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Prijmite pozdrav krátky
na
veľkonočné sviatky.
Prežite ich v radosti,
želáme Vám veľa
zdravia a milostí.
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Aj v obci sa na jar upratuje
Obec v týchto dňoch intenzívne začala s jarným upratovaním. Využila na to hneď prvé krásne jarné dni. Zapojila
k tomu svoju techniku a postupne sa upratujú miestne komunikácie.
Pri vhodnom počasí je predpoklad, že za 6 – 8 dní sa podarí vyzametať a vyčistiť všetky komunikácie, ktoré počas dlhej
zimy boli ošetrované a upravované posypovými materiálmi.
Spoločne sa tešíme na čistý a pekný Varín.
pripr. MW

ZBER NEBEZPEČNÝCH ODPADOV, ELEKTROODPADOV
a odpadov z kovov
v sobotu 8. apríla 2017 od 7.00 do 12.00 hod.
dopraviť na zberné miesto - „Bajovec“ na Fatranskej ulici vo Varíne
(bývalá baliareň FONTIS alebo t. č. prevádzka Varínskej tlačiarne).
NEBEZPEČNÉ ODPADY: autobatérie a akumulátory, žiarivky, výbojky
a iný odpad obsahujúci ortuť, chemikálie a náterové hmoty (farby, laky,
rozpúšťadlá, riedidlá, umelé hnojivá,
kyseliny), zvyšky technických olejov
a tukov, obaly so zvyškami nebezpečných látok (technické spraye na rôzne
účely), použitý jedlý olej z kuchýň bez
zvyškov potravín v PET fľaši).
ELEKTROODPAD: domáce spotrebiče (napr. nerozbitá a nerozobraná
chladnička, mraznička, práčka, vysá-

vač, fén, mixér…), osobné počítače,
tlačiarne, notebooky, reproduktory,
kopírovacie zariadenia, telefónne prístroje, spotrebná elektronika (napr.
televízory a monitory s nerozbitou
obrazovkou, rozhlasové prijímače, videokamery, videorekordéry, elektronické hudobné nástroje, hi-fi zariadenia a pod.), elektrické a elektronické
nástroje (napr. vŕtačky, pílky, nástroje
na zváranie, frézy, brúsky, šijacie stroje, kosačky a ďalšie podobné nástroje),
hračky, zariadenia určené na športové
a rekreačné účely (napr. el. vláčiky

a autodráhy, konzoly, videohry, športové elektrozariadenia a pod.)
KOVOVÝ ODPAD
Možno odovzdať aj kovové odpady alebo odpady z kovu, ktoré sa nemohli zbierať v rámci objemných odpadov (vaňa, bicykel, hliníkové okno
bez výplne…)
Pneumatiky obec nezbiera! Informácie ako s nimi nakladať nájdete
v májovom vydaní Varínčana.
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Spoločenská rubrika
Láska milosrdná

Narodili sa:
Natália Kiššová
Karolína Kováčová

Opustili nás:
Pavol Gabriel
Ján Orieščík
Helena Boková
Božena Obšivanová
Klementína Rizmanová

* 29. 09. 1968
* 17. 01. 1924
* 13. 12. 1928
* 29. 04. 1956
* 25. 04. 1925

† 02. 03. 2017
† 18. 03. 2017
† 22. 03. 2017
† 25. 03. 2017
† 27. 03. 2017

Jubilanti v apríli
Mária Schmidtová
Júlia Hajasová
Hermína Akantisová
Vincencia Zatráková
Filoména Verčíková
Anna Kapasná
Anna Salátová
Žofia Šepešová
Mária Kováčová
Mária Chabadová
Elena Pavlíčková
Hermína Ševčíková
Viktor Švec
Margita Cyprichová
Marián Trizuliak
Vojtech Mestický
František Panták
Valéria Ružičková
Mgr. Janka Cvachová
Michal Synák
František Ďuraj
Gizela Tomová
Rudolf Ťažký
Eva Cvachová

93
87
86
84
82
80
80
80
79
79
79
77
77
76
75
74
73
72
72
72
72
70
70
70

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

Keď moja duša zablúdi
a padnem do hriechu,
kdeže nájdem oporu,
pomoc a útechu?
Len v Tebe, ó, Bože,
láska milosrdná,
kľaknem pred Tebou ticho
v pokore na kolená.
Odkryjem Ti svoju slabosť,
biedu srdca dokorán,
ponorím ho s veľkým bôľom
do Tvojich svätých rán.
Ty moju dušu pohladíš,
usušíš slzu v oku,
zabudneš na moju úbohosť
a vedieš ma s láskou za ruku.
Lebo len jedna je láska
a to láska čistá,
ktorá nás nikdy nesklame,
je láska
nášho milosrdného
Ježiša Krista.
(báseň je zo zbierky Rozjímanie,
ktorú autorsky vydala Viktória Novosadová)

Bohoslužby
počas
Veľkého týždňa
pondelok 06.45 hod.
utorok 06. 45. hod.
streda 06.45 hod.
Zelený štvrtok 18.00 hod.
		 17. 00. hod. Krasňany
Veľký piatok 15.00 hod.
Biela sobota 19.30 hod.
Veľkonočná nedeľa 08.00 hod., 10.30 hod
		 09.30 hod. Krasňany
		 11.00 hod. Nezbudská Lúčka
Veľkonočný pondelok 07.00 hod., 10.30 hod.
		 09.30 hod. Krasňany
Spoločná sv. spoveď bude v sobotu 8. apríla 2017
v čase od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hod.
vo Varíne a v Krasňanoch.
Krížová cesta ulicami Varína
bude na Veľký piatok 14. 4. 2017.
Začiatok o 9.00 hod. vo farskom kostole.
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Havarijný stav
Havarijný stav hygienických
zariadení a kanalizácie v škole

Počas jarných prázdnin obec riešila havarijný stav v Základnej škole s materskou
školou Ondreja Štefku vo Varíne.

obec odovzdala nové prerobené priestory
do užívania. Dúfame, že naším škôlkarom
sa nová umývarka aj páči.

