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Plány a projekty obce
Projekt obnovy miestnych komunikácií pokračuje aj v roku 2018
Koncom minulého roka som v novembrovom čísle mesačníka
Varínčan písal, že Obec Varín začala realizovať rozsiahly projekt obnovy miestnych komunikácií. Ide o opravy a dobudovanie ciest na
nasledujúcich uliciach našej obce: Koňhorská, Železničná, dokončenie ulice Antona Bernoláka aj s chodníkom, P. O. Hviezdoslava,
Na Rybníkoch, Hájik, Jána Bottu, Martina Kukučína, Májová, Kamence a oprava úseku cesty na Priemyselnej ulici, cez ktorý vedie
cyklotrasa (úsek spod fary popod železničný most s napojením na
Vodné dielo Žilina).
Zároveň som uviedol, že uvedený projekt mal podľa vypracovanej
projektovej dokumentácie stáť 335 891,60 €, ktoré sme spolu s poslancami na túto obnovu našetrili. Rovnako som písal, že nakoniec
sme uvedené stavby vysúťažili za konečnú cenu 233 137,54 €, teda
o viac ako 100 000 € lacnejšie. Písal som aj o výhercovi uvedenej zákazky v elektronickej dražbe, ktorým sa stala firma STRABAG a. s.
Začiatkom roka 2018 sme sa s poslancami dohodli, že keď sme
na obnove miestnych komunikácií našetrili 336 000 €, túto sumu
využijeme na rovnaký účel – na obnovu našich ciest. Keďže sme po
súťaži minuli „len“ 233 137,54 €, znova sme začiatkom roka 2018
rozšírili rozsah projektu o obnovu asfaltu v areáli Základnej školy, obnovu asfaltového krytu na ulici Pod Vajánkom (od bývalých
zberných surovín až po most), obnovu asfaltového krytu na ulici

Hrnčiarska a prepojenie ulíc Športová a Priemyselná. Vypracovali
sme projektové dokumentácie a začali súťažiť. Výsledok? Predpokladaná cena podľa projektovej dokumentácie bola 88 000 €. Výsledná vysúťažená cena 53 000 €. Víťazom súťaže sa stala opäť firma
STRABAG a. s., čo sa dalo aj čakať. Veď ak už máte v obci stroje,
ktorými asfaltujete cesty, odpadajú vám náklady na dopravu.
Aktuálne sme v stave, že začiatkom mesiaca máj budú v prvom
kole dokončené vyfrézované ulice a koncom mesiaca máj budú
v druhom kole dokončené aj ostatné ulice z projektu 2017 a tiež
ulice z projektu 2018.
Pre lepšiu predstavu o rozsahu obnovovacích prác a v duchu hesla lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, prikladám nasledovnú mapku, ktorá Vám presne objasní odkiaľ pokiaľ vedú opravované úseky
ciest.
• Modrou farbou sú vyznačené štátne cesty, o ktoré sa stará a vlastní ich Žilinský VÚC.
• Zelenou farbou sú vyznačené úseky ciest, ktoré sú v rekonštrukcii teraz (2017, 2018).
• Ostatné obecné cesty sú značené bielou farbou.
Ing. Michal Cvacho, starosta obce
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Spoločenská rubrika
Narodili sa:
Leticia Obšivanová
Sofia Holecová
Juraj Dávidik

Zosobášili sa:
Ing. Metod Galis a Mária Buchtová 21. 4. 2018
Peter Bugáň a Katarína Kováčiková 20. 4. 2018
Ján Kupčuliak a Mgr. Veronika Gajdošíková 21. 4. 2018
Peter Bela a Andrea Zavoďančíková 28. 4. 2018

Jubilanti v máji
Irena Zimenová 
Martin Bohačiak 
Justína Synáková 
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Kornélia Peťková 
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Marta Tomová 
Margita Zimenová 
Jozef Drábik 
Anna Pišová 
Alojz Zajac 
Elena Minarčíková 
Emília Bohačiaková 
Milan Orčo 
Vojtech Brezáni 
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Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

Piatok 13. apríla sme prostredníctvom Ligy proti rakovine spoločne zmenili na lepší deň, na Deň narcisov. Základná
organizácia Únie žien vo Varíne sa už po dvadsiaty krát aktívne zapojila do dobrovoľnej zbierky. Je potešujúce, že spolu
s nami sa do zbierky aktívne zapája aj ZŠ s MŠ Ondreja Štefku
vo Varíne. Deti sa tak učia aktívne pomáhať tým, ktorí to veľmi potrebujú. Tohto roku nám počasie prialo. Členky výboru
Únie žien vyzbierali 990 €, žiaci vyzbierali 168 €. Lige proti
rakovine sme odovzdali sumu 1 158 €.
Všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do zbierky a darcom,
ktorí finančne prispeli do pokladničiek, patrí veľké úprimné
ďakujeme.
Členky ZO ÚŽ vo Varíne

,,Čím viac hovoríte, tým menej si ľudia
zapamätajú.“
François Fénelon
Výsledky hlasovania
v dotazníku, ktorý bol
zameraný na vysielanie
obecného rozhlasu a ktorý
ste našli vložený v marcovom
čísle mesačníka Varínčan,
si môžete pozrieť na webovej
stránke obce www.varin.sk.
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Obec zakúpila novú komunálnu techniku
(v našom prípade je to kontajnerové rameno), tretie čerpadlo
slúži na pohon montovateľného príslušenstva. Má dopredu
aj dozadu kompletne vyvedenú hydrauliku a hnacie hriadele
pre príslušenstvo. Na predný aj zadný hriadeľ dokáže preniesť
až 90 % výkonu motoru. Tento nový stroj má prenosné diaľkové ovládanie, čo umožňuje, že pri manipulácii s príslušenstvom ho obsluhuje len jeden človek, nemusí mu nikto nič
ukazovať a asistovať.
Ako môžete vidieť na obrázkoch, na tento stroj je možné
namontovať širokú škálu príslušenstva. Toto príslušenstvo
už len podľa potreby postupne dokúpime. Tento stroj má
hydrostatický pohon, pohon oboch náprav, tri uzávierky diferenciálov a riaditeľné všetky štyri kolesá. To mu umožňuje
zatáčať ako klasické auto, pohybovať sa šikmo do boku ako
krab, alebo otáčať sa okolo vlastnej osi. Ide o stroj rakúskej
výroby, životnosť áut tejto značky dosahuje 30 rokov.

