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Obec informuje
Nový štvorkolesový pomocník
Obec Varín po odsúhlasení poslancami OZ zakúpila
v septembri 2017 novú motorovú kosačku CastelGarden
XHT 240 4WD s pohonom všetkých štyroch kolies, ktorý
uľahčuje prácu v zložitom teréne. Kosačka má veľký zberný
kôš v objeme 360 l, je kvalitne vybavená s množstvom dôležitých prvkov výbavy a oproti tej dosluhujúcej je výkonnejšia. Nový stroj bude slúžiť na údržbu parku, ihriska a zelených priestranstiev vo vlastníctve obce. Veríme, že s novým
pomocníkom zlepšíme údržbu verejnej zelene v obci.

Vás pozýva na podujatie

o 15.30 do kinosály vo Varíne
Program:

- vystúpenie detí MŠ
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Spoločenská rubrika
Narodili sa:
Ján Bukovinský
Lívia Kopásková
Peter Brezani
Nela Cabadajová
Viktória Pašková
Samuel Kubík

Zosobášili sa:
Jaroslav Kubica a Anna Rybárová 01. 09. 2017
Ing. Miroslav Kubík a Mgr. Lucia Maťková 02. 09. 2017
Ing. Michal Valjašek a Zuzana Švecová 02. 09. 2017
Ing. Peter Košút a Ing. Renáta Mieresová 15. 09. 2017

Opustili nás:
Mária Solárová
Peter Ďurana
Ján Zákopčan
Pavol Hajas

* 14. 08. 1932
* 27. 11. 1967
* 25. 01. 1956
* 05. 07. 1966

† 28. 08. 2017
† 29. 08. 2017
† 11. 09. 2017
† 27. 09. 2017

Jubilanti v októbri
Otília Lopušanová
Emília Beniačová
Oľga Kováčová
Milan Krajčík
Mária Cvachová
Helena Blahušiaková
Jozefína Bobáňová
Zdena Majerčíková
Elena Gáborová
Juraj Cvacho
Anna Maťková
Irena Ďugelová
Emília Piatnicová

89
85
83
81
81
80
79
79
79
77
76
76
76

Fabiola Mestická
76
Ladislav Kubala
75
Margita Chovanová 75
Pavol Prekop
75
Emília Mydliarová
74
Oľga Tretinová
74
Kamil Chovan
73
Miloslava Takáčová 73
Ján Samec
70
Ľubor Panáček
70
Paulína Muščíková 70
Gustáv Synák
70

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

Svätá Panna Mária,
naša drahá Matka
Svätá Panna Mária, naša drahá Matka,
nad slnko jasnejšia,
si krása nebeského chóru
a naša neustála orodovnica.
Svätá Panna Mária, naša drahá Matka,
Matka najslávnejšia,
vypočuješ prosby každého,
kto k Tebe s dôverou obráti sa.
Svätá Panna Mária, naša drahá Matka,
vyslyšíš aj zatvrdilého hriešnika,
ktorý volá o pomoc
a k Tvojmu Synovi vráti sa.
Ó, Mária, Panna prečistá,
si naša Matka milujúca,
nerobíš rozdiely medzi nami
či bohatými, alebo chudobnými.
Svätá Panna Mária, naša drahá Matka,
aj náš národ ochraňuješ
a všetky naše potreby
u Svojho Syna vyprosuješ.
Svätá Panna Mária, naša drahá Matka,
si rozdávateľkou veľkého pokladu milostí,
privádzaš nás k Svojmu Synovi
a nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi.
Viktória Novosadová
Pri príležitosti októbra– mesiaca úcty k Ružencovej Panne Márii.

Pri príležitosti 70. výročia porážky Banderovcov a 73. výročia SNP sa pri pamätníku príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a padlým v SNP na Námestí sv. Floriána uskutočnilo
medzinárodné stretnutie občanov Čiech, Moravy a Slovenska.

Technika prekonala všetky vzdialenosti,
ale nevytvorila nijakú blízkosť.
Martin Heidegger
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Voľby do VÚC 2017
Dňa 4. novembra 2017 sa uskutočnia voľby do VÚC. Za poslancov do VÚC za Žilinský samosprávny kraj kandidujú z našej obce
štyria uchádzači. Predstavujeme ich v abecednom poradí. Všetky potrebné informácie k voľbám nájdete na webe www.varin.sk.

Váš nezávislý kandidát na poslanca do VÚC

Rodina je základ.

