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Varínčanka Mária Kubičková prenáša 180 kg, disciplína super yoke 

Číslo bezplatne poskytuje Obec Varín

foto:JT
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Po roku vás opäť pozývame na neopakovateľný koncert varínskych kapiel. Okrem dobrej hudby na vás čakajú aj priateľské stretnutia s Varínčanmi a rodákmi. Do každej domácnos-

18. júna
je Deň otcov.
Všetkým otcom,
oteckom
a starým otcom
prajeme všetko
najlepšie!

ti bude doručený kupón na občerstvenie – klobásu, pagáčik,
moravský koláč a nápoj zdarma. Dovidenia v sobotu 17. júna
o 15. hodine na Námestí sv. Floriána.

Varínčan
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Spoločenská rubrika
Narodili sa:

Oznámenie

Peter Šutý
Oliver Pallo
Viliam Kuna
Klára Sliacka
Natália Synáková
Peter Lašút

Obec Varín oznamuje,
že sa vyberajú dane z nehnuteľnosti
a dane za psa za rok 2017.

Zosobášili sa:
Tomáš Vojvoda a Petra Valová 22. 4. 2017
Pavol Dočkálek a Mária Sauerová 22. 5. 2017

Daňovníci, ktorí chcú dane zaplatiť
do pokladne obecného úradu,
môžu tak urobiť do 9. júna 2017.
Rozhodnutia o vyrubení dane im budú vydané
pri platení.

Jubilanti v júni
Anton Brežný
Magdaléna Cvachová
Mária Stehlíková
Amália Franeková
Kristína Šimlíková
Mária Rendeková
Magdaléna Vráblová
Pavlína Ševčíková
Margita Tomašovská
Ladislav Mestický
Mária Janíková
Pavol Haluška
Adam Kapasný
Milan Chabada
Helena Muráňová
MUDr. Edita Staníková
Ing.Eva Prekopová
Marta Cabadajová
Pavol Piš
Valéria Cvachová
Božena Cvachová
Alojzia Kabatierová
Ján Vojtek
Valéria Androvičová
Emília Belová
Gabriela Mikulová

91
89
88
86
84
84
83
83
83
81
80
80
79
77
76
76
75
73
72
72
72
72
72
72
70
70

Obecná knižnica otvorená.
Všetkým čitateľom oznamujeme, že obecná
knižnica je otvorená
v pracovných dňoch od 15. do 18. hodiny.

Skvelých ľudí poznáme podľa toho,
ako sa cítime,
keď od nich odchádzame.
Keď ťa priateľ požiada,
nepozeraj na hodinky.
Život bez priateľstva
je ako nebo bez hviezd.

Oprava!

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

Ospravedlňujeme sa za nesprávne uvedenie autora
článku Deň narcisov na str. 15 v májovom vydaní Varínčana. Autorom tohto príspevku je Mgr. Margita Vojteková.
Ďakujeme.
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Informácie obce
Rodičia, viete čo robí vaše
dieťa?

Obec Varín rozhodla, že Športový areál Juraja Sobolu vo Varíne bude od
jari do jesene otvorený. Mal by slúžiť mládeži na športové aktivity, mládež
by tu mohla stráviť svoj voľný čas. Zámer dobrý, no skutočnosť, žiaľ, katastrofálna. Polámané a vytrhané sedačky na tribúne sú krutou realitou. Je
neuveriteľné, čo naše deti dokážu, čoho je naša mladá generácia schopná.
Návštevníci areálu asi nepochopili, že majetok, ktorý svojím konaním ničia, by mal slúžiť všetkým.
Obec v krátkom čase zabezpečí osadenie kamerového systému, ktorý
bude monitorovať nielen námestie, základnú školu s materskou školou,
ale aj a všetky športoviská a všetky zberné miesta v našej obci. Dúfame,
že „nespratníci“ sa spamätajú a prehodnotia svoje počínanie. Do tej doby
s veľkou pravdepodobnosťou športový areál uzatvoríme a uzamkneme.
text a foto: WM

Pri bytovke na Záhumní

Obec vybudovala pri bytovke na Záhumní nové detské ihrisko. Vízia
bola vybudovať ho tam, kde je predpoklad, aby ihrisko bolo plne využívané, aby plnilo oddychovú zónu pre mamičky a ich ratolesti. Detské hojdačky určené pre najmenšie deti však naplno využíva mládež vo veku 13
a viac rokov. Dôsledky? Polámané pružiny, sedačky, držiaky rúk a nôh,
roztrhané pletivo okolo ihriska, vytrhnutá a zlomená bránka.
V poslednom období pri bytovke zavládol nový fenomén – pálenie
kahancov po chodníku a pod oknami bytov. Sú miesta, kde večer horí aj
70 ks kahancov. Horia priamo pri zateplenej fasáde. Večer horia kahance, ráno obyvatelia zoškrabujú vosk po sviečkach. Prečo? Prečo je to tak?
Chceme, aby nám horela vo Varíne bytovka? Zapaľovačom kahancov sa
podarilo aj rozbiť okno na prízemnom byte!
Milá mládež, takéto veci tu nepatria, takéto veci sa nerobia! Berte tieto
slová ako priateľské varovanie. Predsa nikto z vás nechce, aby sme tieto
problémy a poškodzovania obecného majetku museli riešiť s vašimi rodičmi alebo s políciou.
Milí rodičia, usmernite svoje deti, naučte ich, čo sa smie a čo nie je dovolené. Nebuďme tolerantní voči týmto javom!
text a foto: WM

