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Rekonštrukcia pamätníka SNP
Športové družstvo DHZ na nočnej lige
Mažoretky víťazili na festivale v Prahe
Aktivity ZŠ a jej žiakov
90 rokov od leteckej tragédie vo Varíne

Holubár Tibor Cvacho, viac na str. 6

Mladí rybári súťažili
na Memoriáli Jozefa Púčika
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Číslo bezplatne poskytuje Obec Varín

foto MW
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Obec informuje
Obec opravila pamätník hrdinov
padlých v SNP
Ťažko sa nám pozerá na neupravené
staré hroby, o to ťažšie na ich históriu, ktorou prešli. Boli to naši rodáci
a občania Varína, mladí ľudia, ktorí už
v tom čase písali históriu našej obce.
Spomienkou na ňu je aj pamätník rodákov padlých v SNP, ktorý sa nachádza na cintoríne. Obec preto opravila
a chemicky vyčistila mohylu pamätníka, položila sa nová dlažba, prirobila
a upravila sa vstupná časť zo zámkovej
dlažby. Taktiež sa vynovili popisy mien,
hrdinov, ktorí padli za našu slobodu:
kpt. Ladislav Pfliegel,
Matúš Androvič Pinka,
Kamil Andrisík,
František Galan,
Imrich Mičian,
František Sobola.
V tomto roku si 29. augusta pripomíname 73. výročie Slovenského národného povstania. Opravený a zrekon-

štruovaný pamätník bude písať ďalšiu
históriu našej obce pre nasledujúce
generácie.
text a foto: MW
Rozpadajúci sa pamätník

Po rekonštrukcii

Dokončenie chodníka na ulici Krivánska
Naša obec zrealizovala v roku 2014
výstavbu miestnej komunikácie a chodníkov na ulici Krivánska. Dotácia uvedenej komunikácie bola čerpaná z eurofondov cez MAS Terchovská dolina.
Projekt uvedenej komunikácie musel
byť dodržaný, no obec pri realizácii zistila, že výmera chodníkov nezodpovedá
skutočnosti. Preto, aby bol projekt prechodný, bol realizovaný podľa platnej
a schválenej technickej dokumentácie
s tým, že po kontrole projektu si obec
na vlastné náklady dobuduje časť chodníka, ktorý v tom čase nemohol byť
realizovaný. Kontrola miestnej komu-

Nedostavaný chodník

nikácie prebehla bez chýb. Môžeme
teda konštatovať, že ulica Krivánska je
dokončený celok.
Obec bude aj naďalej pokračovať vo
výstavbe a opravách miestnych komunikácií, o čom budeme občanov informovať.
text a foto: MW

Po dokončení
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Spoločenská rubrika
Narodili sa:

Jubilanti v júli

Alexander Dobroň
Lukáš Tlacháč
Aneta Březinová

Šimon Ďurica

Zosobášili sa:
Jozef Truchlík a Romana Kupčuliaková 03. 06. 2017
Jozef Podkrivacký a Lucia Badurová 03. 06. 2017
Peter Lopušan a Kristína Ďuranová 03. 06. 2017
Ing. Ján Panták a Eva Romanová 03. 06. 2017
Ing. Peter Brezani a Anna Boková 09. 06. 2017
Ryan Stewart a Anna Gáborová 10. 06. 2017
Marián Medzihorský a Alena Tomašová 17. 06. 2017
Ing. Boris Smolen a Ing. Tatiana Masná 24. 06. 2017
Ladislav Kiss a Mgr. Alžbeta Zichová 24. 06. 2017
Andrea Sommacampagna a Martina Nogová 16. 05. 2017
Marko Bugáň a Katarína Otčenášová 24. 06. 2017
Ing. František Keblúšek a Gabriela Janíčková 24. 06. 2017
Vladimír Zimen a Petronela Kunová 01. 07. 2017
Michal Majerčík a Zuzana Gajdošíková 05. 07. 2017

Opustili nás:
Tatiana Muráriková
František Noga
Gizela Zimenová
Ing. Róbert Androvič
František Cyprich
Milan Bohačiak

* 28. 08. 1957
* 22. 12. 1955
* 09. 03. 1931
* 12. 05. 1948
* 01. 03. 1940
* 30. 05. 1945

† 05. 06. 2017
† 17. 06. 2017
† 23. 06. 2017
† 04. 07. 2017
† 07. 07. 2017
† 12. 07. 2017

Spomienka
2. júla 2017
uplynulo 10 rokov, čo dotĺklo
srdce nášho milovaného manžela a ocka MUDr.
Cyrila Cvachu.
S láskou spomína
manželka Gitka
a dcéra Evka.
„Neodchádza ten, kto zostáva v ľudských srdciach.“

Anna Gáborová
Rudolf Ševčík
Matilda Uhliariková
Pavlína Androvičová
Vincent Janík
Štefánia Vojteková
Marta Akantisová
Václav Kopecký
Anna Sporinová
Helena Ďurčová
Helena Salátová
MUDr. Ladislav Milo
Ján Tretina
Alexander Panáček
Irena Komačková
Ján Beniač
Janka Solárová
Anna Golská
Helena Akantisová
Ján Kolembus
Ladislav Klocáň
Jozef Staňo

91
84
84
84
84
84
84
83
83
82
82
81
77
76
75
75
74
72
71
70
70
70

Jubilanti v auguste
Štefánia Nemsilová
Mária Solárová
Mária Martinčeková
Emília Šugárová
Milan Verčík
Vincencia Ďuranová
Anna Hrivová
Emília Hudecová
Helena Smolková
Ján Gábor
Anna Repáňová
Mária Zimenová
Margita Zimenová
František Janošek
MUDr. Rozália Martyneková
Mária Orčová
Pavlína Vojteková
Mária Cvachová
Viliam Bordáč
Viktor Tlacháč
Ľubomír Cvacho
Tibor Cvacho

