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Autobusový zájazd do Banskej
Štiavnice

DEŇ OBCE VARÍN
sobota 1. 9. 2018
Športový areál Juraja Sobolu vo Varíne

- KONCERT KAPIEL
- DISKOTÉKA
- HASIČSKÁ SÚŤAŽ
- SILOVÁ SÚŤAŽ
- ATRAKCIE PRE DETI
- OBČERSTVENIE
- PREZENTÁCIA PROJEKTU
ZBERNÉHO DVORA
A KOMPOSTÉROV
Program bude zverejnený na plagátoch
a na www.varin.sk

V stredu 8. augusta 2018 sa uskutoční autobusový
zájazd do historického stredoslovenského mesta Banská
Štiavnica. Na programe je prehliadka zaujímavostí
mesta a viacerých mestských pamiatok aj s lektorským
výkladom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom
úrade najneskôr do 1. augusta. Poplatok 10 € je potrebné
zaplatiť pri zápise. Poplatok zahŕňa všetky vstupy.
Cestovné náklady uhradí OBEC VARÍN.

Výmena stoličiek v dome smútku

Osvetlenie časti ulice Koňhorská

Dom smútku prešiel kompletnou rekonštrukciou, ktorá
bola dokončená v roku 2016. Na jar tohto roku sa ako
posledné vymenili pôvodné stoličky. Tie nahradili nové
pohodlné stoličky, ktoré pasujú do vynoveného interiéru.
Aj takýmto spôsobom sa snažíme zútulniť toto pietne
miesto.

Časť ulice Koňhorská v úseku popri píle bola ešte
donedávna bez verejného osvetlenia. Prechádzanie týmto
neosvetleným úsekom v noci po tme bolo nebezpečné.
Šoféri, chodci a cyklisti si museli v tme dávať veľký
pozor na prebiehajúcu lesnú zver, ktorá ich ohrozovala.
V mesiaci máj sme na tomto úseku na stĺpoch osadili
desať lámp verejného osvetlenia. Tento doposiaľ tmavý
úsek je už v noci osvetlený a prehľadný. Veríme, že
obyvateľom ulice to uľahčí cestu, keď budú tadiaľ v noci
prechádzať.
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Spoločenská rubrika
Zosobášili sa:

Narodili sa:
Jakub Vrábel
Adela Franeková
Aneta Šeligová
Lukáš Novosad

Oliver Staňo
Slavomír Kubička
Marek Mahút
Leo Matejka

Opustili nás:
Edita Zaymusová
Miroslav Mahút
Paulína Vojteková
Pavol Bugáň
Otília Lopušanová

* 30. 09. 1927
* 01. 01. 1950
* 08. 08. 1945
* 04. 02. 1955
* 08. 10. 1928

† 04. 05. 2018
† 10. 06. 2018
† 16. 06. 2018
† 05. 07. 2018
† 13. 07. 2018

Jubilanti v júli
Anton Brežný
Rudolf Ševčík
Matilda Uhliariková
Pavlína Androvičová 
Vincent Janík
Štefánia Vojteková 
Marta Akantisová 
Anna Sporinová 
Helena Ďurčová 
Helena Salátová
MUDr. Ladislav Milo
Ján Tretina
Alexander Panáček 

92
85
85
85
85
85
85
84
83
83
82
78
77

Irena Komačková 
Ján Beniač
Janka Solárová 
Anna Golská 
Helena Akantisová 
Ján Kolembus 
Ladislav Klocáň 
Jozef Staňo 
Juraj Pavlíček
Oľga Samcová 
Mária Nemčeková 
Miroslav Tavač 

76
76
75
73
72
71
71
71
70
70
70
70

Jubilanti v auguste
Štefánia Nemsilová
Mária Martinčeková 
Milan Verčík 
Vincencia Ďuranová 
Anna Hrivová
Emília Hudecová 
Helena Smolková 
Ján Gábor 
Anna Repáňová 
Mária Zimenová 
Margita Zimenová 

89
86
85
82
81
80
80
80
80
79
78

76
František Janošek 
MUDr. Rozália Martyneková  75
Mária Orčová 
73
Mária Cvachová 
73
Viliam Bordáč 
73
Viktor Tlacháč 
72
Ľubomír Cvacho 
72
Tibor Cvacho 
71
PhMr. Anastázia Franeková 70
Irena Lörincová
70

Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a prajeme pevné zdravie.

Róbert Čičmanec a Dominika Ďuranová 
Ján Honko a Zuzana Šusteková
Pavol Staňo a Mgr. Jana Pallová
Ján Jelínek a Lucia Košturiaková 
Jakub Krupár a Alžbeta Hasková 
Jaroslav Buchta a Andrea Gunčagová
Roman Majtan a Katarína Staňová 
Ľubomír Brna a Natália Švecová 

01. 06. 2018
09. 06. 2018
09. 06. 2018
23. 06. 2018
07. 07. 2018
07. 07. 2018
13. 07. 2018
21. 07. 2018

Novokňaz Pavol Franek
V sobotu 16. júna
2018 vkladaním rúk
a konsekračnou modlitbou žilinského biskupa Tomáša Galisa prijal
náš rodák Pavol Franek
kňazské svätenie vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie
v Žiline na Vlčincoch.
Za dar kňazstva poďakoval Bohu slávením
primičnej svätej omše nasledujúci deň 17. júna
2018 v Kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne. Nech
ho aj všetkých kňazov rodákov sprevádza Božie požehnanie a príhovor Panny Márie.
foto: Marta Mušková

Oznam
Hľadáme opatrovateľku pre 77-ročnú pani vo Varíne.
Pani je mobilná, ide hlavne o soboty.
Kontakt 0905 233 515.

Poďakovanie
Aj touto cestou vyjadrujeme poďakovanie rodine
a všetkým, ktorí sa zúčastnili pohrebných obradov
za zosnulého Miroslava Mahúta, ktorý zomrel dňa
10. júna 2018. Osobitne ďakujeme dôstojnému pánovi dekanovi Františkovi Pekarovi za krásny príhovor počas zádušnej sv. omše.
manželka a deti s rodinami
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Obec informuje
Zlá križovatka alebo vodiči? Myslím, že oboje
Na Facebooku sa rozpútala zaujímavá debata o tom, ako obec
kašle na hlavnú cestu cez Varín a nemyslíme na občanov, ktorí
na nej bývajú. Ide o zákrutu v križovatke ulíc M. R. Štefánika
(od Tesca smerom ku škole) a Železničná (zo stanice smerom ku
škole). Na tejto križovatke vodiči pravidelne nezvládajú riadenie
a pravidelne vybiehajú z cesty, pričom autom vrazia do priľahlých
stavieb. Naposledy minulý týždeň skončili dve autá za jeden
deň v dome pani Mahútovej. Pred pár rokmi zas auto v podstate
zbúralo garáž pani Trnkovej. Ďalšie auto zas nabúralo pánovi
Hanusovi medzi jeho dom a elektrikársky stĺp. Je veľké šťastie, že
sa tam doteraz nikomu z chodcov ani tam bývajúcim nič nestalo.
Obec tento problém neignoruje, zo zákona však nesmie a nemôže
zasiahnuť a ani investovať do majetku niekoho iného. Obe cesty
vlastní žilinská VÚC-ka, ktorá ich aj spravuje a udržiava. Jediné,
čo môžeme spraviť, je obrátiť sa so žiadosťou o zjednanie nápravy
na vlastníka a správcu cesty, teda na žilinskú VÚC-ku. Za môjho
pôsobenia sme uvedený problém v spolupráci s VÚC-kou otvorili
a riešili už štyrikrát. Väčšina sedení, porád a pracovných rokovaní,
ktorých sa aktívne zúčastnili aj obyvatelia postihnutých susedných
domov skončila neslávne.
Po aktívnych sedeniach a vyjednávaniach príslušný odbor VÚC
prvýkrát jednoducho oznámil, že cesta je v poriadku, netreba nič
robiť a problém je v šoféroch. Musím uznať, že čiastočne majú
pravdu, lebo problém je naozaj v šoféroch. Jazdím tadiaľ už 25 rokov
a ešte som nevyletel. Druhýkrát prišli s tým, že stačí na uvedené
miesto dorobiť dopravné značenie, teda spracujú príslušný projekt
dopravného značenia. Projekt ale nik nespravil a neosadili ani
značky. Koncom minulého a začiatkom tohto roka sme absolvovali
už v poradí tretie kolo, kde sme zisťovali v akom je to štádiu.
Sedenie a iné úradnícke aktivity nakoniec opäť viedli k umiestneniu
VÚC-kou navrhovaných značiek. Po ich umiestnení sa tam stali
dve nehody v jednom dni. Na štvrtom sedení prišli s výsledkom, že
spracovali projekt riešenia uvedenej križovatky, ktorý mám v kópii
na obecnom úrade k nahliadnutiu. Teda poviem Vám, že okrem
umiestnenia jedného nič neriešiaceho zrkadla a toho, že namiesto
tých terajších natretých hladkých bielych čiar na ceste navrhujú
zdrsnené biele čiary, tam nie je oproti súčasnému stavu žiadny
rozdiel. Pokojne sa príďte pozrieť. Riešenie problému si budeme
musieť hľadať sami. Pri dodržaní všetkých zákonov a obmedzení to
bude ale problém, pretože ako som už uviedol vyššie, celý problém
komplikuje skutočnosť, že to nie je naša obecná cesta.