KOMPOSTOVACÍ VOZ

Využitie ako odhŕňač snehu

Kompostovací voz je pripojený na náš obecný traktor. Pomocou hydraulického ramena manipuluje s bioodpadom,
vkladá ho do svojho pracovného priestoru, kde ho drví, štiepe a premiešava dovtedy, kým nevytvorí kompaktnú hmotu.
Tú následne prevezie na kompostovisko a pomocou dopravníka vysype do drážok vhodných na kompostovanie.

Využitie ako nákladné auto

MULTIFUNKČNÝ NOSIČ
NÁRADIA

Multifunkčný nosič náradia je vybavený troma hydraulickými čerpadlami. Jedno slúži na pruženie podvozku, na brzdenie a riadenie, druhé čerpadlo slúži ako pohon nadstavieb

Varínčan
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Využitie ako nosič hasičskej techniky
Interiér vozidla

Využitie ako nosič kontajnerov

KONTAJNERY NA MULTIFUNKČNÝ NOSIČ NÁRADIA
(na stavebný odpad a bioodpad)

Využitie ako kosačka

Využitie ako mulčovač

Využitie ako zametací stroj

KONTAJNERY NA ELEKTROODPAD A NEBEZPEČNÝ ODPAD

Ing. Michal Cvacho, starosta obce
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Speváci oslávili 90. výročie založenia zboru
Pôsobenie a činnosť rôznych združení a klubov na území
obce, ktoré sa v nej podieľajú na tvorení kultúrneho a športového života, sú obzvlášť dôležité. Živým príkladom je 90
rokov pôsobnosti Varínskeho speváckeho zboru, ktorý svojimi vystúpeniami a spevom obohacuje a v minulosti obohatil
už mnohé podujatia v obci. A keďže vedenie Obce Varín si
uvedomuje túto dôležitosť, na znak vďaky a úcty usporiadalo
slávnostné posedenie pre členov speváckeho zboru pri príležitosti 90. výročia založenia zboru.
Slávnostné posedenie sa uskutočnilo v kinosále vo štvrtok podvečer 19. apríla, symbolicky v čase pravidelných
štvrtkových nácvikov spevu. Posedenia sa zúčastnili súčasní
členovia spolu s bývalými členmi za posledných desať rokov.
V programe vystúpili žiaci zo základnej školy pod vedením
p. učiteľky Synákovej a p. učiteľky Dominiakovej. K vystupujúcim sa spevom pridali aj prítomní speváci a ľudové piesne

tak zazneli v spoločnom podaní. Žiaci ďalej predniesli báseň
na oslavu spevokolu, v ktorej odzneli veršované želania do
budúcna a vyjadrenia vďaky. Následne sa spolu so svojou
heligónkou predviedol nadaný muzikant Adam Kubala. Prítomných spevákov potešil i šikovne zahranými modernými
ľudovými piesňami.
Po programe sa členom spevokolu prihovoril starosta obce
Ing. Michal Cvacho, spevákom poďakoval za ich činnosť a zablahoželal k okrúhlemu výročiu založenia zboru. Po príhovore nasledoval slávnostný prípitok, netradične dlhé – o to slávnostnejšie živió a nakoniec večera. Pokračovalo sa spevom
a priateľskými rozhovormi až do večerných hodín.
„Daj, Bože, našim spevákom aj naďalej tie najkrajšie piesne,
nech ľúbezná ich melódia po kraji celom sa nesie.”
jt

Varínske mažoretky vybojovali
cenný postup
V nedeľu 8. apríla 2018 sa dve
najstaršie skupiny Varínskych mažoretiek vydali na cestu do českej
Ostravy. Plný autobus detí a rodičov
vyrazil na semifinálové kolo MIA
Festivalu pod záštitou organizácie
Deti Fitness alebo športom proti drogám. Tejto súťaže sme sa úspešne zúčastnili minulý rok a tak sme si dali
veľkú výzvu, že chceme opäť niečo
dokázať a potvrdiť, že patríme medzi
najlepšie súbory festivalu.
Práve semifinále je prvý veľký krôčik. Nestačí len súťažiť proti iným
súborom, ale hlavne ukázať kvalitu
a získať dostatočný počet bodov na
postup do finále, ktoré aj tento rok
bude v pražskej Lucerne. Do finále
postupujú súbory z 21 semifinálových kôl, ktoré sa konajú v Českej
republike, na Slovensku a v Poľsku.
Svoju úlohu, a skoro už povinnosť,

sme úspešne zvládli. Najstaršie dievčatá obsadili krásne 1. miesto, mladšie dievčatá 2. miesto a obe skupiny
získali postup na finálové kolo, ktoré
prebehne druhého júna. Príprava
bude náročná a máme pred sebou
ešte veľa driny a tréningov. Je to však
veľká výzva, ktorá nás posúva vpred
a dáva nám silu prekonávať naše
vlastné hranice. Držte nám palce.
Touto cestou sa chceme poďakovať
všetkým rodičom, ktorí nás na súťaž
prišli osobne podporiť, a všetkým,
ktorí držali palce doma, Obecnému
úradu vo Varíne za zastrešenie nášho krúžku a veľkú podporu. Ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek
spôsobom pomáhajú počas celého
roka. Aktuálne informácie o našom
súbore nájdete na stránke mazoretkyvarin1.webnode.sk.
Varínske mažoretky

Poďakovanie
Vedenie speváckeho zboru vo Varíne
ďakuje starostovi obce Ing. Michalovi
Cvachovi a pracovníkom obecného úradu za dôstojnú pripomienku 90. výročia
založenia speváckeho zboru, ktoré sa
uskutočnilo 19. apríla 2018 v kinosále.
Ďakujeme a oceňujeme úzku spoluprácu obecného úradu počas nášho
dlhodobého účinkovania a pôsobenia
speváckeho zboru.
Touto cestou chceme povzbudiť najmä mladých, aby neváhali a pridali sa
k nám do kolektívu. Zbor potrebuje
nové posily hlavne z mladších radov
Varínčanov. Ak ťa baví spievanie, príď
na najbližší nácvik, ktorý je každý štvrtok večer v Dome spoločenských organizácií na Hrnčiarskej ulici. Tešíme sa
na teba!
Helena Matejková,
dirigentka zboru

