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Spoločenská rubrika
Narodili sa:

ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY
ŠPORTOVÉ
a POHYBOVÉ
- futsal
- inline hokej
a florbal
- lukostrelectvo
- posilňovňa
- hasičský – deti
- hasičské športové
družstvo

HUDOBNÉ
- akordeón
- heligónka
- gitara
- klavír
- husle
- flauta
- sólový spev

INFO: 0903 477 924
0911 704 779

MAMIČKY S DEŤMI
- pohybové aktivity (od 2 r.)
- tvorivé dielne (od 2 r.)

INÉ
- folklórny (tanec,

spev, hudobné nástroje)

- tvorivo-kreatívny,
(pletenie z pedigu, ručné
práce, tvorba z rôznych
materiálov)

- mažoretky
- detský a mládežnícky spevokol
- miništrantský

PRE DETI MŠ
- tanečný (od 4 r.)
- šikovné rúčky (od 4 r.)
- grafomotorika (od 5 r.)
- angličtina hrou (od 5 r.)

▫ Členom krúžku môže byť každý, kto má trvalý pobyt v obci Varín
a v čase prihlásenia menej ako 30 rokov.
▫ Činnosť krúžkov začne od októbra 2018.
▫ Prihlášky do krúžkov si môžete vyzdvihnúť a vyplnené odovzdať
počas úradných hodín na obecnom úrade a v knižnici.
▫ Prihlášky nájdete aj na webe www.varin.sk.
▫ Všetky záujmové krúžky sú bez poplatkov.
▫ Prihlasovanie je možné najneskôr do piatka 14. septembra 2018.
▫ Po tomto termíne už prihlášky neprijímame.

Oliver Staňo
Slavomír Kubička
Marek Mahút
Leo Matejka
Vanessa Šelestiaková

Michal Pallo
Matej Rybár
Tomáš Synák
Michal Miho

Zosobášili sa:
Jaroslav Bednár a Mgr. Veronika Košútová 11. 08. 2018
Miloš Mačas a Ing. Mária Hanuliaková 18. 08. 2018
MUDr. Tomáš Bečár a MUDr. Soňa Košturiaková 18. 08. 2018
Ján Košturiak a Alexandra Müllerová 18. 08. 2018
Patrik Toma a Ing. Katarína Šimková 24. 08. 2018

Jubilanti v septembri
Štefánia Stráska 
Elena Fitošová 
Ing. Václav Kováč 
Angela Cvachová
Ing. František Toma 
Emília Lörincová 
Kornélia Pinčiarová 
Ján Bellamy 
Ladislav Komačka 
Viliam Kysela 
Anna Tlacháčová 
Ing. Jozef Blaho 

85
84
84
81
78
78
78
78
78
77
76
76

Igor Kvačkaj 
75
Angela Vrábľová
75
Anton Jánošík 
72
Emília Sopkuliaková  72
Mária Kyselová 
72
Ladislav Paučin 
71
Ondrej Podhorský  70
Ľudmila Nemčeková  70
Antónia Pallová 
70
Ján Mahút 
70
Ján Martoník 
70

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

Opustili nás:
Pavel Prekop
Juraj Rendek
Anna Synáková
Ivan Košút

* 17. 10. 1942
* 08. 06. 1958
* 06. 05. 1938
* 10. 07. 1971

Poďakovanie

† 25. 07. 2018
† 19. 08. 2018
† 24. 08. 2018
† 27. 08. 2018

Ďakujeme Obci Varín za zabezpečenie a organizáciu
poznávacieho zájazdu do Banskej Štiavnice, ktorého sme
sa zúčastnili 8. augusta 2018. Bolo to vydarené podujatie.
Tešíme sa na ďalšie.
za zúčastnených Milka Cvachová

Mamička, Ty ma nechceš?
Mamička, Ty ma nechceš?
Necháš ma zomrieť skôr ako sa narodím?
Veď ani nevieš či som dcére alebo syn
a či som z lásky nevzišiel?
Len spomeň jak vyznávala si lásku komusi
tma, nočná hliadka chodila okolo
milencov vidieť nikto nemusí.
Mamička, Ty ma nechceš? Bojíš sa, že máš príliš malý byt?
Môžem sa len v kútiku prikrčiť.
Veď toľko ľudí spalo kedysi vonku,
keď z domu ostali iba trosky plačlivé.
Mamička skryla dieťa pod halenku
a vyšla z úkrytu jak z jaskyne.
Mamička, Ty ma nechceš? Bojíš sa, že uberiem ti z krásy?
Ja si ťa celú premaľujem len.
A keď trochu krásy nazbieram si,
kochaj sa vo mne každý deň,
Ako v dieťati sa kochá matka.
Nemusíš hľadieť ani do zrkadla.
Mamička, Ty ma nechceš?
A čo keď budeš chcieť vody podať
A osamelá márne zvoláš stokrát.
Čo keď sa zmeníš na starenku, kto sa ťa spýta:
Mamička, čo ti je?
Kto s tebou, hoci chromá
pôjde vonku a komu umrieš raz v objatí?
Mamička, Ty ma nechceš?
Tak rád by videl najkrajšie dva šperky:
zlaté slniečko a pozlátený mesiačik.
Tak rád by videl sýkorky a čajky,
keď vykukujú z hniezd jak z jasličiek.
Tak rád by videl ružu, oblak modrastý kus sveta
a najviac Teba, mamička moja – Teba.
Mamička, Ty ma nechceš? Bojíš sa, že otecka mať nebudeš?
Môžeš mi vravieť, že odišiel nám do vojny,
že nechal Ti dopis, brož, šperky.
Nepriznávaj sa, že ste sa rozišli.
Keď pôjdeš do práce, tak dáš ma do jaslí.
Mamička, Ty ma nechceš? Snáď nájdem proti rakovine liek
a proti starnutiu a začnem nový vek.
Poletím k hviezdam na kozmickej lodi.
Pre kmín Ti pôjdem pešky.
A potom sa vrátim domov s tebou sa pomaznať
– MAMIČKA MOJA…
zo súkromnej zbierky čitateľky časopisu Varínčan
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Obec informuje
Aktuality:
Kompostéry
V poslednom Varínčane som sľúbil, že vás budem priebežne informovať, keď budem vedieť niečo nové ohľadom
našich projektov. Projekt Kompostér do každého rodinného
domu vo Varíne zdarma postúpil do ďalšieho štádia. Po absolvovaní príslušných kontrol zo strany ministerstva, schválení verejného obstarávania a podpísaní dodatkov k zmluve
s ministerstvom, vám môžem oznámiť, že kompostéry musia
byť ich dodávateľom v zmysle zmluvy dodané do 90 dní od
nadobudnutia účinnosti zmluvy. To znamená, že maximálne
za dva a pol mesiaca už budú fyzicky dodané na obci a pripravené na distribúciu a odovzdanie do vašich rúk. Keď budú
jasné ďalšie skutočnosti, včas vám to oznámime. Kto z vás sa
zúčastnil Dňa obce, mohol aj fyzicky vidieť presný typ kompostéra, o ktorý sa jedná.