Divné ukončenie prác na moste smerom do
Nezbudskej Lúčky
V minulom roku začali dlho očakávané práce na oprave
a rozšírení mosta cez rieku Varínka smerom do Nezbudskej Lúčky.
Priznám sa, že ani ja som neveril, že sa to podarí a že sa s uvedeným
projektom začne. Most bol na tom po statickej stránke dosť zle,
ale najmä bol príliš úzky pre obojsmernú prevádzku a nemal
priestor pre chodcov či cyklistov, ktorí neboli bezpečne oddelení
od prechádzajúcich áut. Preto som nesmierne vďačný všetkým,
vrátane vtedajšieho krajského poslanca žilinskej VÚC-ky Ľubomíra
Sečkára, pretože s uvedeným problémom pomohli a žilinskej VÚCke pomohli presadiť a schváliť realizáciu uvedeného projektu. Prečo
sme do toho znova zainteresovali aj žilinskú VÚC-ku? Pretože

cesta do Nezbudskej Lúčky je štátna cesta III. triedy, ktorú vlastní
a spravuje žilinská VÚC-ka a my zo zákona nesmieme a nemôžeme
zasiahnuť a ani investovať do majetku niekoho iného. Až doteraz
to bolo všetko v poriadku. Problém nastal pri dokončovaní celého
diela, keď zamestnanci VÚC-ky zistili, že na druhej strane mosta je
cesta akási úzka a nie je kde napojiť lávku pre peších. Ako sa táto
komická situácia mohla stať? Jednoducho jeden projektant riešil
v jednom projekte rozšírenie mosta. Druhý projektant v druhom
projekte zas rozšírenie a úpravu cesty za mostom. No a VÚC-ka
vysúťažila a schválila financie len na ten prvý projekt a na ten druhý
pozabudla. Preto investor a vlastník žilinská VÚC-ka spolu so
zhotoviteľom diela a nami – Obcou Varín – začala hľadať riešenia,
ktoré sme aj našli. S realizátorom stavby sme sa ohľadom úpravy
ľavého brehu dohodli tak, že vlastnícky to zabezpečíme my, rovnako
ako zabezpečíme aj bočné schodisko. Zaústenie mostu a pešej lávky
zabezpečí vlastník mostu a celej cesty – teda žilinská VÚC-ka.
Ešte šťastie, že na túto úpravu majú peniaze. Termín realizácie
mal byť do mesiaca a s prácami sa dokonca aj začalo. V tom sa do
toho ale niekto zamiešal a vzhľadom na pravidlá VÚC-ky nechceli
schváliť uvedené práce ako práce navyše, ale že sa musia začať
súťažiť nanovo. Firma, ktorá robila most a bola pripravená dorobiť
ho do jedného mesiaca, sa musela zbaliť a ísť si po svojom. Teraz
čakáme, kým VÚC-ka vypíše súťaž na tieto práce, potom sa podpíšu
zmluvy s víťazom súťaže a bude sa môcť začať stavať. Kedy to bude?
Neviem. Rovnako ako ja, aj vy sa môžete na tento problém pýtať
na žilinskej VÚC-ke. Ja len dúfam, že dokým skončia súťaže, tak
im ešte ostanú peniaze. Škoda, že toto inak veľmi pekné a užitočné
dielo skončilo zatiaľ takto smutne.