27

JÁN HODOŇ

58. Ing. Ján Paučin
nezávislý kandidát na poslanca do VÚC
Dobrý deň Varínčania.
Rád by som poprosil Vás, občanov Varína o podporu v nadchádzajúcich
voľbách do VÚC. Rozhodol som sa kandidovať za poslanca do VÚC, pretože
verím, že sa mi podarí pomôcť nášmu kraju a našej obci zlepšiť prostredie
na život, kde sa nám bude žiť lepšie, kde budú šťastne vyrastať naše deti
a seniori si vychutnávať zaslúžený oddych.
Som mladý, vzdelaný muž, plný energie, elánu a chuti niečo zlepšiť.
Život sa so mnou nemaznal a za svoj život som stihol nazbierať veľa
skúseností. Pracoval som doma aj v zahraničí. Pracoval som ako brigádnik,
robotník, majster a teraz pracujem ako technológ. Naučil som sa robiť s
ľuďmi, ﬁrmami, skupinami a jednotlivcami. V práci riešim častokrát
problémy, o ktorých si ľudia myslia, že sa nedajú vyriešiť alebo sa zmieria
s tým, že je to proste tak. Ja sa takýchto vecí nebojím a keď mi ľudia
tvrdia, že sa niečo nedá, že niečo nedokážem, tak ja im ukážem, že sa to dá a že to ide. Rád motivujem a podporujem
ľudí. Som rád keď sa spoločnosti a ľudom okolo mňa darí a prosperujú. Myslím si, že treba dať šancu mladým ľudom,
kým majú chuť a vieru v zmenu a sú odhodlaní pomôcť. Ľudia ma moc nepoznajú, lebo som typ človeka, ktorý pracuje a
nemá čas sa moc zviditeľňovať. Nie som typ človeka, ktorý cielene robí prospešné veci, len aby sa s tým mohol pochváliť
a zviditeľniť. Nie som typ človeka, ktorý rozmýšľa nad tým ako od voličov dostať hlas, ale som typ človeka, ktorý
premýšľa nad
nad tým
tým ako
ako by
by mohol
mohol pomôcť,
pomôcť, dať
dať do
do poriadku
poriadku nemocnicu,
nemocnicu, cesty,
cesty, školy.
školy. V
V prípade,
prípade, že
že by
by som
som vo
vo voľbách
voľbách ako
ako
premýšľa
nezávislý poslanec uspel, budem hlasovať za každú dobrú vec, ktorá pomôže ľudom a zlepší nám život v našom kraji. 4.
novembra sú voľby do VÚC, tieto voľby mávajú obvykle účasť len okolo 20%, ja by som sa v nich však chcel uchádzať o
Váš hlas a poprosiť Vás, aby ste ma podporili a išli voliť. Ďakujem.
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Štvrtý ročník Dňa rodiny
Na Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sa v našej farnosti konal už štvrtý
ročník Dňa rodiny. Hojnú účasť farníkov aj z okolia
neodradila ani zamračená obloha, z ktorej nakoniec
nezapršalo a všetko prebehlo podľa plánu. Hlavným
bodom programu bola sv. omša, ktorú celebrovali
naši duchovní otcovia vdp. dekan František Pekara
a vdp. kaplán Ľubomír Matúška. Bohoslužbu svojím
spevom sprevádzal farský spevácky zbor. Po sv. omši
bol pripravený kotlíkový guláš, koláče, sladké dobroty a ďalšie občerstvenie. Po doplnení energie si celé
rodiny spoločne zasúťažili.
Toto podujatie, organizované Obcou Varín a Farnosťou Varín, sa tradične konalo v priestoroch Športového areálu Juraja Sobolu.
text a foto: jt
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Aj takto sa kedysi žilo…
Ako časť jednej diplomovej práce sa našla veľmi zaujímavá
výpoveď našej rodáčky Justíny Rosinskej. Celá jej rodina žila
v malom domčeku na Hrnčiarskej ulici, ktorý je už dávno zbúraný, ale môžete ho vidieť na starej fotografii. Jeho majitelia už
nežijú a ani naša rozprávačka. Narodila sa ešte v predminulom storočí v roku 1895 a zomrela v roku 1988. Celý jej život
bol ťažký, no bola to milá a zhovorčivá žena, aj napriek tomu,
že bola slúžkou. Ale posúďte sami. Jej výpoveď bola prepísaná v roku 1980 z autentickej nahrávky. Tak sa vtedy hovorilo,
takto znelo varínske nárečie. Je potrebný preklad? 

