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Na akej ulici bývate?
Ak poviete, že na Hrnčiarskej, na Pltníckej, na Hájiku či
na Starohradskej, je všetko v poriadku. Ak však napríklad
poviete, že na Martinčekovej, na Hviezdoslavovej, na Kukučínovej alebo na Hlinkovej, tak zrejme nebývate vo Varíne,
pretože také ulice v obci nemáme. Ak takéto názvy použijete
len v bežnom rozhovore, nič sa nedeje. Ak ich však použijete pri nahlásení svojej adresy na pošte, zamestnávateľovi, na
katastri nehnuteľností či v poisťovni, môže nastať problém.
Preto si pre každý prípad osvojme presné a správne pomenovania ulíc, na ktorých vo Varíne bývame. V súčasnosti ich
máme 42. Prinášame vám ich v abecednom poradí.
Zoznam ulíc v obci Varín:
Alexandra Trizuljaka
Andreja Hlinku
Antona Bernoláka
Antona Horeckého
Dr. Jozefa Tisu
Dubenec
Farská
Fatranská
Hájik
Hrnčiarska
J. G. Tajovského
Jána Bottu
Jozefa Martinčeka
Juraja Jánošíka
Kamence
Koňhorská

Kpt. Ladislava Pfliegla
Krivánska
Ku Železnej studničke
Ľudovíta Štúra
M. R. Štefánika
Májová
Martina Kukučína
Na Rybníkoch
Námestie na Záhumní
Námestie sv. Floriána
Októbrová
Ondreja Meszarosa
P. O. Hviezdoslava
Pltnícka

Pod Vajánkom
Priemyselná
Sama Chalupku
Starohradská
Školská
Športová
Záhrady
Záhumnie I.
Záhumnie II.
Záhumnie III.
Záhumnie IV.
Železničná
pripr. MT

Marec je mesiacom knihy
Mesiac marec je už tradične venovaný knihe
Každoročne v marci „oprášime“ tému knižiek. Vždy si
k tomu prečítame nejaký motivačný príhovor, zopakujeme si
zopár citátov, ktoré nám podsúvajú význam knihy a čítania,
alebo vypovedajú o priateľstve a viazanosti človeka na knihy.
Mnohokrát zostane len pri tomto… Pre nedostatok času, na
ktorý sa permanentne sťažujeme, sa ale ku knižkám nedostaneme. Pred televízorom, na internete a na sociálnych sieťach
ochotne strávime aj hodiny a na knižku nám už akosi neostáva čas. Pritom knihy a ich pestré žánrové zastúpenia sú hotovým bohatstvom. Kniha je priateľ, ktorý nám rozširuje vedomostný obzor, je príjemným spoločníkom a je vždy poruke.
Navyše krásne ilustrované a spracované knižné publikácie sa
postarajú o zážitok aj pre oko. Preto nečakajme na inokedy,
ale skúsme si už dnes vyhradiť pár minút na chvíľku s dobrou
knihou. Jej účinky sú pohladením duše.
MT

"Nemilovať knihu znamená
nemilovať múdrosť
a nemilovať múdrosť znamená
stávať sa hlupákom.“

J. A. Komenský
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Spoločenská rubrika
Narodili sa:

Pôst

Mária Ťažká
Natália Škaroupková
Simona Gajdošíková

Opustili nás:
Erika Staňová
Oľga Spevárová
Magdaléna Willigerová
Jozef Jánošík

* 26. 11. 1976
* 14. 02. 1938
* 06. 02. 1945
* 27. 02. 1951

† 02. 02. 2017
† 11. 02. 2017
† 19. 02. 2017
† 26. 02. 2017

Jubilanti v marci
Jozefa Bučeková
Viktória Chrapčíková
Imrich Milo
Gizela Zimenová
Milan Salát
Jozef Bárdy
Irena Širancová
Vlasta Cvachová
Karolína Gulášiová
Vlasta Bárdyová
Vincencia Androvičová
Rozália Černáčková
František Cyprich
Jozefa Šlesárová
Ján Cvacho
Helena Štefanatná
Valéria Gáborová
Pavlína Freudenfeldová
Mária Bieliková
Fabián Nemček
Žofia Tomová
Ivan Jankov
Karol Cabadaj
Emília Fogadová
František Akantis
Kamila Cabadajová
Antónia Kupčuliaková
Vilma Hrušková
Berta Rybárová
Jozef Gehrer
Terézia Akantisová
Ing. Mária Kurnocíková
Štefánia Janíčková
Gabriela Rovňanová
Františka Matejčíková
Anežka Germaničová

91
89
87
86
85
84
84
82
82
80
79
78
77
77
76
76
76
76
75
74
74
74
74
74
73
73
72
72
72
71
70
70
70
70
70
70

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

Pôstna doba začína,
Pán Ježiš nanovo,
naším pričinením,
hrozné muky prežíva.

Bože dobrotivý, znova Ťa naše
hriechy na kríž pribíjajú.
Milosrdný Pane odpusť,
odpusť a zmiluj sa nad nami.

Prišiel na svet, aby ľudstvo
zachránil, od pekla brány,
namiesto úcty a vďaky,
šliapu sa Božie zákony.

Prešiel čas radosti a veselosti,
prišla doba pôstu,
kedy máme naše srdcia duchovne obnoviť
a svoj život polepšiť.

Zlý seje vo svete
pýchu a pomätenosť,
rozmnožila sa zloba
a veľká nemravnosť.

Báseň je súčasťou básnickej
zbierky Rozjímanie, ktorú autorsky pripravila Varínčanka
Viktória Novosadová. Zbierku vydal Zabudnutý Varín,
vytlačila Varínska tlačiareň.
Sponzorsky sa na jej vydaní
podieľali: Varmet s.r.o, Obec
Varín a Miroslav Tomašov.

