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POZVÁNKA NA O5 ZAPOJENÍ + POUKAZ
POZNÁTE VÝZNAM KOMPOSTOVANIA BIOODPADU?
Z PODUJATÍ V OBCI
NOC OSCAROV V NAŠEJ KINOSÁLE
FASCINUJÚCI SVET HMYZU
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Aj tento rok Vás všetkých pozývame na jedinečný koncert
varínskych kapiel o5 zapojení, ktorý sa uskutoční v sobotu 16.
júna od 15.00 na Námestí sv. Floriána vo Varíne. Ani tento rok
nebude chýbať kvalitná hudba, zábava, priateľské stretnutia,
pohodové posedenia pri chutnom občerstvení a záverečná

diskotéka. Do každého výtlačku júnového čísla mesačníka Varínčan sme pre Vás vložili darček – poukaz na občerstvenie.
S týmto poukazom si počas podujatia môžete zdarma vyzdvihnúť občerstvenie, ktoré pre Vás zabezpečila Obec Varín. Dovidenia v sobotu, 16. júna o 15. hodine na Námestí sv. Floriána!

Tak, ako vlani, aj tento rok sa na
prelome letných mesiacov
uskutočnia

DENNÉ PRÁZDNINOVÉ VÝLETY

pre deti.
Bližšie informácie nájdete už čoskoro
na webovej stránke obce, na plagátoch a na Facebooku.
Slovenská striedačka počas májových Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa konali v Dánsku. Vľavo hore štátna vlajka
s nadpisom VARÍN, ktorú tam umiestnili verní fanúšikovia z Varína. Ďakujeme .
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Spoločenská rubrika
Narodili sa:

Spomienky

Šimon Ištok
Dominika Kadašiová
Elizej Škrobák
Nela Chovancová

Zosobášili sa:
Vladimír Mahút a Mgr. Lenka Vrzgulová 21. 04. 2018
Ing. Ľuboš Novák a Mgr. Kristína Homolíková 28. 04. 2018
Michal Čermák a Martina Bugáňová 05. 05. 2018
Ing. Martin Výbošťok a Mgr. Ivana Michelová 19. 05. 2018

Jubilanti v júni
Anton Brežný
92
Mária Stehlíková
89
Amália Franeková 
87
Kristína Šimlíková 
85
Mária Rendeková 
85
Magdaléna Vráblová 84
Pavlína Ševčíková 
84
Margita Tomašovská 84
Ladislav Mestický 
82
Mária Janíková
81
Pavol Haluška
81
Adam Kapasný 
80
Helena Muráňová 
77
MUDr. Edita Staníková  77
Ing. Eva Prekopová 
76

Marta Cabadajová 
Pavol Piš 
Valéria Cvachová 
Božena Cvachová 
Alojzia Kabatiarová 
Ján Vojtek 
Valéria Androvičová
Emília Belová 
Gabriela Mikulová 
Marián Gábor 
Mária Satinová 
Ján Bohačiak 
František Jacko
Ján Novák 
Mária Synáková 

74
73
73
73
73
73
73
71
71
70
70
70
70
70
70

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

Opustili nás:
MVDr. Dobromír Skutecký
Ján Štefanatný
Margita Chovanová
Ing. Vladimír Paňák
Margita Marčeková

* 23. 08. 1948
* 10. 05. 1938
* 07. 10. 1942
* 16. 10. 1949
* 21. 12. 1924

† 09. 05. 2018
† 12. 05. 2018
† 13. 05. 2018
† 14. 05. 2018
† 23. 05. 2018

Pani učiteľka so svojimi študentmi z literárneho krúžku
Dňa 4. mája 2018 sme na poslednej ceste odprevadili pani
učiteľku Mgr. Jozefu Galčíkovú, ktorá zomrela 30. apríla 2018
po krátkej chorobe v Žiline.
Mgr. Jozefa Galčíková sa narodila 21. 12. 1946 v Hornej Marikovej. Celý svoj život s manželom a rodinou prežila v Žiline.
Ako začínajúca učiteľka nastúpila na ZŠ v Papradne a po roku
odišla učiť do Dolnej Tižiny. Jej stálym pracoviskom sa stala
základná škola vo Varíne, kde pracovala 37 rokov. Vyučovala
slovenský jazyk a občiansku výchovu. Veľa rokov viedla literárny krúžok.
Od roku 1991 pracovala ako zástupkyňa riaditeľky školy.
Svoju prácu vykonávala svedomito. Ako učiteľka slovenského
jazyka a literatúry vštepovala žiakom lásku k rodnej reči, učila
správnemu vyjadrovaniu a pravopisu celú jednu generáciu detí
vo varínskej škole. Rozvíjala u žiakov ich schopnosti a viedla ich
k tomu, aby sami tvorili. Jej zásluhou bola na Základnej škole
Ondreja Štefku vo Varíne vydaná zbierka vlastnej tvorby žiakov
pod názvom A môžem ďalej rásť. Pani učiteľka Galčíková bola
náročný a zároveň láskavý a spravodlivý pedagóg. Mala u svojich žiakov prirodzenú autoritu, rešpektovali ju. Spomienka na
dobrú učiteľku ostane natrvalo v mysliach a spomienkach jej
bývalých žiakov.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili poslednej rozlúčky s Mgr. Galčíkovou, ktorá sa konala v Hornej Maríkovej.
Nech odpočíva v pokoji.
AP

Vo štvrtok 9. mája poobede sme sa dozvedeli veľmi smutnú
správu. Zomrel náš kamarát Mirko Skutecký. Veľká a neopísateľná bolesť a smútok naplnili naše srdcia. Správa sa rýchlo
šírila po našej obci a po okolí. Mnohí ho poznali, vážili si ho
a mali ho úprimne radi. Veľká bolesť prenikla najmä nás, jeho
kamarátov, s ktorými prežil obdobie mladosti i zrelého veku.
Mirko bol medzi nami nepísaným lídrom a osobnosťou v hudobnom i súkromnom živote.
Drahý Mirko, ťažko hľadáme slová, ktoré zmiernia náš žiaľ
a žiaľ Tvojich najbližších. My, hudobníci z varínskej dychovky, členovia hudobných skupín a hudobníci Tvojej kapely, si
ešte viac v tejto chvíli uvedomujeme, aký si bol pre nás naozaj
vzácny človek. Lúčime sa s tebou, Tvoji kamaráti a kým budeme žiť nikdy nezabudneme na všetko, čo si nám tak nezištne
dával a zanechal. Zbohom, drahý Mirko, zbohom, zbohom
a do videnia…
kamaráti a hudobníci z Varína
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Poznáte význam kompostovania bioodpadu?
Téma triedenia biologicky rozložiteľného odpadu a jeho
kompostovania je v našej spoločnosti neustále spomínaná,
avšak v praxi sa stretávame s nesprávnym a mnohokrát aj so
škodlivým nakladaním s týmto druhom odpadu. V tomto príspevku si povieme, aké sú pozitíva a negatíva pri triedení biologicky rozložiteľnom odpade.
Pod pojmom biologicky rozložiteľný komunálny odpad
(BRKO) si môžeme predstaviť akýkoľvek odpad, ktorý podlieha anaeróbnej a aeróbnej dekompozícii, teda ktorý sa rozkladá
pôsobením mikroorganizmov a iných pôdnych organizmov za
prítomnosti kyslíka a v istých fázach aj bez prítomnosti kyslíka.
Biologicky rozložiteľný odpad tvorí kuchynský odpad z domácností (zvyšky a šupy zeleniny a ovocia, zvyšky jedál, kávová
usadenina, papierové obrúsky, škrupiny vajec a pod.), pozberové zvyšky zo záhrad a polí (pokosená tráva, lístie, seno, zvyšky
rastlinných plodín, odrezané časti konárov zo stromov a krov,
drevný popol, exkrementy hospodárskych a domácich zvierat,
ako aj ich srsť či perie), odpad z údržby verejnej zelene a záhrad, rozložiteľný odpad z cintorínov, ale aj papier a kartón.
Biologicky rozložiteľný odpad tvorí najväčšiu časť komunálneho odpadu (až 38 %), a preto mu treba venovať väčšiu pozornosť. V domácnostiach ho produkujeme viac ako odpad z plastov, papiera, kovov, či iného odpadu.
Netriedením biologicky rozložiteľného odpadu prispievame k znečisťovaniu životného prostredia a k zhoršeniu zdravotného stavu obyvateľstva
Nevytriedený (zmesový) komunálny odpad obsahujúci aj
biologicky rozložiteľný odpad je charakteristický rôznorodým
zložením a rozličnou špecifickou hmotnosťou.
Keď sa biologicky rozložiteľný odpad dostane spolu s komunálnym odpadom na skládky odpadov, biologicky rozložiteľný odpad prispieva vo vnútri skládok pri anaeróbnych
podmienkach k rôznym škodlivým a nebezpečným reakciám.
Výsledkom je únik výluhov do povrchových a podzemných
vôd, únik toxických výluhov do pôdy a geologického prostredia. Veľakrát dochádza k tvorbe tzv. skládkového plynu, ktorý
svojím zložením odpovedá skleníkovému plynu (metán, oxid
uhličitý). V odbornej literatúre sa dlhodobo objavujú štúdie
o vplyve skládok komunálneho odpadu, ako aj štúdie o vplyve
znečisteného životného prostredia na zdravie ľudí.
Jednoducho povedané, ten, kto netriedi biologicky rozložiteľný odpad, ako aj iné komodity, prispieva k tvorbe výluhov
organických látok pochádzajúcich zo skládok, ktoré znečisťujú samotné zložky životného prostredia a zároveň prispieva
k tvorbe skleníkových plynov a, samozrejme, prispieva k výskytu závažných ochorení.
Ďalším zo spôsobov nakladania je spaľovanie biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov. Či už v spaľovniach
odpadov, alebo pálenie na záhradách a v domácnostiach, má
tiež negatívny dopad na životné prostredie a zdravotný stav
obyvateľstva. Biologicky rozložiteľný odpad má vysokú vlhkosť
a obsah solí, pri spaľovaní sa vytvárajú toxické plyny (dioxíny).
Biologicky rozložiteľný odpad je druhým najvýznamnejším