musi každy kúpiť, keť chce jesť. A čo dostanem tých pár korun, tak z teho žijem… Tak vidite. Dnes susedi – kedys zme
boli susedi jako rodina. U Macakof – matka, rodičia… to
zme tam sedeli jako doma. To zme tam prišli, aj zme si uvareli zemiakov keď kureli, my zme mali dreva malo, tak oni
dali vody zehriať, de zme umyli te misky, te tanierki. To zme
jedli zemiaky a kapustu, alebo aj suchy zemiak zme zedli, čaj
k temu a bola večera.
Hm, no taky život bo kedys. Keť nebolo žiadneho zarobku,
neboli ani fabriky, ani ništ, len tato vápenka a píla. Na dolniakoch bol téš žebracky život… tam téš nemali ništ. Hm, ale
„Fšeliako zme ftedy žili. Náš otec mal tri ženy, naša matka bolo vždycky lepšiej, príjemnejšiej jako neska. Neska aj majú
bola ot Bokvoch. Po tej prvej žene nezostalo decko ništ, na, a na cti ubližujú, nedajú pokoja.
teras každá nemôže mať. A druhá mala zaz jednu céru a tá
Roky su uš tu a uš nevládzem. Ja som musela robiť na službola vydatá za toho čašu, čo na píli robel. A ona bývala tam be od rána do večera, v padesiatem roku mi povedali, že aby
na Salatouci. No a my zme pozostali po tejto tretiej. No a náš som išla robiť do komunalu – že som z tu otel. A majetek som
otec bol nebohý hrnčiarom. Na, ale bol ťašký život. Fšetko nepredala za tisíce. Darovala som to a je to vybaveno. A hnebolo treba na chrbte nosiť, aj hlinu, aj drevo, keť nebolo uh- ska – neska nejde človek nigde, len doma sedi – uš som stará,
lia, nebolo dreva. Ja aj teraz čo nájdem, to zdvihnem. A sa ze uš len tam. Každý pojde na stare roky, nikdo neni naveky. Tak
mňa aj smejú. To ešče ftedy zme do hory chodievali nazbierať som doma a sa doma trapim a mam pokoj. A ten vydaj. Téš
som sa mohla vydať. Sklamala som sa, vjacej nechcem chlapa. A viem jaky
je neska život. Ftedi žili
z jednych ruk stari z deťmi
a neska musi isť aj žena robiť. Téš chcia žiť. A ja jako
si spravim, tak mam…
Aj som si sama začala bieliť tutok ten kut, ten
tmavý – na šporheli som
stala, mala som kýbel vapna a štetku. Dva razy som
to dobre urobela, ale na
ten tretí ras – ja som si
takto namočela tu štetku
a idem bieliť a dricnem do
tej hrady. Tak som sa tajeto
udrela, ale na ten tretí ras
mi sa to nepodarelo. Hneť
mi hrča navrela. Potom mi
začala jakasi zima byť do
oči, aj som potom jakosi
Dom Justíny Rosinskej na Hrnčiarskej ulici
zešla – tuto som mala stodreva, lebo keď vyrubuvali tie velke stromy, to tam nalamali, lek – ten hokerlik a ešte stolek dolu. Potom susedi povedali
to sa doma vysušelo. A my zme to tak robeli. A tak zme aj na mňa, že som si robela smrť. Hneť volali dochtora. Nemala
s píli noseli drevo. Keď zme nemali čim kúriť, šetke tri zme som sa za mladi dobre a na starosť tym duplom… Taki ľudia
sa zebrali každá pre seba. Kelo zme si uzbierali do batuožiek, su. Človek nema ani de isť, musi doma sediť. Čo môžem, to si
do plachet, tak zme to niesli. Lenže tá mlatšia umrela v paďe- sama urobím. Dlážku som si zafarbela, dvere.
siatemôsmem, tá bola chora na plúca. Tá uš nemohla. Kým
A neham sa tak? A čo mám robiť, na keho sa znehať? Dovládala mohla, vláčela to drevo. Ale uš ku ostatku zme jej ne- kiel vládzem, sa držím. Potom bude koniec. Tak teda.“
dali. No tak sme si uhlie kúpeli a drevo zme si ešče navláčeli.
spracovala: Ing. Jana Mihová
A tak teš – berem si obedy a mlieko si kupujem. Teda šak
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Do mesta pod Čebraťom
V stredu 20. septembra 2017 sme
sa spoločne so seniormi vybrali na
výlet do Ružomberka. Symbolicky
sme sa zapojili do Európskeho týždňa mobility a ako dopravný prostriedok sme využili hromadnú dopravu vlakom. Aktívnych seniorov
neodradila ani predpoveď dažďa,
ktorá nakoniec nevyšla, mrholilo
nám len prvú pol hodinku.
Ako prvé sme navštívili Liptovské
múzeum a prezreli si všetky dostupné expozície. Prehliadku obohatila pracovníčka múzea lektorským
Centrum mesta
výkladom. Počas prehliadky došlo
k milým prepojeniam, keď niektoré
z exponátov súviseli práve s našou obcou. V priateľskom duchu sme sa rozlúčili
s lektorkou múzea a prešli hneď do vedľajšej Galérie Ľudovíta Fullu.
Prehliadka galérie bola naozaj originálna – sprevádzaná hrou na čerstvo naladený klavír. Vyskúšali sme si online aplikáciu Fulla Generátor a prezreli si byt,
obývačku a pracovňu Ľudovíta Fullu. Zastavili sme sa v kaviarni s výhľadom na
centrum mesta a pokračovali viacerými mestskými pamiatkami a kostolmi.
Výlet sme zakončili prehliadkou Židovskej synagógy z 19. storočia, ktorá je
národnou kultúrnou pamiatkou. V jej priestoroch sme zaspomínali na časy,
kedy aj v našej obci stála synagóga a pôsobila židovská obec. Vstupné do múzea,
galérie a synagógy uhradila seniorom obec.
text a foto: jt

V Liptovskom múzeu

V Galérii Ľ. Fullu

Klavír neobišiel naprázdno

Schody na Mostovej ulici

Ružomberské schody a Kostol sv. Ondreja

V židovskej synagóge

Varínčan
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Aktívna činnosť členov DHZ

