čistinke, Zebričky si našli
miesto blízko lesa a Jelene sa „utáborili“ pri stope medveďa. Túto
raritnú stopu odliali len chalani. Použili na ňu celú sadru čo mali so
sebou. Musíme uznať, že sa im vydarila.
Každé dieťa, či už chlapec alebo dievča, mali so sebou misku, v ktorej
si rozrobili sadru s vodou. Vyrobenú zmes vyliali na stopu, ktorú si
vopred ohraničili papierom a nechali stvrdnúť. Po stvrdnutí sa stopa
vybrala, očistila a nechala sa ešte vysušiť približne dva dni.
Keďže je jeseň a stmieva sa veľmi skoro, upratali sme si po sebe
neporiadok a vybrali sme sa domov s odliatymi stopami v rukách.
Napriek tme, ktorá nás stihla, sme sa všetci vrátili, hoci unavení ale
živí a zdraví bez ujmy na zdraví.
Ďakujeme všetkým, čo sa do akcie zapojili a pridali ruku k dielu
hocijakým spôsobom.
152. zbor Javorov

Kalendár od skautov kalendár

žete si kúpiť
Nemáte ešte kalendár na rok 2017? Mô
osť detí a mládeže z vavarínskych skautov. Podporíte tým aj činn
úpiť v predajni Elektro
rínskeho skautingu. Kalendáre sa dajú zak
í 8 €, nástenný 4 eurá.
na Hrnčiarskej ulici, rodinný kalendár stoj
Ďakujeme.

Skauti z Varína
ďakujú vedeniu Obce
Varín za poskytnutie
stánku na Ondrejský
jarmok.

Varínske rybníky
Vo Varíne sa nachádzali dva jednoduché rybníky na mokradiach
a lúkach. Nachádzali sa pod Salátovým mlynom, starou farou a pílou.
Varínčania zbadali, že sa tu môžu vybudovať ozajstné, pravé rybníky.
Tieto jazerá boli prírodne vytvarované na povrchu Zeme.
Jazerá sa nachádzali pri potoku tečúcom z Koňhory zo Stráskeho vrchu. Potok tiekol z Koňhory cez celú obec Varín
a v priestore Salátovho mlyna sa rapídne znižoval
a vytekal na Schwarzerove lúky. Na lúkach sa
nachádzala tzv. stará fara.
Z ľavej strany od fary sa za potokom nachádzali jednoduché, primitívne rybníky na jednoduchom zemnom podklade, vytvarované
zemou, ktorá uzatvárala jazero. Poniže fary sa
na úbočí nachádzala malá studnička. Táto vyvierala
zo zeme. Voda vytekajúca zo studničky bola kvalitná, tiekla po celý
rok a nezamŕzala v zimných mesiacoch. Studnička bola zaujímavá
tým, že voda obsahovala množstvo rôznych prvkov. Z tejto studničky
brávali občania z dolného konca obce vodu, lebo na úrovni Varína sa
nenachádzala voda a studne. Túto vodu brávali občania ako Štefan
Barica a Július Staník – obaja pekári, Pivovarči – krčmár, Ďurčanský –

obuvník a ďalší. Odtok zo studničky tiekol do spomínaného potoka.
V tomto priestore obec vybudovala dva jednoduché rybníky na prírodnom podklade a hrádze boli vysypané zemou, ktorá uzatvárala rybník. Neskôr rybníky odkúpil a vybudoval ruský
emigrant, ktorého meno nie je možné
zistiť, lebo nie je známe. V rybníkoch
sa chovali kapry, pstruhy a jalce. Ryby
kupovali len majetní ľudia ako obchodníci, krčmári, gazdovia a Židia.
Rybie mäso, najmä kapor, sa používa na
vianočné sviatky. Toto mäso sa zaraďuje
medzi biele a ľahké mäsá. Mäso z kapra je v našich krajoch pomerne známe a dosť často používané. Začiatok
používania rybieho mäsa sa datuje pred I. svetovou vojnou.
Po vojne sa rapídne znížil chov rybieho mäsa. To bolo spôsobené tým,
že nemecké vojská zničili vybudované rybníky. Na prípravu kaprov
a iných rýb sa používa špeciálny gril. Tieto grily sa používajú v oblastiach veľkých vodných plôch a potokov pri väčšej konzumácii rýb.
Spracoval Ján Chladnúch
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Krížovka
Pomôcky:
rula, Epona,
ijolit, ora,
Araja, Abel,

Vylúštený text tajničky pošlite alebo odovzdajte
do 20. januára 2017 na adresu redakcie alebo
pošlite mailom na adresu: varincan@varin.sk
Nezabudnite uviesť svoje meno a adresu.