Úpravy na cintoríne

Práce na varínskom cintoríne pokračujú. V mesiaci máj bol
upravený a zámkovou dlažbou vyložený ďalší chodník. Cintorín sa
v rámci dostupných možností mení a zároveň dostáva novú tvár.
text a foto: WM

Varínčan
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GRAND PRIX HDH 2017 vo Varíne

Lukostrelecký klub Varín usporiadal pod záštitou medzinárodnej federácie HDH IAA v dňoch 20.5 – 21. 5. 2017 vo
Varíne v okolí chaty Fatranka jediné Grand Prix v Európe.
Toto podujatie bolo aj prípravou pre mnoho lukostrelcov
z okolitých štátov na tohtoročné ME v Rakúskom Attergau.
Pretekov sa zúčastnili poprední lukostrelci z okolitých štátov,
ako aj domáca špička. Pretekári absolvovali v sobotu dve trate po dvadsať terčov a v nedeľu dvadsať terčov a finálové rozstrely najlepších šiestich.
Bolo to dosť náročné pre všetkých, trate patria medzi najnáročnejšie na Slovensku, ako aj v zahraničí. Aj hlavný rozhodca Csaba Laboncs ocenil prácu organizátorov a potvrdil,
že trate sú jedny z najkrajších a najnáročnejších v Európe.
Vďaka tomu patrí Varín medzi najviac vyhľadávané miesta
pre pretekárov z viacerých štátov a nezabudol podotknúť,

že bol milo prekvapený pohostinnosťou
a celým priebehom podujatia.
Medzi pretekármi sa nestratili ani Varínčania. Úspešne si počínali Maroš Tlacháč, Ladislav Piroha, Ľubomír Králik,
ktorí vyhrali svoje disciplíny, ale aj ostatní mali medailové umiestnenie: Tomáš Tlacháč, Filip Paňák, Timotej Paňák,
Ján Bela, Lea Cvečková, Zuzana Gulášová, Zuzana Králiková, Ivan Vyšný, Miroslav Janík, Filip Mintál. Naši potvrdili, že
patríme medzi najlepšie kluby na Slovensku. Pretekov sa zúčastnil aj podpredseda
medzinárodnej federácie HDH IAA p.
Gyorgi Gondán, ktorý tiež pochválil celé
podujatie a sám ponúkol Varínu usporiadať Majstrovstvá Európy v roku 2019.
Je to veľká výzva pre Varín. Teraz nás čaká
mnoho práce, musíme sa pousilovať, aby sme úspešne všetko
pripravili a vypracovali, aby sme uspeli na generálnom mítingu HDH IAA v Rakuskom Attergau, kde sa bude rozhodovať o usporiadateľovi ME v roku 2019.
Teraz nás najbližšie čaká príprava na ME v Rakúskom Attergau, kde nás budú reprezentovať Maroš Tlacháč, Ivan Vyšný, Bohumil Palo, Miroslav Janík a Jozef Ďugel. Držme palce
našim chlapcom, aby vzorne reprezentovali Slovensko, ale aj
Varín. V mesiaci júl privítame vo Varíne znovu mnoho pretekárov zo zahraničia, keď náš klub usporadúva tradičný VARÍN CUP, ktorý je zaradený do svetového pohára. Tešíme sa
už na toto podujatie, ktoré zviditeľní Varín ďaleko za hranicami našej vlasti.
JĎ
Foto: Miroslav Kuliha
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Matičiari si postavili máj
Máje boli známe už v období staroveku,
kedy ich ľudia dávali pred svoje domy ako
ochranu pred zlými duchmi a chorobami.
Poľnohospodárom mala májová zeleň zase
priniesť dobrú úrodu. Od 15. storočia sa máje
stavali už aj v strednej Európe, v týchto končinách však slúžili ako istý prejav úcty. Od tejto
myšlienky sa májová tradícia prirodzene vyvinula do podoby, v akej ju poznáme aj dnes.
Máj je nielen krásny čo do lásky dvoch zaľúbených ľudí, čo do prebúdzania sa prírody,
rozkvitnutých orgovánov, narcisov a tulipánov, no v tomto období ožívajú tradície našich predkov – „STAVANIE MÁJOV.“ Máj –
stromček predstavoval ukončený boj zimy
a víťazstvo jari, boj smrti so životom. Tieto
máje sa tiež stavali pred kostoly, radnice, pred
domy popredných a všeobecne vážených ľudí
ako prejav žičlivosti. Na Slovensku mládenci
odetí v krojoch a na perách s veselými pesničkami stavali máje pred príbytky vydaju
súcich dievok, alebo kde bývala milá niektorého z nich. Táto tradícia v očiach mládeže

z roka na rok upadá. Pri rezkých melódiách
vyludzovaných z klávesov Igora Cvachu si
členovia MO-MS vo Varíne aj tento rok
v podvečer postavili, vyzdobený farebnými stužkami, veľkolepý máj. Tento rok nám
pomáhali zdobiť máj aj deti z Varína. Po postavení mája vždy nesmie chýbať posedenie
v kruhu priateľov, ktoré v Dome spoločenských organizácií na Hrnčiarskej ulici vždy
sprevádza spev a muzika. Členovia miestneho
odboru doma napiekli koláče, pripravili chlebíky a chutné občerstvenie. Takto si spoločne
pospomíname na
krásne strávené
chvíle počas akcií,
ktoré pravidelne
organizujeme. Už
teraz sa tešíme na
ďalšie
spoločné
podujatia, ktorých
v tomto roku bude
ešte neúrekom.
Ľubomír Sečkár