V nedeľu 13. augusta 2017 sme sa za- schopnosť jednotky.
V Kotešovej sme obstáli na nočnej
stavili v Brodne. V súťažnej disciplíne
klasických útokov sme bežali dvakrát, súťaži na peknom štvrtom mieste, no
pričom sa časy spočítavali. Obstáli chýbalo nám 30 stotín sekundy, aby
sme stáli na
sme na tretej
stupni víťazov.
pozícii, čo je
Touto cestou
pre nás ďalší
chceme popekný úspech
chváliť DHZ
tejto sezóny.
Kotešová
Páni
hasiči
za organizáciu
z Brodna na
súťaže.
nás vymyslePomaly sa
li ešte jednu,
Momentka zo súťaže v Brodne nám končí
perfektnú
sezóna, a tak
disciplínu.
V nej nešlo iba o jednoduchý útok sme si chceli vychutnať ešte jednu
ako to býva zvyčajne. V tejto disciplí- nočnú súťaž v Martine na Hasičských
ne šlo o takzvaný reálny zásah dob- dňoch, kde sa nám požiarny útok nerovoľnej hasičskej jednotky, kde boli podaril a skončili sme na spodných
hasiči k dispozícii v miestnej krčme. priečkach s časom 30 sekúnd. Mali
Z krčmy sa museli dostaviť čo najskôr sme príležitosť nazrieť do hasičského
na zbrojnicu a následne sa činiť. Bolo múzea. Je úžasné, ako si dokážu vážiť
treba zaobstarať 80 metrov vedenia k históriu hasičstva členovia DHZ Marpožiarovisku, odniesť zranenú osobu, tin – Priekopa. Vrele Vám odporúčame
či zaobstarať náhradné hasenie vodou navštíviť toto múzeum.
text a foto:
vakmi. Bola to disciplína skôr zábavnéšportové družstvo DHZ Varín
ho charakteru, ale aj v nej sa vie ukázať

Nácvik evakuácie pri požiari

Základná škola Ondreja Štefku vo
Varíne musela dňa 21. 9. 2017 evakuovať všetkých žiakov. Stalo sa tak pri
požiarnom poplachu, ktorý sme si nacvičovali spolu s Dobrovoľným hasičským zborom Varín. V priebehu prvej

vyučovacej hodiny vypukol na hornej
chodbe simulovaný požiar, ktorý zadymil celé poschodie. K nebezpečnému
živlu okamžite po nahlásení dorazili
dve plne vybavené posádky hasičov.
V rámci protipožiarnej prevencie boli
žiaci aj učiteľský zbor nútení opustiť

budovu školy v čo najkratšom čase.
Všetci sa správali podľa inštrukcií vyučujúcich a v čase 4:36 sa zhromaždili na školskom dvore. Vopred určenej
triede IX.A sa nepodarilo uniknúť
pred ohňom, a preto čakali na záchranu v učebni s otvorenými oknami.
Našťastie, aj ich sa podarilo vyslobodiť
a čoskoro sa pridali k ostatným. Žiaci IV.B si zase na vlastnej koži vyskúšali, aké je to unikať z učebne cez okno.
Po kontrole prázdnych tried a zlikvidovaní požiaru hasiči zhodnotili, že
počas akcie nebol nikto zranený. Po
návrate do tried nasledovala prednáška pracovníka NP Malá Fatra o pohybe
a pobyte v prírode.
Veríme, že skutočnú evakuáciu nikdy nebudeme musieť zažiť v reálnom
živote. Za ukážku záchrannej akcie srdečne ďakujeme celému Dobrovoľnému hasičskému zboru Varín.
Pokračovanie v novembrovom čísle.
text a foto: Mgr. Babišová,
Mgr. Synáková

Mladý úspešný plavec, Varínčan Vladimír Štefánik, sa v auguste zúčastnil Svetovej univerziády
v Tchaj-pei, hlavnom meste Taiwanu. Univerzita mu
urobila aj malú reklamu pre Varín.

Začiatok šk. roka
2017/2018
v ZŠ s MŠ Ondreja Štefku.
foto: www.skola-varin.sk
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Ako nás včely liečia
(pokračovanie z minulého čísla 9/2017)

Liečenie v apidomčeku magnetickým
poľom, bioenergiou včiel, ležaním
a dýchaním včelieho vzduchu
Lepšia je prevencia choroby, než jej liečba.
Odborná literatúra poskytuje rôzne vysvetlenia termínu
úľová terapia:
1. Obnovenie energetického, fyzického a psychického zdravia
človeka pomocou včelej rodiny.
2. Biokorekcia zdravia pomocou včelej rodiny.
3. Ozdravenie človeka bioenergiou a informačným poľom
včiel.
4. Ozdravenie človeka včelami bez bodnutia.
Dosky a sieť pod nimi