Čo sa podarilo v rámci obecných projektov?
Projekt za 137 813,76 €, ktorý zlepší vybavenie našej školy
Ešte v minulom roku sme v spolupráci s vedením našej základnej
školy vypracovali, schválili a na Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR podali projekt s názvom Vzdelávanie na
nových princípoch – skúmame, objavujeme, aplikujeme. Uvedený
projekt je zameraný na skvalitnenie výučby nakúpením príslušného
vybavenia. Mňa osobne veľmi tešilo to, že sa konečne zameriavame
aj na vybavenie náradím na výučbu technických prác. Bližšie
o cieľoch tohto projektu Vás budeme informovať v ďalších číslach
mesačníka Varínčan. Túto úlohu veľmi rád prenechám tým,
ktorých sa to bude týkať, teda našim pedagógom zo školy. Ja budem
rozoberať a popisovať to, čo sa týka financií a priebehu projektu.
Začiatkom júna 2018 bol náš projekt konečne schválený. Ani
neviete, aká bola moja radosť, lebo na uvedené projekty bolo
vyčlenených zo strany Európskej únie len symbolické množstvo
peňazí. Aby ste mi uverili o aký úspech ide, dovoľte mi pár faktov.
Celkovo bolo podaných 158 projektov, z ktorých formálnu kontrolu
splnilo 98 projektov. Týchto 98 projektov potom postúpilo do kola
odborného hodnotenia a posudzovania. Z uvedených 98 projektov
bolo následne vybraných a schválených len 28 projektov. Áno, z 98
projektov bolo schválených len 28 a medzi nimi aj ten náš. Každé
mesto v našom okolí ako napríklad Žilina či Kysucké Nové Mesto
žiadali po tri projekty na tri najväčšie školy v meste a dostali len na
jednu.
A teraz ku financiám. Na jeden projekt sa dalo žiadať maximálne
200 000 €. My sme sa držali v reálnych nákladoch a cieľoch
a nežiadali sme uvedený limit. Namiesto toho sme po prieskume
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trhu išli do reálnych nákladov a projekt sme nadstavili na necelých
138 000 €. Túto sumu nám aj v plnej výške schválili. Celková
výška schváleného financovania z eurofondov tohto projektu je
137 813,76 €, z ktorých spolufinancovanie obce bude vo výške
6 890,69 €, čo odsúhlasilo aj obecné zastupiteľstvo a zo zdrojov
ministerstva a Európskej únie zvyšných 130 923,07 €. V záujme
čo najrýchlejšieho čerpania financií, sme na základe výzvy
ministerstva v priebehu desiatich dní dodali všetky doklady na
prípravu zmluvy medzi ministerstvom a obcou. Uvedená zmluva
prišla dňa 19. júl 2018. Podpísali sme ju a poslali späť. Teraz čakáme,
kedy ju ministerstvo zverejní a môžeme pokračovať ďalej. Ale aj
v tomto medziobdobí neoddychujeme. Intenzívne komunikujeme
s ministerstvom a riadiacim orgánom žilinskou VÚC-kou ako sa
má postupovať vo verejnom obstarávaní, nakoľko nemajú jednotný
názor. Riešia, či sa to má obstarávať ako celok cez obchodný vestník,
alebo ako položky na elektronickom trhovisku, alebo súťažou na
päť ponúk. Čakáme kým sa dohodnú a ako povedia, tak urobíme.
Zatiaľ sa tešíme, že sa nám, dúfam, podarí posunúť kvalitu výučby
našich detí o niečo vyššie. Veď tým zvyšujeme ich šance uspieť ďalej
v živote. O to nám všetkým ide.
Projekt za 117 772,40 €, ktorý zabezpečí vybavenie všetkých
rodinných domov voVaríne kompostérmi
V minulých číslach som písal obsiahle články o odpadoch,
zvlášť o bioodpadoch a o zmenách v zákonoch, ktoré upravujú
povinnosti obce postarať sa o bioodpad s tým, že vyúčtovať
to máme našim občanom, teda Vám. S týmto nesúhlasím ja
a nesúhlasí ani obecné zastupiteľstvo, aby sme na Vás prenášali
poplatky za povinnosti, ktoré si vymysleli v Bruseli. Priznám sa,
že principiálne súhlasím so všetkým, čo nariadili, som absolútny
zástanca separovania a myšlienky, že najlepší odpad je ten, ktorý
nikdy nevznikol. Taktiež aj kompostovania, len mi nesedí to, že
v krátkom čase to máme bez podpory štátu nechať zaplatiť Vám.
Preto sme išli okľukou komplikovanou cestou neistých eurofondov
a už to, chvalabohu, (či inej vyššej moci) vyzerá tak, že to nakoniec
dopadne dobre. Už som Vás informoval, že drobný stavebný odpad,
veľkoobjemový odpad, ale aj bioodpad zo záhrad, sme vyriešili
z projektu Zberný dvor Varín financovaného Európskou úniou za
nejakých cca 479 000 €. Písal som, že ešte treba doriešiť bioodpad
z kuchyne, ktorý zákon definuje ako osobitný druh odpadu. Ten
sa dá vyriešiť tak, že buď každý rodinný dom dostane 125-litrový
kontajner a raz za dva týždne Vám ich vyvezieme, samozrejme,
náklady s tým spojené Vám máme vyúčtovať, alebo iné riešenie
dané zákonom je, že vybavíme aspoň polovicu rodinných domov
kompostérmi. Samozrejme, kúpenými za Vaše peniaze. Písal som,
že aj na tomto probléme pracujem – aby Vás to nič nestalo a zároveň
aby sme splnili požiadavky zákona. Dnes Vám už môžem povedať,
že aj tento problém či inak povedané povinnosť so zákona máme
papierovo vyriešenú. A dúfam, že k Vašej spokojnosti. Ako?
Začiatkom roka vyšla výzva Ministerstva životného prostredia
SR na predchádzanie vzniku biologického odpadu, kde oprávnený
výdavok bol nákup kompostérov. Maximálna výška podpory na
jednu žiadosť bola 200 000 €. Ministerstvo presne zadefinovalo
tipy kompostérov a ich parametre, ako napríklad hrúbku steny.
Po spracovaní podkladov a spočítaní rodinných domov v našom
katastri – teda vypočítaní, koľko kompostérov potrebujeme pre
obec, a po prieskume trhu – za koľko vieme nakúpiť ministerstvom
požadované kompostéry, sme sa dostali k sume 117 772,40 €.
Okamžite mi bolo jasné, že pôvodná myšlienka, aby sme šli do tohto
projektu spoločne so Združením obcí Mikroregión Terchovská
dolina, kde je združených 16 obcí s takmer 30 000 obyvateľmi, nie je
ideálna. Prečo? Do uvedeného projektu chceli ísť obce s celkovým
počtom 20 000 obyvateľov. Teda ak 20 000 obyvateľov dostane
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maximálne 200 000 €, z čoho Varín má takmer 4000 obyvateľov, čo
je zhruba 20 %, tak z 200 000 € dostaneme v lepšom prípade 20 %,
čo je 40 000 €. Ak ale potrebujem pre Vás všetkých 117 772,40 €, tak
potom je lepšia cesta ísť na trochu väčšie, ale dobre definovateľné
riziko, skúsiť to sám a žiadať sám pre seba, teda Obec Varín,
v sólovom projekte celých 117 772,40 €. Vysvetlil som situáciu
poslancom, ktorí stáli pri mne a išli do tohto rizika so mnou. Podali
sme žiadosť na Ministerstvo životného prostredia SR priamo pod
názvom Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu
v obci Varín na celú sumu 117 772,40 €.
V prvom kole uprednostňovali projekty združení obcí, a teda
okolité obce vedeli o schválení ich spoločnej žiadosti skôr ako
my. V druhom kole už posudzovali aj žiadosti samostatných obcí
a miest, kde sme už uspeli aj my, a to v plnej výške 117 772,40 €.
Oznámenie o schválení nám dorazilo 29. mája 2018 a opäť sme
do desiatich dní pripravili podklady k podpisu zmluvy, tentokrát
s Ministerstvom životného prostredia SR. Zmluvu sme podpísali
a zverejnili, aktuálne čakáme na kontroly súvisiace s verejným
obstarávaním, potom už budeme nakupovať podľa metodiky, ktorú
nám dá ministerstvo. Všetkým Vám, vlastníkom rodinných domom
vo Varíne, budeme zadarmo rozdávať príslušné kompostéry. Aj keď
ma život naučil, že ľudia si nevážia nič, čo dostanú zadarmo, vyzerá
to tak, že nakoniec to dopadne celkom dobre.
Nechcel som o tomto našom spoločnom úspechu písať skôr ako
schvália verejné obstarávanie, skôr ako nakúpime kompostéry
a skôr ako spoznáme spôsob ich rozdávania. Niekoľko nasledovných
postrehov ma priviedlo k tomu, aby som tento článok napísal
už teraz. Už na oslavách Dňa matiek na námestí, ma začali ľudia
oslovovať s tým, že chcú, aby som ich zaradil do poradovníka na
kompóstery. To bolo ešte pred tým, než nám ich vôbec schválili.
Na podujatí o5 zapojení to pokračovalo. Neviem presne odkiaľ táto
aktivita pramení, ale zrejme okolité obce, ktoré v rámci spoločného
projektu obcí boli schvaľované skôr, začali robiť poradovníky, lebo
tam sa na všetkých nedostane. Dostanú približne 40 – 50 % z toho,
čo potrebujú. Čo idú robiť so zvyšnými občanmi, to neviem. Či ich
dokúpia za peniaze obce a neskôr to prenesú do poplatku za smeti,
alebo ich pridelia podľa nejakého výberu či losovania len toľko,
koľko ich majú, neviem. Nie je to moja starosť, tu u nás ich dostanú
všetky rodinné domy v obci. Nešiel by som do projektu, ktorý nie je
pre všetkých. Buď je to pre nás všetkých, alebo pre nikoho. Žiadne
poradovníky a privilégia. Ďalším postrehom je to, že som dostal
niekoľko mejlov s otázkou, kedy budem prideľovať kompostéry.
Neviem. Veď ešte ani nevieme presne aký typ kompostéra, ktorý
vyhovuje požiadavkám ministerstva, vyhrá v súťaži. Neviem ako
dopadne následná kontrola verejného obstarávania a už vôbec nie
kedy budú kompostéry dodané. Ako u všetkých eurofondoch, cesta
je ešte dlhá. Preto som chcel tento článok písať až vtedy, keď bude
vysúťažený presný typ kompostéra a termín ich dodania. Musel
som ale reagovať na túto vlnu žiadateľov. Nebojte sa, všetci budete
včas a jasne informovaní.

Múr nárekov pri kostole
Začiatkom roka sa búrlivo komunikovalo okolo betónového
plota, ktorý si niekto dovolil postaviť pri kostole. Vo veľkom sa
šírili debaty, dezinformácie a hodnotenie uvedeného plota a jeho
stavebníka. Až na malé výnimky, väčšine pisateľov unikalo pár
podstatných faktov.
FAKT č. 1: Netreba sa pýtať ako je možné, že si niekto dovolil
postaviť plot na tomto mieste, ale skôr to, ako je možné, že sa
uvedený pozemok dostal do súkromných rúk. Všetci návštevníci
kostola využívali uvedený pozemok a pristupovali k nemu tak,
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ako k verejnému, teda spoločnému priestranstvu. Aj ja som si to
myslel. Veď kostol a pozemky okolo neho sú odjakživa cirkevné
a jej aj slúžia. Aj v tomto prípade to tak bolo. Ale už nie je. Nechcem
a nebudem riešiť ako a koľkými rukami uvedený pozemok prešiel,
kým sa nakoniec majetok cirkvi ocitol v rukách už v poradí tretieho
majiteľa, ktorý ho poctivo kúpil a oplotil si ho.
FAKT č. 2: Podľa zákona máte právo oplotiť si svoj pozemok
v zastavanom území obce. Skoro všetci ste tak aj urobili. Každý
máte svoj dvor a dom oplotený. Takže aj majiteľ tohto pozemku mal
a má plné právo, aby si oplotil ostatný svoj pozemok. Áno, stavbu
plota realizoval bez platného stavebného povolenia, takpovediac
načierno. Ale náš úžasný stavebný zákon priamo hovorí, že
stavebný úrad má urobiť všetky kroky na legalizáciu stavby. Teda ak
stavebník doloží projekty a súhlasné vyjadrenia všetkých inštitúcií
ako elektrikári, plynári, telekomunikácie atď., uvedenú stavbu sme
povinní, opakujem sme povinní zo zákona zlegalizovať. Ak Vám
napadlo, čo na to pamiatkari, tak aj pamiatkový ústav vydal kladné
stanovisko, nakoľko ochranné pásmo okolo národnej kultúrnej
pamiatky, ktorou je aj náš kostol, je len 12 metrov. Ochranné pásmo
teda končí ešte v pozemku okolo kostola.
FAKT č. 3: Vypisovaním sťažností a nadávaním sa žiadny
problém nikdy nevyrieši. Zvlášť, keď nedošlo k porušeniu zákona.
Snažím sa problémy vyriešiť a nie ich zhoršovať útokmi. Vždy sa
snažím dohodnúť. Riešením sú spolupráca a dohoda, nie útoky
a osočovanie. Tieto negatívne emócie väčšinou veci len komplikujú,
zhoršujú a nič nevyriešia. Preto sa chcem ospravedlniť, že som
v mesačníku Varínčan nepovolil uverejniť útočno-kritické listy
a články. V čase, keď sa to všetko dialo, som už o možnom riešení
komunikoval s majiteľom uvedeného pozemku. Poviem Vám, že to
boli síce tvrdé, ale príjemné jednania.
FAKT č. 4: Ak chcete rozhodovať o tom, čo na pozemku bude
a čo nie, ako bude pozemok vyzerať a kto naň bude a nebude mať
prístup, musíte ho vlastniť. Len o pozemku, ktorý vlastníte ako
jediný vlastník, môžete rozhodovať slobodne a podľa svojej vôle.
Samozrejme, pri rešpektovaní všetkých zákonom daných pravidiel
ako územný plán atď.
RIEŠENIE: S majiteľom uvedeného pozemku som uzavrel
dohodu, ktorú mi následne odsúhlasilo aj obecné zastupiteľstvo.
Akú? Časť uvedeného pozemku odkúpime a uvedený plot
posunieme dozadu. Tým bude zabezpečený prístup ku kaplnke
v stene budovy a zároveň nebude opticky narúšať scenériu kostola.
Vlastníkom bude Obec Varín a tak to aj ostane. Obec svoje verejné
priestranstvá nepredáva (teda aspoň by nemala). Rovnako ako
nepredáme spoločné námestie, park, cintorín, tak nepredáme ani
toto miesto a dúfam, že už nikdy v budúcnosti nevznikne tento
problém.
ČO ĎALEJ? Obec na svoje náklady vybaví tento priestor novými
stojanmi na bicykle a lavičkami. Chceme, aby to bol priestor
na odkladanie bicyklov, priestor na posedenie a stretnutie sa so
známymi pred a po svätej omši. Dúfame, že to tak aj bude.
ZÁVER bude trochu útočný. Poviem Vám, že ako vlastníci
uvedeného a priľahlého pozemku určite nebudeme trpieť
parkovanie áut cez týždeň aj cez víkend. Uvedený pozemok má
slúžiť nám všetkým, nie zopár jedincom, ktorí tam parkujú svoje
vozidlá. Tie si máme všetci parkovať na svojom pozemku a vo
dvore, nie na spoločnom obecnom. Nato nie je určený. S úžasom
som sledoval, čo sa tam pred kostolom deje v nedeľu. Absolútna
väčšina zaparkuje svoje auto na priľahlých cestách a parkovisku.
Štyria občania však zaparkujú svoje autá takmer až priamo do
kostola. Svojou drzosťou obmedzujú ostatných občanov, ktorí idú
na svätú omšu a pomedzi autá sa musia doslova pretláčať, aby sa
dostali dnu do kostola. Obmedzujú a zhoršujú dopravu na už
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aj tak úzkej ceste a blokujú majiteľom priľahlých domov vchod
do ich vlastného domu. To sa mi nezdá v poriadku. Ako by sa
im páčilo, keby nemohli vojsť do vlastného domu, lebo im sused
zaparkoval auto tak tesne k omietke a k dverám, že tade človek
jednoducho peši neprejde. Ja tiež vozievam mamu do kostola.
Zastavím, ona vystúpi a s autom idem ďalej. Hneď pod kostolom je
veľké obecné parkovisko, z ktorého je to asi minúta peši do kostola.
Preto, aby nikto pred kostolom nikomu nezavadzal, tam osadíme
jeden zlepšovák. Nebojte sa, nie je to nič nové, niečo podobné už
fungovalo. V Prahe na Hradčanoch je v hlavnom kostole schodisko
pre kone. Áno, schodisko pre kone, po ktorom sa panovník
a významní šľachtici viezli na koňoch až priamo pred oltár, aby
nemuseli ani zosadať. Podľa parkovania niektorých občanom pred
kostolom sa mi zdá, že s pánom dekanom dohodneme stavebné
úpravy vstupnej brány, aby sa tam pohodlne napchali všetky autá
a boli čo najbližšie k oltáru. A nebudú musieť ani vystupovať zo
svojho auta a kňaz im podá sväté prijímanie rovno cez okno auta…