Varínsky silák 2017
V sobotu 27. mája sa v Športovom areáli
Juraja Sobolu vo Varíne konal druhý ročník
úspešnej súťaže Varínsky silák. Najsilnejší
muži a ženy zo Slovenska i zo zahraničia
si zmerali svoje sily v piatich náročných
disciplínach. Nadľudské výkony pretekárov
vám prinášame v krátkej fotoreportáži.
Organizátori podujatia HODOŇ s.r.o.
a Majka Kubičková aj touto cestou ďakujú
všetkým sponzorom:
Obec Varín
El – Tab, s.r.o.
Autoservis JORAS
Pizzeria Galéria Varín
Pohostinstvo u Štefana Varín
Cukráreň Katka Varín
Bar Amfora
Autodoprava Miloš Hlucháň
Pizzeria Baka Varín
Fit Fan
MIPEInvest s.r.o.
Vladimír Brtko sr. chiropraktik
a akupunkturista
JAWA WATER s.r.o.
Kvetinky u Tinky
ROSSEČ, s.r.o.
Prvá stavebná sporiteľňa
Cukráreň Sofia Teplička n. Váhom

foto: JT

Varínčan
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Speleomíting 2017
V dňoch 29. až 30. apríla sa konalo každoročné stretnutie jaskyniarov z celého Slovenska s názvom Speleomíting 2017. Tento
rok nastala zmena a podujatie sa
presunulo zo Svitu do Liptovského
Jána. V sobotu speleológovia prezentovali svoju činnosť za uplynulý rok 2016. Účastníci mali
možnosť vidieť vo Veľkej sále Domu kultúry množstvo pútavých prednášok a videoprojekcií. Jaskyniari v nich prednášali
o svojej činnosti v krasových lokalitách na Slovensku a v zahraničí. Mohli sme tu vidieť úspechy slovenských jaskyniarov v rôznych exotických destináciach ako sú Mexiko, Laos,
či v tajomných stolových horách vo Venezuele. Jaskyniarsky
klub Varín krátkym filmom Jaskyne pod Strečnom predostrel
problematiku prieskumu jaskýň v skalnom brale hradu Strečno. Náš príspevok sa stretol s veľkým záujmom u prítomného
publika. Článok o prieskume tejto zaujímavej lokality prinesieme, v niektorom ďalšom čísle Varínčana. V rámci sobotňajšieho programu boli ocenení aj vybraní členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti za svoju činnosť v roku 2016.
V Malej sále Domu kultúry prebiehala výstava mapových
diel, fotografií a posterových prezentácií. Podujatia sa zúčastnili aj jaskyniari z Českej republiky a Poľska. Po prednáškach
pokračovali neformálne diskusie do neskorých večerných
hodín. V nedeľu prebiehal ďalší program v jaskyniach. Konali
sa exkurzie v Jánskej a Demänovskej doline. Organizovali sa
aj pracovné a prieskumné akcie na blízkych krasových loka-

litách. Kto mal záujem, mohol sa ešte v pondelok zúčastniť
tradičného čistenia Jánskej doliny spojeného s prehliadkou
Stanišovskej jaskyne. Celkovo možno zhodnotiť Speleomíting 2017 ako vydarené podujatie. Prenesenie miesta konania
zo Svitu do Liptovského Jána prinieslo oživenie. Pribudli aj
akcie v jaskyniach čo takisto prispelo k zvýšeniu kreditu tejto
akcie. Podujatie trochu narušili povodne z piatka na sobotu
v Jánskej a Demänovskej doline, ale počas ďalších dní sa voda
umúdrila a takisto počasie bolo výborné. Čo nás hlavne teší,
že sa nám podarilo opäť zviditeľniť našu obec Varín.

Pavol Cvacho

Sv. omša Pod Jedľovinou
V sobotu 27. mája sa veriaci z varínskej farnosti stretli Pod
Jedľovinou. Spoločne s pánom dekanom Františkom Pekarom a pánom kaplánom Ľubomírom Matúškom slávili pri
kríži sv. omšu. Príjemné počasie a krásne horské prostredie
umocnili neopakovateľný duchovný zážitok.

foto: RK
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Medzinárodný deň detí
V nedeľu 28. mája patril od 14. hodiny Športový areál Juraja
Sobolu vo Varíne deťom. Prišli na oslavu svojho sviatku. Čakalo
na nich veľa zábavy, hier a súťaží. Pri prezentácii dostali deti vo
veku od 1 do 10 rokov poukaz na zmrzlinu, cukrovú vatu a balíček so sladkosťami. Mohli sa vyšantiť v skákacom hrade, vyskúšať si
aquazorbing, boxovanie v ringu, lukostreľbu, streľbu zo vzduchovky. Deti si mohli overiť poznatky o ľudskom tele v postupovej súťaži Bol raz jeden život. Čakalo na nich aj maľovanie na tvár a súťaž
v maľovaní na asfalt. Tí najmenší sa zapojili do nácviku nových
tancov. Deti ale aj dospelých zaujal zásah požiarnikov, ktorí ukázali
ako si vedia poradiť s horiacim vrakom auta. Na záver sa deti zhromaždili v šapitó, kde na nich už čakalo vystúpenie medzinárodného
cirkusu ALEGRIE.
Obec Varín aj touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa akoukoľvek
formou zapojili do prípravy a priebehu oslavy, ktorá podľa vyjadrenia viacerých bola super. Prispelo k tomu aj ukážkové počasie
a, samozrejme občerstvenie – guláš, klobáska, hranolky, zmrzlina
a nápoje. Osobitné poďakovanie patrí varínskym skautom a skupinke mladých, ktorí svoj čas venovali aj príprave aktivít pre deti.
MT