Materská škola
V hygienických zariadeniach /nová časť
prístavby/, ktoré boli rekonštruované z eurofondov a ukončené v roku 2010, sa odtrhli obklady po celej stene umyvárky. Aby sa
našim najmenším nič nestalo, aby sa zabránilo prípadnému úrazu, sa obec rozhodla
vydutý a popraskaný obklad strhnúť. Poškodené steny sa ohodili a nanovo vyspravili. V priebehu štyroch pracovných dní

Základná škola
V dielňach základnej školy sa riešila
nepriechodnosť kanalizácie. V poslednom roku obec viackrát žiadala SEVAK,
a. s. Žilina o prečistenie, resp. pretlačenie
jestvujúceho kanalizačného potrubia, ako
aj prečistenie jestvujúcej kanalizačnej šachty, pretože do WC na dolných poschodiach
sa vracali záchodové splašky, WC sa nedalo
používať a v budove sa šíril zápach.
Pracovníci SEVAK, a s. Žilina
kamerovým zariadením zistili,
že budova dielní nie je napojená na centrálnu kanalizáciu.
Nebolo možné zistiť príčinu
tohto stavu. Ak sme chceli, aby
škola po prázdninách mohla
pokračovať vo vyučovacom režime, aby sa neprerušila školská
dochádzka žiakov, bolo potrebné vybudovať novú kanalizačnú
prípojku. V opačnom prípade
by odbor hygieny s určitosťou
naše školské zariadenie zatvoril.
Bolo potrebné vybaviť vyjadrenia dotknutých organizácií
- SSE-D, a. s, Slovak Telekom
a. s., TES media s. r. o., SPP-D,
a. s., SEVAK a. s., bez ktorých
nebolo možné havarijný stav
vôbec riešiť. Aj touto cestou
ďakujeme všetkým zložkám
a organizáciám za ústretovosť
pri vybavovaní a riešení uvedeného problému. Naše osobitné
poďakovanie patrí aj pánu Joze-

Opadávajúce obklady boli nebezpečné

Hygienické zariadenia po rekonštrukcii

fovi Varínskemu, ktorý vykonal technický
dozor stavby. Ďakujeme aj varínskej firme
Bauputz SK, s.r.o. Varín, ktorá uvedenú
stavbu realizovala.
Vzniknuté nedostatky v škole sme stihli
včas vyriešiť, problémy sme odstránili počas jarných prázdnin, vyučovanie sa nenarušilo.
pripr. MW

Napojenie budovy dielní na kanalizáciu
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Mažoretky opäť úspešné

Varínske mažoretky postúpili do Prahy
V sobotu 25. marca v skorých ranných hodinách vycestovali dve
najstaršie skupiny varínskych mažoretiek do Zvolena na semifinálové kolo súťaže Mia Dance Festival.
Mia Festival je súťaž, ktorá sa snaží podporovať talentované deti
a ich zmysluplné využitie voľného času. Súťaží sa v 27 tanečných
disciplínach (country, latino, street, aerobic, mažoretky…), v troch
vekových kategóriách. Súťažiace sú ďalej rozdelené na kategóriu
Hobby a Profi, podľa skúseností a výsledkov na národných a medzinárodných súťažiach.
Spolu 20 semifinálových kôl prebieha v Čechách, na Slovensku,
v Nemecku a v Poľsku a tí najlepší z najlepších si zmerajú svoje sily
v niekoľkodňovom veľkom finále v Prahe v Lucerne.
Na súťaž sme vyrážali s malou dušičkou, nevedeli sme, do čoho
ideme, aké nároky bude mať porota, aké kritériá a úroveň sú potrebné na postup do finále. Odhodlanie však nechýbalo, obetovali
sme príprave veľa času, jarné prázdniny a kopu síl, aby sme boli čo
najlepšie pripravené, mohli čo najlepšie reprezentovať svoju obec
a ukázať, že aj Varín, má byť na čo hrdý.
Predviedli sme sa v dvoch tematických choreografiách: „V zemi
faraónov“ a „Orient“. Vydali sme zo seba maximum a aj napriek pár
chybičkám, ktoré pramenili z trémy a pocitu zodpovednosti, sme
mohli byť so svojim výkonom spokojné. Skupina 2 získala druhé
miesto, Skupina 1 získala prvé miesto a zároveň aj najvyšší počet
bodov zo všetkých súťažiacich. Pochvala od samotnej poroty, moderátorky a uznanie ostaných tanečníkov bolo pre nás ešte sladkou
čerešničkou na torte.
Celkovým prevedením, synchrónnom, spracovaním námetu
a tanečnou technikou sme rovnako presvedčili porotu a splnili
požadované výkonnostné kritérium a postúpili na veľké finále do
Prahy, ktoré sa uskutoční začiatkom júna. Súčasťou finále je aj prehliadka mažoretiek v sprievode cez Václavské námestie. Bude to pre
nás nezabudnuteľný zážitok.

S prvou súťažou tejto sezóny sme sa prvýkrát predstavili v nových súborových tričkách s našim logom. Za ich návrh a čas strávený ich vybavovaním veľmi pekne ďakujeme rodine Synákovej.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať aj nášmu úžasnému fanklubu, ktorý meral s nami celú cestu, prišiel nás podporiť a povzbudiť. Pripravený vo vlastných „fanklubáckych“ tričkách, s vlajkami
a trúbkami boli neprehliadnuteľný. Pre dievčatá si nachystali sladkú
odmenu a šampanské, veď bolo čo oslavovať. Za výborný koláčik
ďakujeme pani Ferjancovej,
Tešíme sa na všetkých nových členov našej mažoretkovej rodiny, príďte nás podporiť alebo nám držte doma palce. Maličký Varín
mieri do Prahy a bude sa snažiť, aby sa vo veľkom svete nestratil
a zabojoval o popredné miesta.
Súbor Varínskych mažoretiek a obec Varín reprezentovali:
Halúsková I., Jankovská M. Kabatierová A., Samcová K., Solárová K., Surovcová T., Synáková M., Štefánková D., Volčková Z., Androvičová L., Antošová M., Cáderová P., Cvachová L., Ferjancová
S., Halúšková M., Jankovská A., Janošíková A., Kobelová S., Martinická M., Muráriková T., Muráriková A., Schrollová T., Synáková M., Šmehýlová S.
Text a foto: VM
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Škola informuje
Ak vládneš nad
okamihom, vládneš nad životom.
(Marie von Ebner-Eschenbachová)