88
85
85
85
84
81
80
79
79
79
79
78
77
75
74
72
72
72
72
71
71
70

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.
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Varínski hasiči súťažili na NHL-ke
Nie, nevymenili prúdnice za hokejky.
Športové družstvo DHZ vo Varíne sa
v sobotu 1. júla zúčastnilo nočnej súťaže v Dolnom Hričove, ktorá je zaradená
do Nočnej Hasičskej Ligy Žilinského
kraja 2017. Súťažilo sa v disciplíne požiarny útok, pričom sa behalo na dve

trate: šport a klasika. Nočná súťaž je
ďalšou novou skúsenosťou pre mladé
športové družstvo našich hasičov. Do
ďalších súťaží im prajeme veľa úspechov.
JT
foto: FB/Hasiči Varín

Oznam

Prosíme návštevníkov cintorína a všetkých, ktorí
udržiavajú hroby svojich príbuzných alebo známych,
aby za pomníky hrobov neodkladali svietniky,
vázy, kahance a iné predmety.
Tieto predmety zavadzajú pri kosení trávy okolo
hrobov a zároveň môžu spôsobiť úraz pri kontakte
s vyžínačom.
Za pochopenie ďakujeme.

Členovia športového družstva DHZ,
zľava: Vladimír Fábel, Dominik Ženčák,
Jozef Židek, Marek Androvič, Marek
Kupčuliak, Marek Zaťko, Peter Zimen.

Varínsky spevácky zbor
hľadá posily
Hľadáme nové posily
do nášho kolektívu. Neváhaj a príď 7. septembra
o 19.00 do Domu spoločenských organizácií na
Hrnčiarskej ulici na prvý
poprázdninový nácvik.
Tešíme sa na teba!

Skvelý výsledok na bežeckej udalosti roka
Presne tak nazývajú nadšenci horského behu ŠTEFÁNIK TRAIL – ultramaratón, ktorý vedie hrebeňom Malých Karpát po Štefánikovej magistrále. S parametrami 144
km/+5330 m patrí suverénne medzi najťažšie slovenské ultra-traily (diaľkové behy). Na štart 5. ročníka sa v piatok 9.
júna postavila aj Varínčanka Monika Halúsková. V nabitej
konkurencii slovenských i zahraničných bežcov dosiahla
skvelý výsledok a celkové 4. miesto medzi ženami s časom
pod 25 hodín, pričom nedokončili viaceré zvučné mená
vrátane minuloročnej ženskej víťazky. Gratulujeme a želáme veľa šťastne odbehaných kilometrov.
JT
foto: Peter Verček

Monika Halúsková v nočnom zbehu zo Zárub, najvyššieho vrchu Malých Karpát

Varínčan
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Memoriál Jozefa Púčika
Mladí rybári súťažili na druhom ročníku Memoriálu
Jozefa Púčika

V krásnom a upravenom prostredí sa
v sobotu 24. júna uskutočnil druhý ročník
Memoriálu Jozefa Púčika v love na plávanú.
Súťažilo sa na Váhu č. 14, za Weinerovou
záhradou.
Pekné sobotné počasie dávalo predzvesť
o hojnom počte mladých pretekárov, čo sa
nám aj potvrdilo. O ôsmej hodine ráno sme
žrebovali lovné miesta a báli sme sa, či ich
náhodou nebude málo. Na štart sa dostavilo 30 mladých pretekárov. Svoje ratolesti
prišli povzbudiť rodinní príslušníci a starí
rodičia. Súťažiaci prišli s výborným vybavením – od menších udíc až po 6-metrové
biče. Keďže ich majitelia prišli súťažne naladení, o priateľskú rivalitu nebola núdza.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách: deti od
3 do 7 rokov a deti od 8 do 15 rokov. Mladí

rybári spoločne ulovili ryby v celkovej dĺžke 14 157,6 cm. Pri priemernej dĺžke 13 cm
ulovili 1 089 ks rýb. Najdlhšiu rybu ulovil
desaťročný rybár Filip Ďurina. Jeho úlovok
meral presne 36 cm. Všetky ulovené ryby
boli pustené späť do vody. Bola radosť pozerať sa na dievčatá, s akou veľkou motiváciou sa pustili do súťaže. Treba podotknúť,
že sa pred chlapcami nenechali zahanbiť.
O súťažiacich bolo postarané, podával sa
chutný guláš, sladkosti a zabezpečený bol aj
pitný režim.
Táto súťaž potvrdila, že vo Varíne vyrastá
nová generácia šikovných rybárov. Našou
povinnosťou je preto zveľaďovať, ochraňovať a zarybňovať jestvujúce toky, vodné plochy a nádrže a vytvárať prostredie, v ktorom sa budeme dobre cítiť a budeme môcť
športovo a duchom
napredovať.
Touto
cestou
ďakujeme
organizátorom súťaže
MsO SRZ Žilina
a Obvodnej organizácii č. 5 Varín,
a želáme im ešte
mnoho takýchto
krásnych podujatí.
Aj v mene našich
súťažiacich ďakujeme sponzorom za
ich dary a príspevky:
Súťažiaci

SRZ Žilina, OcÚ Terchová, OcÚ Varín,
Martin Šuštiak, Václav Križo, Juraj Lúčaník, Miroslav Tomašov, Rybárske potreby LAĎO, Jozef Rampašek, Nikodém
Schwarz, Richard Baran, Ján Homola st.,
Jozef Vicena, Jozef Drábik, Robo Matejčík.
text a foto: MW
Víťaz Filip Ďurina so svojím otcom a víťazným úlovkom

Poďakovanie patrí: zľava: Miroslav Tomašov,
Štefan Rybár, Anton Pojezdala, Martin Šuštiak,
Ladislav Horčičák (SRZ ZA)