Varínčan
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Foto: JT
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Aktivity varínskej školy
IQ olympiáda
„Každý je génius. Ale ak budete posudzovať
rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, bude
celý svoj život žiť s vedomím, že je neschopná.“
Albert Einstein
IQ olympiáda je súťaž určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií. Je zameraná na vyhľadávanie
intelektovo nadaných detí a zostavená ako sada
logických úloh. Nejde teda o preverovanie vedomostí získaných štúdiom. Primárnym cieľom IQ
olympiády je preverenie schopnosti logicky uvažovať, spoznanie pamäťových schopností žiakov,
samostatného vyvodenia logického úsudku či
schopnosti rýchleho uvažovania. V neposlednom
rade umožňuje IQ olympiáda svojim riešiteľom
využiť vlastnú kreativitu pri riešení súťažného
zadania.
Logické úlohy, z ktorých IQ olympiáda pozostáva, pokrývajú celú škálu intelektových schop-

ností a mapujú nadanie v rôznych oblastiach
(napr. verbálne schopnosti, matematické schopnosti, priestorovú orientáciu, praktickú inteligenciu, vrodenú logiku, kreativitu, pamäť, funkčnú
gramotnosť).
Varínčan LUKÁŠ NOVÁK, žiak 9. ročníka, sa
spomedzi 4400 testovaných žiakov základných
škôl v Žilinskom kraji prebojoval do regionálneho 80- členného kola, v ktorom obsadil výborné
44 miesto s 58 bodmi.
Ku krásnemu výsledku mu gratulujeme a veríme, že svoje schopnosti bude aj naďalej rozvíjať.

text a foto: archív ZŠ

Zápis prvákov do 1. ročníka
V dňoch 25. 4. a 26. 4. 2017 sa konal
slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka.
Brány našej školy sa otvorili a priestory základnej školy naplnil džavot zvedavých a statočných prváčikov. Už pri
vstupe do budovy upútala najmenších
hostí výzdoba, na ktorej sa podieľali pedagógovia, pani vychovávateľky a žiaci
zo ŠKD. Našim budúcim školákom sa
od prvého okamihu venovali žiaci zo
Žiackej školskej rady, ktorí boli prezlečení za princezné, kráľa, šaša. Tieto rozprávkové bytosti ich previedli novým
prostredím, zaviedli k pútavej scénke
a odprevadili k pani učiteľkám. Starší
žiaci si pripravili divadelné predstavenie, ktoré predškolákom spríjemňovalo chvíle čakania na ich veľký okamih.
Nechýbali ani rozprávkové omaľovánky. V spolupráci so školskou jedálňou
bolo pre našich malých i veľkých návštevníkov pripravené chutné občerstvenie.
Školskú zrelosť a pripravenosť posudzovali pani učiteľky primárneho
vzdelávania – Mgr. Michaela Miklová, Mgr. Anna Synáková, Mgr. Anna
Novosadová, Mgr. Jana Líšková, Mgr.

Katarína Dominiaková a Mgr. Monika
Staňová. Zápisu sa zúčastnila aj špeciálna pedagogička Mgr. Oľga Peciková,
ktorá cennými radami pomáhala pedagógom školy pri analýze žiackych prác.
Pani učiteľkám sa podarilo úspešne
zapísať 56 nových žiačikov- z toho 32
dievčat a 24 chlapcov. Záujem prejavili
rodičia predškolákov z MŠ Varín a MŠ
Nezbudská Lúčka. Príjemnú atmosféru
dotvárali pani učiteľky z materskej školy, ktoré sa postarali o uvoľnenie a podporu ustráchaných tvárí.
„Skúškou zrelosti do školy“ bol pracovný list, v ktorom žiaci preukázali
svoje vedomosti nadobudnuté v predprimárnom vzdelávaní. Úlohy boli
hravé, jednoduché, ponúkali možnosť
komunikácie s nádejnými prváčikmi.
Pani učiteľky motivovali detičky rozprávkovým svetom, zaviedli ich do
krajiny Snehulienky, zoznámili sa s jej
siedmimi trpaslíkmi, navliekali roztrhnuté koráliky pre Snehulienku, vyfarbovali najväčšie a najmenšie jabĺčko,
stavali domček pre Snehulienku a jej
princa. Obsah aktivít bol zameraný na
zopakovanie naučenej riekanky alebo

spev obľúbenej piesne, pomenovanie
geometrických tvarov, odlíšenie farieb,
vymenovanie číselného radu, nakreslenie postavy či napísanie vlastného
mena. Pri vypracovávaní zadaných
úloh sa preukázala aj pravidelná a systematická práca pani učiteliek z Materskej školy vo Varíne.
Po úspešnom zvládnutí týchto úloh,
žiaci dostali pamätný diplom na zápis
spolu s darčekom, záložku s dôležitými
údajmi o škole a mohli si vybrať zo širokej škály spomienkových suvenírov,
ktoré pre svojich budúcich spolužiakov
pripravili žiaci našej školy.
V závere prebiehalo fotografovanie
novoprijatých školákov spolu s ich „Pamätným listom“. Prítomné deti svojimi
schopnosťami a odhodlaním dokázali,
že sú pripravené na príchod do základnej školy a tešia sa na nové prostredie.
Nad celou akciou bdela pani riaditeľka
PaedDr. Monika Filová, ktorá sa postarala o hladký priebeh zápisu a príjemnú
atmosféru.
Celý učiteľský zbor a žiaci našej školy
sa tešia na nových prváčikov!
Mgr. Michaela Miklová