Na čom pracujeme a čo pripravujeme?
Workoutové ihrisko + outdoorové fitnes ihrisko + detské ihrisko
v areáli Športového areálu Juraja Sobolu.
Menšie workoutové ihrisko + detské ihrisko na Kamencoch
v oddelenej parcele od kempu.
Chodník s osvetlením na ulicu Koňhorská. Chodník bude
nadviazaný na projekt križovatky.
Ing. Michal Cvacho, starosta obce

súčasný stav pred kostolom

stav, ktorý dosiahneme po presunutí múru

Varínčan
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súčasný stav pred kostolom

súčasný stav pred kostolom

nová poloha múru

nová poloha múru

plánované riešenie križovatky , červeným sú značené chodníky a prechody pre chodcov

označenie plánovaného chodníka, 1. zastávka na vyšnom konci, 2. napojenie na chodník z križovatky
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o5 zapojení 2018
Už v roku 2011 prebehol nultý, skúšobný ročník podujatia o5
zapojení. Všetko vtedy prebehlo na výbornú a po skvelom ohlase
a hojnej účasti sa začala písať história tohto neopakovateľného
podujatia. Tento rok sme teda zažili oficiálne siedmy, v skutočnosti
už ôsmy ročník.
Jedinečný koncert varínskych kapiel od 60. rokov po súčasnosť
sa tento rok uskutočnil v sobotu 16. júna od 15.00 hodiny tradične
na Námestí sv. Floriána vo Varíne. Na novom modernom pódiu sa
počas horúceho popoludnia ako prvá predstavila Dychová hudba
Varínčanka, ďalej postupne kapely Melodic Maurus, Retro, La
Grange, Forte, JUST a The Stars. Členovia hudobných skupín si
tento rok spomienkou uctili svojho kamaráta Mirka Skuteckého,
skvelého hudobníka a člena kapely Retro.
Koncertom sprevádzal od horúceho popoludnia až do večerných
hodín už tradičný moderátor podujatia Karol Tichý, za čo mu patrí
veľké poďakovanie.
Počas celého podujatia využili stovky z vás poukazy na
občerstvenie, ktoré pre Vás zabezpečila Obec Varín. Vďaka poukazu
ste si mohli vyzdvihnúť občerstvenie v podobe klobás, šišiek,
pagáčov a nápojov.
Záver patril diskotéke, prítomných spoza mixážneho pultu
zabával DJ Marek Deagon. Ľudia sa zabávali a tancovali takmer do

tretej hodiny ráno.
Ďalší ročník úspešného podujatia je za nami. Opäť nechýbala
kvalitná hudba s profi ozvučením, zábava, priateľské stretnutia
a pohodové posedenia pri chutnom občerstvení. Všetkým, ktorí
akokoľvek prispeli k hladkému priebehu celého podujatia, patrí
veľká vďaka! Veľká vďaka patrí Jankovi Androvičovi, ktorý stojí za
vznikom tohto podujatia a vďaka nemu je z o5 zapojení každoročná
tradícia. V neposlednom rade patrí veľká vďaka všetkým Vám, ktorí
ste prišli, pretože ste neodmysliteľnou súčasťou každého podujatia.

Koncert žiakov hudobných krúžkov
V stredu 20. júna sa v kinosále vo Varíne konal spoločný
koncoročný koncert žiakov navštevujúcich hudobné záujmové
krúžky. Kinosálu zaplnili rodičia a príbuzní, ktorí prišli podporiť
svojich mladých hudobníkov. Počas moderovaného koncertu sa
tanečným vystúpením predstavili dievčatá z tanečného krúžku pod
vedením Martiny Volochovej.
Z klavírnej triedy p. uč. Daxnerovej vystúpili:
Alžbeta Adamčíková a Samuel Ponechal.
Z klavírnej triedy p. uč. Tichej vystúpili:
Zuzana Prieložná, Nelka Kabatierová, Anna Mária Kapasná,
Martin Franek, Lívia Kabatierová, Lukáš Chobot.
Z klavírnej triedy p. uč. Janekovej vystúpili:
Mária Beniačová a Lucia Novosadová.
Z klavírnej triedy p. uč. Kudleja vystúpili:
Martina Halečková, Katarína Michaľaková, Ondrej Blaško.
Hrou na flautu sa pod vedením p. uč. Reichelovej predstavila
Veronika Michaľaková.
Hrou na gitaru sa pod vedením p. uč. Šustekovej predstavili:
Alexandra Jánošíková a Ela Mikolajová.
Hrou na akordeón a heligónku sa pod vedením p. uč. Bajánkovej
predstavili: Oliver Bohačiak, Dávid Štefánek, Matej Šťastný,
Stanislav Androvič, Dávid Zelina, Samuel Laščiak, Timotej Paňák,
Veronika Majerčíková, Bruno Cigánik.