zdrojom chlóru (okolo 17 %) v komunálnych odpadoch. Často
vzniká vysoko agresívna kyselina chlorovodíková, nebezpečné
chlórované uhľovodíky, furány. Pri pálení biologicky rozložiteľného odpadu na verejných a súkromných pozemkoch a v domácnostiach vznikajú škodlivé plyny, hlavne oxid uhoľnatý
(CO), dechtové látky a jedny z najnebezpečnejších látok – rakovinotvorné dioxíny.
Triedením a kompostovaním biologicky rozložiteľného
odpadu zlepšujeme kvalitu životného prostredia a pôdy, znižujeme dopady klimatickej zmeny a sucha, neprispievame
k devastácii chránených rašelinísk, šetríme naše finančné
zdroje atď.
Triedenie a kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu
má viac výhod a pozitív pre naše životné prostredie, zdravotný
stav obyvateľstva a aj pre našu peňaženku. Kompostovaním biologicky rozložiteľného odpadu vyrobíme prírodný produkt –
kompost, ktorý je vysoko kvalitným organickým hnojivom.
Keď takéto organické hnojivo aplikujeme do pôdy, vraciame
pôde organickú súčasť, ktorá má nesmierny význam napr. pri
tvorbe úrody, pri živinovom, vodnom a tepelnom režime pôd.
Organická zložka pôdy (aj pridaný kompost) má zásadný vplyv
na ekologické funkcie pôdy (napr. lepšie pútanie živín a vody,
zlepšenie priepustnosti vody v pôde, lepšie tlmenie kyslých
dažďov atď.). Pridávaním organickej hmoty sa zlepšuje kvalita
pôdy a dosahuje sa zabudovanie oxidu uhličitého do pôdy. Výrobou a pridávaním kompostu sa zaslúžime o skvalitnenie a zúrodnenie pôdy, keďže vo svete, ale aj na Slovensku rapídne ubúda organická hmota v pôdach. Vplyvom úbytku organických
látok v pôde (neustály odber úrody a nepridávanie organickej
hmoty do pôdy, erózia a pod.) sa znižuje schopnosť infiltrácie
vody v pôde a zvyšuje sa povrchový odtok a tým sa urýchľuje
erózia pôdy.
Výrobou kompostu prispievame napr. k boju proti degradácii pôd, zachovávame produktivitu pôd, znižujeme používanie
chemických hnojív v poľnohospodárstve a v záhradách, ako aj
na verejných priestoroch a zvyšujeme schopnosť pôdy zadržiavať vodu.
Organická hmota v pôde hrá dôležitú úlohu pri ohrievaní
prízemnej vrstvy atmosféry, a teda vplýva aj na vývoj počasia
v danej krajine. Recykláciou biologicky rozložiteľného odpadu
a kompostovaním možno prispieť k účinnejšiemu boju proti
zmene klímy, k účinnejšiemu boju proti suchu, ktoré nás v poslednej dobe výrazne ovplyvňuje.
Kompostovaním biologicky rozložiteľného odpadu a výrobou kompostu prispievame k ochrane chránených území, ktorými sú aj rašeliniská. Sú to dôležité a medzinárodne chránené
biotopy, kde žijú vzácne a unikátne druhy chránených rastlín
a živočíchov. Zmenou spôsobu nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom (výrobou kompostu a z nich pripravených
pestovateľských substrátov) môžeme aj my znížiť dopad ťažby
rašeliny na životné prostredie a plnohodnotne nahradiť rašelinu.
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Kompostovanie má aj ekonomické výhody
Správne zvolená forma a technológia nakladania s biologicky
rozložiteľným odpadom môže pre obec a jej obyvateľov priniesť
aj značné finančné úspory (napr. zníženie poplatku za odvoz
a likvidáciu komunálneho odpadu na skládky). Ďalším prínosom môže byť ušetrenie finančných prostriedkov občanov našej
obce pri nákupe hnojív alebo pestovateľských substrátov. Uprednostnením používania kompostu ako prírodného hnojiva si môžeme efektívne skrášliť našu obec, ekologicky podporiť výsadbu
a udržiavanie verejnej zelene v obci a v neposlednom rade ekologickým spôsobom pestovať úžitkové a okrasné rastliny v našich záhradách a domácnostiach.
Legislatívne aspekty kompostovania
Už od 1. januára 2006 podľa starého zákona o odpadoch bolo
zakázané spaľovanie suchého lístia, drobných konárikov a ostatného odpadu zo záhrad a domácností.
Podľa § 13 v súčasnosti platného zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa zakazuje
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom,
e) zneškodňovať skládkovaním vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, biologicky rozložiteľný
odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného
odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
g) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad
s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods.
1 písm. b),
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h) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo
vykurovacích zariadeniach v domácnostiach.
Nový zákon o odpadoch teda prináša zákaz skládkovania
a spaľovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
Aj my, bežní občania našej obce, môžeme pomôcť k ochrane
životného prostredia a k ochrane nášho zdravia ako aj ostatných
ľudí. Pevne verím, že v našej obci sa každý zapojí do triedenia
a kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu a prispeje
tým ku skvalitneniu nášho životného prostredia, k zlepšeniu
zdravotného stavu našich obyvateľov, k ochrane chránených
území (rašelinísk) a neustále si budeme vytvárať organické hnojivo – kompost, ktorého aplikáciou prispejeme ku skvalitneniu
pôdy, oživenie pôdneho ekosystému, zvýšenie množstva organickej hmoty v pôde, bez ktorej by na Zemi nebol možný život
a na neposlednom mieste si ušetríme finančné prostriedky.
Preto biologicky rozložiteľný odpad:
- NEVHADZUJME do zmesového komunálneho odpadu –
neskončí na skládkach komunálneho odpadu,
- NEPÁĽME – obmedzíme obťažovanie dymom, zamedzíme
vzniku zdravotného rizika,
- NEUKLADAJME ho na miesta, ktoré nie sú na to určené –
zamedzíme tvorbe čiernych skládok.
Dúfam, že správnym triedením a kompostovaním biologicky
rozložiteľného odpadu výraznou mierou prispejeme k zvýšeniu
recyklácie komunálneho odpadu nielen v našej obci, ale aj na
celom Slovensku.
RNDr. Michal Ďuriš, PhD.
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Z podujatí v obci
Oslava Dňa matiek
vo Varíne
V nedeľu 13. mája sme na našom krásnom Námestí sv. Floriána spoločne oslávili významný sviatok – Deň matiek. Na
začiatku sa všetkým mamám prihovoril a zablahoželal starosta obce Ing. Michal Cvacho. Svoju premiéru tu zažila úplne
nová tribúna, ktorú svojimi vystúpeniami pokrstila Dychová
hudba Varínčanka, viacerými vydarenými vystúpeniami deti
a žiaci zo ZŠ s MŠ Ondreja Štefku pod vedením pani učiteliek, úspešné Varínske mažoretky a dievčatá z tanečného
krúžku. Nechýbal šikovný moderátor, kvet pre každú maminu a milé prekvapenia, ktoré vznikli na tvorivo-kreatívnom
krúžku. O bezchybné ozvučenie sa postaral DJ Rudy. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a drahým mamám ešte raz, všetko
najlepšie!
jt

