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Hasiči postavili máj
Už sme si zvykli, že vždy v máji zdobí Námestie sv. Floriána
zelený strom – máj. Tradične ho vo Varíne stavajú členovia
Dobrovoľného hasičského zboru. Rovnako to bolo i v tomto
roku.
Hasiči od Urbárskej obce PS Varín vopred dostali vhodný strom, zviezli ho z hory do hasičskej zbrojnice, odstránili nadbytočné konáre a olúpali kôru z kmeňa. V sobotu, 29.
apríla podvečer, sa stretli pri hasičskej zbrojnici. Vrcholec
mája bohato ozdobili farebnými stuhami a mohol začať jeho
transport na námestie. Spodnú časť mája pripevnili na vozík
traktora, vyčnievajúcu zvyšnú časť niesli hasiči na pleciach.
Na Námestí sv. Floriána ich už čakal žeriav, ktorý im pomohol zdvihnúť máj do výšky. Ten následne pevne ukotvili v zemi.
Ďakujeme varínskym hasičom, že sa
každoročne starajú o dodržiavanie tradičných ľudových zvykov.
mt, foto: JT
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Spoločenská rubrika
MÁJ

Narodili sa:

Máj je skvelý mesiac,
studené spomienky hasiac.

Michal Jedličák
Michal Duranzia
Mária Ticháková
Oliver Pallo
Viktória Pavlovič
Karolína Mestická

Na lúke rastú jarné kvety,
tulipány, sedmokrásky, margaréty.
Nikdy ich nie je dosť,
kvetinový darček je skvost.

Opustili nás:
Ing. Anton Chovanculiak * 5. 05. 1931 † 27. 03. 2017
Ján Orieščík
* 9. 05. 1932 † 24. 04. 2017
Anna Pallová
* 9.5.1932
† 24.4.2017

V rieke pláva ryba,
rýchlym rybárom sa vyhýba.

Zosobášili sa:

Je koniec mája, leto sa začína,
pani učiteľka už letnú nástenku pripína.

Dušan Galvánek a Marcela Strakošová 22. 04. 2017
Tomáš Mičian a Nikola Ruseková 29.4.2017

Jubilanti v máji
Irena Zimenová
Martin Bohačiak
Justína Synáková
Antónia Gáborová
Magdaléna Kapasná
Albína Milová
Žofia Verčíková
Aladár Ondrejka
Magdaléna Chabadová
Jozef Piš
Anna Synáková
Ján Štefanatný
Etela Chovanová
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Alžbeta Chabadová
Anna Muráriková
Irena Macáková
Emília Žáková
Kornélia Peťková
Marta Hodoňová
Gabriela Martinčeková
Marta Tomová
Margita Zimenová
Milan Bohačiak
Jozef Drábik
Anna Pišová
Alojz Zajac

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

Pri potoku sedí žaba,
chytaním múch si privyrába.
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Aj keď mám na tričku narcis,
nestala sa zo mňa májová miss.

Ninka Kožiaková, 4.A

Máj na Námestí sv. Floriána

„To, čo chceme povedať, by malo
prejsť tromi bránami:
bránou pravdy, bránou dobroty,
bránou úžitku.
Ak to, čo chceš povedať, nie je pravdivé, dobré ani užitočné, potom je
lepšie nechať si to iba pre seba.“
Sokrates
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Deň matiek
Druhá májová nedeľa je už tradične
venovaná mamám. V tento deň si viac
ako inokedy pripomíname nenahraditeľné miesto mamy v našom živote
a snažíme sa jej vyjadriť lásku a vďačnosť.
Oslava Dňa matiek sa v našej obci
uskutoční v tretiu májovú nedeľu 21.
mája 2017 o 16. hodine. (V druhú májovú nedeľu je vo Varíne slávnosť prvého sv. prijímania).
Milé mamy, mamičky, staré mamy,
ku krásnemu sviatku Vám prajeme veľa
zdravia, šťastia a lásky!
Najmladší žiaci ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne prejavili vďačnosť svojim
mamám krásnymi výtvarnými prácami
a básničkami.
mt

Každá mama

Každá mama je zlato sveta,
dobre vie to každé dieťa.
Každá mama je soľou Zeme,
nenahraditeľná je, to všetci vieme.
Každá mama je hviezda z neba,
ďakovať jej stále treba.
Každá mama je na nebi hviezdička,
je aj najžiarivejšia z ohňa iskrička.
Každá mama otvára deťom svet plný krás,
vo dne, v noci je tu pre všetkých nás.
Každá mama je poklad každej rodiny,
pre jej lásku neexistujú žiadne hodiny.
Plní sme vrúcnych slov za tvoje obety,
prijmi poďakovanie od svojich detí.
Kolektívna práca žiakov 3.B

Prosba

Mama, Ty dnes sviatok máš, blahoželá
Ti každý z nás. Všetci Ti lásku prajeme,
o šťastie Pána Boha pre Teba prosíme.
Prosíme o požehnanie, zdravie, silu, nech
máš stále tvár milú. Úsmev nech zdobí Tvoju tvár, táto prosba za Teba, je náš dar.
Kolektívna práca žiakov 3.B

Mama

Mama moja milovaná
vždy si pri mne stála,
aj keď som ťa neposlúchal
mala si ma rada.