Uvedené údaje sú princípom priebehu ozdravovania v apidomčeku.
Podstatu uvedených liečivých účinkov včiel na človeka i na
základe vedomostí o včelách, anatómii a fyziológii človeka,
vysvetľoval tzv. fenomén pozitívneho kontaktu včiel a človeka. Takto sa k liečeniu prilákalo množstvo ľudí, ktorí nevedeli
nič o včelách a ich ozdravujúcich účinkoch na ľudský organizmus.
Predpokladá sa, že ide o pôsobenie rôznych tzv. bioenergií
na bioplazmu ľudského tela. Človek pohybujúci sa v živom
prostredí a konzumujúci stále čerstvú živú potravu: zeleninu, ovocie, atď. má tejto energie dostatok, a tak tvorí svoju
vlastnú veľmi silnú bioplazmu, ktorá dáva jeho telu vitalitu
a odolnosť. K uvedenému prispieva i sila vyžarujúca zo stromov a do istej miery aj včelstva. Preto už dnes veľa ľudí pozná
uzdravujúce účinky včelieho vyžarovania na ľudský organizmus.
Moderná doba spôsobuje, že človek je konzumentom prevažne neživých syntetických látok prostredníctvom neživej
sterilizovanej stravy. A tak vzniká množstvo doteraz nepoznaných komponentov prevažne chemickej povahy. Ich prítomnosť v ľudskom organizme je trvalým stresovým činite-

ľom a jedným z pôvodcov tzv. civilizačných chorôb.
Ako som v minulej časti uviedol, je dokázané, že v tele včiel
sa nachádza tzv. magneton. Sú to maličké magnetické častice,
ktoré včelstvám pomáhajú v orientácii v zemskom magnetickom poli, teda aj k návratu do svojich úľov. Kedže jednu
včeliu rodinu tvorí 40 až 60 tisíc včiel, ich pohybom sa v samotnom úle vytvára silné magnetické pole. A práve ono má
veľmi pozitívny vplyv na ľudský organizmus. Liečba spočíva
v ležaní, teda oddychovaní na lôžku, pod ktorým sa nachádzajú 4 úle, tzv. ležany, v ktorých je približne 250 tisíc včiel.
Pacienta od včiel delí mriežka a drevené dosky naukladané
tesne vedľa seba tak, aby vzduch z úľov cez tesné medzierky
prechádzal, ale aby nedošlo k ohrozeniu klienta včelami.
Je dôležité upozorniť, že táto liečba si vyžaduje viacnásobné
opakovanie procedúry. Odporúča sa ležanie najmenej 1 hodinu po dobu minimálne piatich dní. Výsledky závisia aj od
mentality človeka a stavu jeho mysle. Podstatné je naučiť sa
využívať svoju myseľ vo svoj prospech, teda myslieť pozitívne
a vynechať zo svojho slovníka slová typu nechcem, nemôžem, nedá sa, atď. Teda nevnikať do negatívneho myslenia,
aby telo a myseľ boli v súlade.
Pri terapii sa odporúča ľahnúť si na chrbát a položiť ruky
pozdĺž tela dlaňami dole a snažiť sa dostať do psychickej
pohody. Popri subjektívnych pocitoch klienta sa môžu jeho
výsledky porovnávať a hodnotiť meraním kapacity pľúc, zisťovaním zmien v krvnom obraze a iných laboratórnych hodnôt.
Po prečítaní množstva odbornej literatúry, v ktorej boli
popisované terapie včelami a vďaka vlastným skúsenostiam
získaným niekoľkoročným chovom včiel, som sa rozhodol
postaviť si vlastný apidomček. Postavil som ho v roku 2014
v horskej lokalite Dolina. Svojou polohou a porastmi spĺňa
všetky podmienky zdravého prostredia – ihličnaté a listnaté
stromy, lúky, ovocné stromy a vysadené rôzne liečivé byliny.

Ochrana pred priamym kontaktom so včelami
je riadne zabezpečená

Spredu domčeka vidno štyri letáče z úľov, tzv. ležanov,
každý s 26 rámikmi, teda celý apidomček obsahuje 104 rámikov. Vzhľadom na prostredie, v ktorom sa apidomček
nachádza, bolo potrebné chrániť objekt pred medveďom
ochranným elektrickým ohradníkom. Dôležitá je poloha
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Interiér apidomčeka

látok, nektáru, medu, propolisu a iných látok. Tento jav nazývame aromaterapia. Prednosťou aromaterapie je pozitívne
ovplyvňovanie hlbokého spánku, počas ktorého je dýchanie
hlboké a zrýchlené, čo spôsobuje prenikanie aromátov do
dýchacích ciest. Zvýšenie imunity a interakcia biopolí včelích rodín a človeka má pozitívny vplyv aj na látkovú výmenu
a liečenie už spomínaných chorôb a porúch organizmu. Lekárska veda neodporúča dlhodobú terapiu v apidomčeku pri
chemoterapii a zhubných nádoroch.
Poloha klienta