Aktuálne projekty:
Rekonštrukcia verejného
osvetlenia
Verejné osvetlenie sa nahrubo skladá z troch častí: rozvádzačov, svetiel a vedení (káblov a drôtov).
Opíšem pôvodný stav na začiatku roku 2015.
Rozvádzače: Skoro všetky rozvádzače verejného osvetlenia
boli v havarijnom stave a bez revízií. Boli medzi nimi aj také,
do ktorých sa dala cez prehrdzavené diery do vnútra vopchať
ruka. Tu už išlo o život. Celkový počet rozvádzačov bol 11 ks.
Svetlá: Absolútna väčšina svetiel prešla rekonštrukciou za
starostovania pána Stráskeho. Pôvodné svietidlá s halogénovými žiarovkami o výkone 150 až 300 wattov boli nahradené
úspornými 36 wattovými svietidlami s výbojkovými trubicami (v tej dobe to bola špička). Spotreba elektrickej energie na
verejné osvetlenie nebola veľká. Po tejto stránke bola obec na
tom dobre. Mali sme síce úsporné verejné osvetlenie, ale ak
si ešte pamätáte jeho svietivosť, teda sila svetla, už nebola nič
moc a nevyhovovala novým normám. Na uliciach bola tma
a svetlá slúžili skôr ako orientačné. Pri jazde autom ste spozorovali chodcov na poslednú chvíľu.
Vedenia: Tie, žiaľ, neprešli žiadnou rekonštrukciou a ich
kvalita v starých úsekoch zodpovedá 80-tym rokom minulého storočia. Jedná sa o obyčajné neizolované drôty.

Začiatkom roka 2015 sme sa s poslancami dohodli, že musíme odstrániť havarijný stav hlavne rozvádzačov a vyčlenili sme na ich výmenu 20 000 € z rozpočtu. Ale Ministerstvo
hospodárstva v tej dobe vyhlásilo výzvu zameranú na rekonštrukciu verejných osvetlení v obciach a mestách. V tejto
výzve sme mohli pýtať peniaze na rekonštrukciu a výmenu
rozvádzačov, revízie rozvádzačov a výmenu určitého počtu
svietidiel. Maximálny počet svietidiel bol určený podľa veľkosti obce. Pre našu obec to bolo 440 svetiel. Žiaľ, výmena
vedení vzdušných aj zemných ako aj rozšírenie verejného
osvetlenia boli označené ako neoprávnené výdavky. Teda
z výzvy sa dali vymieňať len existujúce svetlá. Okamžite sme
sa do tejto výzvy pustili. Dali sme vypracovať odborne spôsobilou osobou svetelno-technickú štúdiu s presným zameraním jednotlivých svetiel, projektovú dokumentáciu verejného osvetlenia a napísal sa projekt so žiadosťou o finančný
príspevok z eurofondov. Jedným z hlavných hodnotiacich
kritérií ministerstva bolo zvýšenie energetickej účinnosti
verejného osvetlenia, jednoducho povedané, zníženie jeho
spotreby. Zníženie spotreby bol náš najväčší problém. Pretože, ak nejaká obec, čo nikdy neinvestovala do modernizácie svojho osvetlenia a doteraz svietila 300 W halogénovými
lampami ich teraz vymieňa za 30 W diódové svietidlá, tak
dosiahne 90% úsporu vo výške 270 W na jedno svetlo. A my
sme nahrádzali 36 W výbojkové lampy za 28 W diódové
lampy. Teda úspora na úrovni cca 20% a len symbolických 8
W na jedno svetlo. S našimi ušetrenými 8 W na lampu som
nemohol ani len pomyslieť na súťaženie a porovnávanie sa
s ostatnými projektami, čo mali 270 W úsporu na lampu.
Našich 33 lámp neušetrilo toľko čo jedna lampa v ostatných
obciach. Ďalšie kritérium bolo zlepšiť svetelno-technické parametre a splnenie nových platných noriem. Preto pri riešení
a písaní tohto projektu sme sa doteraz najviac zapotili. Ale
podarilo sa a Ministerstvo hospodárstva náš projekt schválilo
v plnej výške. Obec dostala na tento projekt 250 000 € z Európskej únie. Peniaze z rozpočtu obce určené na rekonštrukciu rozvádzačov sme použili na spolufinancovanie projektu
vo výške 12 500 € a zvyšné na opravu a rekonštrukciu vedení
obecného rozhlasu a nákup novej modernej ústredne obecného rozhlasu, ktorá umožňovala nahrávanie a vysielanie
zo záznamu a umožňovala aj posielanie SMS správ. Tá stará
ústredňa (nie hlásateľka!) v tej dobe doslúžila. V lete 2016,
teda po 1,5 roku od začiatku projektu, už celé vynovené verejné osvetlenie so 440-timi novými svetlami a 11-timi novými rozvádzačmi fungovalo. Konečne po mnohých rokoch
mala obec aj platné revízie verejného osvetlenia. Problém je
ale v tom, že v poslednom období nás dobieha to staré, nikdy
nerekonštruované vedenie. Stáva sa často pri silnom vetre, že
verejné osvetlenie prestane svietiť. Všetky nové úseky už robíme káblovým vzdušným vedením na stĺpoch a kde sa dá,
tak podzemným káblovým vedením, teda izolovanými drôtmi, kde sa nič nemôže stať. Problémové sú ale staré vzdušné
vedenia, kde idú vedľa seba dva nezaizolované drôty. Stačí,
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aby začalo fúkať a dotkol sa nejaký knísajúci sa konár stromu
oboch drôtov a je tu okamžite skrat a ističe vypnú celý rozvádzač. Rovnako ako u vás doma, keď vám niečo zoskratuje.
Potom musíme chodiť jednotlivé ističe v rozvádzačoch ručne
nahadzovať. Riešenie je v ďalších investíciách. Aktuálne pracujeme na novom projekte, ktorým by sme si naraz vyriešili
dva problémy. Len sa to v tomto roku určite nestihne. Dôvodom je málo ľudí a hlavne moc dlho sme čakali na výpredaj
vysokozdvižnej plošiny z jednej súkromnej firmy, ktorý sa
naťahuje od konca minulého roka. Prečo? Cena za prenájom plošiny je dosť vysoká a tvorí podstatnú časť rozpočtu
rekonštrukcie vedení verejného osvetlenia. Preto sme chceli
tieto peniaze použiť radšej na nákup svojej obecnej plošiny,
ktorú potom môžeme použiť aj do budúcna napr. na údržbu
obecnej zelene, výmenu svetiel atď. Takže ak nadávate, že sa
rekonštruovalo osvetlenie a aj tak nesvieti, je to kvôli tomu,
že vedenia ešte rekonštrukciou neprešli. A práve v nich je pri
silnom vetre problém. Treba ešte vydržať.