Barborka Chovanová, 3. B

Mama moja milovaná
nemám rád keď plačeš,
budem sa vždy snažiť
nech sa stále smeješ.
Marko Gecelovský, 3.A

Sárka Schmidtová, 3.B

Mamina

Naša mamička má červené líčka,
ako taká čerešnička.
Vždy keď sa na mňa usmeje
som veľmi šťastná a všade ma zahreje.
Mamulienka ja ťa mám rada,
si stále krásna a mladá.
Keď som bola maličká,
starala sa o mňa mamička.
A keď bude ona staručká,
budem ju hladkať na líčka.
Martinka Jelínková, 3.A

Mamičke

Milý pohľad hnedých očí,
milý úsmev na perách,
zlaté rúčky do roboty,
to je moja mamina.
Stále na mňa myslí,
dotykom ma pohladí,
srdiečko mi utíši,
keď sa bojím a mám strach.

Kika, 2. B

Život mi darovala,
ja ju ľúbim ako svet,
dnes je to chcem povedať,
z lásky jej darujem kvet.
Charlotta Bardyová, 3.A

Dominika Kapasná, 1. C
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Lenka Staníková, 2.B

Nelka Kabatierová, 2. B
Nelka Willigerová, 1. C

Lukáško Bugáň, 2.B

Paľko Chabada, 3. B

Karinka Stehlíková, 3.B

Stanko Andrisík, 1. C

Charlotka Chovanová, 1. C

Emka Mihová, 1. B
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Krížová cesta ulicami Varína
Na Veľký piatok 14. apríla 2017 sa Varínčania – mladí, starí
i celé rodiny stretli na Krížovej ceste. Prvé zastavenie bolo vo
farskom Kostole Najsvätejšej Trojice. Sprievod potom pokračoval po uliciach Farská, Hrnčiarska, Námestie sv. Floriána,
Dr. Jozefa Tisu, Októbrová, Májová, Ondreja Meszároša a končil v kostole. Pri jednotlivých zastaveniach Krížovej cesty mohli
veriaci rozjímať o utrpení a smrti Ježiša Krista.
Krížovú cestu pripravila skupinka mladých, dopravu regulovali členovia Dobrovoľného hasičského zboru, jednotlivé oltáriky pripravili veriaci. Všetkým patrí veľká vďaka.
mt, foto: MR

Jarné upratovanie
Okolie kaplnky Panny Márie oproti základnej škole už
niekoľko rokov čistia členky výboru Základnej organizácie
Únie žien Slovenska vo Varíne. Samozrejme, vždy vyčistíme
a umyjeme aj obe autobusové zastávky oproti sebe. Ako vždy
pravidelne na jar a na jeseň, aj tento rok sme zorganizovali
brigádu a okolie kaplnky a zastávok sme vyčistili. Keby každý občan venoval úprave verejného priestranstva vo svojom
okolí hodinu času, naša obec by bola čistejšia a upravenejšia.
výbor ZO ÚŽS vo Varíne, foto: JT

Máte doma
staré
pneumatiky?
Odpadové pneumatiky sa odovzdávajú u distribútora pneumatík a vzťahuje sa na ne spätný zber. Nový
zákon o odpadoch upravuje povinnosti výrobcov,
distribútorov a konečných používateľov pneumatík.
Sprísňujú sa povinnosti distribútorov, ktorí sú povinní
zabezpečiť bezplatný spätný odber odpadových pneumatík a konečný používateľ pneumatík ich môže odovzdať len distribútorovi pneumatík. Za distribútora
pneumatík sa považuje nielen podnikateľ a právnická
osoba, ktorá poskytuje pneumatiky konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, ale aj
ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.
Odpadové pneumatiky obec nezbiera, nie sú súčasťou komunálnych odpadov.
ZS
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Grand Prix HDH IAA 2017 vo Varíne
Lukostrelecký klub Varín usporiada
v dňoch 20. až 21. mája 2017 v okolí
chaty Fatranka vo Varíne jediné Grand
Prix v Európe, ktoré je zároveň nomináciou na ME v rakúskom Attergau. Varín
tak privíta lukostreleckú špičku z celej
Európy. Medzi nimi nebudú chýbať ani
naši pretekári, ktorí nás budú reprezentovať: Maroš Tlacháč, Ivan Vyšný, Miroslav Janík, Bohumil Palo a Jozef Ďugel.
Celkovo budú pretekať domáci a zahraniční lukostrelci, ktorí budú bojovať
o reprezentačné miestenky na ME.
Nás, Varínčanov, teraz čaká množstvo
práce zabezpečiť celé podujatie. Preto
budeme potrebovať pomoc pri organizované tak veľkého podujatia – pripraviť chatu, okolie, cestu a samotné trate, čo si
vyžiada aj kopec finančných prostriedkov. Chceme Európe ukázať, že Varín a okolie vie zorganizovať aj takéto podujatie, a tým urobiť našej obci dobré meno.
Vopred ďakujeme všetkým, ktorí pomôžu.