Varínčan
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Športové družstvo DHZ

Králi šprintu z Varína

Sezóna už začala a naše
športové družstvo sa
zúčastnilo
niekoľkých
súťaží. Sezónu sme začali
na súťaži v Liptovských
Sliačoch, kde sme obsadili
pekné štvrté miesto.
Išlo o jedinečnú súťaž, ktorá má viac ako desaťročnú históriu.
Následne sme sa zúčastnili v Rosine na okresnej súťaži Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR. Súťaž v Bytčici, kde sme nastúpili až s dvoma
družstvami, nám nevyšla podľa našich predstáv, pretože nás zradila
technika. Zúčastnili sme sa aj nočných súťaží, ktoré sú náročnejšie
ako denné súťaže. Pri ťažkej konkurencii ostrieľaných družstiev
je veľmi ťažké umiestniť sa na popredných miestach, no neustále
pracujeme na zlepšení našich výsledkov.
Každý, kto by mal záujem vyskúšať si s našimi hasičmi tento šport,
nás môže kontaktovať cez náš profil Hasiči Varín na Facebooku.
Peter Zimen, člen športového družstva DHZ

Vyvrcholením letnej plaveckej sezóny boli Majstrovstvá
Slovenskej republiky. Zúčastnili sa ich aj naši chlapci z Varína
Juraj Topoľský a Vladimír Štefánik, obaja z klubu NEREUS Žilina.
Majstrovstvá Slovenska juniorov sa konali posledný májový víkend
po dlhšej pauze na vynovenej žilinskej plavárni.
Juraj Topoľský (Súkromné bilingválne gymnázium Žilina) sa
stal kráľom šprintu, keď vyhral 50 m aj 100 m voľný spôsob a 50
m motýlik. Dve strieborné medaile pridal za 50 m znak a 100 m
motýlik.
Plavecká sezóna dosiahla svoj záver na Majstrovstvách Slovenskej
republiky OPEN. Preteky sa konali na bratislavských Pasienkoch
posledný víkend pred školskými prázdninami a zúčastnili sa ich
nielen domáci, ale aj zahraniční plavci. Podľa očakávania najviac
medailí získal Vladimír Štefánik, ktorý momentálne študuje
a trénuje na Floride v USA. Majstrovské tituly si vyplával na 50 m
a 100 m voľný spôsob. Na 50 m a 100 m motýlik skončil druhý.
Chlapci dali dohromady sily aj v štafetách a spoločne kvarteto
Jakub Gordík, Urban Porubec, Juraj Topoľský, Vladimír Štefánik
zvíťazili na 4 x 100 m voľný spôsob. Majstrom Slovenska gratulujeme
k výsledkom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.
text IŠ, foto SPF

III. ročník zápolenia mladých rybárov
Za pekného letného počasia sa v sobotu 7. júla vo Varíne
uskutočnil tretí ročník Memoriálu Jozefa Púčika. Rybárske preteky
sa konali na rieke Váh č. 14, kde súťažilo 23 mladých rybárov.
Preteky klaksónom odštartoval ich riaditeľ p. Štefan Rybár.
Každý z pretekárov predvádzal svoju lovnú techniku, pretože
samotné preteky sú určené na lov na plávanú – LRU. Po zakŕmení
svojho lovného miesta začal boj s rybami. Bolo sa na čo pozerať,
pretože sa súťažiacim podarilo uloviť veľké ryby. Dvanásťročný
Peťo Gajdošík chytil nosáľa o dĺžke 35,3 cm, Tinko Švejdík o dĺžke
27 cm, Robko Kubička 32,5 cm. Ryby brali a naši mladí rybári ani
nevnímali, ako rýchlo sa kráti čas rybolovu.
Spokojní neboli len samotní rybári, ale aj ich rodičia, ktorí boli
na svoje šikovné ratolesti hrdí. Nechýbalo vyhlásenie výsledkov
a ocenenie tých najlepších, ktorí si prebrali vecné ceny od
sponzorov. Mladí rybári boli na svoje úlovky pyšní a ich úspech
im dodal potrebné sebavedomie. Všetky ulovené ryby boli pustené
späť do vody. Pripravený bol chutný guláš, pitný režim a sladkosti
pre deti, o ktoré sa postarali sponzori tohto podujatia, ktorým touto
cestou ďakujeme.
Sponzori podujatia:
SRZ – Žilina, OcÚ Varín, OcÚ Terchová, Martin Šuštiak, Miroslav
Tomašov, Vladimír Švec, Palo Romančík, Juraj Lúčaník, Štefan
Herda, Štefan Zicho, Firma Robinson – Van Den Fide.
text a foto: šr

Jozef Púčik ml. (vľavo) a Štefan Rybár (vpravo) odovzdávajú cenu

Vladimír Štefánik (v strede)

Juraj Topoľský (v strede)
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Včelári oslávili desiate výročie založenia klubu
V nedeľu 3. júna oslávila Základná organizácia Slovenského zväzu
včelárov vo Varíne (ZO SZV) 10. výročie založenia. Slávnostné
posedenie sa uskutočnilo v priestoroch Športového areálu Juraja
Sobolu.
V programe vystúpila Dychová hudba Varínčanka, po ktorej
prednášal krajský predseda SZV v Žiline Ing. Milan Vavrica na
tému nové smery vo včelárstve. Nasledovala diskusia, beseda
a príjemné posedenie pri občerstvení.
Varínska organizácia SZV na čele s predsedom Ing. Štefanom
Schnelym má 32 členov. V priebehu roka sa zúčastňuje rôznych
prednášok a každoročne usporadúva výročnú schôdzu a tzv.
včelársku nedeľu. Členovia raz ročne spoločne navštívia jednu
včelnicu a oboznámia sa s novými skúsenosťami a poznatkami.
Včelárom sa na oslave desiateho výročia založenia klubu
prihovoril starosta obce Ing. Michal Cvacho. Zároveň včelárom
prisľúbil, že o pár rokov možno aj on skončí v ich radoch. Včelári
dúfajúc, že to nie je len sľub, prijali túto správu s radosťou.
Včelári by radi privítali nových členov, ktorí sa môžu prihlásiť
u pána Miroslava Fujdiaka na telefónnom čísle 0948 091 984.
text: jt, foto: lp

Cyrilo-metodský guľáš MO MS vo Varíne

Vo štvrtok 5. júla 2018 bolo na skautskej chate Rozbehov už od
rána rušno. Tak, ako každý rok, sa tu varil tradičný cyrilo-metodský
guľáš. Partia dobrovoľníkov, členov výboru a našich priateľov sa už
od skorých ranných hodín venovala jeho príprave a vareniu. V okolí
chaty to už od rána rozvoniavalo vôňou duseného bravčového
bôčiku.
Našim šéfkuchárom bol ako vždy náš kamarát a vzácny priateľ
Peter Freundefeld, my ostatní sme sa venovali pomocným
a prípravným prácam. Naši hostia a členovia sa začali schádzať
približne od 12-tej hodiny. S údivom som sledoval našich členov
v seniorskom veku, ktorí nemajú problém prísť do tohto krásneho
horského prostredia na bicykli alebo peši. Na našich stretnutiach
pravidelne panuje dobrá nálada, a tak tomu bolo aj teraz. Srdečne
sme sa s každým privítali, pochutili si na dobrom mäsku, chutnom
guľáši a, samozrejme, nesmelo chýbať dobré pivko, vínko i niečo
tvrdšie. Väčšina našich hostí donesie domáci koláč, alebo nejakú
doma ukuchtenú dobrotu. Nesmierne nás teší, že sme sa stretli
v kruhu priateľov, ktorí sa majú stále a čom porozprávať a majú veľa

spoločných záujmov.
Stretávanie sa na guláš partii a podujatiach Miestneho odboru
Matice Slovenskej vo Varíne nie je len o pohostení. Sú to chvíle,
kedy sa naši členovia môžu porozprávať o bežných radostiach
a starostiach života, alebo sa podeliť o novo nadobudnuté
skúsenosti počas predošlého roka. Samozrejme, nechýbali ani naše
deti. Dovolím si povedať, že tento náš zvyk sa stáva trojgeneračným
stretnutím rodičov, detí a vnukov z radov matičiarov, ale aj ich
rodinných príslušníkov a blízkych priateľov. Prekrásne prostredie
areálu skautskej chaty, slniečko, srdeční ľudia a úsmev na tvárach
detí, nič lepšie sme si ako organizátori nemohli želať.
Touto cestou chcem srdečne poďakovať každému, kto nám
akokoľvek pomáhal. Ďakujem aj všetkým zúčastneným, veď sa
nás opäť zišlo požehnane. Pevne verím, že sa nás bude stretávať
čoraz viac. Spoločne sa tešíme na ďalší ročník nášho každoročného
guľášu.
Ľubomír Sečkár

Varínčan
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Oslavy zvrchovanosti SR
našim cieľom prerušiť spolužitie.
Zvrchovanosť nie je cesta k izolácii. Poďme sa zhovárať
o tom, aké sú naše spoločné záujmy.
Splnili sa túžby našich predkov. Berieme svoj osud do
vlastných rúk. Čakajú nás náročné dni a roky. Nesmieme naše
víťazstvo premárniť.