Zateplenie zdravotného
strediska
Čo tomu predchádzalo? Náklady na energie sú v tejto budove neuveriteľne vysoké. Dôvod? Veľké minimálne 20 ročné
kotle, stará konštrukcia celej budovy poplatná dobe jej výstavby (začiatok 90-tych rokov minulého storočia) a minimálna údržba budovy. Po analýze stavu a po zvolení postupu
na splnenie cieľa dosiahnuť čo najväčšie úspory za čo najmenej preinvestovaných peňazí nám vyšla nasledovná postupnosť nutných krokov.
Prvý krok – vybudovanie nového kondenzačného kotla
čisto na mimosezónny ohrev teplej úžitkovej vody. Na ohrev
teplej vody bežal celý rok 75 kW kotol.
Druhý krok mala byť výmena okien.
Tretí krok – výmena kotolne a štvrtý krok – ten najdrahší,
zateplenie fasády a stropov.
Realizácia:
Prvý krok – vybudovanie nového kondenzačného kotla
čisto na mimosezónny ohrev teplej úžitkovej vody. 75 kW
kotol sa v roku 2016 nahradil novým 15 kW kondenzačným
kotlom a hneď v prvý rok to prinieslo ročnú úsporu pre jednotlivých nájomcov rádovo v desiatkach až stovkách eur.
Druhý krok mala byť výmena okien. Samozrejme v duchu
snahy, čo najviac ušetriť a nemíňať naše spoločné obecné
peniaze kde nemusíme, sme žiadali štát o pomoc. Napísali
sme projekt a žiadosť o finančnú dotáciu na environmentálny fond. V zmysle výzvy sa dalo žiadať dotáciu na zateplenie a výmenu okien. V 9. mesiaci roku 2016 sme túto žiadosť
o dotáciu na zateplenie zdravotného strediska podali (nebo-
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lo to po prvý raz). Žiadali sme dotáciu v maximálnej výške,
ktorú environfond dáva a to 200 000 €. Na environmentálny
fond prídu ročne stovky žiadostí o dotáciu (v roku 2016 to
bolo viac ako 500), ale dotáciu poskytujú len pár desiatkam
projektov. Začiatkom roku 2017 sme sa s poslancami dohodli na tom, že na zdravotnom stredisku vymeníme okná bez
ohľadu nato, ako dopadne uvedená žiadosť. Dôvod bol, že
okná netesnili, unikalo teplo a polovica z nich bola zaklincovaná aby nevypadli, väčšina sa nedala ani bezpečne otvoriť.
Havarijný stav. Boli to staré drevené 28-ročné okná bez akejkoľvek údržby a náterov. Následne prišla správa, že nám bola
naša žiadosť o dotáciu schválená v celej maximálnej výške
200 000 €. Celková hodnota projektu bola po súťaži vo výške
zhruba 345 000 €, teda environmentálny fond uhradí 200 000
€ a z rozpočtu obce pôjde zvyšných 145 000 €. Naozaj ma to
veľmi potešilo, lebo neviem o nikom v našom okolí, čo žiadali o dotáciu na environfonde a dostali ju. Za tieto peniaze sa
mala realizovať výmena všetkých okien a vchodových dverí,
zateplenie fasády a zateplenie stropu, teda celý druhý a štvrtý
krok. Uvedené práce po kontrole verejného obstarávania zo
strany ministerstva životného prostredia, pod ktoré recyklačný fond patrí, boli a v určitej časti sú ešte stále realizované
víťaznou firmou. Jej meno je Pri jazere s.r.o., zmluva je zverejnená presne, ako káže zákon. Bez kontroly verejného obstarávania a splnenia všetkých zákonom vyžadovaných náležitostí
by nám ministerstvo neposlalo a neschválilo ani cent. Od vtedy prebiehajú práce na tejto stavbe. Bude to asi ešte mesačný
boj, ale dúfam, že úspešný a že to konečne skončí, veď to už
trvá od septembra 2016, čiže 2 roky.
Tretí krok – zrekonštruovať a vymeniť kotolňu. Na tomto kroku začíname pracovať aktuálne teraz. Dokončil sa
prieskum trhu za účelom zistenia predpokladanej hodnoty
zákazky a ďalší postup je už plne pod kontrolou zákona o verejnom obstarávaní a zákona o obecnom zriadení. Dúfam, že
po celkovom dokončení bude budova zdravotného strediska
aspoň po energetickej stránke konečne na úrovni aktuálnych
predpisov a noriem. Len pre úplnosť pripomínam, že opäť
všetky investície sú z našetrených peňazí obce bez jedného
jedinéhocentu úveru.

Vybudovanie parkoviska za
zdravotným strediskom
Tento projekt je na stole už od roku 2012 a od roku 2015
dokonca aj v podobe projektovej dokumentácie. O čo vlastne
ide. Cieľom je vybudovať veľké parkovisko s kapacitou 24 - 30
áut za zdravotným strediskom, aby všetci návštevníci zdravotného strediska a jeho nájomcovia mali kde parkovať. Bude
to obecné parkovisko pre potreby verejnej obecnej budovy
zdravotného strediska. Druhý cieľ je uskutočniť stavebné
úpravy budovy zdravotného strediska a to tak, aby sa vybudoval nový vchod do priestorov zdravotného strediska odzadu priamo z parkoviska. Teda aby ste nemuseli po zaparko-
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vaní obchádzať okolo celého strediska, ale mohli komfortne
a hlavne bezbariérovo (čo vo verejných budovách vyžaduje
zákon) prejsť do vnútra priamo z parkoviska. V projekte sa
s bezbarierovosťou zdravotného strediska pokračuje tak, že
sa bude budovať na hlavnom schodisku schodiskový výťah
(plošina) pre vozičkárov. Technické a dispozičné riešenie
tohto prechodu už máme, rovnako máme projekt parkoviska
a to hlavné, čo na každý projekt potrebujete, máme tiež. Je
jasné, hovorím o peniazoch a o ochote poslancov. Prečo sa
teda tento projekt ešte nezrealizoval? Dôvod je jednoduchý.
Obec Varín nevlastní všetky pozemky pod, ale ani za zdravotným strediskom. Zdravotné stredisko sa začalo stavať na
prelome 80. a 90. rokov minulého storočia a v roku 1993 bolo
dané do užívania. Čo robilo vedenie Obce Varín od roku 1990
do roku 2010 neviem, opýtajte sa ich. Aktuálne po siedmich
rokoch práce (polovica roku 2011 – 2018) plných dedičstiev,
dodatočných dedičstiev, zmluvách o budúcich zmluvách, vydržaniach a podobných záležitostiach sme sa dostali konečne
do štádia, že okrem jedného pásu pozemkov sme už jediný
vlastník všetkých pozemkov pod zdravotným strediskom aj
za ním. V tom poslednom páse máme aktuálne 9/14, teda
väčšinu a dohodu s vlastníkom, ktorý vlastní ďalšie 4/14 pozemku. Ostáva už len uzavrieť dohodu s vlastníkom poslednej 1/14 pozemku a môžeme ísť na vybavovanie stavebného
povolenia a na jar začať stavať. Stavebné povolenie bez vlastníctva pozemku, alebo bez iného zmluvou ošetreného práva
k pozemku, sa nedá vydať. Preto musíme počkať až dokonca
vysporiadania vlastníctva týchto pozemkov. Aktuálne sme
ale v stave, že buď sa dohodneme všetci, alebo to vyriešime
súdnou cestou. Čo je tá zĺhavejšia cesta. Ale jasná riešiteľná
cesta a to je podstatné. Takže už to chce len čas. Samozrejme
že vám v blízkej dobe predstavíme celý projekt.

Rekonštrukcia Obecný úrad
a jeho spoločenské priestory
Dlhodobo ma hnevá situácia priestorového riešenia nášho
obecného úradu a systém služieb obce, teda prístup k občanom.
Čo sa týka situácie okolo služieb obce: v jeden dátum Vám
prišli vyrubené dane a o pár týždňov až mesiacov Vám prišli
vyrubené zas poplatky za smeti. Každý poplatok ste chodili
vyplácať niekde inde. Niečo na poschodí, niečo na prízemí.
Jeden poplatok na jar a druhý zas na jeseň. Skrátka preháňali
sme vás dva razy a človek v tom strácal prehľad, čo už platil a čo nie. Pred rokom som si povedal: dosť. Výmer daní za
nehnuteľnosti, za psa, aj poplatky za smeti išli naraz v jeden
deň a v jednej obálke. Rovnako, ak ste chceli ísť vyplácať vyrubené poplatky osobne, tak od tohto roku ste tak mohli urobiť na jednom mieste a jednou návštevou obecného úradu.
Moja predstava bola taká, že Vám príde domov jeden výmer,
kde budú vyrubené všetky poplatky, ale zákon to neumožňuje. Zákon vyslovene hovorí, že každý poplatok musí byť