Skauti skladali skúšky
Jedného piatkového večera sa družina Zebričiek vybrala na chatové dobrodružstvo. Išlo sa na skautskú chatu vo Varíne, kde chodíme každoročne. Po ceste na chatu nám počasie nadelilo skautské
dobrodružstvo v podobe dažďa, ale skaut je predsa nepremokavý. Tento rok to bolo trochu iné, lebo úlohou dievčat
z družiny bolo splniť si svoju nováčikovskú skúšku. Čo iné
sa dalo čakať, splnili ju úspešne! Čas na chate sme trávili ako
inak než skautsky – zbierali bylinky a užívali si čas v prírode. Zahrali sa zábavné hry a mali dumku o čestnosti. Najlepšia hra bola kuriatko zapípaj. V hre išlo o to, aby sa čo
najlepšie napodobnili zadané zvieratká. Každé ráno sa začínalo poriadnou rozcvičkou ako predpríprava na skautský
tábor. Najchutnejším jedlom z celej chaty bola jednoznačne krupicová kaša. Nechýbalo večerné rozprávanie a ani
služba v kuchyni. Pred každým jedlom sa vždy pomodlilo
a poďakovalo. Chatu sme si poriadne užili, zdokonalili sa vo

svojich skautských zručnostiach a poriadne sa zabavili. Akciu sme
zakončili sv. omšou vo Varíne.
Skauti zo 152. zboru Javorov
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Úspešný holubár slávi životné jubileum
Chovateľstvu poštových holubov sa venuje viac ako 60 rokov. Za ten čas nazbieral Varínčan p. Tibor Cvacho viacero domácich i zahraničných úspechov. V auguste tohto roka
oslavuje okrúhle životné jubileum 70 rokov.
Už starí Egypťania či Číňania využívali holuby na nosenie
správ. V súčasnosti sa poštové holuby chovajú ako záľuba
a pre šport. Úspešný holubár Tibor Cvacho sa netradičnej
záľube venuje už od detstva, keď už v 15-tich rokoch získal
ocenenie na súťaži mladých v Pardubiciach. Za roky „holubárčenia“ súťažil na desiatkach celoslovenských a medzinárodných súťaží, dokonca aj na troch olympiádach.
Pre Tibora Cvacha je výnimočná sezóna 2015, v ktorej mu jeho holuby pripravili mnoho radosti. Najskôr zvíťazil
v rámci miestnej oblastnej organizácie
s rekordným náskokom a neskôr sa stal
majstrom Slovenska stredných tratí s holubom, ktorého chcel paradoxne rok
predtým vyradiť z chovu. Sezóna trvá
od konca apríla približne do stredu leta.
Holuby absolvujú približne dve desiatky
pretekov, počas ktorých letia v čase aj
nečase a na obrovských vzdialenostiach

Majster Slovenska 2015 na stredné trate

Celoštátna výstava v Trenčíne

podávajú obdivuhodné výkony. Na ich dosiahnutie potrebujú špičkovú starostlivosť, ktorú zanietený chovateľ z Varína
poskytuje približne 300 svojim holubom.
Za reprezentáciu obce ďakujeme a k životnému
jubileu a k tejto veľkej vášni želáme veľa zdravia, šťastia,
príjemných zážitkov a úspechov na súťažiach a výstavách.
r
Spracované podľa Poštové holuby mu vylietali titul majstra Slovenska –
Žilinský večerník – M. Stehlíková – 10. 11. 2015
Európska výstava Bukurešť 2016

Celoštátna výstava v Trenčíne

Chovateľský areál

Varínčan
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Tradičný guláš MO MS
V stredu 5. júla bolo na skautskej chate „Rozbehov“ už od rána rušno.
Tradične, tak ako po každý rok, sa tu varil cyrilo-metodský guláš. Partia
dobrovoľníkov, členov výboru a našich priateľov sa už od skorých ranných
hodín venovala jeho príprave a vareniu. Okolie chaty už od rána rozvoniavalo vôňou duseného bôčiku a bravčového kolena, pečených špekáčikov

a variaceho sa gulášu. Úlohy kuchára sa ako každoročne zhostil náš kamarát Peter Freudenfel. My ostatní sme sa venovali pomocným prácam.
Hostia sa začali schádzať o 12.00 hodine. Ako každoročne som s údivom sledoval, ako naši členovia v seniorskom veku nemajú problém prísť
do tohto krásneho prostredia na bicykli alebo peši. Pravidelne na našich
stretnutiach panuje dobrá nálada, a tak tomu bolo aj teraz. Srdečne sme sa
s každým privítali, pochutili si na dobrom mäsku, chutnom guláši a, samozrejme, nesmelo chýbať dobré pivko i niečo tvrdšie. Nesmierne nás teší, že
sme sa stretli v kruhu ľudí, ktorí sa majú stále a čom porozprávať a majú
veľa spoločných záujmov. Stretávanie pri guláši a podujatiach MO Matice
Slovenskej vo Varíne nie je len o pohostení, sú to chvíle, kedy sa môžeme
porozprávať o bežných radostiach a starostiach života. Na stretnutí nechýbali ani naše deti, pre ktoré sme pripravili rôzne súťaže. Víťazi dostali sladkú odmenu.
Touto cestou chcem srdečne poďakovať každému, kto nám akokoľvek
pomáhal. Ďakujem aj všetkým zúčastneným, veď sa nás zišlo 45. Verím, že
sa nás bude stretávať čoraz viac. Spoločne sa tešíme na ďalší ročník nášho
každoročného gulášu.
Ľubomír Sečkár