Deti oslávili svoj sviatok hrami a zábavou
Tohtoročné oslavy Medzinárodného dňa detí vo veľkej miere ovplyvnilo počasie.
V nedeľu na obed nám meteorológovia zo SHMÚ poskytli
aktuálnu predpoveď počasia
pre našu obec – dážď a výstraha prvého stupňa pred búrkou
s bleskami neveštili nič dobré.
Podobne vyzerali ďalšie iné
predpovede počasia a aplikácie. Z bezpečnostných dôvodov sme oslavy Dňa detí presunuli dnu do kinosály. Riskovať,
že niekde v parku udrie blesk,
by nebolo rozumné.
Program bol teda ukrátený
o viaceré hlavné ťaháky a rôzne stanovištia. Všetko, čo sa
dalo, sme teda presunuli dnu.
Aj napriek tomu sa prišlo zabaviť približne 160 detí aj s rodičmi. Na úkor všetkých možných
predpovedí však bolo najvtipnejšie to, že sa postupne vyčasilo a podvečer bolo ideálne
počasie.
Po úvodnej registrácii si deti
mohli zasúťažiť na viacerých
stanoviskách, kde predviedli svoju šikovnosť a zručnosť.
Veľkým ťahákom bolo maľo-

Šťastný výherca tomboly

Maľovanie na tvár išlo na dračku

vanie na tvár, na ktoré bolo
treba vystáť dlhý rad. Kresby sa
deťom veľmi páčili, máloktoré
dieťa odchádzalo domov s nepomaľovanou tvárou. Spolu
s úsmevom na tvári tak bolo
zrazu v kinosále množstvo
vtipných zvieratiek.
Po celý čas hral do nálady DJ,
deti sa učili nové tance, nafukovali balóny, naháňali bubliny
z bublifuku, hrali sa a tancovali. Nechýbala ani cukrová
vata, stroj sa opäť raz zapotil.
Odmenou za súťaženie boli pre deti sladkosti, ktoré poskytol Supermarket Tesco vo Varíne, za čo
ďakujeme. Deti si mohli domov odniesť hodnotné materiály, ktoré pre nich poskytli p. Hruškovic
a Správa Národného parku Malá Fatra, za čo im
tiež ďakujeme.
Každý oslávenec dostal pri odchode balík sladkostí a poukaz na zmrzlinu, ktoré pre deti zabezpečila Obec Varín. Na záver vylosoval starosta
obce Ing. Michal Cvacho výhercov tomboly. Ceny
do tomboly venoval p. Dupkala z internetového
cyklistického portálu bikepoint.sk, za čo mu ďakujeme.
Za pomoc pri organizácii ďakujeme varínskym
skautom zo 152. zboru Javorov a všetkým, ktorí sa
pričinili o zdarný priebeh podujatia.
jt
foto vt
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Tradičné stavanie mája
v podaní MO MS vo Varíne
Máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový
alebo brezový, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom, symbolom na jar
sa obnovujúcej prírody.
Nie každý vie, že máje boli známe už v období staroveku, kedy
ich ľudia dávali pred svoje domy ako ochranu pred zlými duchmi
a chorobami. Poľnohospodárom mala májová zeleň zase priniesť
dobrú úrodu. Od 15. storočia sa máje stavali už aj v strednej Európe, v týchto končinách však slúžili ako istý prejav úcty. Od tejto myšlienky sa májová tradícia prirodzene vyvinula do podoby,
v akej ju poznáme aj dnes.
Máj je nielen krásny, čo do lásky dvoch zaľúbených ľudí, čo do
prebúdzania sa prírody, rozkvitnutých orgovánov, narcisov a tulipánov, no v tomto období ožívajú tradície našich predkov – stavanie májov. Tieto máje sa tiež stavali pred kostoly, radnice, pred
domy popredných a všeobecne vážených ľudí ako prejav žičlivosti. Na Slovensku mládenci odetí v krojoch a na perách s veselými
pesničkami stavali máje pred príbytky vydaju súcich dievok, alebo
kde bývala milá niektorého z nich. Táto tradícia v očiach mládeže
z roka na rok upadá.

V sobotu 19. mája sa pútnici z varínskej farnosti zúčastnili tradičnej púte do
Skalného sanktuária Božieho
milosrdenstva na hore Butkov v Ladcoch. V ten deň
tam počas slávnostnej svätej
omše žilinský biskup Mons.
Tomáš Galis požehnal monumentálnu kamennú sochu
Panny Márie – Matky milosrdenstva. Na začiatku sme
spolu so stovkami pútnikov
prešli krížovou cestou. Na
tradičnú púť pricestovalo
približne 80 autobusov pútnikov a organizátori celkovo odhadujú
viac ako 6000 pútnikov zo všetkých regiónov a diecéz Slovenska,
ďalej z Poľska, Čiech a Rakúska. Organizáciu pútnikov z našej farnosti zabezpečoval Farský úrad vo Varíne.
M.B.

Pri ľudových melódiách vyludzovaných z klávesov Igora Cvacha
si členovia a sympatizanti MO MS vo Varíne aj tento rok v podvečer postavili a farebnými stužkami vyzdobili krásny a majestátny
máj. Už po niekoľký rok nám zdobiť máj pomohli aj deti z Varína.
Po zavŕšení tejto krásnej tradície nesmie chýbať posedenie v kruhu
priateľov, ktoré v Dome spoločenských organizácií na Hrnčiarskej
ulici vždy sprevádza spev a muzika. Všetci doma niečo napečieme,
každý niečo donesie, o koláče, chlebíky a chutné občerstvenie nikdy
nie je núdza. Zakaždým si spoločne pospomíname na krásne strávené chvíle počas akcií, ktoré pravidelne organizujeme. Samozrejme, už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné podujatia, ktoré v tomto
roku pripravujeme.
Ľubomír Sečkár

V sobotu 26. mája sa pri kríži pod Jedľovinou konala tradičná
sv. omša, ktorú celebrovali naši duchovní otcovia vdp. dekan František Pekara a vdp. kaplán Ľubomír Matúška. V peknom slnečnom
počasí sa zišlo približne 70 farníkov, pre ktorých bolo po svätej omši
pripravené občerstvenie. Stretli sa tu mladé rodiny s deťmi, starší aj
dôchodcovia.

Klavírna
trieda
Dr. G. Daxnerovej po
2. triednom koncerte – SZUŠ Martin –
pobočka Varín.

Žiačky Kožiaková a Adamčíková

Hra na klavíri nám prináša radosť
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Noc Oscarov – 3. ples mažoretiek

Noc odovzdávania Oscarov je celosvetovo jednou z najsledovanejších
udalostí. Slávnosť tohto večera bola inšpiráciou pre 3. ročník plesu varínskych
mažoretiek, ktorý sa tak, ako aj po
minulé roky, vydaril. Ples varínskych
mažoretiek je známy hlavne skvelou
výzdobou, detailným spracovaním
a zobrazením vytýčenej témy, úžasným
programom a neopísateľnou atmosférou. Inak tomu nebolo ani tento rok.
Hostí očarila možnosť prejsť sa po červenom koberci. Pri vchode ich privítali
široké úsmevy varínskych mažoretiek,
blesky fotoaparátov, preslávený welcome drink a sochy Oscarov v životnej
veľkosti.

V úvode plesu zatancovali mažoretky
choreografie, na ktorých počas celého
školského roku tvrdo pracovali. Predstavili sa všetky dievčatá, od najmladších až po najstaršie členky súboru.
O skvelú náladu a zábavu sa počas celého večera staral DJ Igor. Pred polnocou predviedli najstaršie dievčatá tanec
s názvom Kabaret, doplnený o prvky
svietiace pod UV svetlom, ktorý zožal
veľký úspech. Ako každý rok, aj tentokrát mali hostia možnosť občerstviť sa
v bufete a zakúpiť si tombolové lístky.