vyrubený samostatne. Takže ste dostali v jednej obálke viac
výmerov, ale aspoň že už od tohto roka to bolo naraz.
Čo sa týka priestorového riešenia obecného úradu: na prízemí obecného úradu nájdete kancelárie, serverovňu (miestnosť, kde sú umiestnené servery, tlačiarne a kopírky hneď
vedľa vchodu do obecného úradu), WC a potom chodby bez
denného svetla, kde v prípade, že chcete na obecnom úrade
niečo vyplatiť alebo si ísť niečo vybaviť na matriku (overiť
podpis atď.) musíte postávať. Všetci, čo ste tu už boli viete,
o čom hovorím. Podľa mňa, serverovňa v strede prízemia
zaberá najlukratívnejší priestor obecného úradu. Vymyslel
som si riešenie, ktorého myšlienka bola vytvoriť komfortný
presvetlený priestor, kde budete môcť na obecnom úrade
počkať, kým Vás vybavíme s tým, že tam musí pre vás byť
zabezpečené sedenie, stolíky na vypísanie tlačív a hlavne,
aby ste nemuseli chodiť na poschodie, ale všetko vybavili na
prízemí. Predostrel som túto myšlienku aj s návrhom na pravidelných poradách obecného úradu, kde sme urobili štúdiu
realizovateľnosti, či vieme zabezpečiť všetky služby pre občanov na prízemí vrátane zastupiteľnosti jednotlivých zamestnancov a dospeli sme k záveru, že áno. Výnimka je jednej
jediná ojedinelá služba. Všetko ostatné vieme zabezpečiť. Po
tomto závere sme pristúpili k preskúmaniu technického riešenia úprav dispozícií obecného úradu, napríklad statické posudky, technologické posudky ohľadom presunu serverovní,
hlásičov poplachu civilnej ochrany, alarm systému, elektroinštalácii, atď… Keď sme dospeli k záveru spolu s príslušnými
odborne spôsobilými osobami, že je to možné za prijateľných
nákladov, predostreli sme toto riešenie obecnému zastupiteľstvu. Obecné zastupiteľstvo s týmto zámerom na vybudovanie takého malého „klientskeho centra“ súhlasilo a zahrnulo
ho aj do svojho rozpočtu ako kapitálové výdavky. Aktuálne
sa začalo s prvou fázou, kde došlo k premiestneniu serverov
a prerobeniu príslušných rozvodov a v blízkej dobe sa pristúpi ku statickým úpravám a búracím prácam na prízemí,
následne budú pokračovať práce na dlažbách, stropoch, nových elektrických rozvodoch na prízemí a následne dodanie
nového nábytku do týchto priestorov.

Workoutové ihrisko, outdoorové
fitnes ihrisko a detské ihrisko
v areáli ihriska
Ja osobne som celý svoj život veľký zástanca aktívneho trávenia voľného času. A som strašne rád, že aktívne trávenie
času sa postupom rokov stal celospoločenský trend. Preto
ma obzvlášť tešia projekty, ktorými obec vytvára prostredie
a priestory, kde všetci môžeme tráviť svoj voľný čas takpovediac vonku na vzduchu. Od prvých chvíľ, ako som ako poslanec v roku 2011 nastúpili na obecný úrad, som bol veľmi milo
prekvapený, že celé obecné zastupiteľstvo z rokov 2011-2014
aj to nové z rokov 2015-2018 sa zhodlo v tom, že obec treba
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vybaviť potrebnou infraštruktúrou. Vybudovali sme verejné
detské ihriská v parku na námestí, pri bytovkách na záhumní
a pre potreby našej škôlky aj v areáli škôlky. Neskôr v roku
2016 sme rozšírili ihrisko na námestí ale už po novom. Komplexne aj s dopadovými plochami. Je to síce dvakrát drahšie, ale kvalita, komfort a bezpečnosť jeho užívania hlavne
v daždivých a blatistých obdobiach roka, je neporovnateľne
vyššia. Preto plánujeme dorobiť tieto dopadové plochy aj na
ostatné dve detské ihriská a vymeniť aj dlažbu pod tou staršou časťou detského ihriska v parku z roku 2012. Minulý rok
sme sa s poslancami rozhodli pokračovať ďalej vo zveľaďovaní obce a vo vytváraní priestorov na aktívne trávenie času
s tým, že nové priestory musia byť vybavené dopadovými
plochami a musia slúžiť aj starším nielen najmenším deťom.
A tak vznikol projekt, ktorým vybudujeme v areáli futbalového ihriska nové oplotené detské ihrisko, zamerané aj trochu
na starších, ďalej workoutové ihrisko zamerané na tínedžerov
a dospelých na posilňovanie tela a aj prvky vonkajších fitnes
ihrísk na posilňovanie tela vlastnou váhou. Uvedené ihrisko
bude voľne prístupné, leží na cyklotrase na vodné dielo, kde
sme minulý rok urobili na ceste nový asfalt a teraz je nový
asfalt položený už aj z druhej strany zo Športovej ulice. Celé
workoutové ihrisko by sa malo zrealizovať do konca septembra a detské ihrisko do konca októbra. Pôvodný plán počítal
s termínom do konca augusta, ale kvôli prieťahom vo verejnom obstarávaní sa tento termín nestihol.

Menšie workoutové ihrisko
a detské ihrisko na Kamencoch
v oddelenej parcele od kempu
Úplne rovnako a v rovnakom čase vznikol aj projekt na
menšie ihrisko, ktoré sme už takisto začalo budovať na Kamencoch na parcele, ktorá bude oddelená plotom od kempu
a nie je ani predmetom prenájmu kempu. Tu vzniká takisto
menšie workoutové ihrisko a detské ihrisko. V pláne do budúcna je využívanie tohto priestoru na pikniky a opekanie,
tak že uvedený priestor vybavíme altánkami so sedeniami
a ohniskom.
Do budúcna je v pláne ďalšie rozširovanie oboch ihrísk a vytvorenie nového spoločenského priestoru rovnako
aj vytvorenie multifunkčného ihriska. Priestorové pomery
v oboch lokalitách to dovoľujú. Samozrejme obe ihriská budú
osvetlené verejným osvetlením, všetkým voľne prístupné
a vybavené kamerovým systémom proti vandalizmu.