Výbor LK Varín
foto: archív LK Varín
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Práce v obci
Výstavba chodníkov na cintoríne

Návštevníci cintorína zaregistrovali, že obec začala s výstavbou chodníkov v jeho areáli – v časti smerom od školy.
Po kompletnej rekonštrukcii domu smútku a prístupovej
cesty, sa obec rozhodla nahradiť zatrávnené plochy zámkovou
dlažbou. Keďže staré hrobové miesta nie sú vytvárané v jednej línii – každý, kto kopal hrobové miesto, kopal tak, ako mu
to vyhovovalo – je vybudovanie chodníkov o to náročnejšie.
Nie je to však problém len nášho cintorína. Prerobili sme tiež
okolie vodovodnej prípojky a vsakovaciu jamu, ktorú sme aj
prečistili a vybudovali k jestvujúcej druhú.
Nové chodníky skultúrnia náš cintorín a všetci návštevníci
môžu chodiť po upravených plochách. V apríli sme ukončili výstavbu prvého chodníka a následne vybudujeme ďalšie.
Dúfame, že nám v tom pomôže ustálené počasie, ktoré by
urýchlilo všetky započaté práce.
text a foto: Miroslav Williger
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Rekonštrukcia kúrenia vo
viacúčelovej budove

Priestory vo viacúčelovej budove, ktorých vlastníkom je
Obec Varín, kde sa nachádza knižnica, kinosála, obradná
miestnosť a klubovne na voľnočasové aktivity detí a mládeže, sú v súčasnej dobe mimo prevádzky. Firma BCF s. r. o.
Banská Bystrica vykonáva kompletnú rekonštrukciu ústredného kúrenia a výstavbu novej plynovej kotolne. Nakoľko sa
všetci traja spoluvlastníci budovy dohodli na osamostatnení
kúrenia, aj obec pristúpila k riešeniu nových podmienok. Po
uzatvorení zimného vykurovacieho obdobia a prepočte nákladov sa konštatovalo, že nový systém vykurovania prinesie úsporu nákladov na kúrenie a hlavne to, že výrobu tepla
a spotrebovanej energie v priestoroch si budeme regulovať
podľa vlastných potrieb.
text a foto: Miroslav Williger