Varínčan

Varínsky máj sa už týči na námestí
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru vo Varíne
postavili v predvečer prvého mája na Námestí sv. Floriána
tradičný Varínsky máj. Aj pre tých, ktorí sa prišli pozrieť, hrala v rozhlase ľudová hudba, počasie vyšlo na výbornú, a tak
krásu majestátne týčiaceho sa mája môžeme obdivovať po
celý mesiac. Momentky z jeho stavania si môžete pozrieť na
fotografiách.
text a foto: jt
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Knižné tipy

Má mama čas stať sa svätou?
Dnešok kladie na ženu veľké požiadavky. No nespôsobili
sme si to my samy? Nechceme žiť v tieni mužov, túžime byť
vzdelané, krásne, úspešné, obdivované. Ale zároveň chceme
byť aj krehkými stvoreniami, ktoré niekto chráni. Chceme si
budovať kariéru, uplatniť sa na trhu práce, ale tiež chceme
byť mamami a manželkami. Samozrejmosťou je byť trendy,
žiť aktívne, stihnúť kávičku s priateľkou, kozmetiku, aerobik.
Ale ako to zladiť s časom potrebným pre deti, modlitbu a duchovným životom? Ako nájsť rovnováhu medzi týmito rozdielnymi potrebami a túžbami ženy? Na takúto vážnu otázku
hľadať odpovede a rady v lacných časopisoch asi nebude ten
najlepší nápad.
Christine Gibsonová: Sväté na zavolanie
Christine Gibsonová má pre nás
tip, ako zladiť svetské potreby
s duchovnými. V knihe Sväté na zavolanie nám ponúka inšpiratívne príbehy svätíc, ktoré dokázali zosúladiť
svoj každodenný život s duchovným. Kniha s myšlienkami na každý
deň nám v krátkych príbehoch a zamysleniach načrtáva, ako zvládať
náročnú úlohu ženy a matky. Ukrojením si času pre seba sa táto chvíľka strávená čítaním stáva pre maminy kúskom neba už tu na zemi.
Celina Martinová: Mama svätej Terézie z Lisieux
Možno si povzdychneme: brať si
príklad zo svätíc je síce vznešené,
ale väčšina nežila v manželstve,
neriešila každodenné chodenie
do práce, manželské problémy či
starostlivosť o deti a domácnosť…
No nie je to celkom tak. Veľa
žien dosiahlo svätosť práve
v manželskom živote. Takýmto
vzorom pracujúcej, obetavej
matky a manželky je mama sv.
Terézie z Lisieux – Zélia Martinová. Táto jednoduchá žena
nemala žiadne zjavenia ani stigmy, ale celý život sa svedomito venovala svojej práci a výchove detí. Boh ju podrobil
ťažkej skúške, keď štyri z jej deviatich detí zomreli v útlom
veku. Ona však s veľkou pokorou prijala Božiu vôľu. Pochopila, že manželstvo a rodina sú privilegovaným miestom na
klíčenie a rozvoj svätosti. Zélia Martinová so svojím manželom Luisom Martinom boli v roku 2015 vyhlásení za svätých,
a to ako prvý manželský pár v dejinách Cirkvi.

Margaret Aldermanová, Josephine Burnsová: Modlíme
sa s Alžbetou Setonovou
Iné prvenstvo v Cirkvi zastáva Alžbeta Anna Bayley Setonová. Je prvou sväticou Spojených
štátov amerických. Alžbeta tiež
žila v manželstve, z ktorého sa
narodilo päť detí. V mladom
veku však ovdovela a musela
sa sama o ne postarať.
Aj Alžbetin životný príklad
dokazuje, že svätosť sa dá dosiahnuť v rodinnom živote,
zodpovedným plnením si
každodenných rodičovských i pracovných povinností
a postavením Boha na prvé miesto.
A čo naša svätosť? Nespadla niekam na dno rebríčka našich
hodnôt? Povieme si: teraz nemám čas riešiť svätosť, som absolútne vyťažená prácou, rodinou, koníčkami. Budem na to
myslieť neskôr! – podľa vzoru Scarlett O’Haraovej. Ale kedy je
to neskôr? Kto z nás je taký frajer, že vie odhadnúť, kedy je už
čas myslieť na svätosť?
Rachel Macy Staffordová: Mama má čas
Kontrolovať e-maily počas varenia večere, posielať správy počas spoločného stolovania, denne vybaviť desiatky telefonátov
a stráviť viac času pozeraním do
elektronickej obrazovky ako do
očí svojich milovaných. Fikcia?
Nie, realita! Pri nikdy nekončiacom zozname úloh a nabitom programe niet divu, že sú
matky rozbité, rozptýlené, nevedia, čo skôr a v lepšom prípade sa stihnú večer prežehnať pred tým, ako odpadnú unavené do postele.
Ľudia, spomaľme! Usporiadajme si svoje hodnoty. Nájdime si čas na dôležité veci a menej podstatné odložme alebo
úplne zrušme! Rachel Macy Staffordová si začala uvedomovať,
že hektický spôsob života ničí ju i jej rodinu. Urobila dôležité
rozhodnutie. Nie zo dňa na deň, ale malými krôčikmi sa začala
odpútavať od malicherností, ktoré pohlcovali jej vzácny čas.
Začala svoju energiu vkladať len do zmysluplných vecí a zmena kvality života i jej osobné a rodinné šťastie sa stali adekvátnou odmenou za vynaložené úsilie.
Čo dodať na záver? Nevrhajme sa bezhlavo za všetkým, čo
nám tento svet ponúka. Buďme v tomto smere nároční, prieberčiví, vyberajme si. Vpustime do nášho života len to, čo nám
osoží pre večný život.
Monika Bugáňová
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9

Zásady správneho poskytovania informácií pri volaní na tiesňovú linku 112
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci osvety a informovanosti verejnosti o krízovom riadení, odporúča
nasledovné zásady poskytovania prvej
pomoci.
Hlavnou úlohou integrovaného záchranného systému (IZS) je poskytovanie
pomoci osobám v tiesni, preto v prípade,
ak dôjde k mimoriadnej udalosti, pri ktorej sa zranili osoby, je v prvom rade potrebné privolať pomoc. Na to slúži číslo
tiesňového volania 112, kde operátor na
základe informácií poskytnutých volajúcim vyhodnotí situáciu a následne na
miesto udalosti vyšle potrebné záchranné

zložky IZS: zdravotníkov, hasičov, prípadne policajnú hliadku.
Zásady správneho poskytovania informácií pri volaní na číslo tiesňového
volania 112:

1. ČO SA STALO.
- je potrebné uviesť druh udalosti, aké
sily a prostriedky je potrebné vyslať,
aké sú príznaky a druh zranení.