Kto
dlho uvažuje,VÝHERCA
kým spraví BUDE
krok...
VYLOSOVANÝ
(záver je v tajničke)

ODMENENÝ PRÉMIOU 10 €

Správne riešenie z novembrového čísla:
Buďte takým človekom, akého by ste chceli stretnúť.
V predvianočnom čase potešíme až troch výhercov:
František Noga, Justína Synáková, Šimon Romančík,
ktorí si môžu vyzdvihnúť výhru vo výške 5 €.
Srdečne blahoželáme!
Kto dlho uvažuje, kým spraví krok… (dokončenie myšlienky
skrýva tajnička)
Autor:
Jozef Blaho

Ovocná
záhrada

1. časť
tajničky

Druh
orientálneho
likéra

Španielska
vychovávateľka

Meno Ireny

Česká
predložka
(ku)

Časť atolu

Vzor, model

3. časť
tajničky

Poľské
vlákno

5. časť
tajničky

Africká
antilopa

Vrch na Islande

Hornina
z kremeňa,
živca s sľudy

Sám, po anglicky
Odporovacia
spojka

Akýže

Spevohra
Španielske
mesto

Lantán (zn.)
4. časť
tajničky

Ženské meno

Ani (bás.)
Skratka
valuty

Odoberali
Jedovatá
rastlina
Čistila od buriny
Rezaním
rozdelí
Tmavočervený nerast

Prikrývka

Ženské meno

Rímskych 49

Úloha,
poslanie

Rozprávkový
zbojník

Taliansky
súhlas

Drvila
na prach

Exmetropola
Barmy

Mužské
meno

Meno Viliama

Zlé počasie

Filmový mimozemšťan

Fúkala

Chobotnatec

Vlhčia rosou

Meno Ervína
Výkvet

Mrazuvzdorná skalnička

Vyčerpali
Sprav

Alkalická
hlbinná
vyvrelina

Iberka (bot.)
Alegórie

Lieska,
po česky

Slovenský
región

Rozdrobuj

Integrovaný
obvod (skr.)

Obaja

Nemecký
geológ

6. časť
tajničky

Decimeter
(zn.)

Otravné látky

Choroba
kĺbov

Apriórny
umelý jazyk

2. časť
tajničky

Ľahká
hudobná
veselohra

Keltská bohyňa koní

Taliansky
operný
skladateľ

Varínčan

Vápenec
zmiešaný
s hlinou

Hocikde

Z pravej
strany (prísl.)

Varínčan

Obyvatelia
hôr

Lesná
surovina

Meno Adely

Hranica (lek.)

Česká
číslovka

Omámilo
(expr.)

Parafa
anonyma

Iniciály
Delona

Popevok

Druh
poľovného
psa

Plietol

Súvislé
poradie

Citoslovce
bedákania

Približne

Televízna
včielka

Varínčan
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Mikuláš vo Varíne
Na nedeľu 4. decembra vedenie Obce Varín zabezpečilo pre najmladších Varínčanov stretnutie s Mikulášom. Aj napriek mrazivému
počasiu sa o 15. hodine Námestie sv. Floriána zaplnilo. Mikuláš
slávnostne rozsvietil vianočný stromček, potom mu odvážnejšie
deti recitovali a spievali. Na pamiatku biskupa sv. Mikuláša, ktorý
bol povestný svojou štedrosťou a dobrosrdečnosťou, boli deti obdarované darčekmi. Deti sa mali možnosť previezť na koči s konským
-

Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Varín
pán Miroslav Tomašov
cukrárske potreby Šikovná mama pani Emília Cesneková
predajňa Jednota na Námestí sv. Floriána
autoopravovňa pán Jozef Bačinský
Reštaurácia u Štefana pán Pavel Tyšnovský
pán Miroslav Williger
MIPE Invest pán Peter Bugáň
pán Peter Lovas
ľudová predajňa pán Radoslav Bolček
supermarket TESCO Varín
pizzeria „U babky“ pani Mária Kurnocíková
ELTAB pán Marek Tabaček
Darčekovo pani Krkošková
predajňa Koruna Hrnčiarska ulica
lekáreň Lenka pani PharmDr. Lenka Ticháková
práčovňa Žblnk pán Pavol Kanis

záprahom. V chladnom počasí všetkým dobre padlo varené víno,
vianočný varínsky punč a horúci čaj. K spríjemneniu popoludnia
prispela aj dychová hudba Varínčanka.
Aj touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou
zapojili do prípravy tohto podujatia. Samozrejme ďakujeme aj všetkým sponzorom, ktorí finančne alebo vecne prispeli k zabezpečeniu
podujatia:
-

Amfora bar pán Ján Hodoň
pán Ľubomír Sečkár
Varínska tlačiareň a elektro pani Anna Buchtová
lekáreň Zdravie pani Mgr. Anastázia Franeková
spoločnosť MAPERI pán Peter Bažík
predajňa SEMKO pani Irena Šimlíková
veterinárna ambulancia MVDr. Peter Priputen
Hostinec pod lipami pani Miroslava Bieliková
predajňa TEBY pán Pavol Janek
kvetinárstvo Katka pani Katarína Kubíková
čerpacia stanica VEVA pani Eva Verčíková
textil IMPULSE pani Helena Lovasová
mäsiareň pani Vilma Ondrušová
penzión LYSTRA pán Ladislav Puček
reštaurácia Weinerovka pani Jana Mravcová
ostatní nemenovaní

mt
foto str. 15 a 16: Peter Zimen
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