Most na Starohradskej
v rekonštrukcii

Žilinský samosprávny kraj ako vlastník štátnej cesty tretej
triedy Starohradská ulica vo Varíne, pristúpil k rekonštrukcii
mosta smerom do Nezbudskej Lúčky. Súčasťou rekonštrukcie bude aj úprava mostného telesa k zabezpečeniu potrebnej
statiky. Okrem rozšírenia vozovky bude vystavaná aj lávka
pre chodcov a cyklistov. Bude samostatná, od vozovky oddelená, čo prispeje k zvýšeniu bezpečnosti premávky.
Obec uvítala, že Žilinský samosprávny kraj zaradil do plánu rekonštrukcie dopravnej infraštruktúry aj most vo Varíne.
Stav mostnej konštrukcie a hustota cestnej premávky si to už
vyžadovali. Most je aj počas prác prechodný, no premávka je
čiastočne obmedzená, preto prosíme občanov, ktorí ho využívajú, o trpezlivosť.
Ing. Michal Cvacho
foto: Miroslav Williger
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Služba včasnej intervencie
Milí čitatelia, dnes Vám predstavím
službu včasnej intervencie. Služba včasnej
intervencie je od roku 2014 novou sociálnou službou pre rodiny, ktorým sa narodí
dieťatko so zdravotným postihnutím alebo
sú signály, že zdravý vývoj novonarodeného dieťaťa môže byť z rôznych dôvodov
ohrozený.
Táto podporná služba pre rodiny bola
v Európe zavedená už koncom sedemdesiatych rokov ako intervencia a prevencia
dlhodobých obmedzení u detí do 7 rokov
veku. U nás doteraz poskytovali a poskytujú odbornú pomoc lekári a špeciálno-pedagogické poradne. Vo väčšine európskych krajín je koncepcia poskytovania
včasnej intervencie výsledkom spolupráce
ministerstva zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí. Na základe nej pomáha rodine interdisciplinárny tím odborníkov
pozostávajúci z pediatra, špeciálneho pedagóga, psychológa a sociálneho pracovníka. V Španielsku vyvinuli pre včasnú
intervenciu osobitný softvér. Na Slovensku
sa zavedením včasnej intervencie do sociálnych služieb podstatne zdôraznila úloha
sociálneho pracovníka, ktorý ako odborný poradca má sprevádzať rodinu, byť jej
nápomocný, usmerňovať ju, a ak rodina
dovolí, prežívať s ňou jej osud ako dobrý
priateľ. S odborným poradenstvom a pomocou rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom majú dlhoročné skúsenosti
aj pracovníci ambulantnej sociálnej služby,
ako sú sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia, psychológovia, fyzioterapeuti,
ktorí sa denne stretávajú s rodičmi postihnutých detí, keď ich preberajú do svojej 4 –
8 hodinovej dennej opatery. Nová sociálna
služba včasnej intervencie ponúka rodičom
svoje služby nielen ambulantnou formou,
ale aj terénnou priamo v rodinnom prostredí dieťatka. Odborný tím pracovníkov je
ochotný prísť za rodinou do jej domácnosti
a ponúknuť spoluprácu, vzájomnú interakciu a sprevádzanie rodiny v komunikácii
s úradmi a rôznymi inštitúciami. S ranou
starostlivosťou o deti s podozrením na postihnutie, resp. už s diagnózou postihnutia,
je nevyhnutné začínať v období 0-3 roky.
Rodičia by preto mali zabezpečiť odbornú
intervenciu pre svoje dieťa už od najútlejšieho veku. V opačnom prípade sa znižuje
kvalita a výsledný efekt prichádzajúcej odbornej pomoci. Každé dieťa s postihnutím,
rovnako ako aj dieťa zdravé, disponuje určitým potenciálom vývinových možností.
Ak zostáva bez včasnej intervencie a pra-

videlnej stimulácie, začne výraznejšie zaostávať v porovnaní s dieťaťom, ktorému
bola venovaná raná špeciálnopedagogická,
psychologická či terapeutická starostlivosť.
Potvrdenie diagnózy postihnutia dieťaťa by malo byť zároveň okamihom začatia
odbornej intervencie v rodine. Je vhodné,
aby rodičia v tomto období spolupracovali s odborníkmi. Ich rodičovstvo si vyžaduje profesionálnu podporu, obzvlášť
v čase, keď prijímajú novú životnú situáciu
a prispôsobujú sa jej. Včasnú diagnostiku
a skorý vstup profesionálnej starostlivosti
do rodiny považujeme za rozhodujúce psychologické faktory zvládania rodičovského
stresu pri narodení dieťaťa s postihnutím.
Poradenská intervencia odborníkov býva
obvykle orientovaná nielen na dieťa, ale aj
na rodičov. Rodičia v snahe prijať svoje dieťa také, aké je, potrebujú poradiť, ako pracovať s dieťaťom, ako riešiť každodenné problémy, s ktorými sú konfrontovaní vzhľadom
na hendikep dieťaťa, ako prijať situáciu
v rodine, a pritom nájsť stratenú rodinnú
pohodu. Potrebujú praktické usmernenia,
zrozumiteľné, a najmä pravdivé odpovede
na otázky, ktoré sa týkajú ďalšieho vývinu ich dieťaťa, jeho budúceho vzdelávania
a neskôr profesijného uplatnenia. Vhodné
je zapájať rodičov do rozhodovacích procesov o dieťati a posilňovať ich kompetencie

v tomto smere. Rodičia ocenia, ak s nimi
odborník komunikuje ako s rovnocennými partnermi, ak ich počúva a prijíma
ako konkrétnu rodinu, pričom nepoužíva
všeobecné a málo zrozumiteľné rady. V komunikácii medzi nimi je žiaduca pravdivosť informácií, neskresľovanie skutočnosti
a neprikrášľovanie faktov. Väčšina rodičov
hľadá všetky dostupné možnosti, ako svojmu dieťaťu pomôcť, či v špeciálnopedagogickom prostredí alebo voľbou integrácie
do bežného sociálneho a vzdelávacieho
prostredia. Rodičom treba vždy poskytnúť
niekoľko alternatív, z ktorých si môžu primerane vybrať. Pritom treba zohľadňovať
jedinečnosť každej rodiny, jej očakávania
a potreby a aj konečné rozhodovacie právo
rodičov. Rodičia s dominantnou snahou
pomôcť dieťaťu majú dobré predpoklady
zvládnuť rolu rodiča dieťaťa s postihnutím.
V zmysle novej legislatívy patrí sociálna
služba včasnej intervencie do pôsobnosti
samosprávnych krajov. Preto, ak sa rodina rozhodne pre takúto pomoc, má právo
obrátiť sa o radu na príslušný samosprávny kraj, ktorý vedie register všetkých poskytovateľov sociálnych služieb, aj včasnej
intervencie a poskytne rodine adekvátne
poradenstvo.