Chodník na Koňhoru
s osvetlením naviazaný na
projekt križovatky
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Teraz Vám len stručne chceme vysvetliť, o čo v uvedenom
projekte ide a v akom štádiu sa nachádzame. Podrobne až nabudúce, keď budú jasné aj termíny. Hlavná myšlienka je spojiť
osvetleným chodníkom koňhorskú križovatku s chodníkom
vedúcim až na Varín. Odtiaľ je chodník až do školy a Tesca.
Teda obyvatelia Koňhory, ale aj Varína, ktorí cestujú autobusom práve na túto zástavku, budú môcť prejsť až na Varín
po osvetlenom chodníku a nebudú sa po jeho dokončení
v tomto tmavom a nebezpečnom úseku cesty motať po ceste.
Myšlienka vznikla, keď žilinská VÚC prišla s projektom rekonštrukcie koňhorskej križovatky a keď sme sa spolu s ňou
konečne dohodli na pre obe strany akceptovateľnom riešení.
Bude prebudovaná celá križovatka. Zmení tvar, vzniknú dve
od cesty oddelené zástavky a hlavne bude vybavená chodníkmi a osvetlenými prechodmi pre chodcov. A práve aby tieto
chodníky nekončili takpovediac v poli, sme sa celé obecné
zastupiteľstvo zhodli, že pôjdeme aj do tohto projektu. Vtedy
sa začal písal rok 2016. Pre lepšiu predstavu si prosím pozrite
obrázky trasy chodníka a projektu križovatky v minulom čísle
Varínčana.
Na projekte chodníka pracujeme už druhý rok. Od okamihu ako bolo jasné, ako bude vyzerať projekt križovatky spracovaný žilinskou VÚC, aby sme sa mali načo napojiť. Aktuálne sme v štádiu dokončenej projektovej dokumentácie, máme
vysporiadané pozemky a predbežné súhlasy od ostatných
vlastníkov. Čakáme na vyjadrenia dotknutých orgánov, aby
sme ich pripomienky ešte zapracovali do projektu a začneme
stavebné konanie a proces verejného obstarávania firmy, ktorá chodník bude stavať. Čo je ale to najpodstatnejšie máme aj
našetrené peniaze na jeho výstavbu. Teda v žiadnom prípade
to neostane len v štádiu papierov a chcenia. Reálne sa bude aj
stavať. Pôvodný plán výstavby bol jeseň 2018, ale nebude. Dôvod? Hneď dva, ale ani za jeden nemôžeme. Dôvod číslo jedna: odloženiu rekonštrukcie koňhorskej križovatky zo strany
jej vlastníka žilinskej VÚC na rok 2019. S našim chodníkom
sa máme napojiť na prechody budované žilinskou VÚC. Pôvodne sa mala rekonštrukcia križovatky realizovať v lete roku
2018, ale nakoniec to bude až na budúci rok, čo nám VÚC
oznámila teraz v lete. Aktuálne prebieha územné a stavebné
konanie. Dôvod číslo dva: Skoro v celej dĺžke plánovaného
chodníka ide SSE Distribúcia klásť nové káblové vedenie.
Daná investičná akcia bola pôvodne plánovaná na leto 2018.
SSE Distribúcia kvôli kapacitným dôvodom odložilo realizáciu tohto ich projektu rok 2019. Preto musíme realizáciu nášho projektu prispôsobiť a zosinchronizovať s ich termínom.
Určite uznáte, že nemá zmysel na jeseň urobiť nový chodník
a na jar ho nechať v celej dĺžke rozkopať. Už by ho nik nedal
dokopy. Lepšie je počkať a robiť to naraz po sebe.
Na záver pre mňa a myslím si že aj pre vás dosť podstatná
informácia „všetky vyššie spomínané projekty sú financované a spolufinancované obcou z našetrených peňazí bez
úveru!“.
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Aktuálna téma:
Parkovanie
Pred pár týždňami sa opäť na internete rozprúdila téma
parkovania v obci. Udialo sa to potom, čo sme v zmysle
schváleného projektu dopravného značenia (dopravný
generel schválený príslušnými úradmi v roku 2016), doplnili aj vodorovné značenie (čiary na zemi) v úseku od
pošty po požiarnu zbrojnicu. Uvedenú debatu som si po
upozornení mojich známych prečítal, aj keď neskoro. Pre
tých, ktorí ste ju nečítali, chcem povedať pár základných
postrehov a zamyslenie sa nad daným problémom.
Postreh č.1: milo ma prekvapilo, že väčšina účastníkov debaty chápala, prečo musela obec pristúpiť k riešeniu dopravnej situácie v uvedenom úseku a podporovala
ho. Pravdepodobne si pamätali na situáciu v roku 2016,
keď chodci, deti, ale aj mamičky s kočíkmi pobehovali
po hlavnej ceste, lebo chodníky boli plné áut. Rovnako
si pravdepodobne pamätajú, alebo stále zažívajú (hlavne
poobede) v tomto úseku cesty súvislý rad zaparkovaných
áut, blokujúci polovicu cesty. V tom lepšom prípade je
medzi parkujúcimi autami medzera a vodič môže aspoň
nejako prekľučkovať cez protismer. V horšom prípade to
chce len pevné nervy a vyraziť cez protismer, spoliehajúc
sa na zhovievavosť v protismere idúceho vodiča že pribrzdí a pustí Vás. Na ceste ktorá svojimi rozmermi podľa
zákona aj bez dopravných značiek nedovoľuje parkovanie, sme sa snažili zvýrazniť tento fakt ešte aj dopravným
značením, aby sme viac kvôli pohodlnosti niektorých vodičov nemuseli my, ostatný vodiči, riskovať. Na fakt, že
sa v uvedenom úseku cesty nesmie parkovať zo zákona,
dané značenie aj tak nemá vplyv.
Postreh č.2: vlastník jednej prevádzky, ktorej protizákonne parkujúci zákazníci patria medzi hlavný problém
uvedeného úseku, vie úplne presne význam tam umiestnených značiek. Presne odcitoval výklad a ich význam zo
zákona. Bol som tým milo prekvapený, lebo práve firemné auto tejto prevádzky a auto jeho rodinného príslušníka
najčastejšie tento zákaz porušujú. Preto by som ho chcel
touto cestou vyzvať, aby bol taký láskavý a skúsil to svojim
zamestnancom a rodinným príslušníkom vysvetliť, tak
ako to vysvetlil na internete aj nám ostatným. Nechcem sa
ho osobne dotknúť, lebo musím jedným dychom dodať,
že ako jediná prevádzka v tomto úseku cesty, zainvestovali a vybudovali si pre seba a svojich klientov parkovisko.
Čo si naozaj vážim. Už len musíme ich zákazníkov a zamestnancov naučiť, aby toto parkovisko aj vyžívali. Spolu
sa to obci a vlastníkovi prevádzky určite podarí. Ešte raz
zdôrazňujem, že je to príklad hodný nasledovania, len ho

treba dotiahnuť dokonca.
Postreh č.3: uvedená debata prebehla kdesi na facebookových stránkach a stále sa autori uvedenej debaty dožadovali stanoviska obce. Milí pisatelia, ak nabudúce budete
chceť stanovisko obce, tak sa naň musíte obce opýtať! Je
úplne jedno či osobne, písomne, mailom alebo cez facebook na facebookovej stránke obce. Nie je v silách obce,
aby prehľadávala tisíce súkromných stránok a hľadala, či
sa nás tam niekto niečo nepýta. Za to by som tu nikomu
neplatil.
Postreh č.4: obec má riešiť a vyriešiť problém s parkovaním v tomto úseku, aby bolo zabezpečené komfortné
nakupovanie zákazníkov. Ak máme vyriešiť problém
s parkovaním, tak sa musíme zamyslieť nad príčinou, čo
spôsobuje problém s parkovaním v uvedenom úseku. Je
to jednoduché. Na ceste parkujúce autá zákazníkov, ktorí
navštevujú tam nachádzajúce sa prevádzky. Prečo parkujú
na ceste? Lebo nemajú kde inde zaparkovať, keď chcú parkovať priamo pred obchodom. Prečo si myslia, že by mali
parkovať priamo pred obchodom? To neviem. Ak niekto
chce, aby jeho klienti mohli parkovať priamo pred predajňou, musí tam mať parkovisko. Ak niekto nevlastní alebo
nemá prenajaté parkovisko pri svojej prevádzke, ako sa
môže čudovať že jeho klienti nemajú kde parkovať. Rovnako ako keď si kúpite auto bez klimatizácie, tak sa asi nebudete čudovať a sťažovať u výrobcu, že vaše auto nemá
klimatizáciu. Ak Tesco, Mirage, Aupark atd. chcú, aby ich
klienti parkovali komfortne priamo pred predajňou, tak
musia zainvestovať do pozemku a stavby parkoviska a vybudovať si ho rovnako ako to robí aj Obec. Nevypisujú,
nesťažujú sa a už vôbec nežiadajú mesto, aby im ho vybudovalo. Je pravda, že áut na Varíne neúmerne pribudlo,
ale gro Varínčanov (okrem tých vracajúcich sa autom
z práce), chodí nakupovať peši alebo na bicykli. Nás Varínčanov až tak moc nepribudlo. Ale pribudlo minimálne
100 rodinných domov v Krasňanoch a ďalších 80 v blízkej dobe pribudne, rovnako 140 rodinných domov pribudlo alebo pribudne v Gbeľanoch. Ale ani v Gbeľanoch
ani Krasňanoch nepribudol ani jeden jediný obchod. Táto
masa ľudí musí niekde nakupovať. Čo je dobrá správa pre
obchodníkov, ale zlá správa pre Varínčanov, lebo sa musia podeliť o ich parkovacie miesta s nimi. Pretože väčšina u nás nakupujúcich Krasňancov a Gbeľancov chodí
pochopiteľne nakupovať na autách. A navrhované riešenie tvorcov internetovej diskusie? Obec má kúpiť nejaký
tam ležiaci dom a vybudovať im respektíve ich klientom
na tom mieste parkovisko. Ak by teda obec mala budovať
parkoviská pre všetky obchodné prevádzky v obci (lebo
keď pre jednu prevádzku, tak aj pre všetky ostatné - pricíp rovného prístupu) z peňazí občanov Varína, pýtam sa:
Budú mať občania Varína u vás výrazné zľavy, keď Vám
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zaplatia vybudovanie parkovísk? Alebo budú mať rovnaké ceny, ako občania ostatných obcí, ktorí budú veselo
a zadarmo využívať parkoviská, ktoré my všetci za nich
zaplatíme? A ak nás požiada TESCO, aby sme mu preplatili parkovisko, ktoré si vybudovalo na vlastné náklady,
tiež mu ho preplatíme? Však keď jednému, tak všetkým.
A prečo by sme z obecných, teda spoločných peňazí nás
všetkých, mali budovať parkoviská len pre podnikateľov. Ak pre podnikateľov, tak potom aj pre nás všetkých
občanov Varína ku každému bytu a domu. V obci platí
pravidlo, že na každú bytovú jednotku, aj na každý dom,
požadujeme 2 parkovacie miesta. Akým právom to mame
od Vás požadovať, keď súkromníkom to máme budovať
zdarma. Keď jednému, tak všetkým. Áno, priznávam, trochu som uletel, ale uvedená požiadavka sa mi zdá hodne
pritiahnutá za vlasy.