Varínčan

Děti před oponou
2017
Prostredníctvom MAS mikroregión Terchovská dolina sa žiaci 3. ročníka ZŠ s MŠ
Ondreja Štefku vo Varíne zúčastnili na
podujatí Děti před oponou 2017. Akcia
bola realizovaná v rámci programu cezhraničnej spolupráce škôl Českej republiky,
Slovenskej republiky a Poľska.
Bola to nesúťažná prehliadka detských
dramatických krúžkov, divadelných súborov z okolia obce Třanovice z Česka, Poľska a Slovenska. 15. ročník tejto kultúrnej
akcie prebiehal pod záštitou Základnej
školy a Mateřskej školy Třanovice, Obecného úradu Třanovice a zanieteného pána
riaditeľa školy Mgr. Davida Molitora, ktorý
nás srdečne privítal a uviedol do nových
zrekonštruovaných priestorov kultúrneho domu. Každá skupina detských hercov
mala svoju šatňu, kde sa mohla prezliecť do
divadelných kostýmov.
Videli sme zaujímavé výkony detí. Z terchovskej doliny vystúpili i žiaci z obce Dolná Tižina a Teplička nad Váhom. Každé vy-
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stúpenie bolo osobité a všetky
predstavenia si zaslúžili veľký
potlesk. Videli sme rozprávky,
detské dramatické hry, príbehy zo života detí. Deti z Poľska sa predstavili s dramatickým spracovaním knihy Malý
princ. Aj keď sme im veľmi
nerozumeli, ich predstavenie
nás zaujalo. Pochopili sme jeho
podstatu – hektický, uponáhľaný život a hľadanie priateľstva.
Žiaci zo ZŠ s MŠ Ondreja
Štefku vo Varíne našu školu
reprezentovali hrou Na tetku,
ktorá bola doplnená o spev
a hru na heligónky a rozprávkou Koza odratá a jež. Deti sa
hereckej úlohy zhostili veľmi
dobre. Za svoje vystúpenie
boli odmenené potleskom, pamätným pohárom, diplomom
a balíčkami so sladkosťami.
Divákom sa veľmi páčili aj
naše kroje a kostýmy. Za ich
vyhotovenie ďakujeme p. Hanke Ťažkej, p.
Janke Cvachovej, p. Martinke Ponechalovej
a p.Renátke Novosadovej.
Za pomoc pri výrobe rekvizít ďakujeme
p. Ľubke Chabadovej a Kristínke Chobotovej, p. Monike Stehlíkovej a rodičom detí,
ktorí pomáhali a zadovážili všetko potrebné pre úspešný priebeh vystúpenia.

Po celý čas sa o nás v Ťranoviciach veľmi
dobre starali. Pochutnali sme si na výborných koláčikoch a pohostení, ktoré pripravili maminky našich českých kamarátov. Po
slávnostnom vyhodnotení a ukončení sme
boli pozvaní na výborný obed. Spokojní
a plní nových dojmov a krásnych zážitkov
sme sa vrátili domov.
Za všetky tieto zážitky sa chceme poďakovať všetkým zainteresovaným ľuďom
z Třanovíc, a predovšetkým pánovi starostovi a pánovi riaditeľovi z Třanovíc. Naše
poďakovanie patrí aj MAS mikroregión
Terchovská, bez ktorých by toto všetko nebolo možné. Tešíme sa na ďalšie pozvanie
a stretnutie v Třanoviciach. Poďakovanie
patrí aj pánovi starostovi Michalovi Cvachovi za poskytnutie spomienkových predmetov a všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na tom, aby naše deti
vzorne reprezentovali našu školu a obec.
AS

Poďakovanie

Ďakujeme pani Anne Ťažkej,
rodenej Panáčkovej, bývajúcej
v Brezne, za nezištné ušitie 15-tich
krojov (sukne, zásterky, lajblíky)
pre dievčatá z 1. stupňa Základnej
školy s materskou školou Ondreja
Štefku vo Varíne.
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Praktická časť
Dňa Zeme

15. 05. 2017 sa uskutočnila praktická časť Projektu Dňa Zeme. Teoretickú
časť sme spoločne zvládli už v apríli,
keď sme z odpadových materiálov vyrobili krásne predmety, ktoré zdobia
vestibul a chodby našej školy. Praktická časť sa musela kvôli nepriaznivému
počasiu presunúť. Počasie nám prialo,
a tak nám nebránilo nič v tom, aby sme
si skrášlili naše okolie. Vyčistili sme
okolie rieky Varínka, okolie Vodného
diela Žilina, upravili sme okolie školy.
Do zbierania odpadkov v našej obci sa zapojili okrem starších žiakov aj naši žiaci z prvého
stupňa, ktorí so svojimi triednymi učiteľkami zbierali odpadky
okolo autobusovej zastávky pred
školou. Presúvali sa po hlavnej
ceste smerom ku železničnej
stanici. Naši žiaci vyzbierali odpadky aj z parku, ihriska, či Kamencov. Sme veľmi radi, že sme
sa mohli pri čistení nášho okolia
spojiť sily spolu s pánom Ľ. Sečkárom - poslancom OcÚ, s pani
M. Bohačiakovou - poslankyňou OcÚ, Jednotou dôchodcov
vo Varíne a s ostatnými dobrovoľníkmi.
Spoločne sa nám podarilo
vyzbierať neuveriteľných 4,5 t
odpadu, ktorý bol následne
v spolupráci s Obcou Varín odstránený a ďalej spracovaný. Za
odpadové vrecia a rukavice, ktoré boli neodmysliteľnou výbavou
našich žiakov pri zbere odpadu,
ďakujeme p. Hodoňovi.
Pri úprave okolia školy sa
podarilo realizovať hneď niekoľko nápadov. Vďaka našim
sponzorom a priateľom školy sa
nám spolu s našimi usilovnými
siedmakmi podarilo prerobiť
pôvodnú skalku pred školou
a dokonca ju rozšíriť a obohatiť o nové druhy rastlín. Vďaka
darcovi p. Michalovi Mihovi
sme získali použité tehly, vďaka ktorým sme mohli postaviť
bylinkovú špirálu, do ktorej
sme vysadili bylinky od darcov
a priateľov školy - p. Bolček, p.