2. KDE SA TO STALO.
- uviesť presnú adresu, obec, objekt, lokalitu, okres, kraj, orientačné body.
3. KOMU SA TO STALO.
- uviesť počet, pohlavie a približný vek
postihnutých, prípadné poškodenie
majetku alebo ohrozenie životného
prostredia.
4. KEDY SA TO STALO.
- uviesť dátum a čas udalosti.
5. POSKYTNUTIE ĎALŠÍCH DOPLNKOVÝCH INFORMÁCIÍ.
- uviesť podrobnosti, identifikáciu volajúceho, uvedenie telefónneho čísla pre
spätné volanie.

Boh je dobrý!
Takto znela téma evanjelizačného
stretnutia pre birmovancov, ktoré sa
uskutočnilo v piatok 6. apríla 2018 v Kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne. Birmovanci sa po večernej svätej omši, ako
to už býva zvykom, posadili do predných
lavíc kostola. Nastal tam mierny šum,
keď tu zrazu začali vstávať neznámi ľudia
v čiernom a postupne kráčajúc k oltáru
kričali slová ako nečistý, nehodná, nemilovaný, nemám na to, zbytočná. Keď sa
postavili pred oltár, stíchli. Ich pohľady
prinášali strach a napätie. V kostole bolo
prítmie, osvetlená bola len predná časť.
Jeden z nich sa postavil pred mikrofón a začal hovoriť o tom, aký bol on vo
svojom živote, ako žil v klamstve, ako do
jeho života prišiel Boh a zmenil mu život.
Ako to dopovedal, vyzliekol si čiernu
mikinu, pod ktorou sa nachádzalo biele
tričko. Mikinu zahodil na znak toho, že
sa zrieka temnoty vo svojom živote a oblieka si svetlo. Postupne to urobili aj ostatní, prichádzali, rozprávali o tom, ako
oni zápasili a čo zmenil Boh v ich živote,
všetci si vyzliekli čierne a ostali v bielom.

Tak pred oltárom zostala kopa čierneho
oblečenia a za ňou stáli mladí ľudia oblečení v bielom, ktorí spoločne odspievali
pieseň a následne sa predstavili.
Namiesto hluku prišli s pokojom a radosťou. Boli to mladí priatelia zo spoločenstva Efata. Prišli, aby svedčili, že Boh
je dobrý. Postavili sa pred mladých a rozprávali svedectvá o tom, že Boh je dobrý Boh. Podelili sa o tom, ako Boh zmenil ich život, ako ich doslova zachránil.
A popritom nám títo Efaťáci aj zaspievali
piesne.
Nechýbalo ani evanjelizačné slovo
od Maťka, ktorý je tiež z Efaty. Hovoril
o tom, že Boh je naozaj živý. Spomínal
zázraky, ako boli ľudia zázračne uzdravení z rôznych fyzických chorôb. Hovoril
aj o vnútorných uzdraveniach a o tom, že
naša hodnota má cenu Ježišovej krvi, ktorá bola preliata za nás. Nezabudol pridať
myšlienku, že naša láska je taká veľká, ako
vieme ľúbiť našich nepriateľov.
Birmovancov sme nenechali len tak
sedieť celý čas. Vymysleli sme aktivitku.
Dostali malý papierik a mali naň napísať,