Ceny v tombole boli naozaj veľkým
lákadlom. Možnosť odniesť si skvelé
spomienky podtrhávala zlatá foto-stena
s nápisom Hollywood, ktorá neostala
bez povšimnutia. Zábava sa tiahla do
skorých ranných hodín. Na svoje si prišli všetci milovníci hudby, tanca a dobrého jedla.
Touto cestou v mene celého súboru
varínskych mažoretiek odovzdávame
veľké ďakujem všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na prípravách
3. mažoretkového plesu. Ďakujeme
trénerke Lucke Ľuptákovej za skvelé
nápady, rodičom za podporu a pomoc
a taktiež ďakujeme sponzorom.
Naši sponzori:
OBEC VARÍN, p. Synák, p. Prekop,
p. Prekopová, Čerpacia stanica Varín,
Time Print – p. Lopušan, Stavoglobal, Penzión Bosorka – Teplička nad
Váhom, Meydan Kebab, Taxi Staur,
Reštaurácia Trojka, Stavebniny MPL,
Progres TK, KC Multiplast, Scania Žilina, rod. Staníková, Halúsková, Synáková, Zajacová, Kobelová, Halečková,
Obšivanová, Solárová, Rovňanová,
Cvachová, Mikolajová, Martinická,
Muráriková, Androvičová, Muráriková, Markotánová, Kalašová, Zakopčanová, Boková, Kvačkajová, Jankovská,
Vojteková, Šmehýlová, Matejíková.

Ďalej ďakujeme Korune Varín za
pomoc pri zabezpečení občerstvenia
a nemenovanému sponzorovi, ktorému ďakujeme za finančnú podporu. Za
podporu patrí veľká vďaka aj všetkým,
ktorí sa na plese zúčastnili a prispeli
zakúpením tombolových lístkov a občerstvením sa v bufete. Výťažok z plesu
bude použitý na ďalšiu činnosť súboru
varínskych mažoretiek. Tento ročník
plesu bol zatiaľ najpočetnejší a preto
veríme vo Vašu priazeň aj v ďalších ročníkoch.
Všetky fotky z 3. mažoretkového plesu, aj z predošlých ročníkov
a taktiež z vystúpení a súťaží, ktorých sa naše mažoretky zúčastňujú,
nájdete na našej internetovej stránke
www.mazoretkyvarin1.webnode.sk.
za Varínske mažoretky Martina
Synáková
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PRVÁ POMOC PRI ZÁSTAVE DÝCHANIA A KRVNÉHO OBEHU
Resuscitácia (oživovanie) je život
zachraňujúca činnosť, ktorá sa vykonáva, ak dôjde k zastaveniu dýchania
a krvného obehu.
Najdôležitejšie je skontrolovať vedomie postihnutej osoby oslovením
a jemným zatrasením. Ak nereaguje,
je potrebné okamžite zavolať pomoc
a skontrolovať dýchanie. Kontrola
dýchania spočíva v tom, že sa položí
jedna ruka na čelo, druhá ruka pod
bradu a zakloní sa hlava. Ucho sa priloží na ústa postihnutej osoby, pričom

sa zisťuje dýchanie a pohyb hrudníka.
Ak nedýcha, začína sa s resuscitáciou.
Oživovanie sa začína 30 stlačeniami
v strede hrudníka 5-6 cm. Zápästná

časť jednej ruky sa položí na hrudník, priloží sa druhá ruka a prsty
oboch rúk sa prepletú. Rýchlosť stlačení je 100 za minútu. Po 30 stlačeniach nasledujú 2 vdychy. Nakloníme
hlavu, stlačíme nos a vdýchneme 2x.
Pri vážnom poranení tváre alebo infekcií v ústach je možné resuscitáciu
vykonávať iba masážou srdca. Oživuje
sa dovtedy, kým nezačne postihnutá
osoba dýchať, do príchodu záchranky
alebo kým človek vládze.

Tip na výlet – Rozhľadňa na vrchu Bobovec
Rozhľadňa sa nachádza na rozhraní katastrov obce Stará
Bystrica a Radôstka, je súčasťou masívu Nocľahy a leží v nadmorskej výške 720 m n. m. Bola postavená v rokoch 2010 –
2011 obcou Stará Bystrica podľa projektu Ing. arch. Stanislava Mikovčáka. Je vysoká 16 metrov. Na jej stavbu boli použité
tradičné materiály ako kameň, tehla a drevo. Osvetlenie
rozhľadne v noci zabezpečuje malá veterná a fotovoltaická
elektráreň. Stavba a okolie je veľmi pekne architektonicky
a remeselne spracované. Ponúkajú sa tu pekné výhľady na
Kysuce a Malú Fatru. Pri dobrej viditeľnosti môžeme vidieť
Martinské hole a dokonca aj Lysú horu v Českej republike.
Vedľa rozhľadne je postavený altánok, kde sa dá občerstviť.

Prístup zo Starej Bystrice je od kaplnky u Slezákovcov.
Odtiaľ môžeme pokračovať po žltej značke dvoma variantmi. Smerom doľava je trasa kratšia, ale strmšia, doprava je
stúpanie miernejšie, ale cesta trvá dlhšie. Po kratšej trase je
to cca 45 minút. Obidva varianty zvládnu bez problémov aj
malé deti. Výstup na rozhľadňu je preto ideálny na nenáročný
rodinný výlet. Do Starej Bystrice sa z Varína možno dopraviť autom smerom na Lutiše za cca 30 minút. V obci treba
odbočiť doprava ešte pred mostom cez rieku Bystrica a tam
zaparkovať auto. Ďalej treba pokračovať peši po žltej značke.
Tí zdatnejší môžu absolvovať výstup na rozhľadňu v rámci
pekného cyklovýletu z Varína do Starej Bystrice.
text a foto: Pavol Cvacho
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Fascinujúci svet hmyzu
Túžba preniknúť do podstaty toho, čo máme tak
blízko a málo o tom vieme
Skúsený etnomológ Igor Badura rozpráva o fascinujúcom
svete hmyzu.
Narodil som sa a vyrastal vo Varíne. Tu som chodil do školy
a mám tu veľa priateľov a známych. Niektorí o mne vedia, že
sa od mladosti zaoberám hmyzom. Áno, máme ho tak blízko

Fúzač alpský (Rosalia alpina), zdroj yesofcorsa.com
a málo o ňom vieme. Zdalo by sa, že idem písať o sebe, avšak
pravdou je, že by som Vám chcel predstaviť život hmyzu, jeho
vývoj, osobitné vlastnosti a zaujímavosti.
Veda, ktorá sa zaoberá hmyzom a všetkým čo s ním súvisí,
sa nazýva entomológia. Prvá entomologická spoločnosť na
Slovensku vznikla v Žiline. Stanovy tejto spoločnosti boli prijaté na valnom zhromaždení dňa 12. marca 1941, ktoré sa konalo v miestnosti I. rímskokatolíckej ľudovej školy. V rokoch
1942 – 1945 bol ich tajomníkom Anton Emil Smutný. Medzi
zakladajúcich členov patril aj Karol Oboňa. Chodil do chaty,
ktorú postavil v Rechtorovom jarku vo Varíne. Starší varínsky
chatári si ho určite pamätajú.