Ľubomír Sečkár

Shakespeare’s Day 2017
Dňa 11. apríla 2017 sa

V ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne uskutočnil

4. ročník súťaže v recitovaní anglickej poézie a prózy s názvom Shakespeare’s Day. Súťaže sa zúčastnilo
spolu 27 žiakov z druhého
až deviateho ročníka. Žiaci
súťažili v troch kategóriách.

I. kategória 2.- 4. ročník:
1. Chytilová Eliška
2. Dominiak Branislav
3. Grenčík Benjamín

III. kategória 8. – 9. ročník:
1. Halúsková Martina
2. Zichová Andrea
3. Zimenová Katarína

II. kategória 5. – 7. ročník:
Víťazi jednotlivých ka1. Chytilová Júlia
tegórií budú reprezento2. Chobotová Katarína
vať našu školu na súťaži
3. Mešková Ema
v Žiline.

foto: archív ZŠ
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Hasiči zasahovali v lokalite Bôry

1. apríla krátko po 19-tej hodine nás
občania telefonicky upozornili na požiar v našej obci, ktorý vznikol v lokalite Bôry. O niekoľko minút po nahlásení
sme na miesto vyrazili aj s technikou.
Naše vozidlo došlo na miesto požiaru
ako prvé spolu s vozidlami profesionálnych hasičov zo Žiliny. Veliteľ zásahu
po krátkom prieskume vydal pokyn
na útok. V ťažkom teréne sme použili dva vysokotlakové prúdy a lokálne
miesta sme hasili pomocou hasiacich

vakov. Požiar sa podarilo uhasiť okolo
21. hodiny. Hasiči z Varína však zostali
na stráži až do polnoci. Hasenie v ťažko
dostupnom teréne bolo veľmi náročné.
Na druhý deň ráno sa zdalo, že všetko je už celkom uhasené. No opak bol
pravdou. Naše vozidlá vyrazili k spálenisku po druhýkrát pred 11. hodinou.
Na mieste sme zistili niekoľko lokálnych prehorení, oheň sa šíril pod zemou koreňovým systémom okolitých
stromov. Korene sme prekopali, zaliali

vodou a následne sme pokropili vodou
celé spálenisko. Spotrebovali sme 7200
litrov vody.
Touto cestou chceme vyzvať všetkých
návštevníkov našich lesov, aby dávali
pozor, nezakladali rôzne ohne a neodhadzovali neuhasené cigarety. Takýmto
udalostiam predídeme jedine dôsledným správaním.
Ľubomír Ondruš
foto: archív DHZ

Výbor Urbárskej obec pozemkové spoločenstvo Varín ďakuje
Dobrovoľným hasičským zborom
Varín, Krasňany, Dolná Tižina
a všetkým občanom, ktorí sa pod
vedením hasičskej jednotky OR
HaZZ Žilina zúčastnili likvidácie
požiaru v lokalite Bôrie. Požiar
vznikol 1. apríla 2017 v podvečerných hodinách a zasiahol mladý
lesný porast na ploche cca 1,15 ha.
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Doprava vo Varíne pred 200 rokmi
Niektoré informácie o doprave vo Varíne spred takmer
dvoch storočí sme získali z listín, ktoré sa zachovali z rokov
1829 – 1830. V tom čase bol richtárom Michael Zimen.
O ume a šikovnosti našich predkov niet pochýb. Už pred
200 rokmi zriadili cestovný sadzobník a ponúkali mestské
služby. Išlo o „foršpont“, čo v preklade znamená nútený záprah. Bol to záprah dvoch koní, ktorý bol vlastníctvom mestského úradu a slúžil všetkým občanom i vojenským oficierom na vojenské účely. Občania ho využívali aj na zvážanie
sena, slamy, dreva, obilia. Poskytoval prepravu aj občanom
z iných dedín, Dôkazom toho sú sadzobníky z Nededze do
Čadce, z Bytčice do Dolnej Tižiny a ďalších miest.
Zaujímavý je sadzobník, ktorý uvádza ceny v zlatých a denároch (1 zlatý je 100 denárov). V prehľade uvádzame cenu
cestovného lístka v zlatých a pre porovnanie k dnešným cenám aj v eurách. Zdá sa, že dnešný sadzobník cestovného sa
inšpiroval tým spred 200 rokov. Zmenil sa len počet koní.
V roku 1928 to boli 2 kone v záprahu, dnes x koní pod kapotou. 
z Varína do:
cena v zlatých (1828) cena v eurách (2017)
Žiliny
0,80 1,–
Hričova a Nového Mesta
1,50 1,60
Višňového a Terchovej
1,10 1,10
Kotešovej, Zázrivej a Bytče 2,– 1,80
Rajca
2,50 2,–
Martina a Sučian
2,50
Krasňan
0,25 0,65
Belej
0,60 0,90
Nededze
0,40 0,60
Vadičova
0,80
Sadzobník bol zmenený v roku 1830 za richtára Jozefa Szabinovskeho. Z dokumentu sa dozvedáme aj mená niektorých
občanov, ktorí záprah používali: Jan Slaho, Simun Sindel,
Adam Beniač, Martin Zimen, Jozef Tomatsek, Ignatz Akantis,
Joan Hreusik, Adam Hreusik, Emer Zimen, J. Bugan, Stephan
Buletsik, Joanes Meszaros, Jano Tretina, Jozef Szabinovsky,
Hanus šuster, Martin Zimen, Stephan Varinsky.