čo ich zväzuje, alebo aká je nepravda o ich
živote, ktorú si mysleli, mohli tam napísať
aj to, aké zranenie je v ich srdci. Keď to
napísali, papierik roztrhali a zahodili do
koša na znak toho, že už to vo svojom
živote nechcú. Už chcú len Boží pohľad
na vec. A tak sa v piatok ozývali kostolom
piesne chvál. Spolu sme sa modlili a radovali. A keď sa už blížil koniec evanjelizačného stretnutia, prišla výzva, aby sa
postavil ten, kto chce odovzdať svoj život
Ježišovi. Ako vstali prví odvážlivci, hneď
sa postavili aj ďalší, následne sme sa jedným hlasom pomodlili. Spoločne sme
odovzdali život Ježišovi. Spolu sme otvorili srdcia pre to, čo má Boh pripravené
pre nás.
Nakoniec sme sa modlili a hovorili slová uistenia pre mladých. Na záver nám
pán kaplán udelil požehnanie. Birmovanci sa pobrali domov. Animátorov, Efaťákov a ich priateľov čakalo v miestnosti
pod farou prekvapenie. Bolo tam občerstvenie od rodinného spoločenstva a super chutná pizza od pána dekana a pána
kaplána.
Zažili sme piatok plný Božej milosti.
Sme povzbudení a šťastní, že sme mohli
byť práve tu vo Varíne. Bol to krásny čas.
Dúfame, že do Varína znova čoskoro
zavítame. Mladí zo spoločenstva Efata –
Maťko, Sonička, Anežka, Maťka, Marek,
Ivka, Beátka a Filip pozdravujú v mene
celého spoločenstva Efata všetkých Varínčanov!
text: Martina Beniačová
foto: Radovan Vojčiňák
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Ako dopadla výprava pre družinu Jelene?
Sedem zdatných skautov
a jedna skautka sme 7. apríla
2018 skoro ráno opustili vyhriate postele a vydali sa za
dobrodružstvom. Nastal deň D – plánovaná a dlho očakávaná skautská výprava. V ruksakoch sme si niesli jedlo, vodu,
rôzne nástroje, nožíky, pílky, sekery, ale aj krabičku poslednej
záchrany, ktorá nemôžu skautom nikdy chýbať.
Rozdelili sme sa do dvoch skupín, každá skupinka sa musela starať a svoj kotlík a bandasku na vodu (cestou sme sa
striedali pri ich nosení). Stretli sme sa na Námestí sv. Floriána, odkiaľ sme sa vydali smerom k dvojkrížu. Cestou sme
neobišli ani starú dobrú železnú studničku, ktorá je, ako sme
zistili, vo veľmi zlom stave. Dohodli sme sa, že ju pôjdeme
vyčistiť a upraviť jej okolie. Voda v nej musí byť veľmi čistá,
nakoľko sme tu videli aj obojživelníka – salamandru škvrnitú. Ďalším bodom nášho programu bolo hľadanie skautských
palíc. Každý z účastníkov si našiel svoju vysnívanú palicu,
ktorá nás počas celého výletu sprevádzala a pomáhala nám.
Naša cesta ďalej smerovala do Kurskej doliny. Počasie nám
prialo a na oblohe nebol ani mráčik. Veci sme si rozložili neďaleko lesného potôčika, kde sme sa ako dve pracovné skupiny pustili do varenia obeda. Našim obedným menu boli varené zemiaky s opraženou slaninkou. V bruchu nám pomaly
začínali vyhrávať muzikanti, a tak sme sa pustili do varenia.
Kľúčové bolo zadelenie si funkcií. Každý mal niečo na starosti. Jeden kopal jamu na ohnisko, ďalší nosil kamene, iný
zas drevo na oheň, niekto hľadal Y-ky a palicu, na ktorej visel
kotlík nad ohňom. Počas príprav ohniska sme si postupne
ošúpali zemiaky, pokrájali na menšie kúsky a napokon uvarili vo vode. Po uvarení zemiakov každý člen skupinky vytiahol kus nádherne voňavej a prerastenej slaniny. Počas jej
smaženia sa nám neskutočne zbiehali slinky a nemohli sme
sa dočkať, kedy už bude táto dobrota hotová. Zhruba po hodine a pol bol obedík hotový. Všetci si pochutnali a vyhlásili,
že na skaute máme vždy tie najlepšie jedlá. Možno to bude aj
tým, že keď si niečo sami pripravíme, vieme si to viac vážiť
a vychutnať.
Po dobrom obede sme sa sadzami z kotlíka bojovo pofarbili ako indiáni a riadne sa vybláznili. Keďže skauti by mali žiť
v súlade s prírodou, a my sa toho snažíme pridŕžať zo všetkých síl, upratali sme po sebe všetok neporiadok a snažili sa
zanechať miestečko ešte v lepšom stave, ako keď sme sem prišli. Postupom času sa ukázalo, že nie každý sa dobre pripravil
na celodennú výpravu. Niektorým začala chýbať životodarná
tekutina – voda. Pobalili sme si teda všetky veci a vydali sme
sa ďalej. Cieľom nášho putovania bola prvá podborová skala.
Malou skúškou odvahy bolo prebrodenie studeného potoka
bosými nohami, pohodlnejší ho preskákali po kameňoch. Po
ceste sme natrafili na veľmi milú tetu, ktorá nám doplnila zásoby pitnej vody a nasmerovala nás kade sa máme vydať na
skalu. Bol to už iba kúsok, asi necelá hodina. Po dosiahnutí
vrcholu skaly sa nám naskytol nádherný výhľad na okolitú

krajinu. Chvíľu sme sa pokochali a vydali sa na cestu späť.
Spiatočná cesta bola dosť náročná, po celom dni bola väčšina
z nás už poriadne vyčerpaná. Okrem toho sme stále so sebou
niesli okrem batohov aj kotlíky a nádoby s vodou. Viacerí
sme kráčali už len z nohy na nohu a nevedeli sme sa dočkať
príchodu domov.
Okolo piatej podvečer sme dorazili späť. Poriadne vyšťavení a unavení, ale s kopou skvelých zážitkov, sme v skorých
večerných hodinách zaspávali opäť v teplých posteliach.
Marek
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4. ročník prechodu Suchý – Magura
Vždy najbližší víkend k 24. aprílu, sviatku sv. Juraja, patróna skautov, sa koná prechod zo Suchého na Kľačiansku
Maguru. Tento rok to vyšlo na sobotu 21. apríla. O 16-stej
hodine sme sa stretli pri fare, aby sme po hrebeni starohradskej doliny vystúpili na Chatu pod Suchým. Počasie
bolo po minuloročných usnežených ročníkoch priam
tropické. Hrebeňom sme si tak vykračovali v kraťasoch.
Na chate sme stihli nádherný západ slnka, je to niečo, čo
človek ešte dlho vníma a čoho sa nikdy nepreje. Celá tá

príroda neskutočne voňajúca po zime a pučiace listy na
stromoch a ich nová zelená farba nás prinútili pohybovať
sa po lese ako vzácnym hosťom, ktorým niekto dovolil
vkročiť do tejto nádhery. A tak si to neskutočne užívame.
Na chate nás privítala tradične milá obsluha. Naše žalúdky sme si dovolili potešiť parenými buchtami, kapustovou polievkou, klobáskou, štrúdľou, kto mal na čo chuť.
Postupne sa do chaty vrátili ešte dve skupinky prichádzajúcich turistov z hrebeňovky. Pri posedení hráme človeče
a po Katkinej výhre sa rozhodneme ísť do podkrovia a zaliezť do spacákov. Však sa treba aj vyspať, aby sme ráno
o šiestej vyrazili na Suchý! Keby sme vedeli, že bude takéto
teplúčko, asi by sme neriešili ubytko, ale prespali by sme
vonku. No čo, takto nás aspoň nezožrali medvede!
Ráno príjemných deväť stupňov a kopec na Suchý nás
ešte zahrial. Raňajky na vrchole – čo viac môžeme chcieť.
Martinka si fotí rastlinky na biológiu a my pri čakaní
obdivujeme tú nádheru. Zostup na Maguru je spestrený
snehom, tak si ho ešte užívame a ani nám nevadí, že nám
sem-tam vojde do topánok. Na Chate pod Kľačianskou
Magurou nás dobehol aj Peťo, ktorý vyrazil z Varína ráno,
aby s nami dokončil našu púť. Na ceste z chaty do Turčianskych Kľačian stretávame veľa turistov, bežcov a po chvíli
sa spontánne rozhodneme bežať aj my. Veľmi sa nám to
páči a ani sa nenazdáme a sme dole v dedine.
Chceme ísť na sv. omšu do Vrútok, a tak sa pýtame uja
vo dvore o skratke, lebo vieme, že nejaká je. Nakoniec
sa s ním dáme do reči a je z toho milý zážitok, lebo pán
vyrába fujary a gajdy. Na ulici sa tak rozozvučí fujara, na
ktorej prenádherne zahral. Na fujarách sú vyryté pocty
slovenskému výtvarníkovi Martinovi Benkovi a režisérovi
a hercovi Paľovi Bielikovi. A tak sme si aj čo to zopakovali. Dozvedeli sme sa, že fujary pochádzajú z Podpoľania a s veľmi milým pánom sme sa rozlúčili a vydali sa do
Vrútok. Po štyroch kilometroch sme tam dorazili. Pri kostole skladáme ruksaky a trošku oddychujeme. Pristavuje
sa pri nás pán farár aj pán kaplán a pýtajú sa, odkiaľ sme.
Keď sa dozvedajú, že z Varína, tak sme zrazu veľkí kamoši, však Peťo Franek tam pôsobil ako kaplán a Varín veľmi
dobre poznajú. Na začiatku sv. omše nás pán kaplán aj srdečne privítal ako Varínskych skautov a pútnikov. Bolo to
veľmi milé.
Domov sme sa z Vrútok vrátili už vlakom. Krásna akcia
s príjemnými ľuďmi, s ktorými som bola a s ktorými sme
sa stretli. Pred nami ešte nedeľné poobedie na oddych, na
prípravu do školy, upratanie si ruksakov a spacákov a na
vnímanie všetkých príjemných zážitkov zo 4. ročníka nášho skautského prechodu Suchý – Magura. ZDAR!
Polárka
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Škola informuje
Žiaci besedovali s úspešným olympionikom