Varínčan

Kubíková. Stavba bylinkovej špirály šla
našim deviatakom odruky, do poludňajších hodín sme stihli nielen postaviť
špirálu z tehál - dar od p. Miha, ale ju
i zaplniť zeminou a vysadiť darované
bylinky. S výsadbou a konečnou úpravou nám pomáhala p. Ing. Kalašová
spolu s kolegyňou p. Ing. Miriam Balciarovou (Správa NP MF Varín).
Ďalej sa nám podarilo so žiakmi 9. B
triedy vytvoriť pocitový chodník, ktorým hneď po jeho dokončení prešla
nejedna bosá noha. Za materiál na jeho
vyhotovenie ďakujeme p. R. Filovi.
Plot pred školou sfunkčnili a vdýchli

mu život naši ôsmaci spolu s triednymi
učiteľkami – do kvetináčov z plastových fliaš posadili pestrofarebné kvety,
kvetináče následne upevnili špagátom
o plot. Naši šiestaci vybudovali luxusné
hotely pre hmyz, ktoré sú v nepretržitej prevádzke a plnej obsadenosti. Za
potrebný materiál ďakujeme rodičom
detí, p. Ferjancovej za poskytnuté palety. Skalku, bylinkovú špirálu, pocitový
chodník či hotely pre hmyz si môžete
kedykoľvek pozrieť v areáli školy.
Žiaci ôsmeho ročníka vyzbierali raždie, kamene na školskom dvore a podarilo sa im ešte aj upraviť ohnisko.
Musíme si uvedomiť, že prostredie okolo nás si znečisťujeme
najmä my sami, tak by sme si ho
mali aj čistiť a zveľaďovať. Mnohé predstavy však nie je možné
zrealizovať bez ochotných ľudí,
ktorí svojimi darmi či pomocou pomôžu, na pohľad možno
veľkej inštitúcii akou je škola.
Mnohé nápady na zveľadenie
či úpravu priestranstiev školy
nie je možné realizovať pre ich
finančnú a materiálovú náročnosť. Preto sa snažíme pracovať
s tým, čo máme, prinášame do
školy materiály z našich domovov na to, aby sme mohli čo-to
vylepšiť, skrášliť.
Na záver by som ešte raz chcel
poďakovať v mene pani riaditeľky všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k skrášleniu
nášho okolia a okolia našej školy. Veľká vďaka patrí aj našim
sponzorom, darcom, a priateľom
školy: Ľ. Sečkár, p. Bolček (35-ka
Varín), p. Kubíková (Kvetinárstvo Varín), Stavebniny - Ľ. Tichák, p. A. Grenčíková, MINEX
PLUS,s.r.o. štatutár Milan Jankov, p. J. Ferjancová, p. R. Filo.
Ďakujeme aj našim žiakom,
pedagógom a prevádzkovým zamestnancom. Za spoluprácu ďakujeme aj Semenárstvu Varín- p.
I. Šimlíkovej. O pitný režim počas školskej akcie sa postarala p.
Bobáňová, za čo jej patrí veľká
vďaka.
Mgr. T. Bublík
foto: archív ZŠ

Varínčan
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Environmentálny projekt Medveď hnedý – kráľ zvierat
Dňa 18. mája 2017 sa na našej škole v Spolupráci so Správou Národného parku Malá Fatra vo Varíne uskutočnil –environmentálny
projekt: Medveď hnedý – kráľ zvierat.
Projekt bol zameraný na našu najväčšiu šelmu Medveďa hnedého, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou prírody. Možno sa mnohým
z Vás zdá, že takéto aktivity sú zbytočnou stratou času, opak je však
pravdou. V rámci osvety je dôležité informovať o jeho živote objektívne. Je to jedna z ciest, ktorá vedie k dlhodobému bezkonfliktnému spolužitiu človeka a medveďa.
Žiaci počas celého školského roka pracovali na rôznych literárnych a výtvarných aktivitách, ako napríklad: kresba a maľba medveďa, rozprávky o medvedíkoch, projekty a plagáty o Medveďovi
hnedom, Voňavý maco – využitie rôznych druhov korenín, tvorili
veselé básničky a príbehy, formou prezentácií boli oboznámení so
životom medveďa. Súčasťou tohto projektu bola aj výstava plyšových medveďov v jednotlivých ročníkoch na 1.stupni, kde každý
žiak predstavil svojho macíka a porozprával, pri akej príležitosti ho
dostal.

veďa hnedého. Súčasťou prezentácií bolo i to ako sa máme správať
v prirodzenom biotope Medveďa hnedého, či ako sa správať, keď
sa nevyhneme stretnutiu s ním. Žiaci taktiež pozerali dokument
o Medveďovi hnedom s názvom Strážca divočiny – medvede v Tatrách. Pre deviatakov bola pripravená prednáška spojená s besedou,
ktorú viedla Ing. Gabriela Kalašová zo Správy Národného parku
Malá Fatra-Varín. Beseda bola pre žiakov zaujímavá, pretože obsahovala videá medveďa hnedého z online kamery, žiaci tiež mohli
naživo vidieť obojok či sadrový odliatok stopy medveďa.
Projekt Medveď hnedý – Kráľ zvierat bol ukončený výstavou
žiackych prác v priestoroch školy a výstavou plyšových medveďov.
Najlepšie práce žiakov budú odmenené diplomami a vecnými
cenami a jeden žiak získa Cenu riaditeľa Správy Národného parku
Malá Fatra vo Varíne.
Autori: Mgr. M. Solárová, Mgr. T. Bublík
Foto: Mgr. Z. Synáková

Medveď

Kto to spí pod bučkom,
prikrytý kužúškom?
Ticho ísť, nebudiť,
bo to môže medveď byť. 