Viktória Novosadová

Viktória Novosadová

Ro zjí m an ie
Bez názvu-3 1
23.12.2016 14:57:03

Spomienka

Dňa 26. 2. 2017 sme si pripomenuli 108. výročie
narodenia nášho otca Viktora Chladnúcha, diplomovaného učiteľa z Varína.
Dňa 3. 3. 2017 uplynie 13 rokov od úmrtia našej
mamy Alžbety Chladnúchovej.
S úctou a láskou spomína celá rodina.
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Ako sme pretekali…
Nedeľa – 12. február. Jedľovina je zaliata slnkom. Všade ticho. Len pár lyžiarskych nadšencov už pracuje – chystajú
stoly, ohradzujú trať, varia čaj pre pretekárov… Práce je veru dosť, treba ešte
všeličo zariadiť, skontrolovať. V sobotu
organizátori prácne nanosili na trať sneh
z okolia, upravovali a stavali bránky, vynášali potrebné veci, chystali ceny a darčeky pre deti.

Iste aj pekný slnečný deň prispel
k tomu, že účasť bola nad naše očakávanie. Zaregistrovalo sa 41 pretekárov –
deti do 15 rokov. Deti sme radili do kategórií podľa ročníkov. Mali sme jednu
špeciálnu kategóriu „Rodičia s deťmi“,
v ktorej nerozhodoval ročník narodenia,
ale dali sme šancu začínajúcim lyžiarom,
ktorí pretekársku trať prešli v tandeme
s rodičom.

V súťaži bola vytvorená kategória aj
pre najmladšie deti vo veku 4 a menej
rokov (ročník 2012 a viac). Jedno dievčatko však tesne pred začiatkom pretekov odstúpilo a malá Matilda sa (po lyžiarskom úraze kolienka s trojtýždňovou
fixáciou celej nôžky, hoci bola odhodlaná lyžovať sama), pred štartom bála vyraziť na trať sama a tak nakoniec došla
do cieľa za asistencie ocina!
Na kopci bolo veselo. Ľudia nadšenie
povzbudzovali pretekárov, ozýval sa aj
cengot zvonca a o hudbu sa nám postaral Janko Androvič, ml. Chladné, svieže
počasie zaháňal rodičom výborný čajík,
či vínko, káva a nik neostal hladný!

Všetci sme vyhrali! Organizátori výbornou akciou, deti účasťou a lyžovačkou pri peknom počasí a sladkou odmenou!
Po vyhodnotení pretekov a po spoločnej fotke deti s krásnymi, hodnotnými
cenami a s „fidorkovými“ medailami
odchádzali spokojné domov.
Musím vyzdvihnúť snahu našich varínskych lyžiarskych nadšencov. Obetujú svoj čas a úsilie niečo pre naše deti
spraviť. Bez nich by táto skvelá akcia
určite nebola. A to nejde len o prípravu
pretekov, ale aj o činnosť mimo sezóny,
potrebnú na zabezpečenie prevádzkyschopnosti lyžiarskeho vleku – čistenie,
kosenie, opravy a údržba ratraku a lyžiarskeho vleku.
Poďakovanie si zaslúžia: Daniel Androvič, Michal Chytčák, Ján Bugáň, Peter Androvič, Peter Kubo, ml., Anton
Gábor, Anton Gábor, ml., Lukáš Hudec,
Daniel Kubo, Ľubomír Janíček, Alojz
Janíček, Vladimír Kolembus, Pavol Bohačiak, Peter Šutý, Eva Chytčáková, Eva
Chytčáková, ml., Monika Bugáňová
a Júlia Gáborová.
Týmto chceme poďakovať aj obecnému úradu za podporu a tešíme sa na ďalšiu peknú akciu!
Júlia Gáborová
Ďakujeme sponzorom:
KIA MOTORS
LIBEX – veľkoobchod s potravinami
MEDAR
eSTe – stredisko tlače
Jožko Ďugel
Obec Varín

VÝSLEDKY LYŽIARSKYCH
PRETEKOV VARÍN 2017
Starší žiaci (ročníky 2003,2004,2005)
Chlapci:
1. Bugáň Marek
2. Rafajdus Matej
3. Cvacho Pavol
Dievčatá: 1. Androvičová Anna
2. Bugáňová Michaela
3. Androvičová Lívia
Mladší žiaci (ročníky 2006,2007, 2008)
Chlapci:
1. Kubo Samuel
2. Kysela Eliáš
3. Cíbik Aleš
Dievčatá: 1. Majerčíková Veronika
2. Melová Rebeka
3. Chrapčíková Terezka
Deti (ročníky 2009, 2010, 2011)
Chlapci:
1. Androvič Matej
2. Groma Kristián
3. Bohačiak Oliwer
Dievčatá: 1. Janečková Nina
2. Mičová Kristínka
3. Kubová Simonka
Deti 4 r. a menej (ročník 2012 -)
Bugáňová Anetka
Chytčáková Matilda
Deti s rodičmi
1.Měkyna Nikolas
2.Janečková Zoja
3.Pišová Nina
4.Kapasný Miško
5.Piš Ivan
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Fotografie z pretekov sú uverejnené na internetovej stránke Obce Varín.