Dekanátne kolo Biblickej
olympiády

Športové aktivity patria bezpochybne k zdravému životnému štýlu. Zimná olympiáda v Pjongčangu bola inšpiráciou
pre mnohých, ktorým nie je pohyb cudzí. A nielen „biele”
športovanie ponúka obľúbené disciplíny. Akýkoľvek šport,
ktorý nám prináša radosť a s tým spojenú cestu ku zdraviu,
je tá správna voľba.

Preto sme chceli žiakom predstaviť športovca, ktorý sa venuje behaniu a chôdzi celý život. V spolupráci s Olympijským
klubom v Žiline sme zorganizovali besedu so slovenským atlétom Petrom Tichým, ktorý sa od svojich desiatich rokov
venuje bežeckým aktivitám – maratónskemu behu (42 195
m), ultramaratónskemu behu (100 km) a športovej chôdzi
(50 km). Okrem toho bicykluje a pláva. V súčasnosti má 49
rokov a za sebou nemalé úspechy na slovenskej, medzinárodnej a svetovej úrovni. Reprezentoval Slovensko na Olympiáde
v Atlante v roku 1998 a v Sydney v roku 2000. Získal svetové prvenstvo v rokoch 1998, 2000 a 2002 a ocenenie Chodec
roka. Okrem toho je držiteľom nespočetných trofejí a medailí
v spomínaných bežeckých disciplínach.
Atlét Peter Tichý prišiel medzi našich žiakov, aby sa s nimi
podelil o zážitky zo športového života a bol inšpiráciou pre
nasledovníkov z radov mladej generácie. Porozprával im
o svojich cestách k úspechu, tréningoch, o športových priateľoch a hlavne o pocite šťastia, ktorý mu prináša šport. Rozhovoril sa o krajinách, ktoré navštívil. Poukázal na to, aké
dôležité je učiť sa jazyky, aby sa mohol dorozumieť vo svete.
Beseda bola spojená s kvízom o olympiáde a športe. Otázky si pre deti pripravil predseda Olympijského klubu v Žiline
Michal Staňo, ktorý prišiel na besedu spolu s Petrom Tichým.
Tých, ktorí vedeli správne odpovedať, odmenil krásnymi cenami. Žiaci si pre hostí pripravili výkresy so športovou tematikou, za ktoré dostali taktiež odmenu.
Rozprávanie dlhoročného športovca žiakov zaujalo, na
množstvo otázok dostali zaujímavé odpovede. No a koľko žiakov sa inšpirovalo rozprávaním úspešného športovca
k vlastným športovým aktivitám? To ukáže budúcnosť.
Mgr. Ľubica Brennerová

ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Vo Varíne v spolupráci s Biskupským úradom v Žiline usporiadali dňa 22. marca Biblickú
olympiádu pre školy Varínskeho dekanátu. Zapojili sa Stráňavy, Teplička nad Váhom, Brodno, Belá, Dolná Tižina a Varín. Súťažilo sa v trojčlenných družstvách. V šiestich kolách si
zmerali vedomosti z knihy Genezis a Evanjelia podľa Marka.
Súťažiacich sprevádzali katechéti, ktorí sa stretli zase po roku.
Priateľskú atmosféru vytvárala aj návšteva pána kaplána
a dekanov z Varína a z Dolnej Tižiny.
Cieľom súťaže bolo podnietiť žiakov k štúdiu Biblie a na
základe poznania biblických príbehov pochopiť odkazy Božieho slova pre každodenný život.
Žiaci svojimi vedomosťami ukázali, že sa vedia orientovať
vo Svätom Písme, poznajú nielen základy, ale aj posolstvo
a ducha Svätého Písma. Najvyšší počet bodov získali žiačky
z Dolnej Tižiny, ktorá postupuje do diecézneho kola. Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za účasť a tešíme sa na
ďalší ročník.
ZS