Sadzobník z roku 1829

Námestie sv. Floriána - ilustračná foto

z archívu Emila Cvachu
spracovala Daniela Póčiková

„Jediné bohatstvo, ktoré uznávam, je bohatstvo ducha a dobrota srdca.“
Ludwig van Beethoven
V roku 1976 sa vo Varíne používal konský záprah

Varínčan
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Svetový deň Zeme
22. apríl, Svetový deň Zeme, patrí v súčasnosti medzi najpopulárnejšie podujatia
venované záchrane našej Matky Zeme.
Ako vznikol Deň Zeme?
Svetový deň Zeme vyhlásil v roku 1970
(ešte ako Deň Zeme) americký senátor
Gaylord Anton Nelson. OSN potom v roku
2009 na 22. apríla vyhlásila Medzinárodný deň Matky Zeme, a s týmto názvom sa
pripomína od roku 2010. (online:noizz.sk/
enviro/den-zeme/dpx0rdz).
Čo pre nás znamená Deň Zeme?
Pre niekoho celkom bežný deň, pre iného deň, kedy sa poukazuje na ekologické
problémy globálneho charakteru. Aktivisti, ochranári, ekológovia, biológia a mnohí
ďalší poukazujú na fakt, že Zem sa našou
ľudskou činnosťou ženie do záhuby. OSN
zvolila pri príležitosti Medzinárodného dňa
Matky Zeme na rok 2017 tému Gramotnosť v otázkach ekológie a klimatických
zmien. Aj preto sme sa rozhodli na našej
škole zrealizovať Deň Zeme formou projektového vyučovania. Týmto efektívnym
spôsobom výučby sa rozvíja motivácia,
tvorivosť žiakov, ich kreativita, či podpora
preberania zodpovednosti žiakov za svoju
prácu, ale i za prácu skupiny, ďalej slúži na
rozvoj komunikácie, a sebakritiky v hodnotení.
Naši šikovní žiaci boli veľmi kreatívni,
vytvorili množstvo zaujímavých diel z recyklovateľných materiálov, ktoré sú vystavené v priestoroch školy. Chceli sme tak
poukázať na možnosť opätovného využitia
odpadových materiálov, ktoré čím ďalej tým viac zapĺňajú našu Zem. Problematika
ochrany prírody a Zeme sa netýka iba separácie a recyklácie odpadov, ale i mnohých
iných oblastí – využívanie obnoviteľných
zdrojov energií, biodegradácia materiálov,
a i. Ak sa nezačneme správať k našej Matke
Zemi ohľaduplnejšie, môže to mať katastrofický dopad nie len na nás ľudí.

Preto mali by si našu Matku Zem chrániť. Pýtate sa ako? My v našej škole sme
už začali vyššie spomínanými výrobkami
z recyklovateľného materiálu, recyklo-hrami a rôznymi ďalšími aktivitami a budeme
pokračovať skrášľovaním školskej záhrady
a areálu, ako i čistením našej obce.
Daj aj Ty najavo, že Ti nie je ľahostajná
naša planéta Zem, podpor nás akýmkoľvek
spôsobom a zapoj sa s nami do pripravovaných aktivít!!! O ich priebehu Vás budeme
informovať. Ak ešte stále váhaš a nevieš ako
začať pomáhať Zemi,
Priatelia Zeme zverejnili 22 tipov na to,
aby bol Deň Zeme každý deň. Uvediem niekoľko z nich:
Uprednostňujme sprchovanie pred kúpaním, ušetríme až 2/3 vody. Na sprchovanie používajme úsporné hlavice, ušetríme
až 30% teplej vody. Namontujme si pákové
batérie, predídeme tým zbytočnému púšťaniu vody pre nastavenie tej správnej teploty.
Šetrime vodu pri splachovaní pomocou
úsporného splachovania: nastavíme plavák
v nádržke na nižšiu hladinu alebo vložíme tehlu či plnú fľašu s vodou do nádržky
a pod.
Kupujme len výrobky, ktoré skutočne
potrebujeme a ktoré sú trvácne a dajú sa
opraviť.
Uprednostňujme lokálne produkty, ktoré nie sú dovážané z veľkých vzdialeností
a nemusia byť konzervované, stabilizované,
upravované mnohými chemickými látkami. Predídeme tým aj zbytočnému množstvu odpadu z obalov, pretože čím väčšia
vzdialenosť, tým viac obalov sa spotrebuje
na prevoz. Dávajme prednosť výrobkom
s označením ekologického poľnohospodárstva.
Začnime kompostovať biologické odpady, ktoré vznikajú v našej domácnosti a záhrade. V žiadnom prípade ich nespaľujme.
Používajme úsporné žiarovky tam, kde
sa svieti dlhodobo. Nová generácia týchto
žiaroviek má životnosť až 15 000 hod, čo je