úľov v apidomčeku, lôžka majú byť orientované sever – juh,
východ – západ (ako rovnobežky a poludníky), aby sa predišlo záporným geopatogénnym zónam. Keďže včely spotrebujú
veľmi veľa vody, umiestnil som pred úle kŕmitko s vodou, do
ktorej pravidelne pridávam medený pásik, soľ a liečivo.
Napriek relatívne krátkemu času môjho overovania, dospel
som k niekoľkým reálnym záverom. Pri práci s včelami nepoznám pocit únavy, pri využívaní apidomčeka je môj spánok
pokojný, zmizli bolesti kĺbov.
Svoje vlastné skúsenosti mám overené aj spätnou väzbou
od príbuzných a známych, ktorí využívajú liečbu v apidomčeku. Ich reakcie sú za uvedené obdobie využívania danej liečby
pozitívne a ani jedna reakcia nebola negatívna.
Vysvetlenie pozitívneho vplyvu apiterapie na ležiaceho pacienta je jednoduché: teplo od stropných dosák sa zohrieva
od včiel, ono umožňuje svalstvu chrbta uvoľniť sa, tým sa
zlepšuje krvný obeh a je prirodzené, že uvoľnením stuhnutých častí sa zmierňuje symptóm bolesti alebo celkom zanikne. Mikromasáž sa prenáša od bzučania včiel cez stropné
dosky. Pri pobyte vdychuje klient zmesi aromaklimatických

Kŕmitko na vodu

Prvá pomoc
Injekcia do svalu – odlom vrch ampulky, nasaj striekačku, obsah otoč hore, odvzdušni a vpichni do svalu (rameno, stehno, zadok).
Dexamed inj./Ditiadent inj./Ditiadent tabl./Prednison tabl.
Odstránenie žihadla ostrým predmetom – nevytlačiť vačok
s jedom, potrieť octom 5-8 %, potrieť cibuľou alebo peľom
z kvetov, ľadový obklad, priložiť listy skorocelu, hrsť zeminy
zmiešať s vodou a postihnuté miesto natrieť.
Zaujímavé fakty
o živote včely medonosnej
– Apis mellifera
* 1 liter medu váži 1,4 kg.
* Na 1 kg agátového medu musí včela navštíviť až 1,6 milióna
kvetov.
* Včielka unesie 69 mg sladiny.
* Aby mala včielka plný medový vačok, musí navštíviť približne 1500 kvetov.
* 1 včelia rodina spotrebuje za sezónu 20 až 35 kg peľu.
* Včela máva krídelkami približne 180x za sekundu. To spôsobuje včelí bzukot.
* Včely lietajú priemernou rýchlosťou 21 až 24 km/h.
* Včely nikdy nespia, iba občas odpočívajú v prázdnych bunkách.
* Včely sú agresívnejšie voči človeku, ktorý sa ich bojí (tzv.
pach strachu).
hlavný text: Ladislav Paučin
spracoval: jt, foto: jt
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Farská púť
V stredu 6. septembra 2017
sa uskutočnila farská púť do
Skalky pri Trenčíne. Plný autobus pútnikov sprevádzali
naši duchovní otcovia vdp.
dekan František Pekara a vdp.
kaplán Ľubomír Matúška.
Pútnici navštívili Kostol sv.
Andreja Svorada a Beňadika,
kde spoločne slávili sv. omšu.
Prezreli si ruiny kláštora na
Veľkej Skalke, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou

a taktiež Beňadikovu jaskyňu.
Ďalšou zastávkou bolo
najmladšie pútnické miesto
na Slovensku – hora Butkov
nad obcou Ladce. Nachádza
sa tu veľký kríž, krížová cesta
a Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva. Konečnou
zastávkou bol Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Hloži – farnosť Beluša.
foto: Metod Bukovinský
Slávenie sv. omše

Kostol sv. Andreja Svorada
a Beňadika na Skalke.

Kláštor – Veľká Skalka

Beňadikova jaskyňa
Výhľad z hory Butkov nad Ladcami

Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Hloži

Počas krížovej cesty

Varínčan
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Spomienka na kňaza vdp. Jozefa Šimuníka
Pri príležitosti 130. výročia úmrtia vdp. Jozefa Šimuníka –
národovca a zástancu chudoby, bola za neho v nedeľu 17.
septembra 2017 v Gbeľanoch slúžená sv. omša za prítomnosti
veľkého množstva veriacich a rodiny.

farnosti, išli mu naproti na vyzdobených vozoch, oblečení
v krojoch – vítali ho tak, ako sa vítali v tých časoch biskupi,
prichádzajúci do farností vykonávať birmovku. Doviedli ho
do kostola, kde boli poďakovania za jeho šťastný návrat. Znel
aj slávnostný spev Te Deum.
V Tepličke pôsobil ako kňaz až do svojej smrti. Pochovaný je v rodnej obci na cintoríne v Gbeľanoch. Sestra Jozefa
Šimuníka sa vydala za Varínčana Jozefa Androviča. Ich syn
Jozef Androvič ml. s manželkou bol gazdom na fare v Tepličke nad Váhom, tam sa im narodili štyri deti, dcéra Mária –
naša stará matka – v roku 1885. Potom bývali vo Varíne na
námestí v rohovom dome – kúrii, pri Kaplnke sv. Floriána.