zas nikomu nevadí, ale je to naše obecné parkovisko.

Postreh č.5: Som strašne vďačný za túto debatu, lebo
vďaka nej som pochopil, že skoro nik nechápe, čo má
alebo čo by vlastne obec mala riešiť v oblasti parkovania
za naše spoločné peniaze. Obec by mala zabezpečiť a riešiť prístup pešej a motorizovanej dopravy ku obecným
budovám, úradom, verejným priestranstvám, verejným
športoviskám ktoré vlastní prevádzkuje a ktoré slúžia
nám všetkým. Preto obec budovala, buduje a zabezpečuje
parkovanie pri svojich budovách, pri svojich športoviskách, pri svojich verejných priestranstvách výlučne pre
potreby občanov, ktorí tieto obecné priestory a budovy
navštevujú. Tak, ako si každý z Vás u Vás doma rieši svoje
parkovanie a svoje garáže. Aby ste mi verili uvediem Vám
zoznam:

OBECNÉ parkovisko pre korčuliarov, cyklistov a v čase
bohoslužieb využívané aj návštevníkmi kostola je pod
farou, pred zákazom vjazdu, za ktorý by už autá, s výnimkou na značke uvedených, ďalej nemali ísť. Aj toto
parkovisko pod farou je teraz zrekonštruované. Na tento
účel slúži aj parkovisko pri bare Biliard. Opäť ide o obecné spevnené plochy a pozemky. Že tam parkujú aj klienti
biliardu, to myslím, že opäť nikomu nevadí.

OBECNÉ parkovisko pre knižnicu a kinosálu: sú to
plochy parkoviska na námestí, celý jeden rad na obecnom
pozemku. Je to pre tento účel bohato nadimenzovaná plocha. Že tam parkujú zákazníci pekárne, jednoty, kebabu,
35ky, kvetinárstva, pošty, trojky to nám nikomu nevadí,
ale je to naše obecné parkovisko pre knižnicu a kinosálu.
OBECNÉ parkovisko pre verejné priestranstvá keď
chcete navštíviť námestie a park má obec zabezpečené na
parkovisku pozdĺž Hrnčiarskej ulice, od sídla národného
parku pokračujúc okolo Koruny až po Amforu. Aj toto
parkovisko je pre tento účel bohato nadimenzované. Že
tam parkujú klienti Jednoty, národného parku, Koruny
a ostatných prevádzok na tejto ulici, vrátane obyvateľov
tam ležiacich domov, to si myslím, že tiež nikomu nevadí,
ale je to naše obecné parkovisko.
OBECNÉ parkovisko pre klientov a zamestnancov
obecného úradu je hneď vedľa obecného úradu opäť na
obecnom pozemku. Na tento účel je bohato nadimenzované. Že tam parkujú aj klienti okolitých prevádzok, to

OBECNÉ parkovisko pri škole na naloženie a vyloženie
detí je opäť na obecnom pozemku na ulici Školská pozdĺž
plotu cintorína. Ak sa pamätáte, bolo vybudované pred
cca. 6-timi rokmi. Že na ňom parkujú prevažne len zamestnanci školy, to asi nikomu nevadí, aspoň doposiaľ sa
na to nik nesťažoval, ale je to naše obecné parkovisko.
OBECNÉ parkovisko pre potreby obecného cintorína
je tiež vybudované oproti cintorínu pred cca 10 – 14- timi
rokmi.
OBECNÉ parkovisko pri športovom areáli je opäť na
obecných pozemkoch. Čiastočne v areáli a inak pozdĺž
plotu areálu opäť spevňované a upravované v tomto roku.

OBECNÉ parkovisko pre návštevníkov a klientov obecného zdravotného strediska bude, ako ste čítali vyššie, vyriešené už čoskoro.
OBECNÉ parkovisko pri škôlke na naloženie a vyloženie detí je tiež rozpracované a výhľadovo do jedného až
dvoch rokov sa dá doriešiť.
OBECNÉ parkovisko je aj pri všetkých obecných bytovkách, aj keď podľa súčasných kritérií podľa mňa už je nedostatočné a budeme musieť výhľadovo túto otázku riešiť.
OBECNÉ parkovisko pred požiarnou zbrojnicou má
slúžiť pre zaparkovanie osobných áut hasičov, ktorými sa
doviezli na hasičskú zbrojnicu, keď je vyhlásený poplach.
Aj toto parkovisko svojou kapacitou na tento účel postačuje. Že tam parkujú aj klienti blízkej prevádzky a okolitých domov, to myslím, že opäť nikomu nevadí, pokiaľ
neblokujú výjazd technike.
OBECNÉ parkovisko pri obecnej budove, kde sa nachádza pohrebná služba, sevak a obecné dielne a garáže.
Všetka technika obce a nájomcov danej budovy je zaparkovaná vo dvore vlastnenom obcou. Pre parkovanie zákazníkov našich nájomcov je parkovisko pred budovou
na obecnom pozemku riadne vyznačené.