Žiaci 3. ročníka absolvovali základný plavecký kurz
Žiaci 3. ročníka základnej
školy absolvovali v dňoch od
19. do 23. marca 2018 základný
plavecký kurz v Mestskej krytej
plavárni v Žiline. Každý deň sa
deti počas kurzu veľmi tešili.
Našim žiakom sa venovali inštruktori z plaveckej školy Nereus.
V prvý deň kurzu boli deti
rozdelené do šiestich skupín. Naučili sa nové plavecké spôsoby, ponárali sa a lovili predmety, splývali, trénovali opakované výdychy, plávali pomocou plaveckých dosiek. Posledný
deň plaveckého kurzu deti získali mokré vysvedčenie s foto-
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grafiou, spoločne sa vyhrali s vodou, zabávali sa v nej, plávali pomocou plaveckých pomôcok, šmýkali sa po šmýkačke,
skákali na nohy do vody.
Chceli by sme sa poďakovať v mene žiakov tretieho ročníka pani riaditeľke PaedDr. Monike Filovej, pánovi riaditeľovi plavárne Radoslavovi Zimovi, rodičovskému združeniu,
pánovi Jánovi Hodoňovi, ktorí nám umožnili zúčastniť sa
plaveckého kurzu. Ďakujeme plaveckým inštruktorom za ich
starostlivosť o žiakov a plavecké zručnosti, ktoré deti nadobudli.
Mgr. Natália Martošová, Mgr. Katarína Dominiaková

Ľudová hudba a folklór nie sú žiakom cudzie
Žiaci 1. aj 2. stupňa našej školy si pripomenuli hodnotu nášho kultúrneho
dedičstva, ktorou je folklór a ľudová
hudba. V stredu 11. apríla 2018 nám
vybraní žiaci zo všetkých triednych speváckych kôl vytvorili príjemné poobedňajšie posedenie pri ľudovej hudbe a speve v rámci školského
kola Slávik Slovenska 2018. V interpretácii boli rozdelení do
dvoch súťaží, a to spev a hra na hudobný nástroj. O tohtoročnú účasť nebola ani tento rok opäť núdza. Z triednych
kôl bolo do školskej súťaže vybraných 71 žiakov. Porota mala
neľahkú úlohu vybrať tých najlepších, pretože naši speváci
a muzikanti boli výborne pripravení. O tom, že ľudová pieseň je ich srdcu blízka, presvedčili nielen pani učiteľky, ale aj
ostatných spolužiakov a divákov.

Atmosféra bola výborná, rodičia a starí rodičia boli súťažiacim morálnou oporou. Všetci hudobníci zvládli trému na
jednotku a podali krásne spevácke a inštrumentálne výkony.
Po hlavnom prednesení všetkých ukážok si žiaci vytvorili ľudovú veselicu a čakanie na vyhodnotenie víťazov si tak spestrili spevom ľudových piesní, ktoré zahrali na heligónkach
či klávesoch. Hudobný repertoár našich žiakov je zrkadlom
toho, že im ľudová kultúra nie je cudzia a veríme, že sa aj naďalej bude zveľaďovať a rozvíjať. Súťažiaci boli v kategóriách
ľudový spev a hra na hudobný nástroj rozdelení podľa tried
od prvého po šiesty ročník.
Všetkým víťazom a zúčastneným gratulujeme a tešíme sa
na budúcoročnú školskú súťaž Slávik 2019.

Jánošík – hrdina, alebo…

U Jánošov, pred jeho sochou v Terchovej či múzeom. Deti sa
zapojili aj do kategórie Som spisovateľ, novinár. Kvíz o Jánošíkovi v kategórii Som znalec jeho života a činov potrápil mnohých žiakov a málokomu sa ho podarilo vyriešiť bez chýb.
Napriek tomu, že sme vyhlásili víťazov v jednotlivých kategóriách, nebol nikto v tejto súťaži porazený, pretože podľa
slov samotných žiakov, ich okrem dobrého pocitu z vykonanej práce tešil aj obdiv ich diel zo strany ostatných spolužiakov. Najvydarenejšie diela boli vystavené v priestoroch školy
a ocenení žiaci si odniesli okrem diplomov aj Jánošíkov poklad – truhličky naplnené čokoládovými dukátmi.
Mgr. Jana Mikolajová

Pri príležitosti 305. výročia úmrtia Juraja Jánošíka bola
v marci tohto roku vyhlásená školská súťaž Jánošík – hrdina,
alebo…, ktorú sme vyhodnotili 13. apríla 2018.
Cieľom súťaže bolo podnietiť u detí záujem o históriu
nášho terchovského regiónu a zároveň rozvíjať ich tvorivosť, kreativitu, samostatnosť, schopnosť hľadať informácie
a následne ich spracovať či už v písanej, alebo elektronickej
podobe. Žiaci mali možnosť zapojiť sa do viacerých kategórií,
pričom najpočetnejšie zastúpenie mala kategória Som maliar,
v rámci ktorej deti maľovali, kreslili portrét Jánošíka, jeho
družinu, ale i dobu, v ktorej žil. Veľmi milo
nás prekvapili výtvory žiakov v rámci kategórií
Som sochár a Som remeselník, v ktorých predviedli nielen svoju zručnosť, ale najmä nápaditosť, kreativitu a originálnosť.
Zaujímavé a obsahovo hodnotné boli i vypracované projekty v rámci kategórie Som
cestovateľ či počítačové prezentácie v kategórii
Som počítačový expert, v ktorých sa žiaci zameriavali najmä na zaujímavosti zo života Jánošíka. Najmilšie výtvory vznikli v kategórii Som
fotograf, v rámci ktorej sa deti odfotili i s rodičmi pred rodným domom Jánošíka v osade

Mgr. Natália Martošová
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Pošta s poďakovaním do neba

Vyšší vek nás chtiac-nechtiac privádza k spomienkam, sumarizovaniu,
hodnoteniu a vďačnosti Pánu Bohu.
S príchodom roku 2018 sa v spomienkach vraciam k 1. júnu 1996,
bude to už 22. výročie odchodu do
určite blaženej večnosti veľmi vzácnej
osoby Majky Androvičovej, narodenej
v roku 1947. Jej angažovanosť v organizovaní rôznych akcií sa podpísala
na živote mladých dievčat a chlapcov

z Varína za čias komunizmu. Zorganizovať v tých časoch duchovné cvičenia
znamenalo maximálne nebezpečenstvo pre organizátora aj exercitátora.
Hrozilo za to väzenie.
Majka mala veľkú odvahu a v roku
1969 zabezpečila skupine dievčat duchovné cvičenia s pátrom Porubčanom v Strečne a chlapcom z Varína
na Vianoce v roku 1971 v Martine. To
bolo NIEČO – zážitok na celý život.