Keď sa v jednom rozhovore redaktor
spýtal ruského básnika Vladimíra Vysockého, čo by daroval človeku, keby bol
všemohúci, odpovedal bez dlhého uvažovania: „ Ešte jeden život.“
Ak má naozaj niečo skutočnú hodnotu v tomto našom svete, rozhodne je to
hodnota ľudského života. Často s ním hazardujeme, no veľakrát sa dostaneme do
situácie, či už my, naši blízki alebo celkom
neznámi ľudia v našom okolí, keď je ľudský život ohrozený. Až vtedy si uvedomíme, aký je krehký, aké je nesmierne dôležité pomôcť pri záchrane ľudského života.
Mnohí často zlyhajú. Dôvodov je viac.
Svoju úlohu tu zohrá stres, strach, silný
pocit zodpovednosti, obavy, ale najčastejšie neznalosť.
Z tohto dôvodu trojica mladých mužov Slovenského Červeného kríža zavítala
22. marca 2017 medzi štvrtákov našej základnej školy, aby im ukázali základy poskytovania prvej pomoci formou zážitkového
vyučovania.
Deti sú veľmi tvárny materiál, preto
im treba vštepovať tieto informácie už

v ranom veku a primeranou formou.
Petrovi Martinekovi, Martinovi Hôrečnému a Kamilovi Bartálovi sa to podarilo
veľmi dobre. Žiakov si získali už na začiatku. Nielen
tým, že pútali pozornosť
uniformami záchranárov,
ale hlavne odbornosťou,
profesionalitou a príjemným vystupovaním.
Trpezlivo odpovedali na
každú zvedavú otázku
a dbali na to, aby mal každý z prítomných príležitosť vyskúšať si jednotlivé
techniky prakticky. Deti sa
oboznámili s tým, ako poskytnúť umelé dýchanie,
pomôcť človeku v bezvedomí, vedieť zhodnotiť
situáciu, uložiť zraneného
do stabilizovanej polohy.
Súčasťou praktických ukážok boli i videoprezentácie a krátke predáškové
vstupy vo forme riadeného rozhovoru.
Vyslovujeme úprimné
poďakovanie Žilinskej univerzite, ktorá
v odbore záchranár pripravuje svojich študentov na toto nesmierne náročné povolanie, ako i SZŠ v Žiline, ktorej študent bol

rovnocenným partnerom svojim kolegom.
Naše poďakovanie patrí vedeniu ZŠ
s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne, ktoré podporilo tento projekt tematického vyučovania a súčasne pani učiteľke Mgr.
Kataríne Dominiakovej,
ktorá je koordinátorkou
zdravotníckej výchovy
v škole. Rovnako ďakujeme i žiakom 4.A triedy,
ktorí boli aktívni, zaujímali sa o problematiku
a dúfame, že sa nebudú
báť poskytnúť prvú pomoc, ak to bude potrebné.
Najväčšie poďakovanie
však patrí Petrovi, Martinovi a Kamilovi, ktorí sa
rozhodli pomáhať iným
a už dnes odovzdávajú
svoje vedomosti ostatným. Želáme im, aby sa
im naplnili ich profesijné
ciele, aby sa v budúcnosti pri záchrane ľudských
životov vedeli rýchlo
a správne rozhodnúť, dokázali zvládať stres a prácu pod tlakom
a dokázali vyhrávať nad ich najväčším nepriateľom - časom.
archív ZŠ

Predplavecká príprava detí materskej školy
Obdobie predškolského veku dieťaťa je priaznivé na získanie základných
plaveckých zručností. Deti sa vo vode
otužujú, čo má veľký význam osobitne
pre detský organizmus.
Preto sa aj v materskej škole snažíme o to, aby si deti vytvorili pozitívny
vzťah k pohybu vo vode. A tak naši
predškoláci z tried „Sovičiek a Mravčekov“ absolvovali aj tento rok kurz plávania. Výučba zahŕňala predplaveckú
prípravu, ktorá deťom vštepuje základné plavecké návyky. Cieľom kurzu bolo
vytvoriť pozitívny vzťah dieťaťa k vode
a zvládnuť základné
plavecké zručnosti
ako dýchanie, ponáranie, vznášanie,
splývanie a skoky,
napodobenie jednoduchých plaveckých

pohybov horných a dolných končatín.
Plavecký kurz viedli pracovníci plaveckej
školy Nereus s kvalifikáciou trénera plávania, ktorí využívajú hravú formu výučby s plaveckými pomôckami. I keď výučba prebiehala „na hlbokej vode“, naše deti
dokázali, že vody sa neboja a cítia sa v nej
ako doma. S množstvom veselých zážitkov a „mokrým“ vysvedčením sa vrátili
do materskej školy, kde na nich čakali ich
postieľky, v ktorých si od zdravej únavy
oddýchli.
M. Melišová
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Rada maľujem
Je veľa možností, ako tráviť čas. Zámerne nehovorím voľný
čas, ale čas všeobecne. Lebo nedávno som čítala, že nedostatok
času neexistuje. Všetci máme dosť času, aby sme mohli urobiť
všetko, čo skutočne urobiť chceme. Každý si vraj nájde čas na
to, na čo chce. Dá sa o tom veľa polemizovať. A platí, čo človek,
to iný názor.
Jednoducho, niekto si vytvorí časový priestor na športovanie,
niekto na pestovanie ruží, niekto na vyšívanie obrázkov, niekto
ochotne venuje čas hre na hudobný nástroj, či spevu. Tých možností je naozaj veľa a my povieme, že každý robí to, čo ho baví.
Pani Vieroslava Chladnúchová rada maľuje. Nikdy v minulosti sa tejto záľube nevenovala, ale keď nedávno
pocítila túto túžbu, začala ju rozvíjať. Nechystá sa vytvárať
žiadne veľkolepé monumentálne diela, ale z toho, čo už má
za sebou, dýcha niečo príjemné, prosté, milé. Napĺňa nielen
svoje ambície, ale jej obrázky dokážu tešiť aj iných. Veď posúďte sami.
Všetky uverejnené práce boli vystavené v priestoroch Obecnej
knižnice vo Varíne v mesiaci február 2017.
pripr. MT
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Veľká noc 2017
Veľká noc