Uhlíky opäť na chatovačke
Mesiac jún je už každoročne spojený s chatovačkou
detského speváckeho zboru
Uhlíky. Tentokrát sme strávili
predposledný júnový víkend
na chate Borovica vo Varíne.
Pre deti sme pripravili bohatý
program plný hier a zábavy,

nechýbala ani tradičná diskotéka. Počas pobytu na chate
nás prišli navštíviť aj priatelia
zboru, s ktorými sme spoločne opekali pri vatre a spievali
do večerných hodín.
Za financovanie chatovačky ďakujeme obci Varín. Deti

sa domov vracali unavené, ale
za to s novými zážitkami. Veríme, že sa deťom chatovačka
páčila a tešíme sa opäť o rok!
Mgr. Tomáš Bublík, foto:
archív Uhlíkov

Čistenie brehov Varínky

Čistenie brehov rieky Varínky robíme
s mojimi priateľmi pravidelne. Na tohtoročnom 8. ročníku sme nazbierali plnú 4,5 t vlečku odpadu. Ochrana životného prostredia
znamená starostlivosť o celý rad prírodných
zdrojov – rastliny, živočíchy, vzduch, vodu
i pôdu. Je to celosvetový problém, no každý
môže začať už doma. Životné prostredie podmieňuje existenciu organizmov na Zemi, vrátane človeka. V rukách každého jednotlivca
je sila – pozitívne ovplyvňovať kvalitu život-

ného prostredia, ale aj deštrukčná sila – zničiť
všetko pekné okolo seba a život v akejkoľvek
jeho podobe. Ja som sa rozhodol nášmu životnému prostrediu pomôcť, príroda sa nám
za to odvďačí vo forme benefitov, ktoré nám
nemôže nik iný dať.
Zároveň by som sa chcel ako organizátor
tejto duchaplnej akcie poďakovať za spoluúčasť členom Jednoty dôchodcov vo Varíne
a ich predsedníčke p. Gabike Rovňanovej,
p. riaditeľke Monike Filovej a v neposled-

nom rade pedagógom a žiačikom ZŠ s MŠ
Ondreja Štefku vo Varíne. Som rád, že sa
nám podarilo vyčistiť prostredie, ktoré slúži
nám všetkým ako oddychová zóna a pravidelne tam chodíme so svojimi deťmi na prechádzky. Akcia slúžila aj ako medzigeneračné
stretnutie detí a našich seniorov, kde sa mohli
navzájom spoznať pri zmysluplnej činnosti.
Ľubomír Sečkár
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II. ročník plesu mažoretiek
V piatok 12. mája sa v kinosále vo Varíne uskutočnil druhý
ročník plesu mažoretiek. Prípravy sa začali už niekoľko týždňov vopred. Usilovali sme sa navodiť čo najlepšiu atmosféru
s tematikou tisíc a jednej noci. Výzdobu okrem klasických
balónov dopĺňali Aladinove lampy a doma vyrobené svietniky, ktoré prispeli k celkovému kúzlu večera. Pre pekné spomienky sme pripravili fotostenu z rozmanitých papierových
kvetov, ktorá mala u hostí veľký úspech. Ples sme otvorili našimi najnovšími choreografiami. O výbornú zábavu
a náladu sa staral IGi dj, ktorý skvelou hudbou postavil ľudí zo stoličiek.
Pomedzi tanečné kolá bol pripravený pestrý
program. Nechýbal stoličkový tanec, ktorého víťaza
sme aj ocenili. Tým menej úspešným stále ostávala nádej na výhru v tombole, na ktorú sa tešil snáď
každý. Najväčším lákadlom bola 1. cena – LCD
televízor. Špeciálnym prekvapením bol polnočný
tanec najstarších mažoretiek so šatkami v tematických kostýmoch. Vďaka dobrému jedlu z reštaurácie
U Štefana, rytmickej hudbe a skvelej nálade plesajúcich, sa zabávalo do skorých ranných hodín.
V mene celého súboru varínskych mažoretiek
odovzdávame veľké ďakujem všetkým, ktorí sa
akoukoľvek formou podieľali na prípravách plesu.
Ďakujeme trénerke Lucke za skvelé nápady, rodičom
za podporu a pomoc a veľké ďakujeme za vecné ceny
do tomboly patrí sponzorom:
Obec Varín, p. Juraj Synák, p. Ľubomír Sečkár,
p. Ondruš – Čerpacia stanica Varín, p. Michal Masár – Kreobetón, Reštaurácia U Štefana, Stavebniny
MPL, rodiny Ľuptáková, Zajacová, Synáková, Kubalová, Prekopová, Kobelová, Jánošíková, Obšivanová,
Solárová a Halušková, sl. Kabatierová a Jakub Andel.
Ďakujeme aj všetkým, ktorí sa plesu zúčastnili,
prispeli zakúpením tombolových lístkov alebo
občerstvenia v bufete. Výťažok z plesu bude použitý

na ďalšiu činnosť súboru varínskych mažoretiek. Už teraz sa
tešíme na Vašu účasť na treťom ročníku.