Obecná knižnica zatvorená

Návštevníkom obecnej knižnice oznamujeme,
že do 31. marca 2017
bude obecná knižnica z dôvodu rekonštrukcie kúrenia
ZATVORENÁ.
Ďakujeme za pochopenie.
Obec Varín

UPOZORNENIE

Poplatníci nad 62 rokov, ktorí sú držiteľmi preukazov
fyzická osoba s ŤZP alebo fyzická osoba s ŤZP so sprievodcom, predložte preukazy na uplatnenie zníženia
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady do 15. marca 2017.
Obec na úseku poplatok za komunálne odpady eviduje
len preukazy občana s ŤZP alebo občana s ŤZP so sprievodcom, ktoré sa už v tomto čase nepoužívajú ako doklad
na poskytovanie rôznych zliav. Ďalšie dôležité informácie
k miestnemu poplatku nájdete na druhej strane harmonogramu, ktorý je vložený.

Už dávno sme tu doma
Už dávno sme tu doma,
hniezdočko pekné, teplé máme.
Slovo bolo na počiatku,
aj to v našom názve máme.

Matica naša dala nás do evidencie
v reči Bernoláka.
Chceme žiť skromne,
nás mamon neláka!
Sveta mocní nás babrú farbou,
raz šedú, raz červenú…
Zvaľujú to na nás,
my máme z toho figu drevenú.
Vieme, kto do pšenice
vsieva nám kúkoľ.
Bože, chráň nás, aby nám oheň bytia
zákerník nesfúkol.
Milan Verčík
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Spomienka na kňaza J. Martinčeka
13. februára 2017 si už tradične Miestna organizácia SNS vo Varíne uctila pamiatku nášho rodáka Jozefa Martinčeka. Touto cestou sa
chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa pietnej spomienky zúčastnili a rovnako všetkým,
ktorí na tejto už tradičnej akcii participovali.
Na svet prišiel 15. augusta 1855 vo Varíne
v roľníckej rodine. So svojou sestrou a dvoma bratmi navštevoval školu, kde vyučoval
ich strýko. Práve on začal malého Jožka zaúčať do latinského jazyka; rodina si priala mať
z neho kňaza. Keďže vo vtedajšom Uhorsku
bolo nevyhnutné pre ďalšie štúdium ovládať slovom a písmom aj maďarčinu, poslali
ho po žilinskom gymnáziu do škôl v Jágri.
Napokon štúdium skončil v Banskej Bystrici, kde vstúpil aj do seminára. Kňazskú vysviacku prijal 3. júna 1879 v Banskej Bystrici, kde slúžil aj svoju primičnú svätú omšu.
Bol mladý, plný elánu, povahou húževnatý
a zanietený pre farníkov a najmä pre národné
veci. Práve tieto jeho „záľuby“ spôsobili, že ako

kaplán slúžil na rôznych farách nekonečných
trinásť rokov. Napokon ako 37-ročný dostal
faru v Lopeji a s ňou aj filiálku v Podbrezovej.
Vyhrnul si rukávy a s nasadením sa pustil
do obnovy rozpadajúceho sa kostola, dal vyhotoviť tri nové oltáre, kazateľnicu, dlážku,
organ i obraz sv. Cyrila a Metoda. Naplno sa
venoval svojim veriacim, rozširoval slovenské
časopisy, knihy, poniektoré aj daroval, chodieval s farníkmi na púte na Skalu vzdialenú
40 km pešou chôdzou.
Keďže v Lopeji
a v Dolnej Lehote
bolo len po jednom
učiteľovi, farár Martinček bol správcom
oboch škôl. Pre deti
zháňal
slovenské
učebnice, deň s nimi
začínal hymnou Hej,
Slováci a rád vyučoval
slovenčinu.
Jozef Martinček sa

začal angažovať aj verejne.
Svojím pohľadom a názormi
neváhal prispievať do slovenských novín, obhajoval napríklad manželstvo uzavreté
sviatostne. Zastával záujmy
slovenského ľudu, ktorý sa
neustále boril s neutíchajúcou
maďarizáciou. Ako člen obecného zastupiteľstva sa pokúšal
presadiť, aby sa zápisnice písali v slovenčine, bojoval proti
odstraňovaniu slovenčiny zo
škôl. Za svoje snahy, odvahu
a najmä za niektoré články ho
v roku 1896 súd v Budapešti odsúdil na tri dni väzenia
a 150 zlatých.
Svoj ľud mal nesmierne rád
a snažil sa mu uľahčiť ťažký život, ako vedel. V Lopeji založil filiálku banky
Tatra, aby ľudí ochránil pred úžerníctvom,
pričinil sa aj o vznik potravinárskeho spolku a mliekarenského družstva. Tie časom
upadli a neprajníci potravinové družstvo vyrabovali.
Ani politická angažovanosť
nedala na seba dlho čakať.
Aktívny Jozef Martinček sa
v roku 1894 zúčastnil veľkého
katolíckeho kongresu v Pešti, o rok neskôr účinkoval na
kongrese pre nemaďarské národy v Budapešti, v roku 1898
pomáhal pri voľbách do uhorského parlamentu. Aktívne chodieval na augustové slávnosti do Turčianskeho Svätého Martina, na
stretnutia Muzeálnej slovenskej spoločnosti
a na valné zhromaždenia Spolku sv. Vojtecha.
Ako to však už poznáme z našich dejín,
prílišní horlivci za dobrú vec bývajú tŕňom v oku mocných. Za svoje snaženia bol
svetskou aj cirkevnou vrchnosťou šikanovaný výhražnými listami, balíkmi, a keď
sa mu neprajníci pokúsili siahnuť na život,