Najvýznamnejšie sviatky roka. Pripomenutie a oživenie
udalostí spred takmer 2000 rokov. Obdobie pôstu a akéhosi duchovného očistenia vystrieda radosť. Radosť zo života.
Nech je úplná a dokonalá.
Veľkonočnou témou je presiaknutá aj táto dvojstrana, na
ktorej nájdete námety na veľkonočné dekorácie, recepty a jarné básničky žiakov základnej školy. Celá dvojstrana je dekorovaná medovníčkami od Janky Mihovej.

Kvitnúca jar

Už jar k nám zavítala,
tuhú zimu vystriedala.
Vtáčiky už štebocú,
stavať hniezdo si chcú.
Vôňa kvetov prilákala
lietajúce včeličky z úľa.
Slnko sa len prizerá,
veselo sa usmieva.
Lukáš Cvacho 3.B

Jar

Jarn

Prišla jar

Slniečko už svieti,
radujte sa starí, mladí, deti!
Púčiky kvetov otvárajú hlavičky,
svojou vôňou lákajú usilovné včeličky.
Zvieratká v lese sa zobudili,
mláďatká sa narodili.
Vtáčiky už spievajú,
farebnú krásnu jar vítajú.
Chlapci korbáče splietajú,
dievčence kraslice chystajú.
Blíži sa Veľká noc,
radosti bude všade moc.
Kolektívna práca 3.B
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Naša zem sa oteplieva,
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Lívia Kabatiero
Slniečko už teplé je, kvitnú krásne kvety.
že už lastovička šteboce.
Sárka Zimenová
Kolektívna práca 3.A

To najlepšie z dielne
Janky Mihovej
Dnes vám ponúkame to najlepšie z dielne našej šikovnej medovnikárky Janky
Mihovej. S jej medovníčkami sme sa mohli stretnúť už aj v predchádzajúcich
vydaniach nášho časopisu. Hoci jej rukopis sa nemení, zakaždým prekvapí novým nápadom, či vzorom v rámci medovníkových dekorácií.
Medovníky sa nám obyčajne spájajú s Vianocami, ale nájdu si svoje miesto
v domácnostiach aj v období Veľkej noci. K typickým tvarom, charakterizujúcim toto obdobie, nepochybne patria vajíčka, kuriatka, zajačiky či ovečky. Tie
môžete nájsť aj v medovníkovej ponuke od Janky, a to nielen v 2D, ale aj v 3D
variáciách.
Na každom medovníku sa dá nájsť rukopis šikovnej medovnikárky, ale tieto
sú zvláštne tým, že pochádzajú práve z Varína.
DP
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Svieža dekorácia

Potrebujeme: škrupinky z vajíčok, ľahkú zeminu alebo vatu, zrno pšenice
alebo žeruchy. Odložíme si škrupiny z rozbitých surových vajíčok a necháme vyschnúť, naplníme zeminou /alebo chumáčom vaty/, zasejeme zrno
alebo žeruchu a polievame. Škrupinky môžeme aj vyzdobiť.

Výborná špenátová roláda
1 balík
120 gramov
6 ks
1 čajová lyžička
1 čajová lyžička
100 gramov
1 balík
1 kus
trocha
1 strúčik

Medové rezy
s grilážou
500 g múka hladká, 200 g cukor práškový, 2
lyžičky sóda bikarbóna, 1 vanilkový cukor, 200
g maslo, 70 g med, 2 lyžice mlieko polotučné, 1
lyžica rum, 2 ks vajce
V miske zmiešame múku, cukor, sódu. Primiešame rozpustené maslo, med, mlieko, rum
a vajcia. Vymiesime hladké cesto, ktoré dáme
na 15 minút zachladiť aby sa s ním lepšie pracovalo.
Griláž: 300 - 400 g orechy vlašské, 60 g cukor
práškový, 100 g med, 130 g maslo, 1 vanilkový
cukor
Počas chladenia cesta pripravíme orechovú
griláž. Na panvicu dáme na veľmi jemne nasekané orechy s cukrom a vanilkovým cukrom. Pridáme maslo a med. Za stáleho miešania zahrievame na mierom ohni, pokiaľ sa maslo a med
nerozpustí a cukor nezačne zľahka karamelizo-

mrazený špenát
polohrubá múka
vajce
olej
maslo
hydinová šunka
tavený syr
cibuľa
soli
cesnaku