Najnovšie fotky a videá z činnosti mažoretiek
si môžete pozrieť na stránke

www.mazoretkyvarin.webnode.sk

Vaše varínske mažoretky

Varínčan
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MIA FESTIVAL Varín vs. Praha
Počas prvého júnového týždňa sa súbor varínskych mažoretiek
zúčastnil na finále MIA festivalu v Prahe. V priebehu troch dní
sme si prezreli krásy Prahy ako Václavské námestie, Karlov most
a taktiež Palác Lucerna, v ktorej sme v sobotu zažiarili ako víťazky.
Všetko začalo v piatok 2. júna na železničnej stanici v Žiline.
Mažoretky, trénerka, dozor, rodičia a fanúšikovia sa spolu vydali na
5-hodinovú cestu, ktorej cieľom malo byť nielen ťažko vybojované
finále v mažoretkovom športe a reprezentácia našej obce Varín, ale
v neposlednom rade skvelý výlet, na ktorom sme sa lepšie spoznali a celý kolektív sa ešte viac ucelil. Hneď po ubytovaní viedli naše
prvé kroky krásnymi ulicami a uličkami Prahy. Malé obchodíky
so suvenírmi, historické budovy a sochy prispeli k množstvu pamätných fotografií a k nezabudnuteľným spomienkam. Sobota so
sebou priniesla výlet na Karlov most, na ktorom sme pútali pozornosť tímovými tričkami a nakoniec sme skončili v záberoch fotiek
a videí rôznych turistov. Týmto aj ostatným okoloidúcim sme predviedli v rámci prípravy na súťaž svoje choreografie nasledované potleskom oddaného fanklubu a okoloidúcich.
Najväčšou výzvou bol pochod všetkých súťažiacich mažoretkových súborov po Václavskom námestí. Vďaka neustálej podpore
rodičov a priateľov sme to zvládli bravúrne aj napriek horúcemu
počasiu. Samotný MIA festival prebiehal v Paláci Lucerna, kde
vládla príjemná, vzrušením nabitá atmosféra. Zapojených bolo veľa
známych a prestížnych súborov, medzi ktorými sme sa nestratili. Vďaka ťažkej práci na tréningoch a nadšeniu pre mažoretkový
šport, sme naše choreografie odtancovali bezchybne, čo porotcovia
ohodnotili vysoko.
V kategórii Junior sme obsadili krásne 2. miesto a v kategórií Senior si naše dievčatá vybojovali 1. miesto. Spolu s medailami a víťaznými pohármi sme sa opäť vydali do ulíc Prahy, kde sme, ako
aj iné družstvá, na pamiatku namaľovali súborové logo na hlinenú
tehlu. Bodkou za príjemným víkendom v Prahe bol výlet na Pražský hrad, ktorý sme si užili a plné príjemných spomienok sme sa
vrátili späť domov.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás priamo v Prahe, alebo na diaľku
podporovali a držali nám prsty. Celému neúnavne fandiacemu
fanklubu patrí veľké ďakujem. Vďaka všetkým, ktorí sa podujali
na ťažkú úlohu dohliadať na nás počas celých troch dní. Ďakujeme
OcÚ Varín za finančnú podporu. Najväčšie ďakujem patrí trénerke
Lucke Ľuptákovej, autorke víťazných choreografií, ktorá svojím prístupom a motiváciou doviedla súbor varínskych mažoretiek k úžasným výkonom. Všetkým dievčatám želáme naďalej veľa šťastia, veľa
ďalších úspechov a neutíchajúcu radosť z tanca.
Varínska mažoretka Martina Synáková

foto a text: Mažoretky Varín

Poďakovanie
za reprezentáciu
V sobotu 3. júna sa varínske mažoretky zúčastnili
medzinárodného finále súťaže MIA FESTIVAL PRAGUE 2017, kde súťažili v kategórii hobby mažoretiek.
V pražskom Paláci Lucerna vybojovali krásne úspechy.
Mažoretky juniorky sa umiestnili na druhom mieste
a mažoretky seniorky vybojovali zlaté medaily a získali
prvé miesto. Za skvelé výsledky im srdečne gratulujeme
a zároveň ďakujeme za reprezentáciu obce v zahraničí.
Do ďalšej činnosti želáme celému súboru veľa šťastia
a pekných zážitkov!
OcÚ Varín
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Škola informuje
Žiaci ZŠ pripravili konferenciu
o bocianovi bielom
Žiaci piateho ročníka si na hodinách biológie pripravili Konferenciu Bocian biely.
Podujatie prebehlo v rámci celoslovenského ekovýchovného programu Bocian,
ktorý koordinuje Štátna ochrana prírody
Slovenskej republiky. Žiaci 5.A a 5.B triedy si najskôr zhromaždili všetky dostupné
informácie o bocianovi bielom a následne si zatriedili príspevky. Malí odborníci
v oblasti etológie, fyziológie, ornitológie či
embryológie zvierat sa predviedli v prvej –
teoretickej časti konferencie.
Praktická časť konferencie si vyžadovala
dlhodobú prípravu. Žiaci dostali za úlohu
pozorovať bociana v jeho prirodzenom
prostredí a výsledky pozorovania referovali pred účastníkmi. Piataci sa nezľakli ani
ďalšej výzvy – sociologického prieskumu,
ktorý sa zameriaval na vnímanie bociana
bieleho bežným obyvateľstvom. Až 90 dospelých respondentov odpovedalo na 11

otázok v dotazníku. Žiaci potom odpovede triedili, počítali a vyhodnocovali – naučili sa pracovať s grafmi a pomocou nich
analyzovali výsledky verejnej mienky. Ako
to býva zvykom na iných odborných konferenciách, žiaci si pripravili aj menovky
a navyše sa obliekli do farieb, ktorých nositeľom bol hlavný aktér konferencie – bocian biely. Žiaci plnili všetky zadané úlohy
s nadšením a s výsledkom konferencie bola
ich vyučujúca Mgr. Z. Synáková nadmieru
spokojná. Na ich prvú skúsenosť s takýmto
podujatím sa správali skutočne profesionálne. Atmosféru z Konferencie Bocian biely
si môžete priblížiť prostredníctvom našich
fotografií.
Pre veľký úspech sa trieda 5.B rozhodla
konferenciu zopakovať a ukázať svoje vedomosti a talenty pred väčším obecenstvom.
Ich milé pozvanie prijalo vedenie školy
a environmentálna pracovníčka zo Správy