Čo je to hmyz? Hmyz je najväčšia skupina živočíchov žijúcich na našej planéte. Na svete je popísaných asi milión
tristotisíc druhov, v strednej Európe žije okolo 35 tisíc druhov, na Slovensku asi 23 tisíc, z toho asi štyritisíc druhov motýľov. Hmyz sa delí na dve najväčšie skupiny. Na chrobáky
(asi 260 tisíc druhov) a motýle (cca 170 tisíc druhov). Hmyz
patrí do skupiny článkonožcov a skladá sa z troch častí: hlavy,
hrude a bruška. Na hlave má ústne orgány, ktoré môžu byť
hryzavé – väčšina chrobákov, koníky, kobylky, šváby a pod.
Lízavé ústne orgány – jazykom olizujú rôzne sladké tekutiny – muchy, včely aj niektoré druhy chrobákov. Cicavé ústne
orgány má napríklad
motýľ, ktorý svojím
cuciakom nasáva rôzne
šťavy, nektár, pot a pod.
Štvrté ústne orgány sú
bodavocicavé – nabodne svoju obeť a vycucia
kvapku krvi. Napríklad
komár, ploštica, blcha.
Na hlave sú aj tykadlá –
veľmi citlivé zmyslové
orgány a oči – buď jednoduché, alebo zložené
z viacerých očiek (faciet).
Hruď sa skladá
z troch častí a na každej
časti je jeden pár nôh,
ak je to lietajúci hmyz,
tak na dvoch posledných častiach (stredohruď a zadohruď) má
jeden alebo dva páry
krídel. V brušku je tráviaca sústava, hlavne
hmyz, ktorý sa živí drevom, má v tráviacom
trakte symbiotickú baktériu, ktorá mu pomáha
rozkladať celulózu na
jednoduchšie látky. Prenos symbiotickej baktérie je už vo vajíčku. Ak sa prenos nepodarí, larva za krátko hynie. Ďalej sú
tam rozmnožovacie orgány, veľmi špecifické pre každý druh
hmyzu, podľa ktorých sa veľa hmyzu určuje. Hmyz nemá
pľúca ako cicavce, okysličovanie zabezpečuje tzv. tracheálna
sústava, ktorá je v podobe tenkých rúročiek rozvetvená po
celom tele. Teda hmyz sa skladá z troch častí a je šesťnohý.
Hmyz obýva zemeguľu dlhšie ako ľudia. Už v prvohorách
(asi pred viac ako 300 miliónmi rokov) žil šváb alebo vážka,
ktorá mala rozpätie krídel okolo metra. Dôkazy o tom máme
v podobe skamenelín v múzeách. Najviac druhov hmyzu sa
zachovalo z obdobia jantáru (treťohory). V tejto stvrdnutej

Varínčan

11

živici ihličnatých stromov ostali rôzne druhy motýľov, chro- malé a pokrčené krídla, postupne cez žilkovatúru do nich
bákov, komárov, múch, mravcov a pod. Môžeme len konšta- napumpuje telovú tekutinu (hemolymfu) a vzduch. Postuptovať, že hmyz sa dokázal prispôsobiť podmienkam, ktoré ne sa zväčšujú až do potrebnej veľkosti, na vzduchu uschnú
mu zem ponúkala a dokázal nielen prežiť, ale vytvárať aj nové a stvrdnú, takže vytvoria ľahké a pevné plochy schopné liedruhy. Ideálne prostredie pre hmyz sú amazonské dažďové tania. Celý proces premeny riadia dva hormóny. Zvliekací
pralesy, údajne každé tri dni sa tam nájde nový druh. Hmyz hormón ekdyzón zabezpečuje prechod od húsenice cez kuklu
žije na všetkých kontinentoch, na súši, na vode, vo vode, vo až po motýľa. Zvliekací hormón má protihráča tzv. juvenilný
vzduchu, na skalách, na lúkach, na poli, vo vysokých horách, hormón, ktorý nedovolí, aby sa húsenica po prvom zvliekaní
na dreve, v dreve a podobne. Jeho veľkosť je od niekoľkých zakuklila (nebol by z nej žiadny motýľ). Po niekoľkých zvliedesatín milimetra, až po 32 centimetrov. Pokiaľ ide o počet kaniach sa tvorba juvenilného hormónu zastaví a zosilnie
hmyzu na svete, odhady sa líšia a pohybujú sa od dvoch, až vplyv ekdyzónu, ktorý sa postará o úplnú premenu k štádiu
po dvadsať miliónov druhov. Hlavne v trópoch mnohé druhy kukly až po motýľa.
Krídla motýľov sú pokryté mikroskopickými šupinkami,
zanikli ako neobjavené a mnohé vznikajú a možno nikdy nektoré sú nositeľmi farieb a rôznych kresieb. Zafarbenie môže
budú objavené.
Vždy ma fascinoval vývoj hmyzu, roky
som odchovával húsenice a sledoval som po
vykuklení zrod nového
jedinca. Je to neuveriteľný zážitok byť svedkom tohto zázraku.
Hmyz je všade okolo
nás, keby sme ho všetok odvážili, oveľa by
prevýšil váhu celého
ľudstva na zemi. Poviem vám niečo o jeho
vývoji (metamorfóze). Sú to tri základné
spôsoby: úplná premena, neúplná premena
a nadpremena. Každá
premena začína vajíčkom, ktoré nakladie
dospelý jedinec po kopulácii. Dokonalá premena má štyri štádiá,
či ide o chrobáka alebo
motýľa. Z nakladených
vajíčok sa liahne húsenica (motýle) alebo
Modráčik čiernoškvrnný (Maculinea arion) zdroj ukbutterflies.co.uk
larva (chrobáky). Je
to tzv. žravé štádium
(prijímanie potravy).
Konzumovaním potravy larva alebo húsenica rastie, keď jej byť chemické na báze tukov a pigmentov rozpustených v šuje koža tesná, vyzlečie sa z nej a pokračuje v kŕmení. Po nie- pinkách, alebo štrukturálne, ktoré vzniká odrazom svetla (inkoľkých zvliekaniach nastáva štádium kukly (tzv. kľudové štá- terferencia). Šupinky sú v tomto prípade ryhované, majú viac
dium) a zároveň zložitý proces vo vývoji jedinca.
vrstiev a vzduchové bublinky, cez ktoré niektoré lúče svetla
Tu nastáva ten zázrak prírody, keď sa rozrušia všetky tka- presvietia, niektoré sa odrazia a v nízkofrekvenčnom viditeľnivá húsenice, ostanú len základy životne dôležitých orgánov nom spektre tvoria krásne kovové odrazy. Podľa štruktúry
v podobe maginálnych terčíkov, okolo ktorých sa zhromaž- ryhovania vznikajú rôzne zafarbenia.
ďuje všetok potrebný materiál na vznik nového jedinca. Vývoj v kukle trvá od niekoľkých dní, až po niekoľko rokov. Štápokračovanie v ďalšom čísle
dium húsenice alebo larvy sa vôbec nepodobá na budúceho
pripravil: Igor Badura
jedinca. Keď vývoj v kukle skončí a motýľ vylezie, má veľmi
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Škola informuje
Štvrtáci boli opäť
„Děti před oponou“

Zem je krásna, Zem je raj,
aj Ty k tomu prispievaj!

Děti před oponou je nesúťažná prehliadka detských dramatických
krúžkov a divadelných súborov z okolia českej obce Třanovice, z Česka, Poľska a zo Slovenska. Akcia bola realizovaná v programe cezhraničnej spolupráce škôl Českej republiky, Slovenskej republiky a Poľska.
Žiaci 4. ročníka našej školy sa akcie zúčastnili 27. apríla 2018 prostredníctvom Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina. Tento rok
bola zaznamenaná rekordná účasť divadelných súborov. Videli sme 17
veľmi pekných predstavení. Už šestnásty ročník kultúrnej akcie prebiehal pod záštitou ZŠ a MŠ Třanovice, Obecného úradu Třanovice
a hereckého nadšenca pána riaditeľa školy Mgr. Davida Molitora.

Deň zeme (22. apríl) patrí v súčasnosti medzi najpopulárnejšie podujatia venované záchrane našej Matky Zeme.