Kňaz Jozef Šimuník, *16. 2. 1810 † 15. 9. 1887
Narodil sa v Gbeľanoch 16. februára 1810. Pokrstený bol
v rímskokatolíckom Kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne.
Za kňaza bol vysvätený v Nitre 22. augusta 1834. Potom pôsobil ako kaplán v Krásne nad Kysucou do roku 1838. V tom
istom roku nastúpil ako kaplán do Varína pri farárovi vdp.
Jozefovi Prídavkovi, neskôr sa stal v tejto farnosti farárom.
V roku 1844 sa stal farárom a správcom farnosti v Tepličke
nad Váhom. Bol horlivým zástancom chudoby a tak sa pridal ku hnutiu slovenských dobrovoľníkov na čele s Hurbanom a Štúrom. V revolučnom roku 1848 maďarónske vojsko
zajalo vo Varíne troch občanov. Hrozilo im zastrelenie. Na
príhovor vdp. Jozefa Šimuníka sa tak nestalo. Neskôr bol za
svoje presvedčenie šikanovaný. Traduje sa, že gbeľanský richtár Jozef Martinček ho ukrýval vo svojom dome, zamurovaného v pivnici tak, že mu len cez malý otvor dávali jesť. Dňa
12. decembra 1848 ho pri Čadci zajali cisárski vojaci a pre
jeho údajnú spoluprácu s maďarónskou gardou ho odsúdili
na smrť.
Pre jeho presvedčenie bol mučený, vláčený za koňom
z Tepličky až do Gbelian. Čadčanský dekan a slovenský národovec František Diviš sa za neho prihovoril a v roku 1849
bol omilostený. Internovali ho do Olomouca, neskôr žil vo
vyhnanstve v kláštore v rakúskom meste Gratz. V roku 1864
sa dostal znovu na faru v Tepličke nad Váhom. Keď sa veriaci z Tepličky dozvedeli o jeho opätovnom pridelení do ich

Obývali ho ešte ďalšie tri generácie potomkov rodín Androvičovskej, Cvachovskej, Kapasnovskej a Palčovičovskej, až
do roku 1968, kedy bol asanovaný. Jeho portrét spolu s jeho
testamentom, s pietou uchovávala pani Otília Palčovičová.
Počas vojnových udalostí vo Varíne bol obraz poškodený.
Po smrti pani Palčovičovej dali jej dcéry portrét odborne
zreštaurovať v Kroměříži.
Ako svetlú spomienku na skvelého človeka a kňaza Jozefa
Šimuníka, venujeme kópie jeho portrétov farnostiam v Krásne nad Kysucou, Gbeľanoch, Tepličke nad Váhom a Varíne.
text a foto: MUDr. Magdaléna Blahová Palčovičová
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Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
2017 - procesné
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Varíne v roku 2017, konaného 20. 07. 2017
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Program šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2017 s nasledujúcimi bodmi:
Majetok
Žiadosti
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu v obci Varín
Informácie
Interpelácie
Hlasovanie za prijatie procesného uznesenia č.
32/2017.
Prítomnosť/kvórum: 7/4 – nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 7 Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová,
Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo procesné uznesenie
č. 32/2017.
2017
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Varíne v roku 2017, konaného 20. 07. 2017
k bodu Majetok
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Kúpu záložného zdroja v maximálnej výške
3300,00 €.
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 33/2017.
Prítomnosť/kvórum: 7/4 – nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov.
Hlasovanie: za: 7 Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová,
Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 33/2017.
2017
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Varíne v roku 2017, konaného 20. 07. 2017
k bodu Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Berie na vedomie
Poskytnutie finančného príspevku na doplatenie
úhrady za poskytovanú sociálnu službu v Zariadení opatrovateľskej služby Varín, n.o. pre Irenu
Zimenovú, Hrnčiarska 217/22, Varín za rok 2016
vo výške 479,00 € a za rok 2017 od 1. 1. do 30. 06.
vo výške 768,00 €.
Žiada Ľubora Panáčka, štatutára Zariadenia opatrovateľskej služby Varín, n.o. doplniť výmery
o dôchodku a garantovanom zostatku. Informácie
žiada predložiť do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 34/2017.
Prítomnosť/kvórum: 7/4 – nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov.
Hlasovanie: za: 7 Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová,
Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 34/2017.

2017
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Varíne v roku 2017, konaného 20. 07. 2017
k bodu Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Varín
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok (NFP) za účelom realizácie projektu
„Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu v obci Varín“ realizovaného
v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
obce a platným programom rozvoja obce;
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci.
Celkové oprávnené výdavky v maximálnej výške
155 000,00 €.
Spolufinancovanie 5% spoluúčasti realizovaného
projektu v maximálnej výške 7 750,00 €.
Spolufinancovanie neoprávnených výdavkov,
ktoré môžu vzniknúť pri realizácii projektu v maximálnej výške 5 000,00 €.
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 35/2017.
Prítomnosť/kvórum: 7/4 – nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov.
Hlasovanie: za: 7 Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová,
Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger
proti: 0
zdržali sa:0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 35/2017.
UZNESENIE 36/2017 - procesné
zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2017, konaného
31. 07. 2017
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Program siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2017 s nasledujúcimi
bodmi:
Projekt „Vzdelávanie na nových princípoch skúmame, objavujeme, aplikujeme“
Informácie
Interpelácie
Hlasovanie za prijatie procesného uznesenia č.
36/2017.
Prítomnosť/kvórum: 8/5 – nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 8 Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing.
Ján Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková,
Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Marek
Tabaček, Miroslav Williger
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo procesné uznesenie
č. 36/2017.
UZNESENIE 37/2017
zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2017, konaného
31. 07. 2017
k bodu Projekt „Vzdelávanie na nových princípoch - skúmame, objavujeme, aplikujeme“