10

Varínčan

OBECNÉ parkovisko pri obecnej budove, kde sa nachádza Varínska tlačiareň (bývalý Fontis alebo Bajovec).
Všetka technika obce a nájomcov danej budovy je zaparkovaná vo dvore vlastnenom obcou. Pre parkovanie
zákazníkov našich nájomcov (v tomto prípade Varínskej
tlačiarne) je parkovisko pred budovou na obecnom pozemku.
Dúfam, že z uvedeného uznáte, že v skutočnosti obec
ako jeden z mála subjektov vo Varíne skutočne zodpovedne a systematicky rieši problém s parkovaním všade
tam, kde by mala. V skutočnosti na obecných parkoviskách parkujú aj tí, čo by nemali. Opakujem, nikomu
to nevadí, ale nechápem prečo práve tí (až na jednu výnimku), ktorí sa o svoje parkovanie absolútne na rozdiel
od obce nepostarali a využívajú len parkoviská obce pre
svoje potreby a potreby svojich zákazníkov, môžu sťažovať na obec že nič nerobí s parkovaním. Mali by si vstúpiť do svedomia a pokúsiť sa vynaložiť aspoň toľko úsilia,
ako obec. Keby mal každý vyriešené parkovanie pri svojich budovách a prevádzkach tak, ako má Obec Varín pri
svojich, nebol by žiaden problém. Ešte na záver, ja nemám
nič proti nakupujúcim z okolitých obcí, naopak som rád,
že k nám chodia a že sme takpovediac spádova obec, ale
ich nakupovaním spôsobené problémy by mali riešiť predovšetkým tí, ktorí majú z toho prospech a príjem, a nie
obec. Obec Varín sa stará a bude starať za peniaze nás Varínčanov predovšetkým o zaujmy občanov VARÍNA.

Na záver:
Poďakovanie našim
mažoretkám
V minulom čísle Varínčana bol článok, ktorý sa
venoval úspechu našich mažoretiek v Prahe. Žiaľ,
do Varínčana sa pre nedostatok miesta nedostalo
moje poďakovanie a blahoželanie k ich úspechu.

Teda, milé Varínske mažoretky, dovoľte mi
touto cestou v mene mojom i za obec a poslancov obecného zastupiteľstva poďakovať
za Vaše úsilie, za Váš voľný čas, ale aj čas Vašich rodičov a trénerov a za vašu úspešnú reprezentáciu Varína.
Tak teda

ĎAKUJEME
a BLAHOŽELÁME
Vám všetkým.

Začal sa nový školský rok. Poznáte svoje povinnosti,
ak poberáte prídavok na dieťa?
Tak ako každý rok, rodič preukazuje
trvanie podmienok nároku na prídavok
predložením potvrdenia o tom, že jeho dieťa v školskom roku 2018/2019 študuje na
strednej alebo vysokej škole. Táto povinnosť
sa však vzťahuje len na deti, ktoré ukončili
plnenie povinnej školskej dochádzky, teda
na tie, ktoré absolvovali desať rokov vzdelávania alebo dovŕšili do 31. augusta 16 rokov
veku.
Príklad č. 1: dieťa sa narodilo 12. 03. 2002,
16 rokov dovŕšilo pred 31. augustom – rodič
má povinnosť predložiť potvrdenie.
Príklad č. 2: dieťa sa narodilo 02. 09. 2002,
16 rokov dovŕšilo po 31.auguste – rodič nemá
povinnosť predložiť potvrdenie, táto mu
vznikne až budúci rok, kedy bude predkladať
potvrdenie pre školský rok 2019/2020/.
Potvrdenie je potrebné čo najskôr predložiť na príslušnom úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny. Aj keď forma potvrdenia nie
je záväzne daná, doklad musí obsahovať ur-

čité údaje, bez ktorých úrad nemôže pristúpiť k výplate prídavku, preto sa všeobecne
odporúča použiť tlačivo určené na tento
účel. Ak škola /najmä vysoká škola a zahraničná škola/ Vášmu dieťaťu vydá vlastné
potvrdenie, je potrebné skontrolovať, či obsahuje nasledovné údaje:
- meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia
- názov školy, školský rok a ročník, ktorý
dieťa navštevuje
- formu štúdia /napr. denná forma/
- u vysokých škôl stupeň /I., II. alebo I.
a II. spojený/, dátum zápisu do ročníka
a začiatok akademického roka.
Pokiaľ tlačivo tieto náležitosti obsahuje,
je plne postačujúce a akceptované pre účely posúdenia trvania podmienok nároku
na prídavok a jeho výplatu. Nezabúdajte,
že rovnaké podmienky platia aj pre účely
nároku na daňový bonus, ktorý si uplatníte u svojho zamestnávateľa /SZČO v daňovom priznaní/.

Ďalšia povinnosť v súvislosti s výplatou prídavku vzniká rodičom detí, ktoré
majú viac ako tri roky a prvýkrát nastúpili
do škôlky. V takomto prípade rodič úradu oznámi, ktoré zariadenie a od ktorého
dátumu zabezpečuje že starostlivosť o dieťa. Mimochodom, túto povinnosť majú
rodičia prvýkrát po dovŕšení troch rokov
veku, trvá do nástupu na plnenie povinnej
školskej dochádzky a počas tohto obdobia
pri každej zmene, ktorou je i nástup dieťaťa
do materskej školy. Oznámenie je potrebné
urobiť písomne na určenom tlačive, z tejto
povinnosti sú oslobodení tí rodičia, ktorí
poberajú rodičovský príspevok alebo materské.
Obe tlačivá – potvrdenie o návšteve školy aj oznámenie o zabezpečení starostlivosti
môžete nájsť na oficiálnej webovej stránke
ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny ako
aj na stránke našej obce v časti „tlačivá“.
Mgr. Lenka Milová, poslankyňa OZ Varín
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Majstrovstvá Európy v 3D lukostreľbe vo Varíne!
HDH-IAA 3D ARCHERY EUROPEAN CHAMPIONSHIP
2019

Vo Varíne sa budú v roku 2019 konať Majstrovstvá Európy
v 3D lukostreľbe. Je to veľký úspech našej diplomacie v rámci
Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D. Na
valnom zhromaždení Európskej federácie
HDH IAA, ktoré sa konalo v rakúskom Attergau, sa Slovensku podarilo uspieť spomedzi 27 krajín. Bol to veľký súboj do samého
konca, porazili sme Taliansko, Nemecko
a vo finále aj Španielsko, ktoré sa už videlo
ako víťaz. Je to úspech, za ktorým stojí tvrdá
práca za uplynulé roky. Už v minulosti sme
dokázali, že aj na Slovensku vieme usporiadať veľké veci. Veď podujatia, ktoré sme
usporiadali a konali sa tu vo Varíne, boli pochvaľované a vysoko hodnotené lukostrelcami aj členmi predstavenstva európskych
aj svetových organizácií. Práve Varín očaril
usporiadaním rôznych Grand Prix, Európskymi pohármi a pretekmi Varín Cup, ktoré
sú zaradené do svetového pohára.

Už teraz sa tešíme na usporiadanie európskeho šampionátu. Čaká nás množstvo práce, ale veríme, že s pomocou
sponzorov, Obce Varín a samosprávy pripravíme toto podujatie výborne a všetkých, ktorí k nám prídu, očaríme našou
krásnou prírodou a Varín sa ešte viac dostane do povedomia
v celej Európe.