Z Terchovskej doliny vystúpili aj žiaci z Tepličky nad Váhom. Každé
vystúpenie bolo osobité a všetky predstavenia si zaslúžili veľký potlesk.
Naši žiaci reprezentovali školu a Mikroregión Združenia obcí dvoma
vystúpeniami: Otcovská rada a Pod ružovým kríkom. Deti sa hereckej
úlohy zhostili veľmi dobre. Boli zanietené, hrali od srdca, vystúpenia sa
podarili a veľmi pekne reprezentovali našu školu a Terchovskú dolinu.
Pochválil ich aj pán riaditeľ, vyzdvihol výchovné zameranie hier, ktoré sme odohrali. Deti boli odmenené uznanlivým potleskom, pamätným pohárom, spomienkovými predmetmi, balíčkami so sladkosťami
a diplomom. Nedá sa nespomenúť, ako veľmi sa páčili aj naše kostýmy,
za ktorých ušitie veľmi pekne ďakujeme pani Janke Cvachovej a pani
Renátke Novosadovej.
Ďakujeme aj Rodičovskému združeniu pri Základnej škole Ondreja Štefku vo Varíne za finančný príspevok na zakúpenie potrebného
materiálu pri ich výrobe a prenose. Poďakovanie patrí pani Blanke
Sobolovej, Veronike Mihovej a Kristínke Chobotovej za pomoc pri
výrobe rekvizít. Naša vďaka patrí aj Katke Štefúnovej, Hanke Ťažkej
aj ostatným, ktorí pomáhali a zadovážili všetko potrebné pre úspešný
priebeh vystúpenia. Po celý čas sme sa v Ťranoviciach stretávali len
s veľmi príjemnými, milými ľuďmi, ktorí sa o nás starali s úsmevom na
tvári. Dohliadali na to, aby nám nič nechýbalo. Pochutnali sme si na
výborných koláčikoch a pohostení, ktoré pripravili maminky našich
nových českých kamarátov.
Po slávnostnom vyhodnotení akcie sme sa spokojní, plní nových
dojmov a krásnych zážitkov vrátili domov. Za krásne zážitky sa chceme poďakovať všetkým zainteresovaným ľuďom z Třanovíc, a predovšetkým pánovi starostovi a pánovi riaditeľovi základnej školy z Třanovíc. Ďakujeme Združeniu obcí Mikroregión Terchovská dolina za
pozvanie na akciu a zabezpečenie dopravy.
Poďakovanie patrí starostovi Obce Varín pánovi Michalovi Cvachovi za poskytnutie spomienkových predmetov a všetkým tým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na tom, aby naše deti vzorne reprezentovali našu školu a obec.
SAV

Čo pre nás znamená Deň Zeme?
Pre niekoho celkom bežný deň, pre iného deň, kedy sa poukazuje na
ekologické problémy globálneho charakteru. Aktivisti, ochranári, ekológovia, biológia a mnohí ďalší poukazujú na fakt, že Zem sa našou ľudskou
činnosťou ženie do záhuby. Problematika ochrany prírody a Zeme sa netýka iba separácie a recyklácie odpadov, ale i mnohých iných oblastí – využívanie obnoviteľných zdrojov energií, biodegradácia materiálov a iné.
Ak sa nezačneme správať k našej Matke Zemi ohľaduplnejšie, môže to mať
katastrofálny dopad nielen na nás ľudí. Preto by sme si mali našu Matku
Zem chrániť.
Pýtate sa ako?
My sme už v našej škole začali. A to hneď v pondelok 30. apríla ráno.
Zrealizovali sme známy PEŠIBUS – deti išli do školy pešo v sprievode vyučujúcich: p. uč. Dominiakovej, p. uč. Bublíka a p. uč. Synákovej a p. Kalašovej zo Správy Národného parku Malá Fatra. Stretávali sa na vopred
určených miestach a spoločne prišli do školy.
Počas tohtoročného Dňa Zeme sme sa rozhodli venovať pozornosť
nielen praktickým aktivitám, ale i vzdelávaniu žiakov prvého stupňa prostredníctvom informačno-komunikačných technológií a využitím interaktívneho edukačného softvéru Neodpadni z odpadov. Distribúciu, ovládanie
a manipuláciu so softvérom sprostredkoval svojim kolegom p. uč. Bublík,
ktorý prednedávnom absolvoval odborné školenie ohľadom softvéru realizované spoločnosťou NATUR-PACK. Deti riešili mnohé interaktívne cvičenia, hravým moderným spôsobom nadobudli nové zaujímavé informácie.
Medzi inými spomenuli veľmi podstatný fakt – dobu rozložiteľnosti rôzneho odpadového materiálu. Hovorili aj o možnosti života s minimálnou
produkciou odpadu.

Tak ako každý rok, žiaci našej školy prispeli svojou aktívnou činnosťou
ku skrášleniu našej obce. Zbierali sme odpadky na Kamencoch, so súhlasom p. Stehlíka aj v areáli autokempingu, v okolí rieky Varínka, pod Jedľovinou, pri prameni Félix, v okolí Židovského cintorína a v ďalších častiach
našej obce, nevynímajúc areál ZŠ. Odpadkové vrecia spolu s rukavicami
nám ochotne poskytla Obec Varín, ktorá zabezpečila aj odvoz vyzbieraného odpadu.
Opäť sme si trošku skrášlili okolie našej školy aj vďaka našim už tradičným darcom, ktorí nám darovali rastlinky a bylinky (p. Bolček, p. Kubíková), drevnú štiepku (p. Grenčíková). Pri úprave areálu, výsadbe nových
rastlín, úprave bylinkovej špirály, pri osadení obrubníkov, dovozu drevnej
štiepky atď. nám ochotne pomáhali okrem našich usilovných ôsmakov aj
p. Kalašová zo Správy Národného parku Malá Fatra, p. Solár a naši pedagogickí i prevádzkoví zamestnanci. Počas Dňa Zeme sme začali aj s výrobou
paletových lavičiek (ďakujeme darcovi paliet), ktoré veríme, že dokončíme
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v blízkom čase. Umiestnime ich v areáli školy s nápisom Nenič ma, slúžim
všetkým.
Verte, že nám nie je jedno, v akom prostredí žijeme, a veríme, že ani
vám a našim-vašim deťom. Chceme si ho aspoň trošku skrášliť, preto sme
veľmi radi, že sa ešte stále nájdu ochotní ľudia, ktorí sú nám pri našej práci
nápomocní. Verte, že SPOLU dokážeme VIAC. Preto Vám všetkým, ktorí
ste akýmkoľvek spôsobom prispeli, pomohli, priložili ruku k dielu, patrí
úprimné ĎAKUJEME! Už teraz máme mnoho ďalších nápadov, ktorými
sfunkčníme a skrášlime okolie školy. Veríme, že s pomocou mnohých darcov a priateľov školy sa nám naše nápady podarí aj realizovať.
Daj aj ty najavo, že ti nie je ľahostajná naša planéta Zem!
Ak váhaš a nevieš ako začať pomáhať Zemi, Priatelia Zeme zverejnili 22
tipov na to, aby bol Deň Zeme každý deň. Môžeš si ich prečítať online tu:
http://www.priateliazeme.sk/spz/?q=sk/22-tipov-aby-bol-den-zeme-kazdy-den.
Mgr. Tomáš Bublík

Aj žiaci vyjadrili úctu
a vďaku mamám
Byť mamou je poslanie krásne a náročné zároveň. Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si
Deň matiek pripomenuli v nedeľu 13. mája.
Bol to špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi,
čo pre nás znamenajú. Chvíľa, kedy chceme vyjadriť našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Mama dokáže nahradiť všetkých
a všetko. Mamu však nenahradí nik. Ale rovnako platí, že nikto na
svete nás už nebude milovať tak, ako nás milovala mama.
Žiaci Základnej školy vo Varíne pozdravili svoje mamy na Námestí sv. Floriána svojimi vystúpeniami. Zaspievali, zatancovali, zarecitovali a zahrali divadielko Pod ružovým kríkom. Tým vyjadrili
svoju nekonečnú vďaku nielen mamičkám, ale i starým mamám,
krstným mamám, všetkým ženám, ktoré strážia svoje deti, ktoré
sú vždy naplnené dobrom, radosťou, nádejou a nezištnou láskou.
VEĽKÁ VĎAKA MAMY NAŠE!
SAV

Naše talenty 2018

ENVIROEXPERT
V utorok 22. mája sa na ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne uskutočnil 1. ročník regionálnej súťaže s environmentálnou tematikou
ENVIROEXPERT. Túto súťaž si pripravili vyučujúci prírodovedných predmetov. Žiaci v priebehu súťaže navštívili šesť zaujímavých
stanovíšť.
Na prvom stanovišti s názvom VYČISTI VODU si žiaci precvičili
svoju zručnosť i vedomosti v chemickom laboratóriu pri zostavovaní filtračnej aparatúry, ktorú využili pri čistení vody. V druhom
stanovisku KTO SKÚŠA, ZISTÍ si žiaci logickým spôsobom merali objemy a porovnávali hmotnosti telies. Na stanovisku AKO SA
VOLÁM? si každé družstvo overilo poznávanie akrylátových preparátov rastlín a častí ľudského tela. Súťažiaci si vyskúšali aj prácu
s informačno-komunikačnými technológiami na stanovisku PUTOVANIE PO SLOVENSKU, kde mali možnosť stať sa milionárom.
Mgr. Alenka Badurová zo Správy Národného parku Malá Fatra si
pre žiakov pripravila aktivitu zameranú na poznávanie a charakteristiku Národných parkov Slovenska. Posledné stanovisko s názvom KTO HĽADÁ, NÁJDE bolo zamerané na prácu s buzolou
a mapou v teréne.
Do súťaže sa zapojilo okrem našej školy ďalších päť škôl. Zúčastnené školy sa umiestnili v nasledujúcom poradí:
Názov školy
Umiestnenie
ZŠ Varín
1.
ZŠ Gbeľany
2.
ZŠ Dolná Tižina
3.
ZŠ Belá
4.
ZŠ Teplička nad Váhom
5.
ZŠ Strečno
6.