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Ruší
Uznesenie č. 24/2017 z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2017, konaného 31. 05. 2017.
Schvaľuje
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok (NFP) za účelom realizácie projektu
„Vzdelávanie na nových princípoch - skúmame,
objavujeme, aplikujeme“ realizovaného v rámci
výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci.
Celkové oprávnené výdavky v maximálnej výške
138 000,00 €.
Spolufinancovanie 5% spoluúčasti realizovaného
projektu v maximálnej výške 6 900,00 €.
Financovanie prípadných neoprávnených výdavkov realizovaného projektu z rozpočtu obce.
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 37/2017.
Prítomnosť/kvórum: 8/5 – nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov.
Hlasovanie: za: 8 Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing.
Ján Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková,
Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Marek
Tabaček, Miroslav Williger
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 37/2017.

Zvýšenie
bezpečnosti knižnice
v obci Varín
Vážení spoluobčania, chcel by som
Vás informovať, že sa mi podarilo
sprostredkovať žiadosť, na základe ktorej bola obci Varín pridelená dotácia na
elektronický požiarny systém v knižnici. S obcou Varín bola uzatvorená zmluva na základe Všeobecného záväzného
nariadenia Žilinského samosprávneho
kraja číslo 46/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov ŽSK. Dotácia
je z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017 č. 3/2017, v rámci
programu: REGIONÁLNY ROZVOJ
z podprogramu: Verejný priestor a verejná infraštruktúra. Som presvedčený,
že sa nám podarilo v danom objekte
zvýšiť bezpečnosť a zabezpečiť jedno
z rizikových miest. Veď spoločne nám
ide o to, aby sme sa na každom mieste
našej obce cítili bezpečne.
Ľubomír Sečkár
poslanec ŽSK
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Krížovka
Pomôcky:
bidens, nek,
neolit, Friml,
Atala, Abell,

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

vylosovaný výherca bude
odmenený
prémiou
10 € že človek musí...
Forrest
Gump: Mama
hovorila,
(záver je v tajničke)

Správne znenie tajničky z č. 9/2017:
…každá ťa naučila niečo nové.
Výherca: GABRIELA BUGÁŇOVÁ
Srdečne blahoželáme.

Iniciály
Delona

Mys v Malajzii

Ázijský
sokolík

Otrok (bás.)

4. časť
tajničky

Varínčan

Krík

Akže

7. časť
tajničky

Rachmaninova opera

Kazí

Odťal

3. časť
tajničky

Žijete

Rakúska
rieka

Meno Mateja

Dieža, sud

A podobne
(skr.)

Úžas (bás.)

Nariekal
(expr.)
Francúzsky
člen

Mesto
v Mauretánii

Nekrájaj
Prírodný
sopečný
kanál

Severský
kopytník

Spadol

Forrest Gump: Mama hovorila, že človek
musí… (záver v tajničke)
Autor: Jozef
Blaho

Trafika
(zastar.)

Decimeter
(skr.)

Kôň hnedej
farby

Skratka
staršieho

Cibuľovitá
rastlina

Zvratné
zámeno

Znemožňuj

St. plošná
miera

Nespala
Dvojzub
(bot.)

Prístroj

Otĺkla
1. časť
tajničky

Dolár,
po česky

Varínčan

Planétka
Čínsky
medený bicí
nástroj

Značka
kozmetiky
6. časť
tajničky

Indický
strom,
kadamb

Starorímska
minca

Dánsky
dramatik

Zvolanie
na voly

Papagáj

Neodierala

Husársky
kabát

Africký veľtok

Zhotovovalo
tkaninu

Holandský
maliar

Popevok

Latin. predložka (od)

Určili

Okrasný vták
Rieka v Malajzii

Opatrne
preskúmal
(expr.)

Varínčan

Rieka v Kanade
Skratka
zbierky

Meno Dariny

Vrátenie sa

Neskoršie
(prísl.)

Mladšia doba
kamenná
Nezaväzuje

Poznala

Český oper.
skladateľ

Mužské
meno

Varínčan

Taliansky
súhlas
Ženské meno

Európsky
klub (skr.)

Žlč (lek.)

Deciliter (zn.)

EČV okr.
Piešťany

Zaobul

Druh obilniny

Holand. objemová miera

Preč (hovor.)

Aleže

Hnitie a jeho
výsledok

Dvojhláska

Jestvuj

Osobné
zámeno

5. časť
tajničky

2. časť
tajničky

Odroda
nikelínu

MPZ áut
Litvy

Pomaly
(hud.)

16

Varínčan

(pri rozdvojke smer chata Fatranka/smer válov)

• 14.00 registrácia šarkanov
• 16.00 vyhodnotenie súťaže
+ odovzdanie cien

O občerstvenie
je postarané.
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