rozhodol sa, že odíde do Ameriky. V septembri 1904 sa usadil v meste Syracuse pri
New Yorku medzi vysťahovanými rodákmi.
V USA sa hneď zapojil do národných a kultúrnych podujatí Slovákov. Bol zakladateľom Pokladnice sv. Antona, stál pri zrode
Slovenskej ligy v Amerike, ktorá mala na
starosti pestovať kultúrny život slovenských
vysťahovalcov. Jeho podpis zdobí Pittsburskú dohodu, predsedal pamätnému zhromaždeniu národovcov v Pittsburghu 12.
októbra 1922 a vítal aj vojtešskú matičnú
delegáciu s priateľom Andrejom Hlinkom.
V Amerike mohol bez cenzúry opäť prispievať
do novín. Jeho články prinášali najčastejšie
správy o ťažkom živote Slovákov v Uhorsku.
Ako bol známy doma, tak sa stal známym
a obľúbeným aj v Amerike. Zakladal a staval
slovenské školy, obnovoval farnosti, kostoly,
nabádal študentov, aby čítali Hviezdoslava
a Kukučína. Celou svojou bytosťou slúžil verne Bohu a národu.
Na zdravie sa rodine nesťažoval, často ďakoval Pánovi za dlhý vek, trápil ho len zrak:
zomrel 13. februára 1937 v Amerike na zápal
pľúc. Veľkolepým pohrebom v Syracuse si ho
však uctil jeho biskup, 125 kňazov a veriaci,
ktorí sa s ním lúčili štyri dni v chráme, kde
bol kňazom.
„Nuž spi sladko, drahý duchovný otec náš,
v ďalekej cudzine. Oroduj u Božieho trónu za
lepšie časy nášho národa! Pamiatka tvojho
mena bude žiť dlho medzi nami z pokolenia
na pokolenie.“
Mgr. Mariana Bohačiaková, poslankyňa
Obecného zastupiteľstva vo Varíne
foto: archív MO SNS
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Fašiangy vo Varíne
Vo fašiangovom období sa konali vo Varíne viaceré podujatia:
Matičný ples

Dňa 20. 01. 2017 sa konal 19. ročník tradičného Matičného plesu
v našej obci Varín. Tento ples zahájil už po niekoľkýkrát plesovú sezónu v obci. Organizátormi tohto podujatia sú MO MS Varín a ÚŽ
vo Varíne. Toto podujatie sa tradične každoročne odohráva v miestnej kinosále. Zabávajúcim sa účastníkom plesu hrala do tanca hudobná kapela Tempers. Táto kapela nám na plese hrala po prvýkrát,
hudobníci sa osvedčili a robili počas celého večera skvelú náladu
zabávajúcim sa. Po privítaní hostí v úvode programu vystúpili
naše Varínske mažoretky, nasledovalo prvé tanečné kolo a tanečný
parket sa zaplnil. O deviatej hodine sa podávala chutná večera, po
ktorej sa predávala tombola. V tombole bolo 49 cien, ako napríklad kávovar, poukážka do kaderníctva, pracovné pomôcky, rôzne

„Ako bolo na Matičnom plese?“ odpoveď by bola nasledovná, panovala skvelá nálada, ľudia sa perfektne zabavili, tanečný parket bol
stále preplnený a všetci sa tešíme na ďalší ročník matičného plesu.
V našej obci sa konajú ešte dva plesy, Varínsky a škôlkarsky. Aj tieto
plesy sa v našej obci konajú tradične a tešia sa bohatej účasti. Ak by
mal niekto záujem o budúci ročník Matičného plesu, radi ho privítame, už teraz sa môžete prihlásiť u členov výboru MO MS vo
Varíne. Tešíme sa na ďalší ročník.
foto: archív MO MS
Ľubomír Sečkár
Ceny do tomboly venovali:
Varínska tlačiareň a Elektro AB, Ľubomír Sečkár, Firma JAVOR,
Predajňa VAPA, Kvetinárstvo - p. Jana Bačinská, Predajňa Darčekovo, Predajňa SEMKO, Ing. Eva Sauerová, Lekáreň ZDRAVIE,
Predajňa textilu p. Chabadová, Predajňa textilu TEBY, Kvetinárstvo
p. Katarína Kubíková, Kvetinárstvo p. Radoslav Bolček, Práčovňa
a čistiareň p. Pavol Kanis, Café Bar Galéria & PIZZA, Supermarket
TESCO, Únia žien, Obecný úrad, Vinotéka Fujdiaková, s. r. o., Predajňa Koruna, Rocker - ZJK, s.r.o., Agra Váh, s.r.o., Mário Kubík,
Kaderníctvo Tália, Štefan Kováčik, BESS Slovakia

kozmetické balíčky, darčekové koše, poukážka na tovar od miestneho záhradníctva, farby na maľovanie interiéru, vlečka hnoja od
miestneho farmára, torta a veľa ďalších zaujímavých cien. Následne
sa pokračovalo v zábave a počas prestávok sa nám o posedenie pri
chutnej kávičke postarali zamestnanci miestneho pohostinstva. Po
24:00 hodine sa vyžrebovali výhercovia cien v tombole, následne sa
podávala chutná kapustnica a zábava pokračovala až do 06:00 rána.
Už po niekoľkýkrát môžem konštatovať, ak by som dostal otázku

Karneval v materskej škole

Hurá, to bol karneval!
To bolo radosti, očakávania! Deti vymýšľali masky, mamičky mali starosť…
Parket sa zaplnil princeznami, vílami, pirátmi, lienkami.
Nechýbali ani spidermani, či kovboji. Každý sa chcel pochváliť svojou maskou. Tanec, spev a šťastný smiech sa ozýval našou škôlkou. Po krátkom posilnení sladkou dobrotou,
čajíkom, masky ďalej tancovali, skákali a výskali. Nie je nič