NP Malá Fatra Ing. G. Kalašová. O svoje
postrehy z konferencie sa s nami podelila
žiačka 5.B Júlia Chytilová: „Pani Kalašová
na konci Konferencie Bocian biely neskrývala dojatie a úprimne poďakovala za pozvanie. Vyjadrila nádej, že sa v budúcnosti
stretneme pri ďalšom podujatí. Podľa jej slov
doteraz žiadna škola nepripravila nič podobné ako my! Celá konferencia bola veľmi
zaujímavá a poučná, pretože sme sa dozvedeli veľa nových informácií o bocianoch. Sme
radi, že sa takáto konferencia zorganizovala
v našej triede.“
text a foto: ZŠ

Školské kolo spellingovej súťaže
V dňoch 1. a 14. júna 2017 sa mohli žiaci zapojiť do prvého
ročníka súťaže v anglickom spellingu (výslovnosť anglickej
abecedy). Do súťaže sa prihlásili naši šikovní a súťaživí žiaci.
O tom, že ich nie je málo, svedčil počet 47 súťažiacich. Súťažilo sa v troch kategóriách: 4. až 5. ročník, 6. až 7. ročník a 8.
až 9. ročník. V každej kategórii mali žiaci príslušný počet slov

podľa náročnosti, ktoré museli vedieť preložiť a vyhláskovať.
Keďže hláskovanie v angličtine nie je ľahká záležitosť, žiaci sa
dôkladne pripravovali. Žiaci ukázali, že ich zručnosti sú na
vysokej úrovni. Prvý ročník súťaže v anglickom spellingu bol
teda úspešný.
text: Mgr. M. Halečková

Varínčan

11

Deti, deti – DEŤÚRENCE…!
Zhon – krik – smiech – taká bola oslava MDD v Materskej
škole. Bola plná radostného očakávania, hier, tanca a hlavne
plná zábavy. Riaditeľka ZŠ p. Filová nám pomohla a „požičala“ nám žiakov zo základnej školy, ktorí spolu s p. učiteľkami
nachystali súťaživé hry. V hrách spoločne povzbudzovali maličkých a aj tých menej odvážnych.
Dvor našej škôlky bol plný pekných prasiatok, vodníkov,
šmolkov, ba dokonca k nám prileteli aj včeličky.
Deti boli za skvelé výkony odmenené medailami a sladkosťami. Nakoniec si ešte každý vytiahol svoj batôžtek a papal to,
čo mu starostlivá mamička nachystala. A čo bolo na záver?
No predsa tanec, zábava a hra. Bolo to super! Vďaka patrí
p. riaditeľke a p. učiteľkám. Žiaci, tešíme sa o rok!
text: JG.

Poďakovanie

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať v mene všetkých žiakov a zamestnancov školy za sponzorovanie balíčkov pre deti a žiakov ZŠ s MŠ Ondreja Štefku k sviatku
MDD.
Vďaka patrí firmám:
Fatra TIP s.r.o., Martin
Frape catering s.r.o., Trnava
NORDFOOD s.r.o., Nové Zámky
Ľuboslav Moravčík – POTRAVINKA, Varín

Žiaci oslávili MDD
Našou školou správa letí,
že dnes majú sviatok deti.
Na nás čaká veľa hier,
veľký úsmev z našich pier.
Žiaci ZŠ oslávili 2. júna MDD rôznymi hrami na 12 stanovištiach. Do niektorých disciplín zapojili aj svojich učiteľov.
Na výber bol aj futbal alebo základy boxu v ringu. Žiaci ďakujú p. riaditeľke PaedDr. Monike Filovej za veselý a zábavný Deň detí, p. Jánovi Hodoňovi za poskytnutie priestorov
futbalového ihriska, p. Zuzane Hodoňovej za sladké odmeny
a občerstvenie a p. Ingrid Štefánikovej za pomoc počas predpoludnia.

Veľmi si vážime Vašu štedrosť a ochotu. Veľká vďaka
patrí aj firme AGRO FRUIT s.r.o., Závažná Poruba, za
sponzorovanie pitného režimu pre deti v školskom klube.
Pevne veríme, že Vašu priazeň si zachováme naďalej
a našu školu podporíte aj v budúcnosti.
PaedDr. Monika Filová – riaditeľka školy
+ zamestnanci ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD.
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Spomienka na tragickú udalosť

Lietadlo BH – 11 BOSA, ktoré vo Varíne havarovalo
22. augusta uplynie 90 rokov od tragickej udalosti
Len málo dnešných obyvateľov Varína vie, že v našej obci
sa v prvej polovici minulého storočia prihodilo tragické letecké nešťastie s ľudskými obeťami. Pamätajú si ho zrejme len
tí skôr narodení, alebo tí, čo sa o ňom dozvedeli z rozprávania starších príbuzných. Stalo sa to v čase, keď vidieť skutočné lietadlo zblízka bolo skôr raritou. Ja som
sa o nešťastí dozvedel od svojho nebohého
starého otca Františka Saláta. Obeťou nešťastia, ktoré sa prihodilo 22. augusta 1927, teda
pred deväťdesiatimi rokmi, sa stala aj jeho
matka Kristína Salátová.
Na základe týchto informácií sa členovia
našej rodiny snažili získať ďalšie poznatky
a podrobnosti o udalosti. Do pátrania sa
pustil pravnuk obete nešťastia Ľubomír. Vo
Vojenskom historickom ústave v Bratislave
sme nepochodili, tu sa materiály o smutnej
udalosti nenachádzali. Odporučili nám
obrátiť sa na Vojenský ústredný archív
v Prahe, odkiaľ prišla potešiteľná správa,
že havária je do všetkých podrobností zaznamenaná a archivovaná. Udalosť bola
riadne vyšetrená vojenskými a leteckými odborníkmi a protokol nám bol aj so
všetkým podrobnosťami po vyžiadaní
zaslaný.
Kľúčové časti priebehu nešťastia uvedené v protokole:
Dňa 22. augusta 1927 priletelo na varínske lúky, kde sa konalo vojenské cvičenie, kuriérske lietadlo BH – 11 BOSA
s pilotom čatárom Bičišťom a ďalším
pozorovateľom Šifnerom. Lietadlo
hladko pristálo na poli západne od Varína. Z dediny prišlo na lúky množstvo
zvedavcov. Stráže pred odletom vyzvali
divákov, aby uvoľnili dráhu a lietadlo sa
hladko vznieslo do povetria. Krátko po
štarte spozoroval pilot poruchu mo-