Už tradične zahorela Vatra zvrchovanosti aj u nás vo Varíne.
Tentokrát to bolo v piatok 13. júla 2018 o 20.00 hod. v lokalite nad
záhradkárskou osadou.
Slováci úprimne túžili po samostatnom štáte. Túžbu konkrétnymi
akciami prezentovala slovenská inteligencia. Po vzore štúrovcov
odhodlane zdvihla zástavu národnej svojbytnosti a slobody. Po
tisícročnej tme sa nad Tatrami začalo blýskať. Oprašovali sa výzvy
štúrovcov a národných básnikov: Kto si Slovák z duše, z rodu, teraz
sa hlas ku národu. Slovenský národ prebúdzali nielen politici, najmä
z Hnutia za demokratické Slovensko a Slovenskej národnej strany,
ale i predstavitelia Matice slovenskej a ďalšie národne orientované
organizácie.
Jasný postoj k slovenskej štátnosti vyjadrili aj predstavitelia
rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku, osobitne kardinál Ján
Chryzostom Korec.
Dňa 17. júla 1992 Národná rada SR schválila Deklaráciu
o zvrchovanosti Slovenska. Vo vystúpeniach odznelo:
Deklarujeme pred svetom schopnosť zobrať svoj osud do
vlastných rúk.
Bratom Čechom oznamujeme, že nie je a ani nebude

K slovenskej štátnosti prispelo 76 slovenských poslancov –
z poslaneckého klubu HZDS 56 členov, z SNS 15 členov, z SDSS
3 členovia a z SDĽ 2 členovia. Nápad zorganizovať na počesť
vyhlásenia Zvrchovanosti vatry zvrchovanosti sa zrodil na pôde
bratislavskej redakcie Slovenských národných novín. Vatry
zvrchovanosti sa rozhoreli na všetkých významnejších kopcoch
od Vihorlatských vrchov až po Devín. Slováci prostredníctvom
nich oznamovali susedom i svetu, že vyšli z tieňa a nie sú už
vysychajúcou vetvou českého národa, ani Felvidékom, ale hrdým,
sebavedomým, rovnocenným národom schopným sadnúť si
samostatne za európsky stôl.
Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať všetkým
národne orientovaným spoluobčanom, členom, sympatizantom
a priateľom SNS za pomoc pri organizovaní tohto slávnostného
podujatia. Vďaka patrí aj Dychovej hudbe Varínčanka, DHZ Varín,
Urbárskemu spoločenstvu vo Varíne, Mirovi Cíbikovi, Martinovi
Maloyerovi, Jožkovi Ďugelovi, Hanke a Stanovi Milovcom,
Brankovi Dominiakovi, všetkým chlapom, ktorí stavali vatru,
rodinám a priateľom, ktorí nechceli byť menovaní, hosťom a,
samozrejme, tiež všetkým tým, ktorí prišli, podporili túto akciu
a svojou dobrou náladou sa postarali o to, aby tento letný večer
patril medzi tie krajšie a spokojnejšie v našej obci.
Mariana Bohačiaková
poslankyňa obecného zastupiteľstva za SNS

Žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže ,,Leonardo”
Žiaci ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne sa zapojili do výtvarnej súťaže s názvom Leonardo. Deti nakreslili a namaľovali mnoho krásnych
výkresov, pričom porota vybrala šesť z nich. Výhercov odmení na začiatku školského roka starosta obce Ing. Michal Cvacho. Výhercom
gratulujeme!

Anička Kapasná 4. A

Marcelka Štefúnová 4. B

Samo Kubo 4. A

Barbora Mária Chovanová 4. B

Pavlína Zákopčanová 4. A

Vaneska Mestická 4. B
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Ako správne kompostovať v našich domácnostiach?

V predchádzajúcom príspevku o kompostovaní sme si vysvetlili,
aké výhody nám prináša kompostovanie. Vysvetlili sme si, aké
sú negatívne dôsledky na životné prostredie, keď netriedime
a nekompostujeme biologicky rozložiteľný odpad. V tomto
príspevku si zhrnieme základné pravidlá kompostovania a uvedieme
si najčastejšie chyby, ktorých by sme sa pri úspešnom kompostovaní
mali vyvarovať. Správnym kompostovaním dokážeme v našich
domácnostiach, a to nielen v rodinných domoch a záhradách, ale aj
v bytových domoch, znížiť množstvo vzniknutého odpadu takmer
o polovicu.
Kam umiestniť kompostovisko?
Základným predpokladom kompostovania je výber vhodného
miesta pre kompostovisko. Kompostovisko je vhodné postaviť na
vlastnom pozemku. Domáce kompostovanie sa okrem rodinných
domov a záhrad dá prevádzkovať aj pri bytových viacpodlažných
domoch, kde sa osvedčilo tzv. komunitné kompostovanie. Na
spoločnom dvore sa zriadi kompostovisko, kam ukladajú bioodpad
obyvatelia bytovky. Ak nie je pozemok v našom vlastníctve, tak
požiadajme vlastníka pozemku o písomný súhlas. Kompostovisko
by nemalo byť postavené v blízkosti vodného zdroja pitnej
vody alebo v ochrannom pásme hygienickej ochrany. Praktické
je umiestniť kompostovisko v blízkosti vzniku biologického
odpadu, aby vzdialenosť pre nosenie odpadu bola taká, aby
nikoho z domácnosti neodradzovala od nosenia bioodpadu do
kompostoviska.
Pre zabezpečenie vhodných podmienok samotného procesu
kompostovania je dobré, aby bol bioodpad v kompostovisku
v styku s pôdou. Kompostovisko je potrebné postaviť na trávnik

alebo na pôdu, odkiaľ sa môžu premiestňovať pôdne organizmy,
vďaka ktorým prebieha kompostovací proces. Ku kompostovisku
by mal byť prístup za každého počasia. Kompostovisko sa
odporúča umiestniť pri spevnenom chodníku, aby uľahčil prístup
aj za daždivého počasia. Je dobré okolo kompostoviska ponechať
dostatočný priestor pre manipuláciu s náradím (pre prácu s lopatou,
vidlami, fúrikom a pod.). Dôležité je umiestniť kompostovisko na
mieste, kde by nič neobmedzovalo proces rozkladu bioodpadu.
Kompostovisko by nemalo byť vystavené priamemu slnečnému
žiareniu ani silnému vetru, aby materiál rýchlo nevysychal. Takýmto
vhodným miestom pre kompostovisko je miesto pod stromom
alebo krovím, ktoré bránia počas dažďov prílišnému premočeniu
substrátu a počas slnečných dní prílišnému presušeniu. V prípade,
že sa nám materiál presušuje a je potrebné zvlhčovať ho, je dobré
postaviť kompostovisko v blízkosti dostupného zdroja úžitkovej
vody (napr. pri nádobe na zadržiavanie dažďovej vody).
Aké kompostovacie zásobníky používať?
Úplne základnou formou kompostovania je kompostovanie
pomocou hroble, kde sa materiál ukladá na kopu, pričom
nepotrebujeme žiadny zásobník. Druhým spôsobom
kompostovania je kompostovanie v zásobníkoch, ktoré je vhodné
použiť tam, kde je nedostatok miesta, menšie množstvo odpadu.
Zásobníky môžu byť z rôznych materiálov a môžeme používať
drevené, betónové a kamenné zásobníky, zásobníky z pletiva,
plastové, gumové a kovové zásobníky.
Aké biologické odpady dávať do kompostoviska?
Odpady vhodné na kompostovanie sú najmä:

Varínčan

- kuchynské a domové biologické odpady (všetky rastlinné zvyšky
z prípravy jedál, z čistenia ovocia a zeleniny, šupky a ohryzky
z jabĺk, hrušiek, dokonca z tropického ovocia, banány, pomaranče,
citróny a pod., zvyšky varenej stravy (ale nie produkty živočíšnej
výroby), dokonca aj usadenina z kávy, čajové vrecúška, vaječné
škrupiny, servítky, kartón bez podtlače,
- záhradné biologické odpady (pokosená tráva, mladá burina bez
semien, slama z obilnín, slama strukovín, zvyšky zeleniny a rôznych
plodín, opadané ovocie, zvädnuté a suché časti rastlín, konáre, lístie
atď.),
- biologické odpady z chovu hospodárskych zvierat (hnoj,
hnojovica, močovka) hovädzieho dobytka, hydiny, koní, zajacov,
kôz, oviec a pod.,
- kompostovacie prísady slúžia hlavne na urýchlenie a naštartovanie
kompostovacieho procesu a na vylepšenie niektorých vlastností
kompostu ako napríklad zrnitosť, štruktúra, pH faktor atď. Sem
patria vápno, vápenaté látky, bentonit, rohovinová múčka, rôzne
urýchľovače kompostovania, rôzne výluhy z rastlín, samotná pôda
ako aj v minulosti vyrobený kompost.
Odpady nevhodné na kompostovanie
Do kompostu určite nedávajme sklo, plasty, veľké časti textilu
a kompozity, ktoré patria do triedeného odpadu. Do kompostu
nepatria nebezpečné odpady ako sú napr. farby, laky, staré lieky,
oleje, batérie. Vyhnúť by sme sa mali aj surovinám, u ktorých je
podozrenie, že obsahujú patogénne mikroorganizmy (uhynuté
zvieratá a pod.), odpady z mäsitých jedál, rýb, mliečnych výrobkov,
ako aj potravinám, ktoré sú veľmi slané a mastné.
Základné pravidlá kompostovania
Proces kompostovania prebieha úspešne vtedy, keď vytvoríme
optimálne podmienky pre činnosť a rozvoj pôdnych organizmov,
ktoré sa na kompostovaní podieľajú a sú teda nevyhnutné.
1. Správna veľkosť kompostovaného bioodpadu
Vo všeobecnosti platí zásada, že čím sú menšie častice
kompostovaného materiálu, tým rýchlejšie prebieha proces
kompostovania. Zmenšovaním častí materiálu zväčšujeme plochu,
na ktorú môžu pôsobiť pôdne organizmy (mikroskopické huby,
baktérie, červy, dážďovky atď.). Preto je dôležité bioodpad drviť,
lámať hlavne pri tvrdých a suchých rastlinných zvyškoch (konáre,
drevo, stonky rastlín atď.).
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2.Správne zloženie kompostu
Na kompostovanie je ideálna rozmanitá zmes najrozličnejších
biologických odpadov s rôznym obsahom živín. Dôležitý je pomer
uhlíka a dusíka (C:N). Platí zásada, že dusíkaté suroviny (kuchynský
bioodpad, pozberové zvyšky zo záhrady, hnoj, trus, pokosená tráva
atď.), ktoré sú mäkké a šťavnaté, musíme zmiešavať s uhlíkatými
surovinami (drevná štiepka, piliny, hobliny, lístie, slama, papier,
ktoré sú zväčša tvrdé a suché.
3. Prístup vzduchu
Keďže kompostovanie je aeróbny proces, teda za prístupu
kyslíka, je dôležité, aby sme zabezpečili prevzdušnenie kompostu.
Dôležité je, aby kompostovacia nádoba mala vetracie otvory, ktoré
umožnia samovoľné prevzdušňovanie. Nie je vhodné kompostovať
v úplne uzavretých nádobách, jamách a pod. Ďalším spôsobom
prevzdušnenia kompostu je jeho prekopanie a prehadzovanie,
ktoré by sa malo robiť jedenkrát/dvakrát do roka. Týmto sa
zamedzí zápachu a pomalému kompostovaniu. Platí, že časté
prekopávanie urýchli rozklad bioodpadu. Ak si chceme uľahčiť
prácu pri prekopávaní, dá sa to urobiť už pri zakladaní kompostu
tak, že napríklad na dne kompostoviska uložíme drenážnu vrstvu
z hrubšieho materiálu a budeme striedavo vrstviť rozlične veľký
materiál.
4. Správna vlhkosť kompostu
Správna vlhkosť kompostu je nevyhnutnou požiadavkou
kompostovania. Pri nedostatku vlhkosti sa proces kompostovania
spomaľuje alebo zastavuje. Ak je vlhkosť nadmerná, dochádza
k neželanému hnilobnému procesu, čo sa prejavuje zápachom.
Vysušeniu kompostu v čase teplých slnečných dní ale aj premočeniu
kompostu v čase dlhotrvajúcich dažďov môžeme zabrániť
vybudovaním striešky nad zásobníkom, prikrytím geotextílie,
alebo vysadením vhodnej plodiny, napr. tekvice.
Na prvý pohľad sa môže niekomu zdať, že kompostovanie je zložité,
no určite to tak nie je. Chce to len trocha bežných skúseností
a praxe. Pri dodržaní základných pravidiel sa určite každému
úspešne podarí kompostovať. Pevne dúfam, že v našej obci všetky
domácnosti triedia a kompostujú bioodpad. Ak by sa ešte náhodou
našla domácnosť, ktorá ešte nekompostuje, pevne verím, že sa
odhodlá vykročiť touto cestou a prispeje tiež k ochrane nášho
životného prostredia.
RNDr. Michal Ďuriš, PhD.
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Fascinujúci svet hmyzu
Túžba preniknúť do podstaty toho, čo
máme tak blízko a málo o tom vieme
Skúsený entomológ Igor Badura rozpráva o fascinujúcom svete
hmyzu – pokračovanie z minulého čísla.

Igor Badura na výstave pre žiakov v Dubnici nad Váhom

Veľkosť dospelého jedinca určuje žravosť húsenice alebo larvy.
U väčšiny druhov je veľkosť veľmi variabilná. Napríklad najväčší
chrobák žije v Amazónii, je to fúzač obrovský (Titanus Giganteus).
Maximálne jedince mali vyše 20 centimetrov, avšak videl som
aj 10-centimetrového. Práve žravosť larvy určuje veľkosť a toto
je príklad veľkostných rozdielov jedného druhu. Larvy tých
maximálnych jedincov sa vyvíjajú desať až jedenásť rokov, sú
také veľké ako saláma, a keď ich domorodci nezjedia, je z nich
dvadsaťcentimetrový chrobák. Chrobáci majú prvý pár krídel
chitínový, tvrdý (krovky), ktorý tvorí ochranu druhého blanovitého
lietajúceho páru. Druhý pár krídel je vždy poskladaný pod
chitínovými krovkami, keď je chrobák v pokoji.
Pri nedokonalej premene sa z vajíčka liahne nymfa, ktorá prijíma
potravu, niekoľkokrát sa zoblieka z kože a vytvára sa nová, v ktorej
sa jedinec zväčší a po každom zvliekaní sa viac podobá na dospelca
(imago). Po poslednom zvliekaní má všetky znaky dospelca
(dorastú mu krídla a podobne). Nedokonalou premenou prebieha
vývoj koníkov, kobyliek, modliviek, švábov a podobne.
Nadpremena je veľmi zložitá premena, ktorá pozostáva zo
siedmych štádií. Vajíčko, triungulinová larva, ktorá čaká v kvete,
prichytí sa obzvlášť divej včely a nechá sa zaniesť do jej hniezda.
Po skonzumovaní (vrátane vajíčka) sa premení na druhú larvu, po
skonzumovaní potravy pre včeliu larvu sa premení na pseudonymfu,
potom na štvrtú larvu, ktorá sa zakuklí a z nej je dospelý chrobák.
Takýmto spôsobom sa vyvíjajú naše chrobáky patriace do skupiny
májkovitých (meloidae). Májkovitých chrobákov je u nás asi tridsať
druhov a sú známe tým, že ich telo (hlavne krovky) obsahuje
toxický jedcantharidin, ktorý je už v dávke 0,03 gramu smrteľne
nebezpečný aj pre človeka. Cantharidín C10H12O4 bol súčasťou
povestného jedu Aqua Tofana, ktorým v Taliansku šľachtické rody
odstraňovali svojich vznešených, ale nepohodlných odporcov.
Hmyz patrí medzi pozoruhodné živočíchy. Napríklad taká larva
vážky sa vyvíja vo vode päť rokov a za toto obdobie sa 15× zvlieka
z kože, je dravá a dospelá vážka má v každom zloženom oku 28 tisíc
malých očiek (faciet). Má tak, rovnako ako modlivka, výborný zrak,
ale vidí oveľa horšie ako človek.
Komár Anopheles prenáša ochorenie malária. Na svete je
popísaných asi 12 tisíc druhov mravcov, za svojho života dokáže