krajšie na svete ako rozžiarené detské očká.
Vďaka mamičkám boli masky super! Vďaka za pekné chvíle
v kolektíve p. učiteľkám, tetám v škôlke. Veríme, že aj o rok
budú masky krásne, že na nás čaká super karneval!
JG.
foto: archív MŠ
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Aj varínski seniori fašiangovali
Vedenie Obce Varín na seniorov nezabúda ani na fašiangy.
Už tradične im pripravuje fašiangové posedenie. Rovnako to
bolo i v stredu 8. februára. Sála vo viacúčelovej budove sa začala zapĺňať už pred 15-tou hodinou. V zábavnom programe
sa vystriedali najskôr tí najmladší – deti materskej školy, po
nich žiaci základnej školy. S nákazlivo dobrou náladou prišli i členovia folklórneho súboru Hajov zo Strečna. Všetkým
účinkujúcim aj touto cestou ďakujeme.
V závere stretnutia si seniori pochutnali na tradičnom fašiangovom pohostení – vyprážaných šiškách s čokoládou
a džemom, na škvarkových pagáčikoch a čaji s rumom.
Vo vestibule na všetkých čakala výstava výtvarných prác
žiakov ZŠ s fašiangovou tematikou.
MT, foto: PM
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Ako fašiangovali deti
V sobotu 11. februára fašiangovali najmladší Varínčania. V kinosále sa zabávalo viac ako 150 detí
prezlečených do kostýmov od výmyslu sveta. Nechýbali víly, princezné, rôzne zvieratká, chrobáčiky, spidermani, vojaci, kovboji či indiáni, hasiči, smrtky,
bola i doktorka, jahôdka, a mnohé rozprávkové postavičky. Pridalo sa k nim i zopár rodičov oblečených
do karnevalových kostýmov, čo bolo veľmi milé.
Detskú zábavu počas celého karnevalu kreatívne usmerňovala „skupinka mladých“. Do tanca im
hral Rudi a spol. V rámci občerstvenia sa podávala
cukrová vata, na ktorú si deti ochotne vystáli rad aj
viackrát.
Obec Varín už tradične pripravuje detský fašiangový karneval, ktorý sa z roka na rok teší väčšej popularite.
MT
foto: JT
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Varínčania sa zabávali

V piatok 17. 2. 2017 sa konal XXI. ročník Varínskeho plesu, ktorý zároveň uzatvoril plesovú sezónu vo Varíne. Ples otvoril starosta obce Ing. Michal Cvacho. V úvode
vystúpili Varínske mažoretky. Po celý večer, až do rána, sa o dobrú náladu staral
Števo Hruštinec so svojou skupinou. Preplnená varínska sála „praskala vo švíkoch“,
ale zábava bola skvelá. K pohode prispelo aj chutné jedlo z Reštaurácie u Štefana.
Polnoc tradične patrila losovaniu cien tomboly. Aj touto cestou ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí do tomboly prispeli:
- Stavoglobal Varín p. Ľubomír Tichák
- Weinerovka Varín p. Janka Mravcová
- Urbárska obec, PS Varín
- Pizzéria Babka p. Eva Kurnocíková
- lekáreň Zdravie Varín Mgr. Anastázia Franeková
- firma Rocker Ing. Jaroslav Koniarik
- predajňa Semko p. Irena Šimlíková
- lekáreň Lenka PharmDr. Lenka Ticháková
- textil p. Helena Lovásová
- Darčeková predajňa p. Krkošková

- Vinotéka p. Miriam Fujdiaková
- mäsiareň Varín p. Vilma Ondrušová
- textil TEBY p. Pavol Janek
- mäsiareň Varín p. Bytušťák
- Kvetinárstvo Varín p. Katarína Kubíková
- Cukráreň Katka p. Zuzana Hodoňová
- Kvetinárstvo Varín p. Bačínska
- p. Pavol Danihel
- Potraviny Varín p. Vladimír Rosenberg
- bar Amfora Varín p. Ján Hodoň

- Roľnícke družstvo Nová Farma p. Mackovčínová
- Elektro a Varínska Tlačiareň p. Jaroslav Buchta
- p. Pavol Boka
- Chata pod Jedľovinou p. Ján Bohačiak
- SENAP p. Miroslav Tomašov
- Obec Varín
- p. Miroslav Williger
- Ing. Michal Cvacho.
O rok dovidenia na XXII. Varínskom plese.
MW, foto: MW