15-násobok životnosti obyčajnej žiarovky.
Spotreba úsporných žiaroviek je až o 80%
menšia, preto sa ich vysoká cena rýchlo
vráti. Pre priestory, kde sa svieti len krátkodobo sú vhodnejšie obyčajné žiarovky.
Pri varení používajme pokrievky (úspora
150 - 300%); tlakové hrnce ušetria až 50%
energie. Používajme riad s rovnakým priemerom dna ako je priemer platničky, ak je
hrniec menší a rozdiel je napr. 3 cm, strata
energie je až 30%.
Ďalšie užitočné tipy /spolu 22 tipov/
nájdete online: http://www.priateliazeme.
sk/spz/?q=sk/22-tipov-aby-bol-den-zeme-kazdy-den.
Veď ako hovorí naše motto školy (pri príležitosti Dňa Zeme):
„Zem je krásna, Zem je raj,
aj Ty k tomu prispievaj!“

spracoval: Mgr. Tomáš Bublík
foto: archív ZŠ, Práce žiakov vytvorené z plastových fliaš a vrchnáčikov
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Krížovka
Pomôcky:
didot, Lanier,
Atar, Moko,
Utamaro, in,

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

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 10 €
Nikto nie je taký silný...(záver je v tajničke)
Správne znenie celej tajničky z č. 4/2017:
Priateľ, ktorý rozumie tvojim slzám, je omnoho cennejší než
priateľ, ktorý pozná len tvoj úsmev.
Výherca: Mária Gajdošíková
Výherkyni srdečne blahoželáme.

Nikto nie je taký silný... (záver je v tajničke)
Autor:
Jozef Blaho

Končatina

Taliansky
súhlas

Zmätok,
chaos

Meno Ericha

Vyčerpal

Stŕpnutie šije,
tetanus

Útok

Hradba

Kým

Druh zmenky

Meno
Olympie

Japonský
maliar

2. časť
tajničky

Čínska droga

Mesto v Mauretánii

Typ antikvového písma
Latin. predložka (od)

Plecniak

Meno herca
Pacina

Ponorenie
Moderný
(hovor.)

Talianske
mesto

Japon. plošná miera

Spôsoboval
bolesť

Skratka
slečny

Pichal

Skratka
valuty

Uvar
Pohrozenie

4. časť
tajničky

1. časť
tajničky

Cestoval
lietadlom

Lepil sa

Bľabotal
Otvor
Poľovný pes

Rub, opačná strana

Černošský
kmeň (Guro)

Svetová
strana

Rímskych
501

Morská
zátoka

Rajovitá ryba

Debata
(zried.)
Pravoslávny
kňaz

Hudobný štýl
Obaja

Stavebný
dielec

3. časť
tajničky

Smel

Francúzsky
maliar

Sídlo
v Kongu

Fínsky
bežec(1949)

Titul muža
Urobil pohyb

Maľba vodovými farbami

Zakričal
Hriadka

Americký
básnik
a kritik

Český básnik
Hrubá palica

Varínčan

Začiatočník,
nováčik

Oblička (lek.)

Ľutoval

Druh antilopy

Dotyk,
po česky

Nemecký
geológ

Deň, po česky

Vajce,
po nemecky

Masa ľudí

Planétka

Anglické malé husle

Anglický
zápor

Kokón,
po česky

Nemecká
rieka

Pritakanie

Nubijská
bavlna

Nadpis
článku

A iné (skr.)

V, vo (lek.)