Mgr. Tomáš Bublík a Mgr. Branislava Babišová

Žiaci našej školy sa v piatok 18. mája zúčastnili prehliadky školskej a mimoškolskej umeleckej činnosti žiakov Naše talenty 2018,
ktorú usporiadal Miestny odbor Matice slovenskej – Dom Matice
slovenskej v Žiline. Priestory na uskutočnenie akcie poskytlo Bábkové divadlo Žilina.
Na prehliadku sa prihlásilo osem účinkujúcich kolektívov, z toho
štyri boli zo Žiliny a ďalšie štyri zo širšieho okolia. Žiaci sa predstavili s pôvodnou umeleckou tvorbou. V ich podaní sme videli ľudový tanec Východniarsky čardáš, ktorý zatancovali žiaci zo ZŠ Školská, Žilina. Hudobno-dramatické divadelné predstavenie Perníková
chalúpka nám predstavili účinkujúci zo ZUŠ Kysucký Lieskovec.
Pásmom ľudových piesní a tancov Hraj že mi muzička rozveselili
všetkých prítomných divákov žiaci zo ZŠ Karpatská, Žilina. Ľudové
tance pod názvom
Keď prichádza jar
predviedli tanečníci a speváci z CZŠ
R. Zaymusa, Žilina. Veľmi zaujímavé divadelné
predstavenie M.
R. Štefánik – životná cesta predviedli herci zo ZŠ
Turzovka. Ľudové piesne a tance Bol on v meste Žiline spoločnými
silami predstavili školáci zo ZŠ Kolárovice a DFS Kolárik. Školský
orchester ZUŠ Ferka Špániho zo Žiliny sa predstavil skladbami M.
Schneidera-Trnavského a zhudobnenou básňou Milana Rúfusa.
Žiaci z Varína reprezentovali našu školu divadelným predstavením Koza odratá a jež. V silnej zostave účinkujúcich obstáli na
výbornú a predstavenie sa všetkým páčilo. Získali nové skúsenosti
a pocit naplnenia dobre vykonanej práce. Jednotliví účinkujúci boli
odmenení vecnými cenami a inštitúcia, ktorá účinkujúcich vyslala
na prehliadku, získala diplom.
Touto cestou sa chceme poďakovať Rodičovskému združeniu pri
Základnej škole Ondreja Štefku vo Varíne, ktoré poskytlo finančný
príspevok na dopravu účinkujúcich v rámci tejto zmysluplnej aktivity.
SAV
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Spomienky na telovýchovu a šport vo Varíne
V januári tohto roku nás opustil
pán Jozef Tretina, ktorý mal podstatný podiel na tom, že Oblastné
komunálne služby vo Varíne sa stali
hlavným sponzorom TJ vo Varíne, ktorá sa nazývala Sokol Varín.
Tento názov sa zmenil na TJ OKS
Varín. Riaditeľ komunálu bol Július
Bugáň a stal sa zároveň aj predsedom TJ. Ekonómom bol práve Jozef
Tretina, podpredsedom p. Vladimír Výstavba chaty
Williger, pokladníkom Ján Trgiňa,
tajomníkom Alexander Panáček,
podpredsedom Tibor Blahušiak
a členmi výboru pán Vincent Lopušan, Slavomír Gábor, Dušan Cvacho a Ladislav Cvacho. V krátkosti
priblížim jednotlivé oddiely TJ, ktoré v tom čase fungovali.
V stredoslovenských futbalových
súťažiach v 1. A triede (dnes IV.
futbalová liga) pôsobil futbalový
oddiel, dorast a žiaci hrali v okresných súťažiach, basketbalisti hrali
v prvej slovenskej lige, dorastenky
a dorastenci hrali pod vedením p.
učiteľa Petra Malinovského. Ďalším
bol lyžiarsky oddiel, každý rok sa
konala putovná cena o pohár predsedu MNV v zjazdových disciplínach a každú sobotu a nedeľu celú
zimu od decembra do marca chodil lyžiarsky oddiel vždy do iného
mesta na okresnú lyžiarsku ligu Beh Matúša Androviča Pinku
a jedno kolo sa vždy konalo aj vo
Varíne. Ďalším oddielom bol turistický, ktorý pravidelne chodieval na
plánované výlety do hôr, raz ročne
organizoval letný tábor pre mládež,
zorganizovali peší pochod Varín –
Praha na spartakiádu. Ďalším bol
ZRTV – Základná rekreačná telovýchovná jednota, naše ženy chodi- Novopostavená chata
li pravidelne cvičiť jazz gymnastiku do varínskej telocvične.
Medzi ďalšie oddiely patril volejbal, športovci hrali v rámci
stredoslovenského kraja, horolezecký oddiel zas robil časté
výstupy na vrcholy Vysokých Tatier, do Roháčov, zájazdy do
Julských Álp do Slovinska a niekoľko výletov absolvovali aj
v Alpách, kde dosiahli najvyšší vrch Mont Blanc, Matterhorn
a Grossglockner. Telovýchovná jednota taktiež usporadúvala
pravidelne každý rok Beh Matúša Androviča Pinku, na počesť oddaného futbalistu, ktorý reprezentoval našu TJ, ktorý
nastúpil na vojnu a tam padol. Pri tejto príležitosti vždy prišli

do Varína študenti vysokej školy
z Prahy, ktorí kládli vence pri pamätníku a zúčastnili sa pretekov.
V teň deň sa vždy uskutočnil priateľský futbalový zápas medzi týmito študentmi a potom sa zabávalo
na ľudovej veselici s gulášom.
Ako odmenu za prácu nám Slovenský ústredný výbor ČSZTV
udelil usporiadanie 24. zrazu turistov SNP. Tento zraz bol vyhodnotený ako najlepšie zorganizovaný
na Slovensku a zúčastnilo sa ho aj
najviac ľudí, počet prezentovaných
turistov bolo viac ako 5 000, každý
večer bol kultúrny program, ktorého sa zúčastnilo množstvo ľudí
z Varína a okolia. Za tento zraz
turistov sme boli odmenení aj tým,
že sme dostali finančné prostriedky na vybudovanie Chaty Fatranky. Za všetky tie roky turistických
zrazov nestojí chata nikde, len vo
Varíne. Chata živila chod celej TJ
15 rokov.
V tom období sa postavila budova sociálnych zariadení na
ihrisku vo Varíne, oceľová konštrukcia tribúny, ktorú vyrábal
Elektrovod Žilina, postavili sa dva
nové vleky, oplotenie hracej plochy, oplotenie športového areálu,
prebudoval sa bitúnok na garáž
a zakúpil sa nový autobus. Oceľovú konštrukciu tribúny nám nikto
nechcel urobiť. Bol som vtedy za
pánom Babinským na Orave, kde
mal pridruženú výrobu a vyrábal
aj oceľové konštrukcie a vydlabávané nábytky. Keď som mu ukázal
projekt, skrčil ho a povedal, že poď
sa pozrieť, čo mám ja. Ukázal nám
desať nákladných áut TATRA 148
a veľkú halu, kde Poliaci vyrábali nábytok. Potom ma zobral
do kancelárie, rozprestrel projekt a pýtal sa, koľko mám na to
peňazí. Povedal som, že pol milióna v zetke (Akcia Z). Hodil
ho do koša a povedal, keď budem mať dva milióny, vtedy sa
bude so mnou rozprávať.
Pre športovcov našej Telovýchovnej jednoty sme vtedy vytvorili výborné podmienky. Po odchode funkcionárov postupom času jednotlivé oddiely zanikali.
pripravil Alexander Panáček
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Krížovka
Pomôcky:
Olano, el,
Erin, irade,
Abano, id,

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

Správne znenie tajničky z č. 5/2018:
…no tá najlepšia je cesta k mame.
Výherca: ANNA DÁVIDÍKOVÁ
Srdečne blahoželáme.
V živote nezabudni na ľudí, ktorí si vždy
našli čas… (záver v tajničke).
Zvyšok
po ohni

3. časť
tajničky

Spievala
(poet.)