Špenát najskôr rozmrazíme, pridáme polohrubú múku, prelisovaný cesnak, 3 žĺtka, maslo, olej a soľ.
V osobitnej nádobe si zo zvyšných
troch bielkov vyšľaháme tuhý sneh,
ktorý nakoniec vmiešame do špenátovej hmoty. Cesto vlejeme na
plech vystlaný papierom na pečenie
a pečieme na 150 °C po dobu 10-15
minút. Po upečení položíme cesto na
navlhčenú utierku, stočíme a nechá-

vať a následne odstavíme z ohňa.
Zachladené cesto rozdelíme na dve rovnaké
časti, rozvaľkáme ich a prenesieme na plech vystlaný papierom na pečenie. Prvý plát vložíme
do rúry a pečieme pri teplote 200°C asi 8 minút,
pokiaľ nezačne plát zlatnúť. Na druhý rozvaľkaný
plát na plechu rovnomerne nanesieme orechovú
griláž a tiež ho upečieme.
Krém: 600 ml mlieko polotučné, 70 g škrob
kukuričný, 60 g múka hladká, 2 lyžice citrónová
šťava, 1 lyžica aróma vanilková,400 g maslo, 160
g cukor práškový
V troche studeného mlieka si rozmiešame
kukuričný škrob, múku a prilejeme k vriacemu
mlieku. Za stáleho miešania uvaríme hustú kašu.
Do teplej kaše vmiešame citrónovú šťavu a vanilkový extrakt. Za občasného miešania necháme
vychladnúť. V miske vymiešame zmäknuté maslo s cukrom. Postupne k maslu primiešavame
vychladnutú kašu.

me odpočívať zopár minút. Následne
cesto odrolujeme a naspäť zrolujeme
už bez utierky a necháme vychladnúť. Pripravíme si náplň: 3 vajíčka
uvaríme natvrdo, potom nakrájame
na jemno, primiešame tavený syr
a nadrobno nakrájanú hydinovú šunku a cibuľu. Roládu odrolujeme, natrieme pripravenou náplňou a znovu
zrolujeme. Opatrne zabalíme do alobalu a necháme v chladničke stuhnúť.

Na plát bez griláže rovnomerne rozotrieme
krém a ten prikryjeme plátom s grilážou. Zákusok dáme do chladničky, najlepší je o dva dni,
keď zákusok zmäkne. Dobrú chuť.
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Kurz rezu ovocín vo Varíne
Harmonizačný rez ovocných drevín, založenie ideálnej koruny, termíny a techniky rezu a množstvo ďalších zaujímavých
tém bolo obsahom ovocinárskeho kurzu s názvom Princípy
rezu ovocných drevín, ktorý sa konal v sobotu, 4. 3. 2017 vo
Varíne. Zorganizovalo ho OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ v spolupráci s rajeckým občianskym združením OZ
Tilia. Kurzu, o ktorý bol obrovský záujem a ktorý vďaka skvelému lektorovi Jankovi Veselému spojil teóriu s praxou, sa zúčastnilo 40 účastníkov nielen z nášho mikroregiónu, ale podučiť novému sa prišli aj účastníci zo Žiliny, Oščadnice či dokonca
z Popradu. Praktické ukážky sa realizovali v záhrade u pána Trnku v Krasňanoch a poobede aj vo Farskej záhrade vo Varíne.
Účastníci po celom dni odchádzali domov nielen s množstvom užitočných propagačných materiálov, ale hlavne s praktickými poznatkami a cennými radami a postupmi týkajúcimi sa napr. založenia
korunky na mladej výsadbe, správneho hnojenia, tvarovania, orezu

a starostlivosti o jabloň, čerešňu, orech, vinič či ríbezle.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za vytvorenie príjemnej a priateľskej atmosféry. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia a podobné
akcie.
text a foto: AG

Obecná knižnica zatvorená.
Rekonštrukcia kúrenia a údržba priestorov
Obecnej knižnice vo Varíne
pokračuje.
O ukončení prác a sprevádzkovaní knižnice
budete informovaní.

GRAND PRIX EUROPA HDH 2017 bude u nás
Jedine Grand Prix v tomto roku poriada práve
náš lukostrelecký klub vo Varíne. Je to jeden z najväčších pretekov v Európe. Varín privíta viac ako
800 lukostrelcov z celej Európy. Čaká nás hodne
práce všetko pripraviť tak, aby sa Varín mohol
prezentovať v čo najlepšom svetle.
JĎ

NESNAŽ SA ODSTRÁNIŤ ŽIADEN DEŇ
ZO SVOJHO ŽIVOTA.
TIE DOBRÉ TI DAJÚ ŠŤASTIE.
TIE ZLÉ TI DAJÚ SKÚSENOSTI.
A TIE NAJHORŠIE ŤA NAUČIA ŽIŤ.

Varínčan
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Ochrana prírody Malej Fatry na jar
Jar je tu

Konečne sme po dlhej, tuhej zime zavesili do skríň kožuchy a teplé kabáty a vytiahli
tenšie „róby“. Apríl je jeden z jarných mesiacov, v ktorom si pripomíname, uctievame a oslavujeme lesy, zem, sťahovavé vtáky
a tento rok aj veľkonočné sviatky.
Podľa staršieho spôsobu delenia roka na
zimu a leto ľudia považovali práve apríl za
predel medzi zimou a letom. Doposiaľ sa
môžeme stretnúť s názorom, že „na Juraja
sa zem otvára“, alebo že „do Ďura nerastie
nič, aj keby kliešťami ťahal zo zeme, a po
Ďure všetko ide von, aj keby to kladivom
zatĺkal“.
Jar je tu či chceme, alebo nie!