mravčia kráľovná naklásť vajíčka, z ktorých sa vyliahne 150
miliónov robotníc. Mravce sú najväčší siláci, unesú až štyristokrát
viac ako samé vážia a hniezda si stavajú až štyri metre hlboko v zemi.
Keby sa im chcel človek vyrovnať v prepočte na veľkosť, musel by
stavať až do sedem kilometrovej hĺbky. Fuzáč pižmový (Aromia
moschata) sa vyvíja väčšinou v starých vŕbach a z hostiteľskej
rastliny prijíma kyselinu salicylovú, ktorú v pachových žľazách
chemicky premieňa na aromatickú látku, ktorú vylučuje pri dotyku.
Zo skúsenosti viem, že pižmo má príjemnú vôňu. Komáre patria
do skupiny dvojkrídlovcov (ako muchy) a sú rekordéri v mávaní
krídlami, dokážu mávať 600 až 1000× za sekundu. Pestrice zo
skupiny dvojkrídlovcov sú veľmi dôležité pri opeľovaní, lebo už pri
+3°C dokážu lietať po kvetoch, kým včela medonosná potrebuje
cca +13°C. Hospodár ju vie oceniť, keď je chladná jar. Modráčik
čiernoškvrnný (denný motýľ) sa vyvíja v mraveniskách, kde sa živí
vajíčkami a larvami mravcov – hovoríme im myrmekofilné, keďže
žijú v symbióze s mravcami.
Mnohokrát v júni nám príroda ponúkne lietajúce svetielka, ľudovo
svetlušky svätojánske, ktoré vyrábajú svetlo v chemickom procese
nazývanom bioluminiscencia. Svetielkovanie spôsobuje látka
luciferín – pri dýchaní a pôsobením enzýmu sa okysličuje a vzniká
studené svetlo. Slúži ako signalizácia pri vyhľadávaní partnera.
Komplikovaná ale primitívna tracheálna dýchacia sústava hmyzu
nie je vhodná na zásobovanie väčšieho organizmu kyslíkom. Dnešné
tropické chrobáky dosahujúce veľkosť 18 až 22 cm sú blízko hranice
prežitia. Schopnosti niektorých chrobákov v porovnaní s cicavcami
sú priam neuveriteľné. Nosorožtek obyčajný (Oryctes nasicornis)
dokáže na sebe zdvihnúť osemstokrát viac ako sám váži. Vzpierač
by k vyrovnaniu tohto výkonu musel zdvihnúť 860 ton. Najrýchlejší
chrobák je šváb, ktorý prebehne za sekundu päťdesiatnásobok dĺžky
svojho tela – človek by musel bežať rýchlosťou 300 km/h, aby sa mu
vyrovnal. Citlivosť zmyslov niektorých chrobákov a motýľov je na
hranici doposiaľ známych schopností živých organizmov. Dokážu
zachytiť molekulu feromónu, ktorý vylučuje samička na vzdialenosť
10 až 15 kilometrov a nie len to, samičku aj nájdu. Medzi hmyz,
ktorý vytvára najväčšie roje, patria koníky sťahovavé, kŕdľové
a egyptské, u ktorých za vhodných podmienok nastane populačná
explózia a migrujú za potravou až v štyridsať miliardových rojoch.
Dokážu skonzumovať 800 ton úrody za deň, letia bez prestávky až
17 hodín. Takéto nálety sa ešte objavujú hlavne v Afrike.
V obrovskom počte druhov hmyzu sa nájde aj z pohľadu človeka
škodlivý druh. Avšak z pohľadu všetkého živého neexistuje škodlivý
hmyz, každý má nejaké poslanie na tejto zemi. Keby človek drasticky
zasiahol a narušil reťazec rovnováhy v prírode, sám by na to
doplatil. Hmyz v prírode je taký dôležitý, že jeho zničením by došlo
ku katastrofe. Aj keď niekedy otravuje človeka, muchy, komáre, ale
hmyz opeľuje ovocné stromy, poľnohospodárske plodiny, likviduje
uhynuté živočíchy, zásobuje nás medom – včela medonosná (Apis
mellifera), ktorá počas svojho života prejde viacerými profesiami:
čistič, pestúnka, staviteľka a strážca. Dôležité je spomenúť, že hmyz
je aj potravou pre vyššie živočíchy a zdá sa, že v budúcnosti bude aj
našou potravou.
Hmyz nám v nemalej miere skrášľuje a spríjemňuje životné
prostredie a bolo by nanajvýš prospešné, keby entomológom
a všetkým ľuďom, ktorí majú radi prírodu, ešte ostalo niečo na
obdivovanie a uspokojenie duše. Stupeň kultúry národa sa prejavuje
najmä vzťahom človeka k prírode.
Želám všetkých čitateľom veľa krásnych zážitkov a najmä otvorené
oči pri prechádzkach prírodou.
pripravil: Igor Badura
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Krížovka
Pomôcky:
Bada, Anam,
amilan,
Amata,
anapest

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

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 10 €

Meno
Gabriely

Jazero
v Laponsku

Set

Čaj, po
anglicky

Argón (zn.)

4. časť
tajničky

Po boku
(hovor.)

Nacistická
tajná polícia

Anaerób, po
česky
Zvnútra, z
Rieka
v Rusku

Správne znenie tajničky z č. 6/2018:
…aby sa uistili, že si v poriadku.
Výherca: Miroslav Konštiak
Srdečne blahoželáme.

Anatóm, po
česky

1. časť
tajničky

Talian, po
česky

Zimný prístav

Meno Ireny
(dom.)

Stupaj

Najdrahšie dary nie sú šperky, autá či telefóny.
Najdrahšie… (záver v tajničke).
Autor: Jozef
Blaho

Diaľavy,
diaľky (bás.)

EČV Košíc

Anglické
oslovenie
pána

Akciová
spoločnosť
(skr.)

Španielska
rieka

Postavilo sa

Ad acta (skr.)

Meno
Stanislavy

Mesto v
Mezopotámii

Hinduistický
boh

Mastná látka

Časť atolu
Vchod, otvor
(lek.)

Otec proroka
Jonáša (bibl.)
Trojslabičná
stopa

Príroda, po
nemecky

Konžská
rieka
Teba

Meno Emílie
Ryžový nápoj

Zničila
ohňom

Šúchali

Sieťovaná
tkanina

Chem. zn.
osmia

Vyrábalo
tkaninu

Obyvateľ
Saska

Citoslovce
veselosti

Otília (dom.)

Cudzia
zmenka

Operačný
program

Druh bielej
repy

Starká
(zastar.)

3. časť
tajničky

Arab News
Agency (skr.)

Meno
Kristíny

Chvost, po
česky

Obracia
Tučnejšia
morská ryba

Mongolskí
pastieri
dobytka
Meno Valéra

KRÍŽOVKA

Vrchná platňa
oltára

Japonské
umelé vlákno

2. časť
tajničky

Uhrabával
Venovali sa
hre

Avalisti
Natiahlo na
nohy
Hliník (zn.)

Hranica (lek.)
Jadranský
záliv

Cicali,
nasávali

Japonské
sídlo
Vlnená
tkanina

Opytovacie
zámeno

Anno Domini

Sála, po
česky

Krídlo (anat.)

Krupina
(EČV)

Vodná
rastlina

Vlak vyššej
triedy

Eritrea (kód)

Existuješ
5. časť
tajničky

Po troche
jedla

Dur, žeň,
naliehaj

Jednotka
látkového
množstva

Homérov
epos o Tróji
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Varínske mažoretky v pražskej Lucerne suverénne obhájili zlato!

Ako sme už v júnovom vydaní mesačníka Varínčan spomínali, na
začiatku júna sme sa vypravili na dlho očakávané finále MiaDance
festivalu, ktoré sa aj tento rok konalo v pražskom Paláci Lucerna.
Súťaž sme spojili aj s malým výletom, kde sme sa ešte lepšie spoznali
a utužili priateľstvá. Opäť sme vytvorili tehličku, na ktorej sme
zanechali svoje logo, aby aj v hlavnom meste mali na nás pamiatku.
Druhého júna prišiel ten deň, kedy sme si zmerali sily
s konkurenciou a ukázali, že celoročná práca nevyšla nazmar.
Práve naopak, priniesla vytúžené ovocie. Pocit z víťazstva vo
finále premiérovo zažili mladšie juniorky s choreografiou Anjeli,
ktorou oslnili nielen porotu, ale aj nadšených divákov v hľadisku.
S energickou choreografiou Džungľa sa seniorkám podarilo obhájiť
minuloročné zlato. A nielen to. Veľkým prekvapením bola pre
nás špeciálna cena za najvyššie bodové ohodnotenie choreografie
v kategórii Majorettes Hobby Group, čiže získaný najvyšší počet
bodov zo všetkých zúčastnených skupín.
Tento rok sme si pripravili malé prekvapenie pre tých, ktorí sa
do Lucerny nedostali a víťazné choreografie sme pred zídeným
publikom zatancovali aj na Václavskom námestí. O to väčšia radosť
z tanca išla, keď sme videli, že ľuďom sa naše vystúpenia páčili
a vyťahovali mobilné telefóny, aby si na ne zachytili aspoň kúsok
predstavenia.
Pamiatkou na slávnostnú atmosféru Lucerny nám zostali medaily,
ktoré sme hrdo po zvyšok víkendu nosili na tričkách, poháre, ktoré
pribudnú na poličku k ostatným oceneniam a cena poroty, za ktorú
sme získali krásneho plyšového medveďa, ktorý nám pochodom

mestom robil maskota.
Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým rodičom, priateľom
a fanúšikom nášho súboru, že nám držali palce a podporili nás
nielen v hľadisku, ale energiu nám posielali aj na diaľku. Ďakujeme
obci Varín za celoročnú podporu, bez ktorej by náš krúžok nemohol
fungovať. Ďakujeme všetkým mažoretkám, od najmenších po
najstaršie, za celý rok tvrdej práce a usilovnej prípravy. Ďakujeme
trénerkám Lucke Ľuptákovej, Danke Štefánkovej a Maťke Synákovej
za všetok čas, ktorý nám obetujú.
Varínske mažoretky na súťaži v Prahe reprezentovali:
Androvičová Diana, Androvičová Lívia, Androvičová Veronika,
Antošová Monika, Cáderová Petra, Cvachová Lenka, Ferjancová
Simona, Halušková Ivana, Halúsková Martina, Hoštáková Anna,
Jankovská Aneta, Jankovská Miriam, Jánošíková Andrea, Kobelová
Simona, Markotánová Kristína, Martinická Mária, Muráriková
Aneta, Muráriková Timea, Obšivanová Mária, Pecková Linda,
Samcová Klaudia, Schrollová Tereza, Šmehýlová Sára, Solárová
Kristína, Štefánková Dana, Surovcová Tatiana, Synáková Martina,
Synáková Michaela, Trizuliaková Karin, Vojteková Katarína,
Vojteková Tatiana.
Naše súťažné choreografie si môžete pozrieť na našej stránke
mazoretkyvarin1.webnode.sk
Varínske mažoretky
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