Záleží len na každom účastníkovi, ako
takéto dni duchovných cvičení zužitkuje vo svojom živote.
Majka, zo srdca Ti ďakujem za všetkých, ktorým si pomohla priblížiť
nebo už tu na zemi.
VA

73. výročie oslobodenia obce Varín
Príchod frontovej vravy mohli obyvatelia Varína pocítiť už
v januári 1945, keď sa do dediny presunuli nemecké frontové
jednotky. Nemecké jednotky (v radoch armády sa nachádzali
aj rakúski rodáci), obsadili budovu školy, krčmy a niektoré
byty. Okamžite sa začala budovať obrana tamojšej oblasti.
Obyvatelia Varína boli nútení pomáhať budovať obranné
postavenia ako sú bunkre, zákopy alebo prekážkové jamy.
Miestni obyvatelia odmietali podporovať úsilie okupantov
a časť obyvateľov prešla do ilegality na stranu miestnych partizánov.
V apríli 1945 prišli Nemcom posily z radov spojencov, t. j.
maďarské a rumunské oddiely. Rumuni boli poslaní do Terchovej. Keď obyvatelia Varína začuli dunenie diel a streľbu,
začali sa skrývať v pivniciach, okenice zatarasili doskami
alebo plechom. Nemecké vojská sa snažili zadržať nepriateľa
v Strážovských vrchoch, ale po ťažkých bojoch začal Wehrmacht aj z týchto pozícií ustupovať. Cesta na Varín a Žilinu
bola voľná. Vo Varíne sa taktiež nachádzali zásoby munície
(išlo hlavne o panzerfausty) a kone pre Wehrmacht, takže sa
nemecká armáda musela presunúť a pokúsiť sa viesť ďalšie
zdržiavacie boje v tomto priestore. Wehrmacht, ktorý mal
svoje velenie na píle, začal s ničením miestnej infraštruktúry.
Armáda vyhodila do vzduchu železničný most cez Varínku

a trať preorali. Varínsky most pri fare, ktorý plánovali Nemci
vyhodiť do vzduchu, zachránil pred zničením vládny komisár, ktorý prosbami presvedčil nemecké velenie a to následne
od plánu odpálenia mosta ustúpilo.
Najväčšie škody boli spôsobené delostreleckými granátmi,
ktoré usmrtili na námestí okrem príslušníkov Wehrmachtu aj
obyvateľov Varína, takisto bola delostreleckým granátom zasiahnutá fara. Nemci pri ústupe zrekvírovali zostávajúce kone
a dňa 27. apríla 1945 opustili obec Varín. NKVD si zriadilo
sídlo na miestnej fare. Následne na ďalší deň sa zriadil MNV
a začalo sa so sumarizáciou vojnových škôd. Život v obci sa
mohol po päťmesačnej okupácii vracať do starých predvojnových koľají. Sovietska armáda začala ďalej postupovať v smere
na Žilinu. Dňa 1. mája opustili Varín posledné jednotky ČA.
Na počesť padlým vojakom ČA bola na námestí vo Varíne
postavená socha sovietskeho vojaka.
Obci Varín boli spôsobené škody vo výške 4 581 064 Kčs.
O tieto náhrady žiadalo 293 žiadateľov vrátane občanov
a podnikov.

Peter Sušienka

zdroj: ŠA Žilina, f. Zbierka kroník a pamätných kníh,
Kronika Varín, rok 1945
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Krížovka
Pomôcky:
Avidom,Mi Izraelský
, aurit, Zak, skladateľ
batea, Po,

Vylúštený text tajničky pošlite alebo odovzdajte do
25. mája 2018 na adresu redakcie alebo pošlite mailom na
adresu: varincan@varin.sk
Nezabudnite uviesť svoje meno a adresu.

…smutnému človeku daruj kúsok svojho srdca.

Výherca: GABRIELA KEBLÚŠKOVÁ
Srdečne blahoželáme.

Na svete je veľa ciest… (záver v tajničke).
1. časť
tajničky

Úžitok

Varínčan

Cit. prekvapenia

2. časť
tajničky

Otravné
látky

Nádrž
na vodu
Vápnik
(zn.)
Tzv. zubné
zlato
Vzduch,
po grécky

Darovaná
vec

Okolíkatá
rastlina

Vrch na Islande

Planétka

Cit. veselosti

Robil
balíky

Štvorček
Ľadovcový
(typ.)
nános
Meno her(geol.)
ca Pacina

Ženské
meno
Dával rady
Prerážajú

Ázijské
kyslé
mlieko

Alegória
Zabával
Tanečnica
v balete

Vlhčil
rosou

Dobýval
zo zeme
Japonský
ostrov

Dymil

Koralový
ostrov

Varínčan

Udelil

Robil lov
Cit. údivu

Poľoval

Ťaví kríženec

Zdvih nohy
pri tanci

Živil

Rozmeriaval

Typ ruských lietadiel

Chytil
(kniž.)

Matka

Miska zlatokopov

Úkaz
Číslovka

Lúpil
(expr.)

Balil
(hovor.)
Doslovný
odpis

Zvestoval
(kniž.)
Jazdecká
prekážka
Zadná časť
Úhor,
po anglic.

Ruský klavirista

Listnatý
strom

Hrana
(hovor.)

Mys v Malajzii

Čín. ženské meno

Kilopascal
(zn.)

České
mesto

Kožná
výstelka

Dutina
(lek.)

Maďarská
rieka

Varínčan

Omámia
(expr.)

Ujec
(hovor.)

Modla

Správne znenie tajničky z č. 4/2018:

Meno Ireny

Vôňa
(odb.)

Akože

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 10 €
Na svete je veľa ciest...(záver v tajničke)

Autor:
Jozef
Blaho

Značka
fotoaparátov

Mužské
meno

Stroj na lisovanie

Lesklý
náter

Maďarský
bubon

Morská
ryba

Tam

Parafa
anonyma

Popíjaj

Ženské
meno

Meno
Otílie

Zn.
nemec.áut

Obrnené
vozidlo

Usadenina
na dne

Udierala

Šľahala
(expr.)
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DEŇ MATIEK
oslávime spoločne vo Varíne

v nedeľu 13. mája 2018
o 16.00 hod.
na Námestí sv. Floriána
(v prípade nepriaznivého počasia v kinosále)

V programe vystúpia:

Dychová hudba Varínčanka
Varínske mažoretky

žiaci a deti
zo ZŠ s MŠ Ondreja Štefku
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