Jar v Malej
Fatre

Správa národného parku Malá Fatra
s príchodom jari opakovane zabezpečuje praktické aktivity a činnosti, ktoré
slúžia k samotnej ochrane prírody. Pár
aktivít Vám v nasledujúcich riadkoch
predstavím.
Každoročné jarné uzávery na troch
turistických chodníkoch sú v čase od
1. 3. do 15. 6. najmä z dôvodu kľudu
pre živočíchy, ktoré zahniezdili alebo
v tomto období vyvádzajú svoje mláďatá
z bezpečia svojich hniezd a brlohov. Jar
je pre ne najcitlivejšie obdobie. Jedná sa
o uzatvorené nasledovné turistické trasy:
1. Medziholie - Veľký Rozsutec – Medzirozsutce
2. Obšívanka – Malé nocľahy
3. Vendovka – Malý Kriváň
Ďalším, typickým jarným opatrením
je zabezpečenie zábran pre migrujúce
obojživelníky, ktoré každoročne tiahnu zo
svojich zimovísk do najbližších mokradí.
V národnom parku sa jedná asi o 200 m
dlhý úsek na štátnej ceste medzi Párnicou
a Zázrivou. Chránime skokana hnedého od
úhynu pod kolesami áut. V lúčanskej časti
Malej Fatry sa jedná asi o ďalší kritický cca
300 metrový úsek cesty za dedinou Veľká
Čierna, kde pod kolesami áut končí ropucha obyčajná. Obojživelníky patria medzi
najohrozenejšie druhy a v prírode majú
nenahraditeľný význam.
V predhorí Malej Fatry boli rozvešané
búdky pre sokoly myšiare. Častokrát sokoly
zahniezdia na balkónoch bytov v kvetináčoch, v rôznych výčnelkoch, rímsach výškových budov či v opustených hniezdach

iných dravcov. Nie vždy sa toto zahniezdenie v ľudskom sídle skončí v jeho prospech.
Sokol myšiar patrí k veľmi užitočným druhom „likvidujúcim“ hlodavce.
V piatok 7. 4. 2017 budeme v podvečerných hodinách v Žilinskom lesoparku
Chrasť vítať jar. Oslávime Medzinárodný
deň vtáctva, ktorý sa každoročne pripomína 1. apríla. Naučíme sa rozoznávať jednotlivé vtáčie druhy podľa spevu, pozorovaním
zistíme koľko z nich už priletelo zo zimovísk. Akcia je určená pre širokú verejnosť.
Srdečne Vás pozývame!
Škola ochrany prírody každoročne v jarnom období ponúka aj terénne exkurzie
a prednášky pre všetky typy škôl spojené

v čase hniezdenia. Z tohto dôvodu je veľmi
dôležité tohto dravca spoznať, ale je dobré
aj vedieť, ako mu v prípade ťažkostí pomôcť.
Ekovýchovný program „Bocian“ je celoslovenský projekt, ktorý sa realizuje už 16
rokov v spolupráci s Východoslovenským
múzeom v Košiciach. Program je určený
najmä pre žiakov a študentov škôl v mestách a obciach, kde sa vyskytujú hniezda
bociana. Hlavnou úlohou programu je vypracovanie plagátu vo formáte A0, A1 s názvom „Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt“. Myšlienka tohto programu je
nasmerovaná k ochrane bociana, nakoľko

Štátna ochrana prírody SR, Správa NP Malá Fatra
a
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
pozývajú verejnosť na

Vtáčie vítanie jari
Pri príležitosti 1. apríla – Medzinárodného dňa vtáctva,
pozývame verejnosť na pozorovanie vtáctva v žilinskom
lesoparku Chrasť, kde privítame jarných navrátilcov a spoznáme
spev viacerých druhov vtákov. Akcia sa zrealizuje v
podvečerných hodinách s koncom po zotmení, aby sme
spoločne zistili, ktoré druhy sov tu žijú.

Odborný výklad: Bc. Tomáš Flajs
Kedy? V piatok 7.4.2017 o 18:30. Trvanie približne dve hodiny.
Kde? Vstup do lesoparku Chrasť od Žilinskej univerzity, brána
pri kaplnke.
Urobíme si malý okruh v lesoparku so zastávkami. Treba si
doniesť baterky a teplé oblečenie. Vlastný ďalekohľad vítaný.
Jemné mrholenie nie je prekážkou. 
Bližšie info: Gabriela Kalašová, gabriela.kalasova@sopsr.sk, 0911 011 426

s enviroaktivitami na aktuálne témy daného obdobia. Prevládajú témy: Zvieratá
v lese, Veľké šelmy, Vtáky okolo nás, oslávime Deň Zeme zbieraním odpadu, sériami
prednášok si zopakujeme ako predchádzať
vzniku odpadom a ako správne odpad separovať.
Pripravujeme aj dva nové dlhodobejšie
programy environmentálnej výchovy venované našim vtáčím susedom:
Program „Pustovka – malý dravec
vo veľkom meste“ je zameraný na pomoc a ochranu tohto užitočného dravca.
Program je určený pre aktívne menšie
skupiny žiakov alebo aj jednotlivcov. Sokol
myšiar patrí k najčastejším „pacientom“
záchranných staníc pre živočíchy, najmä

jedným z najvážnejších hrozieb pre bociana je práve človek.
Všetky novinky a bližšie informácie
o ďalších pripravovaných zaujímavých
programoch počas celého roka si môžete
pozrieť na našej webovej stránke: www.npmalafatra.sk.
Osveta je jedna z foriem, ako apelovať na
zmenu správania ľudí. Každý by mal začať
od seba. Kriticky si priznať, že prostredie
v ktorom žijeme nie je v ideálnom stave
a zmeniť ho môžeme iba spoločnými silami. Nech majú aj naše deti a vnúčatá umožnené žiť v zdravom prostredí.
Prichádzajúca jar po dlhej a tuhej zime
nech nám dodá potrebnú energiu 
Spracovala: Alena Badurová
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Zabezpečenie ochrany
lesov a lesných porastov
pred požiarmi

Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale ja vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov
a rôznych odpadkov.
Tieto práce však často mení konanie niektorých nezodpovedných občanov, ktorí si jarné práce uľahčujú tým, že vypaľujú suchú trávu, kladú ohne v lesoch, lesných porastoch a ich
blízkosti. Nebezpečie požiaru vytvárajú aj odhodené zvyšky
cigariet a tiež hra detí so zápalkami.
Podľa štatistických rozborov požiarovosti, výskyt požiarov
v prírode a lesoch stúpa najmä v období mesiacov marec –
máj a júl – august bežného roka. Tieto mesiace sa vyznačujú
mimoriadne teplými a suchými dňami s trvalejším nedostatkom vlahy. Spojením takýchto vhodných klimatických podmienok s nedbanlivým a nezodpovedným konaním ľudí, má
za následok vznik a rozšírenie požiaru.
V roku 2016 vzniklo v Slovenskej republike celkom 8 407
požiarov s priamou škodou 33 590 660,– €. Uchránené boli
hodnoty za 177 630 250,– €. Usmrtených bolo 53 a zranených
206 osôb. V odvetví lesníctva bolo za rok 2016 evidovaných
161 požiarov s priamou škodou 323 205,– €, pri ktorých nebola usmrtená žiadna osoba a jedna osoba bola zranená.
Na území Žilinského kraja vzniklo v roku 2016 celkom 1 119 požiarov, ktoré spôsobili priame škody vo výške
3 941 875,– €. Pri požiaroch bolo usmrtených 6 osôb a zranených bolo 30 osôb. V lesoch Žilinského kraja vzniklo v roku
2016 celkom 40 požiarov s priamou škodou 25 075,– €. Najviac požiarov bolo v apríli (11), ale zvýšený počet požiarov
sa vyskytoval aj v mesiacoch jún (6), august (5) a september
(5). Najčastejšími príčinami pri lesných požiaroch bolo spaľovanie odpadu a odpadkov (13 požiarov), zakladanie ohňov
v prírode (6 požiarov).
V Žilinskom kraji nebola pri požiaroch v lesoch v roku
2016 usmrtená ani jedna osoba a zranená bola jedna osoba.
Zákon o ochrane pred požiarmi ukladá okrem iného aj
povinnosti občanom počínať si tak, aby svojím konaním nezapríčinili vznik požiaru. V tomto období, ale aj v priebehu
celého roka, sú občania povinní najmä:
- nefajčiť a nepoužívať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- nevypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
- nezakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach kde môže

Varínčan

dôjsť k jeho rozšíreniu,
- dbať o zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom v čase
zberu, skladovania úrody a v čase sucha,
V súvislosti so zdolávaním požiarov je občan povinný najmä:
- uhasiť požiar, alebo zamedziť jeho šíreniu,
- vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu osôb
- bezodkladne ohlásiť vznik požiaru,
- poskytnúť vecné prostriedky potrebné pre zdolanie požiaru
Nech sa nám dodržiavaním ustanovení a predpisov
o ochrane pred požiarmi spoločne darí chrániť naše lesy, ktoré sú bohatstvom nás všetkých.
DHZ vo Varíne vykonáva viaceré aktivity a činnosti vo
vzťahu k verejnosti, no nezabúda ani na svojich členov.
V sobotu 18. marca 2017 sa v hasičskej zbrojnici uskutočnila oslava okrúhleho životného jubilea člena DHZ.
Príjemného posedenia sa zúčastnili členovia výboru a pozvaní hostia.

Výbor DHZ vo Varíne
srdečne pozýva na

stavanie mája

v sobotu 29. apríla 2017
o 19.00 hodine
na Námestí sv. Floriána vo Varíne

Varínčan

13

Rozdávajú seniorom úsmev
S belskou muzičkou
MALÁ BELIANKA
rozdávame úsmev
obyvateľom v sociálnych zariadeniach

Naše vystupovanie v sociálnych zariadeniach začalo v októbri 2016 v CCS na
Straníku. Bolo to spontánne zorganizované vystúpenie práve v tomto mesiaci, lebo
október je mesiac úcty k starším. V októbri
pre seniorov organizujem podujatia rôzneho druhu pravidelne.
Priznám sa, že vôbec som nemal obavy, ako Malá Belianka zaujme obyvateľov
(klientov) v sociálnych zariadeniach. Zariadenia sociálnych služieb už navštevujem 15
rokov, často som organizoval rôzne benefičné podujatia, z ktorých výťažok bol venovaný práve týmto zariadeniam. Teraz, ako
poslanec Žilinského samosprávneho kraja
pôsobím v sociálnej sfére ešte intenzívnejšie, preto som bol presvedčený, že hudba,
spev, folklór a pestrofarebné kroje obyvateľov v zariadeniach potešia a rozveselia.
Naša prvá návšteva (vystúpenie) dopadla
nad očakávanie, nielenže sme obyvateľom
zariadenia na Straníku vyčarili úsmev na
tvárach, padla aj slzička šťastia, ale publikum si aj s Malou Beliankou zaspievalo.
Po každej odohratej pesničke nasledoval

veľký potlesk, čo bolo príjemným svedectvom, že vystúpenie padlo na úrodnú pôdu,
veď hudba je liek. Dnes existujú štúdie,
ktoré potvrdzujú, že muzikoterapia je veľmi účinná forma terapie. Preto mi nedalo
a oslovil som deti a ich rodičov z belskej
muzičky, či by neboli ochotní a neurobili
by sme vystúpenia, alebo krátky program
v sociálnych zariadeniach aj mimo mesiaca
októbra. Stretol som sa s veľkou ústretovosťou a ochotou. Jednoducho povedané moju
ponuku Malá Belianka prijala a odvtedy sa
odohralo pár programov, ktoré nenechali
obyvateľov v sociálnych zariadeniach bez
úsmevu. Veď seniori si zaslúžia pozornosť od nás po celý rok, nielen v októbri.
Program sa väčšinou
odohráva v spoločenských
miestnostiach
v zariadení. Nie však
každý obyvateľ zariadenia môže byť na takomto podujatí prítomný,
často zo zdravotných
dôvodov, ale v spoločnosti Malej Belianky
nik neostane ukrátený
o hudbu a spev. Ochotne sprístupníme krátke
koncerty v izbách klientov, ktorí ostali pripúta-

ní na lôžko. Najbližšie vystúpenie chystáme
v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Žilina na Karpatskej a prídeme určite zahrať aj do ZOS Alžbetinum vo
Varíne. Priatelia, vážme si starších ľudí (seniorov), úcta k ním je veľmi dôležitá, úcta
k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám
žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň
vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal,
aby urobili šťastnými práve nás, ich deti. Ja
osobne im prejavujem veľkú úctu, pretože
nám ešte vždy majú čo dať, pretože nám
toho môžu ešte veľa rozumného povedať,
veď sú to ľudia, ktorí nám dali život, vychovali nás a odovzdali nám túto spoločnosť.
Ľubomír Sečkár