Kubko Žiak 2.B

Macíček

Deň medveďa sa na škole začal ľudovou piesňou Medveďku, daj
labku a pokračoval rozhlasovou reláciou o spôsobe života medveďa. Učitelia si pripravili tematické vyučovanie, a na každej hodine
pripravili pre žiakov zaujímavé úlohy o medveďoch. Čítali odborné
články o Medveďovi hnedom, dopĺňali pracovné listy, vytvárali tématickú koláž - Krajina medveďov, na hodinách matematiky počítali príklady o Máši a medveďovi. Aj takýmto spôsobom si žiaci
precvičili čítanie s porozumením, rozvíjali kritické myslenie, a ešte
sa aj niečo nové o medveďoch naučili. Na hodinách anglického jazyka žiaci viedli konverzácie o živote medveďov, učili sa slovnú zásobu týkajúcu sa medveďov či robili projekty v tomto jazyku.
Nechýbali ani prezentácie, ktoré pre žiakov pripravili učitelia
biológie. Žiaci sa tak mohli dozvedieť informácie o životnom cykle
Medveďa hnedého, o spôsobe jeho života, o rozmnožovaní a vývine medveďa, dokonca mali možnosť spoznať aj iné poddruhy Med-

Môj macíček maličký,
nechce byť bez mašličky.
Pretože je plyšový,
sedí doma na zemi.
Čaká kedy prídem domov,
rád sa pohrá spolu so mnou. 

Lukáško Bugáň 2.B

Maco

Maco, maco, maličký, nechce byť bez mamičky.
Zatúlal sa v lese ach, trápi ho priveľký strach.
Hľadá svoju mamičku, po lesnom chodníčku.
Cestou našiel maliny, čo mu veľmi chutili.
Malý maco cestou blúdi, pojedol aj nejaké huby.
Potom našiel mamičku, na lesnom chodníčku.
Veselo sa zvítali a domov sa pobrali.  Kolektív 2.B triedy

Chlpatý maco
Je hnedý a chlpatý
do brloha v zime schovatý.
Má rád samé dobrôtky,
maliny a jahôdky. 

Adamko Štadáni 2.B

Maco

Maco to je medveď hnedý,
obľubuje lesné plody.
Chutí mu aj včelí med,
no z neho má veľký smäd.
Pije vodu z potôčika,
ryby chytá bez háčika. 

Eliška Chytilová 2.B

14

Varínčan

Konvektomat do školskej jedálne

V mesiaci apríl 2017 pribudlo do kuchyne v školskej jedálni nové zariadenie s názvom, konvektomat. Je to v podstate teplovzdušná rúra, v ktorej
je horúci vzduch rovnomerne rozvedený do všetkých častí komory
tak, aby bolo zaistené ohrievanie
zo všetkých strán pokrmov vystavených tepelnému spracovaniu.
V konvektomate sa dá piecť a variť aj na niekoľkých plechoch súčasne bez toho, aby boli niektoré
miesta spálené alebo nedopečené.
Medzi hlavné výhody tohto zariadenia patrí polyfunkčnosť, úspora
energie a času. Hotové jedlo nestráca vitamíny, farbu a je chutné
už na pohľad.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať p. starostovi Ing. Michalovi Cvachovi, p. riaditeľke školy PaedDr.
Monike Filovej a obecnému zastupiteľstvu za pomoc pri obstaraní tohto
tohto moderného zariadenia.
Vďaka konvektomatu budeme môcť pripravovať nové recepty a tradičné
jedlá k spokojnosti našich stravníkov.
Mariana Bobáňová – zástupkyňa riaditeľky školy pre školské stravovanie
a kolektív školskej jedálne

Deti deťom
Žiaci tretieho ročníka Základnej školy vo Varíne pripravili
pre deti z Materskej školy vo Varíne milé prekvapenie. Pozvali
ich 26. mája do kinosály a zahrali im divadelné predstavenie
– rozprávku Koza odratá a jež.

Netypickou dramatizáciou tejto rozprávky ich zapojili do
divadelného diania. Deti z materskej školy spolu v interakcii
s hercami stvárňovali rozprávkový les – stromy, ktoré rozprávali o udalosti, ktorá sa tam odohrala. Pomáhali lesným
zvieratkám volať na medveďa, ktorý mal nešťastnej líštičke
pomôcť. Súcitili s nešťastím a chceli pomáhať. Deťom sa vystúpenie páčilo a páčilo sa to aj malým hercom, tretiakom,
ktorí mali možnosť vyskúšať si nový spôsob dramatizácie so
zapojením publika.
Každá rozprávka je nenahraditeľnou súčasťou motivačného prostredia pre mladšie deti, ponúka im možnosť prezen-

tovať sa, inšpiruje všetkých, ktorí sa s ňou stretávajú ku konaniu dobra, a vytvárania si vlastného hodnotového postoja.
Cieľom aktivity bolo viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej rozprávky. Podporovať rozvoj detskej osobnosti v komplexnej výchove, postupne zvyšovať jej umeleckú úroveň.
Dôležitým poslaním je popularizovať medzi rodičmi detí, ale
i v škole, výchovu slovenskou ľudovou rozprávkou, ktorá sa
potichu vytráca zo života našich detí a ktorá aj naďalej nesie
odkaz do budúcnosti pre ďalšie generácie.
Deti z materskej školy a ich pani učiteľky sa touto cestou
chcú poďakovať p. učiteľke Anne Synákovej a jej šikovným
tretiakom za ich krásne predstavenie, ktoré im zahrali a spríjemnili ich dopoludnie. Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na ďalšie divadielko!
SAV

Varínčan
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Krížovka
Pomôcky:
Perseus,Al,
Danon, Alov,
Anamu, Asa,

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

ti

Správne znenie celej tajničky z č. 5/2017:
Nikto nie je taký silný a dokonalý, aby netúžil po úsmeve
priateľa.
Výherca: Marek Cvacho
Srdečne blahoželáme.