Lekárska
komisia

5. časť
tajničky

Cisternový
čln

Anglická
rieka

Usadenina
na dne

Islandské
národné jedlo
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Deň narcisov
„Všetko najlepšie a veľa zdravia!“ Kto
z nás ešte nevyslovil túto vetu?! Vyslovujeme ju tak často, až zabúdame na jej pravý
obsah.
Hodnotu zdravia si uvedomíme až vtedy,
keď sa ho nám alebo našim najbližším nedostáva. Pre niekoho sa stáva „smrteľnou“
chorobou čo i len prechladnutie, pre iného
zlomenina, pretože je imobilný na istý čas,
pre ďalšieho je to i bolesť hlavy po noci plnej zábavy a veselosti!
Skutočné trápenie prichádza až vtedy,
keď život človeka visí na vlásku a je nútený
vyrovnať sa s informáciou, že je onkologickým pacientom.
Všetko má zrazu celkom iný rozmer.
Veci, ktorým sme pripisovali význam, strácajú svoju hodnotu a jediné, na čo je upriamená pozornosť človeka, je túžba vyzdravieť a nádej, že sa tak aj skutočne stane.
Každoročne organizácia Liga proti rakovine vyhlasuje verejnú zbierku na pomoc
ľuďom s rakovinou. Tento rok to bolo 7.
apríla 2017. Žlté narcisy, symbol boja s to-

uto chorobou, premenili
ulice miest, obcí, dedín…
na žlté rozkvitnuté lúky.
Každý, kto si narcis pripol
na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí
bojujú s rakovinou.
Ani naša škola neostala bokom. V spolupráci
s Úniou žien vo Varíne sa
pedagógovia a žiaci pripojili k tisíckam Slovákov, ktorí dobrovoľným
príspevkom prispeli na projekty a konkrétnu pomoc ľuďom postihnutých touto
chorobou, ktorá si nevyberá. Spoločne sme
vyslali signál, že sa nás dotýka toto ochorenie a všetci, ktorí s ním zápasia, majú našu
veľkú podporu. Spoločne sme vyzbierali
153,78 eur. Veríme, že o rok to bude ešte
viac.
V priestoroch školy žiaci našli podrobné
informácie o zbierke, spoločne s vyučujúcimi diskutovali na vyučovacích hodinách
o potrebe takýchto mimoriadnych projektov, pretože, ako sami zistili, pomaly
už niet rodiny, ktorá by sa
s rakovinou nestretla.
Perspektíva rozvoja rakoviny je veľmi desivá. Je
preto nevyhnutné pomáhať, ak je to čo i len trošku
možné. Takto by sme mali

Deň narcisov 2017
Siedmeho apríla sa členky výboru Základnej organizácie
Únie žien Slovenska vo Varíne zapojili do verejno-prospešnej zbierky Liga proti rakovine. Na Námestie sv. Floriána
sme prišli už po devätnásty krát rozdávať jej symboly – žlté
narcisy. Napriek nepriaznivému počasiu sme vyzbierali

zmýšľať všetci. Veľakrát pomáha aj milé
slovo, ale aby mohol pokračovať úspešný
výskum a ľuďom sa dostávalo dôstojnej pomoci, musíme pomáhať aj finančne. Preto
ďakujeme touto cestou všetkým našim pedagógom, zamestnancom školy a žiakom za
každý príspevok, ktorý bol darovaný s týmto úmyslom. Ďakujeme vedeniu Základnej
školy Ondreja Štefku, ktoré umožnilo finančnú zbierku zrealizovať, koordinátorke
zbierky Mgr. K. Chobotovej a žiackemu
parlamentu a rovnako Únii žien vo Varíne,
ktoré pomohlo zabezpečiť dostatok žltých
narcisov.
„Len vďaka chorobe poznáme cenu zdravia,“ povedal grécky filozof Hérakleitos.
Chceme dúfať, že raz príde čas, keď ľudia
postavia hodnotu zdravia nad všetky ostatné a urobia všetko pre to, aby sa v našej
spoločnosti ľudia dožívali v dobrom zdraví
vysokého veku.
Mgr. Kristína Chobotová
foto: archív ZŠ

711,05 €. Do tejto humánnej zbierky sa zapojili aj žiaci zo
ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne, ktorí vyzbierali 153,78 €.
Za všetkých onkologických pacientov – ĎAKUJEME.
„Šťastný je ten, kto sa dokáže podeliť.“
výbor ZO ÚŽS vo Varíne
foto: archív ZO ÚŽS vo Varíne

Členky ZO ÚŽS vo Varíne
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Medzinárodného dňa detí
v nedeľu 28. mája 2017 od 14. hod.
na Štadióne J. Sobolu vo Varíne
Čaká na vás:

◘ aquazorbing ◘ skákací hrad ◘ hry a súťaže
◘ lukostreľba ◘ streľba zo vzduchovky
◘ balóniky ◘ ukážka zásahu hasičov
◘ zmrzlina, cukrová vata
a iné občerstvenie ◘ ďalšie atrakcie
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