Skauti na výlete
Prišiel február a sním aj naše uvedomenie si, že v mesiaci s takýmto názvom sme ešte nemali žiaden zborový výlet. Čakali sme teda na sms-ku, ktorá
bola každým ďalším dňom stále viac a viac pravdepodobná. Potom to prišlo.
19. februára o 19:10 (ako komu, mne takto) prišla očakávaná správa, ktorá
znela „… 26. 2. 2017 (o 14:00hod pri fare)…“. Začalo sa teda odpočítavať.
Nastal deň D. Stretli sme sa na vyššie uvedenom mieste, veľký skauti
a malí skauti v pomere: naozaj veľmi skautskom. Chvíľku sme ešte počkali
na „opozdilcov“, ktorí pozabúdali že už je čas a vyrazili sme. Predierali sme
sa nebezpečnou cestou, ktorá mala končiť naším dnešným cieľom (pochopiteľne) čím bol v tento deň les pri drevenom kríži nad napájadlami. Nekráčalo sa nám ľahko, pretože pôda na ktorú len prednedávnom zaútočila jar sa
nechystala uľahčiť nám to.
Cesta hore prešla rýchlejšie ako sme čakali. Spríjemnilo nám ju stádo laní
bez jeleňa(asi nejaké silné, nezávislé lane), poznávanie okolitej vegetácie
s bratom Rysom, ktorý našiel nový spôsob ako zahnať hlad-lišajníkom 
Po príchode na miesto sme sa zahrali pár skautských hier, pobehali sme si,
trošku obmrzli a „tajnou“ cestičkou krížom cez les sme sa vybrali na chatu
Fatranka, kde nás čakal teplý čaj a krowka. Brat Rys nás naučil starú (pre
nás novú) skautskú pesničku, v ktorej sa spieva o skautoch a skautkách, ktorí
majú práve na dnes báječný plán. Možno ju niektorí poznáte. Takto duchovne (pesničkou), ale aj fyzicky (krowkou) posilnení sme sa spokojní pobrali
domov čakajúci kedy príde ďalšia tentoraz aprílová sms.
AC
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Krížovka
Pomôcky:
pelit, tenuto,
Palamas, ti,
anis, Tati,

vylosovaný výherca bude
odmenený
prémiou
10 € slzám, je omnoho
Priateľ,
ktorý rozumie
tvojim
cennejší...(záver je v tajničke)

Výhra dvoch
čísel v lotérii

Matka
Romula a
Rema

Japonský
boh zeme

Číslovka

Uľavenie

Výstelka
(bot.)

Prinášala
osoh

3. časť
tajničky

Maďarská
rieka

2. časť
tajničky

Ruský súhlas
Ľan (bot.)
Mačkovitý
dravec

Japonský
dramatik

Priateľ, ktorý rozumie tvojim slzám, je omnoho
cennejší…(záver je v tajničke)
Pevne vložil

Predmestie
Viedne

Plemeno

Správne znenie celej tajničky z č. 3/2017:
S priateľom po boku sa nijaká cesta nezdá pridlhá.
Výherca: Zuzana Michaľaková
Výherkyni srdečne blahoželáme.

Pociťovala
túžbu

Francúzska
rieka

Vydržia
nátlak

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

Autor:
Jozef Blaho

Chudôbka
(bot.)

Vyprala

Srbské mužské meno

Popevok

Ženské meno

Tórium (zn.)

Nočný vták

Tam

5. časť
tajničky

Olympijský
výbor

Výčitka,
po nemec.
S jemným
dôrazom
(hud.)

Mliečny
výrobok

Druh horniny
Grécky
básnik

7. časť
tajničky

Plemeno koní

Obojživelník

Obec v okrese Šaľa

Mys v Malajzii

Maril

Balením
naplnia
1. časť
tajničky

Kolok,
po česky

Umelá reč

Mužské
meno

Rímskych 51

Letecký útok

Kazil

Francúzsky
komik

Francúzsky
básnik

Iránske
mesto
Afganský chrt

Odroda
jantáru

Varínčan

Zazerajú
(pejor.)

Jed

Jazero
v Kanade

Akváriová
rybka

Člen dvora
(hist.)

Umelec maľujúci obrazy
Strašil

Drením
poškodil

4. časť
tajničky

6. časť
tajničky

Skratka
rotného

Česká plošná
miera

Šimpanz

Výklenok
(archit.)

Značka
pascala

Nemecký
maliar

Role

Skratka
atletiky

Nubijská
bavlna

Akože

Zhoršujú sa

Odevná
tvorba

Stará čínska
flauta

Astát (zn.)

Buničina

Tu máš

Akváriová
rybka

Epocha
triasu (geol.)

Staršia
plošná miera

Motýľ,
po česky

Varínčan
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Tvorba žiakov na tému jari
Varínski žiaci nás presvedčili o tom,
že sú aj umelecky nadaní. Autormi týchto milých obrázkov na 15. a
16. strane sú žiaci druhého, tretieho
a štvrtého ročníka: Nelka Kabatierová, Henrieta Hliníková, Kika, Lucia
Novosadová, Terezka Franeková, Lukáš Bugáň, Lenka Staníková, Anna
Ovečková, Vanessa Miháliková, Sára
Schmidtová, Karin Podhorská, Sára
Zimenová, Vanessa Mestická, Ema
Ševčíková, Annamária Kapasná, Ka-

rin Srehlíková, Riško Machalík, Matěj
Šťastný, Barborka Chovanová, Terezka Chrapčíková, Silvia Adamčíková,

Majka Belová, Marko Brežný, Veronika Hliníková, Lívia Kabatierová
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