tora, otočil stroj nazad a snažil sa pristáť na tej istej dráhe.
Medzitým sa však na plochu nahrnulo veľa zvedavcov, ktorí
netušili, čo pilot zamýšľa. Keďže pre poruchu už nebolo možné lietadlo presmerovať, vletelo čiastočne priamo medzi divákov, hoci pilot mával rukami, aby ľudia uvoľnili dráhu.
Pri páde sa odtrhol podvozok a odlomilo krídlo, ktoré zachytilo a usmrtilo mladé dievča s dieťaťom v náručí. Bola to
14-ročná Alojzia Gáborová a 3-ročná Anna Gáborová, dcéry
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obuvníka z Varína. Pilot ani ďalší člen posádky
neutrpeli vážne zranenia. Ťažko zranenými boli
roľník Alexander Gábor Židek a Kristína Salátová,
44-ročná manželka železničného zriadenca. Obaja
po pár dňoch na následky zranení zomreli. Ľahko
zranení boli Karolína Martinčeková a sedemročný chlapec Michal Salát. Prvé ošetrenie ranených
vykonali Dr. Július Beňovský a Dr. Poláček. Toľko
v krátkosti z protokolu vyšetrovacej komisie.
Následky katastrofy boli hrozné a ovplyvnili život postihnutých rodín. Po Kristíne Salátovej zostalo osem maloletých nezaopatrených detí. Otec Ján
Gábor požadoval od Ministerstva národní obrany
odškodné za svoje nebohé deti vo výške 50 000 Kč,
no príslušné úrady odsúhlasili náhradu len vo výške 10 000 Kč. Odôvodnili to tým, že obete si smrť
a zranenia v značnej miere zavinili sami. Protokol
neuvádza, či si finančné náhrady požadovali aj ďalší
pozostalí.
text: JUDr. Ing. Ľ. Baník
foto: Kópie protokolu o vyšetrovaní nehody vojenského lietadla. Tento typ lietadla je stále funkčný
a nachádza sa v Technickom múzeu v Prahe.
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Vatra zvrchovanosti zahorela aj vo Varíne
Miestna organizácia Slovenskej národnej strany vo Varíne
pri príležitosti 25. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti
Slovenskej republiky zapálila dňa 7. júla 2017 vo Varíne nad
záhradkárskou osadou „Vatru zvrchovanosti“.
Slovenská národná rada uznesením dňa 17. júla 1992 vyhlásila Deklaráciu Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti
Slovenskej republiky. Slávnostne vyhlásila, že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo. Deklarácia
Slovenskej národnej rady sa stala základom suverénneho štátu slovenského národa a súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol vznik samostatnej Slovenskej republiky.
Slovenský národ po prvý raz vo svojej histórii mal možnosť
rozhodnúť sám o svojich základných právach. 17. júl nech
je v našich kalendároch pamätným dňom. Je vecou cti každého občana spomenúť si na toto významné výročie, ktoré
nám pripomína ťažkú cestu, ktorú musel prejsť náš slovenský
národ, kým sa naplnila jeho túžba a Slovensko sa stalo samostatným a suverénnym štátom.
Touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým
členom, sympatizantom a priateľom SNS za pomoc pri organizovaní tohto slávnostného podujatia. Vďaka patrí aj dychovej hudbe Varínčanka, DHZ Varín, Urbárskemu spoločenstvu vo Varíne, firme Staur, Mirovi Cíbikovi, Martinovi
Maloyerovi, Jožkovi Ďugelovi, Hanke a Stankovi Milovcom,
reštaurácii San Paulo, chlapom, ktorí stavali vatru, priateľom,
ktorí nechceli byť menovaní a, samozrejme, tiež všetkým tým,
ktorí prišli, podporili túto akciu a svojou dobrou náladou sa
postarali o to, aby tento letný večer patril medzi tie krajšie
a spokojnejšie v našej obci. Bolo mi cťou…
S vďakou Mariana Bohačiaková – predseda MO SNS Varín,
poslankyňa Obecného zastupiteľstva vo Varíne za SNS.
MB
foto: archív MO SNS Varín

V daždi a zime na Chatu pod Suchým
Ako každoročne, tak aj tento rok sa skauti zo 152. zboru
Javorov vybrali už štvrtýkrát na Chatu pod Suchým. Počasie
síce neprialo, ale aj napriek tomu padlo rozhodnutie, že pôjdeme. Zo začiatku dážď, neskôr sneh a zima, no aj tak sme
si splnili svoj cieľ. Príjemní chatári nás už očakávali. Pred
chatou sme sa oprášili od snehu a vo vnútri nás čakal výborný čajík a teplo chaty. Objednali sme si to najchutnejšie jedlo – parené buchty a kapustnicu. Celý večer patril
rozprávaniu a zábave. Nechýbalo ani spievanie skautských
pesničiek s gitarou. Neskôr sme si čítali skautské knihy.
Ranný budíček bol veľmi skoro, ako vždy na skautskej
akcii. Po zbalení a raňajkách sme sa poďakovali chatárom
a vyrazili na zasneženú cestu. Snežilo ako na Vianoce,
chýbali už len darčeky. Po ceste sme sa ešte zastavili na
Starom hrade, kde sme sa za výlet poďakovali modlitbou.