Fašiangy vrcholili sprievodom masiek

V poslednú februárovú sobotu sa v obci konal tradičný
fašiangový pochod masiek. Členovia DHZ Varín, oblečení
do rozmanitých masiek, sa rozdelili do dvoch skupín a zabávali Varínčanov. Chodenie „turvoňov“ je predzvesťou ukončenia fašiangového obdobia. Popolcovou stredou sa začne
40-dňové obdobie pôstu.
Vedenie DHZ vo Varíne aj touto cestou ďakuje všetkým
občanom, ktorí finančne podporili aktivity zboru a pohostili
masky fašiangového sprievodu či už šiškami alebo štamprlíkom. Zároveň všetkých Varínčanov pozýva na Majáles, ktorý sa uskutoční v sobotu 6. mája.
Ďakujeme členom DZH Varín za zachovávanie zvykov,
ktoré majú v obci dlhoročnú tradíciu.
MT, foto: archív DHZ
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Škola informuje
02. 02. 2017
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Varínske mamičky s deťmi
Obdobie materskej a rodičovskej dovolenky je poznačené
stereotypom. Ide o denný takmer 24-hodinový „maratón“
starostlivosti, výchovy a povinností, ktoré veľmi dobre pozná každá mama. Tento čas sa rozhodla ozvláštniť skupinka
mamičiek, ktorá využila ponuku záujmových krúžkov Obce
Varín a dve dopoludnia v týždni sa aj so svojimi ratolesťami
stretávajú v budove bývalého CVČ vo Varíne. So skúsenosťami zo stretnutí sa ochotne podelili:
Stretávame sa každý pondelok a stredu od 9.00 do 11.00 hodiny. V pondelok na krúžku pohybových aktivít, ktoré sa nesú
v duchu naháňania, skákania, behania, čo naše chlapčenské
zastúpenie, ktorého je prevaha, má obzvlášť rado. V stredu
býva krúžok tvorivých aktivít, čo je zase zaujímavejšie pre
mamičky. Hľadajú nápady na zhotovovanie „umeleckých
diel“ svojich detí, ktoré zakaždým dotvárajú a okrášľujú, aby
z nich vznikli lodičky, autá, stromčeky, sezónne výkresy…
Deti sa prvýkrát učia držať v ruke pastelku, nožničky,
modelujú, vykrajujú.
Rozvíjajú svoju jemnú motoriku, zdokonaľujú sa
v zručnostiach, zvykajú si na kolektív a tešia sa zo vzájomnej spoločnosti.
Mamičky si spoločne vychutnávajú rannú kávičku, čaj a niekedy aj nedeľný koláčik. Častokrát čas stretnutia ubehne tak rýchlo, že sa ani
nezbadáme a už je 11.30, tak sa pustíme do upratovania, ktorého je po detskom šantení, vždy dosť.
Za kreatívne nápady a tvorivé inšpirácie ďakujeme
hlavne Marianke Kapasnej, ktorá sa od februára odišla
venovať pracovným povinnostiam.
Deti nám pomaly rastú a tešia sa na nových kamarátov,
preto aj vás, varínske mamičky, pozývame zapojiť sa do
krúžku pohybové aktivity v pondelok a tvorivé dielne
v stredu. Pripojte sa ku skupine mamičky s deťmi aj na FB.
text a foto: kolektív krúžku mamičky s deťmi

Chystáme sa na karneval

Valentínky pre ockov

Naše autobusy

Vianoce

Varínčan
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Varínske mažoretky
Naše Varínske mažoretky vstúpili tento rok už do neuveriteľnej 12-tej sezóny svojej existencie. Za tento čas tu tancovalo veľké
množstvo dievčat z Varína ale aj okolitých obcí. Momentálne v súbore tancuje 75 dievčat v štyroch vekových skupinách.
Cieľom nášho súboru je umožniť tancovať všetkým dievčatám,
ktoré prejavia záujem. Preto sa snažíme jeho finančnú náročnosť
udržovať na čo najnižšej úrovni a napriek tomu zabezpečiť, aby boli
všetky skupiny krásne oblečené a nasledovali v tomto smere aktuálne trendy.
Aj tento školský rok už od samého začiatku tvrdo pracujeme
na nových súťažných zostavách, aby sme mohli opäť splniť svoje
vytýčené ciele a prekonať tak vysokopostavenú latku z minulých
rokov a zároveň aj úspešne reprezentovať našu obec. Pravidelne sa
zúčastňujeme súťaží na amatérskej úrovni určenej pre kluby, ktoré
sa mažoretkovému športu nevenujú profesionálne, ale len v rámci
obecného, či školského krúžku.

V marci nás čaká naša premiérová postupová súťaž na území
Slovenska, na ktorú sa veľmi tešíme. Najlepšie tanečné skupiny zo
všetkých semifinálových kôl sa budú môcť predviesť na spoločnom
veľkom finále v máji v Prahe. Veríme, že nám budete držať prsty,
alebo nás prídete osobne podporiť. Náš stále sa rozrastajúci funclub
určite rád príjme nových členov.
Na fungovaní nášho súboru sa podieľajú tieto tri osôbky:
Lucia Ľuptáková (Michálková) – zakladateľka a vedúca súboru.
Na obec, v ktorej vyrastala, nezanevrela a aktívne sa venuje práci
s dievčatami už 12-ty rok. Dlhoročná členka jedného z popredných
slovenských mažoretkových súborov. Na konte ma niekoľko titulov
majstra Slovenska, Európy a vicemajstra sveta.
Danka Štefánková – stále aktívna členka varínskych mažoretiek,
ktorých členkou je od jeho založenia. Svoje skúsenosti, ktoré nadobudla dlhoročnou prácou na tréningoch a skúseností zo súťaží,
teraz odovzdáva menším detičkám.
Maťka Synáková – stále aktívna členka súboru, pôsobí u nás 11
rokov. Tento rok je jej premiérový v pozícii trénerky. Maťka je však
cieľavedomý a svedomitý človiečik, ktorý sa snaží svoje nadšenie
pre mažoretky preniesť na dievčatá, ktoré trénuje.
Touto cestou ďakujeme všetkým rodičom, ktorý k nám detičky
každú sobotu vodia a podporujú v tomto krásnom športe a majú
trpezlivosť s nimi doma, kde tiež usilovne trénujú. Verte, že úplne chápeme, ako padajúca palička vie veľmi dobre preveriť nervy.
Dúfame, že krásne vystúpenia a úspechy dievčat na súťažiach za to
stoja 
Twirlingový seminár
Keďže aj my ako súbor, aj keď len na krúžkovej úrovni, chceme