Váž si človeka, ktorý ťa povzbudzuje a dáva ti
silu, aby si… (záver je v tajničke)
Odplata

1. časť
tajničky

Súostrovie
v Indonézii

Dolná časť
vlnovky

Nočný vták

Mexická rieka

Takzvaný
(skr.)

Indická
dĺžková miera

Slávnostná
sieň

2. časť
tajničky

Cudzokrajná
drevina

3. časť
tajničky
Skratka
slečny

Ruský režisér

Rieka v Brazílii
Judejský kráľ

Hora

Posielali
(bás.)

Ruské jazero

Cín (zn.)

Decoliter (zn.)

Ženské meno

Ruský súhlas

Poľské vlákno

Moderný
(hovor.)

Mesto
na Považí
Najmladší
syn Áronov

Upevnil
do
správnej
polohy

Taliansky
lekár
Cirkevný
chválospev

Srbský
dirigent

Trpký osud
Brali ohľad

Literárne listy
(skr.)

Odoberala

Rozprávková
postava

Vpil

Grécke
písmeno

Mesto v Somálsku

Atén. športový klub

Časť tváre

Trieda
(hovor.)

Vchod do domu
Váž si
človeka, ktorý
ťa

Tam

Hlinená
nádoba
Pieseň,
nápev
Rascový likér

Talianska
spisovateľka

Varínčan

Rímska
dvojka

Ženské meno

vylosovaný výherca bude
prémiou
10 €
„Váž siodmenený
človeka, ktorý
ťa povzbudzuje
a dáva
silu, aby si...(záver je v tajničke)

Autor: Jozef
Blaho

Zbúrajú

Loco sigilli
(skr.)

Francúzsky
skladateľ

Stratil reč

Vlastnila

Čert

4. časť
tajničky

Porozbíjalo
Syn Danae

Malá dedinka
Morská vydra

Zolov román

Ženské meno

Hlas ovce

Okolo (bás.)

Meno herca
Pacina

Skratka
hektára

Tamto

5. časť
tajničky

Rehoľnícke
oblečenie

Možno

Lámka

Trhajú (kniž.)

Opera B.
Smetanu

Štvoček (typ.)

Filmový mimozemšťan

St. plošná
miera

Anglická rieka

Odporovacia
spojka

Láka

Meno Šarloty

Čuchový
orgán

Inštitúcia

Organická
zlúčenina
amoniaku
s kovom
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Oslávili sme Deň matiek
Aj keď Deň matiek pripadá na druhú
májovú nedeľu, teda v tomto roku na
14. mája, vo Varíne sme ho oslávili
o týždeň neskôr, 21. mája. Pre nestále
počasie (hoci sa na poslednú chvíľu náhle oteplilo a mračná sa stratili) sa oslava nekonala na námestí, ale v kinosále.
Pred začiatkom podujatia vyhrávala dychová hudba Varínčanka, ktorá
nestráca na svojom kúzle. Ako prvé
vystúpili 3 skupiny úspešných Varínskych mažoretiek. Potom sa prítomným
mamám, starým mamám a babičkám
prihovoril pán starosta Michal Cvacho
a pán dekan František Pekara. Program
pokračoval vystúpeniami detí materskej
školy a žiakov základnej školy, ktorí pre
mamičky uvili bohatú kyticu piesní,
básničiek, dramatizácií a nechýbalo ani
divadlo. Záver programu patril vystúpeniu Ľudovej hudbe Kubovci z Lutíš.
Aj touto cestou ďakujeme všetkým
účinkujúcim, pani učiteľkám, ktoré
programy s deťmi nacvičovali, moderátorovi, zvukárovi a všetkým, ktorí
akoukoľvek mierou prispeli k priebehu
oslavy.
MT

Mame – starkej
– prastarkej

Každému dá viac ako potrebuje,
tonu čo dlaň otrčí, nešanuje.
Kto je tá čo dáva na úkor seba,
čo sa tak rozdáva, čo sa tak obetuje?
To je naša mama, starká, prastarká
čo lásku k nám nad všetko povyšuje.
Potláčame chvejúce sa pery, slzy,
hlboké dojatie…
Mama nech ti dá Pán Boh prežiť ešte
veľa šťastných dní a napokon večné
Božie objatie!
V.
Foto: JT
– Mesačný spravodaj o živote Varína
Vychádza desaťkrát ročne. Vydáva: Obec Varín, IČO: 00 321 711.
Adresa redakcie: Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín, e-mail:varincan@varin.sk, tel.: 041 5692 216.
Redakčná uzávierka vždy do 20. predchádzajúceho mesiaca. Náklad 1150 kusov.
Registrované Ministerstvom kultúry SR, EV 3958/09 ISSN 1339-2891. Tlač: Varínska tlačiareň. Jún 2017. Číslo bezplatne.