Poslednou zastávkou bola sv. omša vo Varíne. Nakoniec sme
sa celí vyzimení, unavení, ale hlavne šťastní vrátili domov.
Skauti zo 152. zboru Javorov
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Krížovka
Pomôcky:
Atala, Vitali,
Ahe, arit, ep,
Sanok,
danio,

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 10 €
Dôvera je ako papier...(záver je v tajničke)

3. časť
tajničky

Správne znenie celej tajničky z č. 6/2017:

Inak

...sa stal najlepšou verziou samého seba.
Výherca: JAROSLAV SLIVKA
Srdečne blahoželáme.

4. časť
tajničky

Odroda
nikelínu

Údaj o bydlisku

Skratka
súhvezdia
Lýra

Redakčná
rada

Konzumuje
Chumáč včiel

Druh zeminy

On, po nemecky

Varínčan

Tíši (expr.)
Veľká
kovová
nádoba

2. časť
tajničky

Skratka ulice

Vyhŕňal

Čes. plošná
miera

Akváriová
rybka
V rodnej obci
1. časť
tajničky

Biblický
zázračný
pokrm

Otravné látky

Zdobenie
kovu kovom

Malá indická
flauta

Hrôzovláda

Dávali zrno
do pôdy

Uplietol

Varínčan

Tlak krvi

Plesal

Kým

Osobné
zámeno

Nikto

Visuté lôžko

Dôvera je ako papier… (záver je v tajničke)
St. indický
nástroj

Ponorenie sa
Ruská rieka
(kniž.)

Omotal
(expr.)

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

Autor: Jozef
Blaho

Obhorel

Poľské
mesto

Jodid draselný (zn.)

Fúkala

Dielňa
umelcov

Registrovaná
tona

Obviňoval

Francúzsky
atol

Dokonči
varenie

Písala,
po česky

Poplach
(zastar.)

Odovzdá

Klavír
(hovor.)

Koralový
ostrov

Časový úsek

Číslovka
Zaslepene
(prísl.)

Okresala

Napúšťali
smolou
Postavilo sa

Taliansky
skladteľ

Abampér
(zn.)

Značka
sirupov
Druh
borovice

Planétka

Ženské meno
Meno Ervína

Cukornatá
plodina

Varínčan

Na, navrchu
(lek.)

Hl. mesto
Sumerov

Voškovitý
škodca
rastlín
Hliník (zn.)

Zvratné
zámeno

Určila

Rodné číslo

Nemecká
rieka

Usadenina
na dne

Mena Macaa

Baran,
po anglicky

Robila krivým

Európan

Tam

Starorímska
minca

Liečivá
rastlina

Údolie,
po nemecky

Buničina

Odťal

Juhoamerická kukučka

Číslovka
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Škola informuje
Belský borec z terchovského regiónu

Deň športu

Odznak zdatnosti, školské športové
olympiády, branné cvičenia alebo spartakiády. Tí skôr narodení si isto spomenú na študentské časy, na iskričky a pionierov. Skupina pedagógov sa rozhodla,
že deťom pripravia podobné súťaže
v novom šate. V priebehu školského
roka sa v rámci terchovského regiónu
vytvorila spolupráca škôl z Varína, Belej, Gbelian, Strečna, Tepličky a Terchovej. Žiaci týchto škôl súťažili počas roka
v rôznych športoch.
Vďaka dobrej spolupráci riaditeľov
a učiteľov týchto škôl zorganizovala

Žiaci prvého stupňa sa 28. júna zúčastnili športového dňa. Spolu so svojimi triednymi učiteľkami absolvovali
súťaže na 12 stanoviskách, ktoré s pomocou deviatakov pripravili p. učiteľky Líšková a Staňová. Súťažilo sa napr.
v skoku z miesta, behu na 50 m, hode
do diaľky, cúvacom slalome alebo štafetovom behu.

Spojená škola Belá 1. ročník športovo-vedomostnej súťaže pre žiakov pod
názvom Belský borec z terchovského
regiónu. Žiaci prekonávali viaceré stanovištia s rôznymi kondičnými prekážkami a vedomostnými úlohami. Žiakov varínskej školy pripravoval p. uč.
Martin Marcinek. V dvoch vekových
kategóriách sa umiestnili na výbornom
treťom a druhom mieste.
Všetkým „iskričkám“ a „pionierom“
gratulujeme a želáme veľa radosti z pohybu.

Poďakovanie
V mene ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo
Varíne by sme sa radi čo najsrdečnejšie
poďakovali p. Zuzke Hodoňovej
a p. Jánovi Hodoňovi za sladkú
a osviežujúcu zmrzlinu, na ktorej
si pochutili nielen žiaci, ale aj ich
pedagógovia. Ešte raz Vám ďakujeme!
kolektív ZŠ s MŠ O. Štefku

Posledné
zvonenie

Tretiaci pod orlojom v Starej Bystrici
V skanzene vo Vychylovke

Posledné školské zvonenie
v tomto školskom roku 2016/2017
odštartovalo dva najobľúbenejšie
mesiace v živote školopovinných
detí. Nebudeme sa ani my učitelia
prieť, že to nie je aj pre nás zaslúžená odmena. Želám všetkým zamestnancom školy a žiakom, aby
počas dovoleniek a prázdnin načerpali toľko energie, aby sa v septembri vrátili do školy s úsmevom
a s elánom. Z letných slnečných
lúčov nech sa pre Vás sypú príjemné zážitky, horské bystriny nech
osviežujú nielen telo, ale aj myseľ, novoobjavené miesta nech zostanú nezabudnuteľné a nové priateľstvá zostanú trvalou hodnotou.
Mgr. Ľubica Brennerová,
zástupkyňa riaditeľky

– 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. Júl – august 2017. Číslo bezplatne.