Druh
palmy

4. časť
tajničky

Sídlo v Anglicku

Lalandový
katalóg
(skr.)

Európska
norma

Morská
ryba

Párový
gén,
alelomofa

Vždyzelená
drevina

Meno
Tibora

5. časť
tajničky

Meno Emanuela

Oželela

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ
PRÉMIOU
10 € ktorí si vždy našli
V živote
nezabudni
na ľudí,
čas,...(záver je v tajničke)

Autor:
Jozef
Blaho

Trocha
namočia

Metylalkohol
Selén (zn.)
Somár

Zbožná
úcta
Polovica

Skutok

Talianska
rieka

Rímska
štvorka

Gréc. bohyňa osudu

Cit. veselosti

Poľské
mesto

2. časť
tajničky

Jeden,
po anglic.

Popevok

Rachmaninova opera
Zložka
fosfátov

Robili
tupým

Taliansky
huslair
Alopatickí
lekári

Behá
(expr.)

Španielsky
cyklista

Ostrič
na kosu

Ometlo

Európska
banka

Odoberala

Polyester.
hodváb

Tam

Anglický
maliar

Druh
motýľa

Zabávaj

Meno
Emílie

Očividne
(prísl.)

Varínčan

Udieraj

Múza
poézie

Otravné
látky

Južné
plody

Osobné
zámeno
Skope

Starogermáni

Budova
perzského
paláca
Anatóm,
po česky

Obviňovala

Oparil

Varínčan

Saním
načerpal

Meno
Olympie

Opatrovanie

Taliansky
lekár

Vôňa, po
nemecky

Zolov
román

1. časť
tajničky

Zvratné
zámeno

Plášť z ťavej kože

Keltský názov Írska

Gén, idant

Španielsky
člen

Sultánov
príkaz

Kancelár.
skratka

Blanokrídly hmyz

Žltokvetá
bylina

Varenie

Oraním
ubrali

Dlhé vlny
(skr.)

Argón (zn.)

Štvorček
(typ.)

Kačica
(zool.)

Skratka
minima

Austrálsky
vták

Kartová
hra

Krídlo
(odb.)

Kaprovitá
ryba
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Knižné tipy
7 kníh s pápežom Františkom, ktoré nás priblížia
k samotnému srdcu Svätého Otca
13. marca si pripomíname
piate výročie pontifikátu pápeža Františka. Jorge Mario
Bergoglio je z mnohých strán
označovaný za reformátora
Cirkvi. Svojimi vyjadreniami
a gestami mnohokrát šokuje,
no zároveň je jeho vystupovanie a charakter veľmi silným
ťahákom. A to aj pre ľudí, ktorí
sa doposiaľ od Cirkvi dištancovali.
81-ročný charizmatický Argentínčan má za sebou prvých
päť rokov vedenia Cirkvi. Jedinečný a neopakovateľný štýl vystupovania pápeža Františka priniesol Cirkvi čerstvý vzduch a obnovu. Zo Svätého Otca sa stal vzor
pokory, súcitu a milosrdenstva. Hoci je mnohým kresťanom na tisíce kilometrov vzdialený, mnohí majú k nemu veľmi blízko. Jeho
pontifikát je plný jednoduchosti, transparentnosti a úprimnosti.
Svojimi slovami vychádza ďaleko za hranice komfortu a pohodlnosti, dotýka sa doposiaľ zabudnutých či prehliadaných periférií
tohto sveta, vďaka čomu premieňa srdcia mnohých ľudí a ako dobrý pastier ich privádza späť domov do ovčinca.
Behom niekoľkých rokov za Petrovým stolcom dokázal výrazne
prebudiť a oživiť Cirkev. V čom sa skrýva jeho nenapodobiteľná
originalita? Túto otázku nám pomôžu zodpovedať viaceré knihy,
ktoré svojimi riadkami poukazujú na to, čo sa skrýva v samotnom
srdci vždy veselého jezuitu, ktorý je vôbec prvým pápežom z Ameriky a z južnej pologule od sýrskeho Gregora III. z 8. storočia.
František – pápež chudobných
Jedna z najlepších kníh, ktorá nám pomáha nahliadnuť „za
oponu“ vystupovania pápeža Františka je dielom autora Andreu
Tornielliho: František – pápež chudobných. Populárny vatikanista zozbieral myšlienky a slová pápeža a pútavým spôsobom nám
približuje životné pozadie radikálneho a zároveň bezprostredného
svätého Otca, ktorý búra falošné predstavy o Cirkvi, opovrhuje karierizmom a je doslovne priateľom každého jedného z nás.
Pápež František: Táto ekonomika zabíja
Pápež František pochádza z chudobných argentínskych pomerov.
Chudobu spoznal veľmi osobne. Preto patrí medzi najpovolanejších
v diskusii o veľkých medzerách v svetovej ekonomike a sociálnej
nerovnosti. Svätý Otec všetkých vyzýva vyjsť z „tmy myslenia“ a ponúka nový pohľad na svet ožiarený svetlom evanjelia.
Perly a perličky pápeža Františka
Svätý Otec sa počas pontifikátu nijak výrazne nezmenil. Stále
ide o veľmi skromného, pokorného muža, ktorý sa na svet poze-

rá Božími očami. Vo všetkých
ľuďoch nachádza kúsok samotného Krista. Kniha Perly a perličky pápeža Františka čitateľa
vtiahne do jeho každodenného
života, ktorý vedie veľmi prostý
život bez žiadnych manierov.
Veľkým obohatením knihy je
aj príbeh z jeho mladosti, keď
mu ako 21-ročnému doposiaľ
neznáma zdravotná sestra zachránila život.
Pápež František: Otče náš
Koľkokrát sme vyslovili modlitbu Otče náš? A jej zmysel nám pritom často pretečie
medzi prstami. Ak by sme poznali zmysel slov, ktoré dennodenne vyslovujeme, svet by zrejme vyzeral úplne inak. Pápež František v rovnomennej knihe vstupuje do podstaty každého jedného
zvolania v tejto modlitbe, ktorá nás v jednoduchých prosbách
prevedie cez všetko podstatné pre náš život na čele s otcovstvom a odpustením. Po prečítaní tejto knihy naberie modlitba
Otče náš úplne iný, hlbší a intímnejší rozmer.
Meno Boha je Milosrdenstvo
Autor Andrea Tornielli spísal tento titul ako knižný rozhovor
s pápežom Františkom. Pri tejto knihe sa potvrdzuje výnimočnosť
Svätého Otca, ktorý veľmi úprimne odpovedá na každú jednu otázku a prostredníctvom svojich slov v duši človeka vzbudzuje veľkú
túžbu po rozdávaní lásky. To však vôbec nie je také jednoduché ako
sa zdá. Predtým totiž musíme prestať chcieť brať spravodlivosť do
vlastných rúk, začať milovať svojho blížneho ako seba samého, a tak
sa sprístupniť Duchu Svätému, aby aj skrze nás mohlo pretekať Božie milosrdenstvo do tohto sveta, ktorý to zúfalo potrebuje.
Svätý Otec František – príbehy a anekdoty
Veľmi zaujímavá kniha, ktorá nás dostane priamo do obývačky
pápeža Františka. Príbehy a anekdoty z jeho života sú vyrozprávané
s ľahkosťou, štipkou humoru a úprimnosťou. Človeka učí skromnosti, láske a otvorenosti pre všetkých bez rozdielu. Presne takto
žije aj samotný Svätý Otec, ktorého zväčša vídať so širokým úsmevom od ucha k uchu.
Som jeden z vás! – príbehy a anekdoty 2
Pre veľký úspech Príbehov a anekdot vyšlo s dvojročným odstupom pokračovanie tejto knihy. Ľahká kniha plná nových, humorných zaujímavostí zo života a ciest pápeža Františka. Jeho pokorné
srdce a veľká ochota pomáhať druhým sú príznačnou charakteristikou jeho úradu. Hoci je hlavou Cirkvi, stále je jedným z nás.
Dávid Lech
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