na sebe pracovať a posúvať sa stále vpred, zúčastnili sme sa dňa
3. 12. 2016 na twirlingovom seminári v Bratislave pod vedením Terezy Rejlovej, Evy Auersvaldovej a Kristýny Rejlovej. Tieto dievčatá
sú certifikované lektorky práce s paličkou a niekoľkonásobne majsterky Čiech a Európy v danej kategórii. Školenie bolo veľmi náročné, prebiehalo v dvoch blokoch po 4 hodiny. Častokrát krkolomné
prvky nám dali zabrať a modriny nám ešte dlho budú pripomínať,
že práča s paličkou vôbec nie je jednoduchá. Všetka drina však stála
za to. Konkurencia nespí a aj my sa musíme stále zlepšovať.
Ples mažoretiek
S nedávno ukončenou plesovou sezónou, ktorá je pre nás najrušnejšou časťou roka, máme v nej za sebou viacero vystúpení, by sme
sa aj my rady obhliadli spať za naším úspešným plesom.
Prvý ročník nášho plesu mažoretiek sa konal v netradičnom
termíne 3. 6. 2016 v kinosále vo Varíne. Na prípravách sa plnohodnotne podieľali členky súboru pod vedením trénerky a za pomoci
rodičov. Atmosféra bola perfektná. Zabavili sme sa spolu s našimi priateľmi, rodičmi, či známymi a predviedli im na doplnenie
programu aj naše tance zo súťaže, no aj úplne novú svetelnú show.
Nechýbala ani tombola a dobré jedlo. Sme radi, že sa nám podarilo
niečo takéto zorganizovať a dúfame, že aj v novej sa opäť s nami zabavíte.
2. ročník plesu mažoretiek, sa bude konať dna 12. 5. 2017. Tešíme sa na Vás.
Krátky zostrih z príprav a priebehu samotného plesu si môžete
pozrieť zosnímaním QR kódu.
Celý náš tím veľmi ďakuje za podporu rodičom a sponzorom:
Obec VarínProreco, s. r. o.
Juraj SynákĽubomír Sečkár
Gevie
Juraj Topoľský
Satia – okná, s.r. o
Reštaurácia Weinerovka
Reštaurácia U Štefana
TBG Doprastav
Rodina SolárováRodina Zimenová
Rodina Prekopová
Semko
Kozmetika p. Cvečková
Mariana Bohačiaková
Všetky aktuálne informácie o našom súbore a našich aktivitách nájdete
na stránke www.mazoretkyvarin.
webnode.sk
Fotografie: archív mažoretky Varín
Autor článku: mažoretky Varín

14

Varínčan

Uznesenia obecného zastupiteľstva
UZNESENIE č. 1 / 2017 - procesné
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2017, konaného 31. 01. 2017
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
UZNESENIE č. 1 / Schvaľuje
UZNESENIE č. 1 / Program prvého
zasadnutia obecného zastupiteľstva
vo Varíne v roku 2017 s nasledujúcimi bodmi:
1) Žiadosť o NFP pre školu
2) Majetok
3) Žiadosti
4) Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 1/2017
5) Informácie
6) Interpelácie
Hlasovanie číslo 164
Hlasovanie za prijatie procesného
uznesenia č. 1/2017.
Prítomnosť/kvórum: 6/4 – nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 6 Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho,
Mgr. Jana Jakubčíková, Ľubomír Sečkár, Miroslav Williger.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo procesné uznesenie č. 1/2017.
UZNESENIE č. 2 / 2017
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2017, konaného 31. 01. 2017
k bodu Žiadosť o NFP pre školu
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Zámer Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne
zapojiť sa do výzvy na predkladanie
projektových zámerov na budovanie
a zlepšenie technického vybavenia
jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách. Kód výzvy:
IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2
Hlasovanie číslo 165
Hlasovanie za prijatie uznesenia
č. 2/2017.
Prítomnosť/kvórum: 6/4 – nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 6 Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho,
Mgr. Jana Jakubčíková, Ľubomír Sečkár, Miroslav Williger.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 2/2017.
UZNESENIE č. 3 / 2017
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2017, konaného 31. 01. 2017
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Prenechanie do užívania časť veže

v objekte Hasičská zbrojnica na adrese Jozefa Martinčeka 1015, 013 03
Varín postavenej na pozemku parcela registra CKN č. 351/2 – zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 230 m2,
k.ú. Varín, na umiestnenie antén a ostatných telekomunikačných zariadení podľa technickej správy zo dňa
05. 11. 2013 spoločnosti HMZ RADIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r. o.,
Rajecká cesta 17/2806, 010 01 Žilina,
IČO: 36373303 za cenu 300 €/rok +
spotrebovaná elektrická energia.
2. Zriadenie podružného odberu
elektrickej energie v objekte Hasičská
zbrojnica pre spoločnosť HMZ RADIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r. o.,
Rajecká cesta 17/2806, 010 01 Žilina.
Hlasovanie číslo 166
Hlasovanie za prijatie uznesenia
č. 3/2017.
Prítomnosť/kvórum: 6/4 – nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 6 Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho,
Mgr. Jana Jakubčíková, Ľubomír Sečkár, Miroslav Williger.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 3/2017.
UZNESENIE č. 4 / 2017
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2017, konaného 31. 01. 2017
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
2. Vstup na pozemok, dočasný záber a zriadenie vecného bremena
na pozemku parcela registra CKN
č. 3342/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6503 m2 pre spoločnosť Severoslovenské vodárne
a kanalizácie, a. s. Bôrická cesta 1960,
010 57 Žilina, IČO: 36672297 na realizáciu stavby „SKV Žilina - Varín
zokruhovanie vodovodu“.
Hlasovanie číslo 167
Hlasovanie za prijatie uznesenia
č. 4/2017.
Prítomnosť/kvórum: 6/4 – nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 6 Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho,
Mgr. Jana Jakubčíková, Ľubomír Sečkár, Miroslav Williger.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 4/2017.
UZNESENIE č. 5 / 2017
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2017, konaného 31. 01. 2017
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne

b) Berie na vedomie
1. Žiadosť Karola Boku a Daniela
Galvánka o vysporiadanie prístupovej cesty k pozemkom na ulici Dr. Jozefa Tisu, ktorá je v územnom pláne
obce určená na výstavbu
Hlasovanie číslo 168
Hlasovanie za prijatie uznesenia
č. 5/2017.
Prítomnosť/kvórum: 6/4 – nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 6 Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho,
Mgr. Jana Jakubčíková, Ľubomír Sečkár, Miroslav Williger.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 5/2017.
UZNESENIE č. 6 / 2017
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2017, konaného 31. 01. 2017
k bodu Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
c) Schvaľuje
3. Zriadenie prístupovej cesty na
pozemku parcela registra CKN
č. 1038/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1270 m2, ktorá bude
viesť na pozemok parcela registra
CKN č. 1038/25 – zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 408 m2 v k.ú.
Varín pre plánovaný rodinný dom
p. Pavla Danihela bytom Ondreja
Meszarosa 741, 013 03 Varín a manželky Michaely Danihelovej bytom ul.
Nábrežná 1/6, 038 61 Vrútky podľa
predloženej situácie novostavby rodinného domu.
4. Vybudovanie vodovodnej prípojky
na pozemku parcela registra CKN
č. 1038/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1270 m2, ktorá bude
viesť na pozemok parcela registra
CKN č. 1038/25 – zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 408 m2 v k.ú.
Varín pre plánovaný rodinný dom
p. Pavla Danihela bytom Ondreja
Meszarosa 741, 013 03 Varín a manželky Michaely Danihelovej bytom ul.
Nábrežná 1/6, 038 61 Vrútky.
Hlasovanie číslo 169
Hlasovanie za prijatie uznesenia
č. 6/2017.
Prítomnosť/kvórum: 6/4 – nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 6 Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho,
Mgr. Jana Jakubčíková, Ľubomír Sečkár, Miroslav Williger.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 6/2017.
UZNESENIE č. 7 / 2017
z prvého zasadnutia Obecného zastu-

piteľstva vo Varíne v roku 2017, konaného 31. 01. 2017
k bodu Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
d) Berie na vedomie
5. Žiadosť Martina Kyselu o vydanie
súhlasu k pripravovanému zámeru
novostavby rodinného domu.
Hlasovanie číslo 170
Hlasovanie za prijatie uznesenia
č. 7/2017.
Prítomnosť/kvórum: 6/4 – nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 6 Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho,
Mgr. Jana Jakubčíková, Ľubomír Sečkár, Miroslav Williger.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 7/2017.
UZNESENIE č. 8 / 2017
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2017, konaného 31. 01. 2017
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 1/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
e) Berie na vedomie
6. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín č. 1/2017.
UZNESENIE č. 2 / Konštatuje, že
7. Vyhodnotenie pripomienok k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce
Varín č. 1/2017 bolo doručené poslancom v písomnej podobe dňa
26. 01. 2017, čo je najmenej tri dni
pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
UZNESENIE č. 2 / Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Varín č. 1/2017 bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom
sídle Obce Varín od 12. 01. 2017 do
31. 01. 2017 pod číslom 3/2017.
UZNESENIE č. 3 / Schvaľuje
8. Všeobecne záväzne nariadenie
Obce Varín č. 1/2017, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 3/2013 o určení
výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školského
zariadenia so sídlom na území obce.
Hlasovanie číslo 171
Hlasovanie za prijatie uznesenia
č. 8/2017.
Prítomnosť/kvórum: 6/4 – trojpätinová väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 6 Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho,
Mgr. Jana Jakubčíková, Ľubomír Sečkár, Miroslav Williger.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 8/2017.
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Krížovka
Pomôcky:
Sorel, sel,
Kodak, et,
Arbes, AN,

Správne znenie celej tajničky z 2/2017:
Priateľ je človek, ktorý o tebe všetko vie a napriek tomu ťa
má rád.
Z 27 správnych vylúštení tajničky sme vyžrebovali
pani Vieroslavu Chladnúchovú.
Výherkyni srdečne blahoželáme.

S priateľom po boku…(záver je v tajničke)
1. časť
tajničky

Bulharské
pohorie

Hora
na
Kréte

Hektoliter
(zn.)

Ohavná vec

Lomil

Behali (expr.)

Hlboký
ženský hlas

3. časť
tajničky

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 10 €

Kozácky
náčelník

Je potrebné

Zastrihol

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

Autor:
Jozef Blaho

1. časť
tajničky

Amerícium
(zn.)

Meno Aurélie

Zabezpečoval
Žltokvetá
bylina

Plášť z ťavej
kože

Kričal

Skratka
valuty

Vpil

Telových.
Jednota

Potĺkol
Znoj

Tam
Africký
Gén,
po
párnokopytčesky
Futbal.
klub
ník
v Miláne

Spadol
Rozpoľovala

Africký oštep
Pooral
Dal do obalu

Tanečná
zábava
(hovor.)

Tupil

Tropický
plod

Meno Mária

Tiež

Pohodil

Filmový mimozemšťan

Zn. fotoaparatov

Gymnastické
náradie

Mužské meno

Kilotona (zn.)

Sladkovodná
ryba

Popevok

Robil

Vyvíjaj tlak

Francúzsky
filozof

Škriepka
(zastar.)

Kvasené
ťavie mlieko

Búchala
(expr.)

Nastokol

Zakričali

Varínčan

Dobýval
zo zeme

Prezradil

Začal sa

Máličko
(hovor.)
Ručitelia
na zmenke

Právo

2. časť
tajničky

Meno Anny

Botanický
názov javora

Horský
suťový prúd

Technické
služby

Akože

Ženské meno

Typ ruských
lietadiel

To, po anglicky

Tropický
jašter

Vzduch,
po grécky

Aleže

Meno
Olympie

Živo (hud.)

Skratka
zbierky

Osobné
zámeno

Na, po anglick

Koralový
ostrov

Letecká
spoločnosť
USA

Plavidlá

Jelenice

Druh palmy

Rieka v Indii

Český
spisovateľ
(1840-1914)
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