Varín Cup 2018
Lukostrelci z Varína usporiadali v dňoch
28. – 29. júla 2018 medzinárodné lukostrelecké preteky Varín Cup spojené s Memoriálom Jožka Ďugela ml.
Pretekov sa zúčastnilo viac ako 120 pretekárov z Čiech, Poľska a Slovenska. V ťažkom teréne a slnečnom počasí si preverili
svoje schopnosti aj tí najlepší, ktorí chodia
po významných podujatiach v Európe. Naša
trať je jedna z najkrajších, ale aj najťažších
v širokom okolí. Preto je veľká škoda, že časť
trate je poznačená výrubom stromov, ktoré
ju robili ešte krajšou. Výnimočným spestrením podujatia boli nočné preteky na našej
strelnici, kde sme pripravili sedem terčov
osvetlených horiacimi fakľami. Táto novinka všetkých očarila.
Lukostrelci sa už teraz tešia na ďalší ročník pretekov. Varín bude tento rok hostiť finále slovenského pohára, ktoré sa
uskutoční 13. októbra 2018 za účasti lukostrelcov z celého
Slovenska. Najbližšie nás čakajú Medzinárodné majstrovstvá
Slovenska vo Valči a na začiatku septembra sa zúčastníme
Majstrovstiev sveta HDH IAA v rakúskom Moosburgu.
Jozef Ďugel
predseda Slovenskej lukostreleckej asociácie a člen svetového
výboru International Field Archery Association
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S deťmi opäť na letných výletoch
Obec Varín zorganizovala v dňoch od 30. júla do 2. augusta
2018 detské prázdninové výlety pre varínske deti. Minuloročné vydarené výlety sa postarali o to, že tohtoročná prezenčka
detí praskala vo švíkoch, z čoho sa veľmi tešíme. Výlety sme
sa snažili pripraviť tak, aby boli pútavé pre deti, niečo nové
sa aj naučili a zažili kopec srandy. Deti sú už dnes scestované
a práve miesta, ktoré sú paradoxne blízko na okolí, ostávajú
pre deti nepoznané. Výletmi nás po celý čas, tak ako aj vlani,
sprevádzalo veľmi horúce a slnečné letné počasie.
V pondelok bola na
programe opekačka pri
prameni Kamenná nad
Gbeľanmi. Do Gbelian ku
kostolu sme sa odviezli
autobusom. Odtiaľ sme absolvovali 10-kilometrovú
trasu končiacu vo Varíne
na námestí. Počas výletov
sme dbali na dodržiavanie
pitného režimu, pravidelné prestávky a na to, aby
si deti šiltovkami chránili
hlavy pred úpalom. Prameň Kamenná nás trochu
vystrašil, pretože prúd
vody bol veľmi slabý a ledva nám všetkým postačil.
Po opekačke sme sa vydali
peknou prírodou dolu až
k cintorínu, odtiaľ popri
Vápenke na železničnú stanicu, kde sme dobili energiu kofolou. Pri odchode
smerom na námestie prišla
náhle búrka a silný lejak,
ale našťastie sme sa rýchlo
schovali späť pod strechu
a búrku prečkali.
V utorok nás čakal vlakový výlet do Krásna nad
Kysucou. Vyrazili sme ráno
zo Železničnej stanice vo
Varíne. V Krásne sme navštívili Vlastivedné múzeum známe štvormetrovou
replikou mamutej samice
v životnej veľkosti. Prezreli
sme si expozíciu Kysucká odysea a geologickú expozíciu Cesta do stredu Zeme a na záver prehliadky sme urobili prievan
v oddelení so suvenírmi. Následne sme sa presunuli na námestie, kde sme sa vybláznili na detskom ihrisku s fontánou.
Potom sme absolvovali prehliadku Kostola sv. Ondreja, ktorú
si pre nás aj s malou súťažou pripravil miestny pán kaplán.

Nasledovala zmrzlina a spiatočná cesta domov.
Streda patrila autobusovému výletu do dedinky Zázrivá,
v ktorej sme si s deťmi prezreli Kostol Nanebovzatia Panny
Márie a starý vypálený kostolík zasvätený všetkým svätým,
stojaci na cintoríne nad súčasným kostolom. Starý vypálený kostolík je po čiastočnej rekonštrukcii veľmi zaujímavým
miestom s peknými výhľadmi. Následne sme sa presunuli
do osady Biela, kde nás už vo svojej zvonkárskej dielni čakal
majster ľudovej umeleckej výroby zvonkár Stanislav Otruba, ktorý sa zaoberá ľudovo-remeselnou výrobou
a gravírovaním plechových
zvoncov, zvonkohier a rôznych kovaných výrobkov.
Deti videli výrobu tradičných zvoncov, ktorú si
samy vyskúšali, zahrali si
na zvonkohre a so sebou
si odniesli malé štrngajúce
suveníry. Ďalej sme sa zastavili na salaši na Rovnej
hore, kde nám miestny
gazda urobil prehliadku
salaša s množstvom domácich hospodárskych zvierat. Nasýtený vôňou práve
údených klobás a oštiepka
sme pokračovali do Terchovej, kde sme spoločne
vyšli na vyhliadku Terchovské srdce a užili si parádne výhľady na rázovitú
obec a okolité kopce.
Vo štvrtok, už pomerne
unavení z predošlých výletov, sme mali na programe
pohodový výlet Pod Jedľovinu. Cestou sme sa zastavili na rekreačnej Chate
pod Jedľovinou u manželov Bohačiakovcov. Deti si
tu oddýchli, zabavili sa na
detskom ihrisku a zahrali
si rôzne hry. Touto cestou sa chceme poďakovať
manželom Bohačiakovcom, že sme mohli stráviť
čas na chate a veľké poďakovanie za to, že ste ochotne pripravili pre deti chutný obed, ktorý ste aj celý zasponzorovali.
Deti boli počas výletov poslušné a disciplinované. Už teraz
sa spolu s nimi tešíme na budúci rok. Výlety boli pre deti bezplatné, náklady uhradila Obec Varín.
text a foto jt
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Autobusový zájazd do Banskej Štiavnice

V stredu 8. augusta 2018 sme
pre našich občanov pripravili autobusový zájazd do stredoslovenského banského mesta s bohatou
históriou – do Banskej Štiavnice.
Zájazdu sa zúčastnili všetky vekové
kategórie, čo potvrdzuje 85-ročný
rozdiel medzi najmladšou a najstaršou účastníčkou zájazdu. Vo
veľmi horúcom letnom dni sme
nakoniec spoločne postíhali viac
než dosť. Na začiatku sme absolvovali dvojhodinovú prehliadku
mesta aj s lektorským výkladom,
počas ktorej sme si prezreli viaceré významné mestské pamiatky
v centre mesta. Okrem toho sme
samostatne navštívili Banskoštiavnický betlehem, mineralogickú expozíciu Berggericht, Nový zámok
a banskoštiavnickú Kalváriu. Banská Štiavnica ponúka aj ďalšie iné
bohaté možnosti pre návštevníkov,
ktoré by sme radi využili možno na
ďalšom zájazde niekedy v budúcnosti.
text a foto jt
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Hasičské družstvo zbiera cenné skúsenosti
V nedeľu 22. júla 2018 sa nášmu družstvu podarilo triumfovať na
súťaži o Pohár DHZ v obci Lietava. V kategórii klasika sme obsadili
skvelé prvé miesto, na čo sme patrične hrdí. V kategórii PS8, ktorú
sme minulý rok vyhrali, sme získali tretie miesto. Budeme sa snažiť,
aby sme budúci rok opäť bojovali o prvenstvo v súťaži.
Zúčastnili sme sa aj súťaže O pamätný pohár DHZ v obci Brodno,
ktorá sa konala v nedeľu 12. augusta 2018. Z troch súťažných disciplín
sa nám podarilo uspieť v kategórii PS8, v ktorej sme obsadili prvé
miesto.
Ďalej sme súťažili v Krasňanoch, kde v sobotu 25. augusta 2018 tamojší hasiči oslavovali 85. výročie založenia Dobrovoľného hasičského
zboru. Oslava začala v ranných hodinách pred hasičskou zbrojnicou,
kde si hasiči uctili pamiatku svojich predkov symbolickým kladením
venca. Neskôr sa v športovom areáli začala hasičská súťaž. Napriek nepriaznivému počasiu a podmienkam sa nášmu športovému družstvu
podarilo spomedzi všetkých zúčastnených družstiev zvíťaziť a odniesť
si víťazný pohár.
športové družstvo DHZ Varín
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Ako svetlušky
V júni 2018 sa so školou rozlúčili
žiaci deviateho ročníka a od septembra
ich naplno pohltil vír stredoškolského
života. Radi by sme im i touto cestou
zaželali všetko dobré v nových kolektívoch, veľa chuti do učenia a veľa úspechov na pôde nových škôl. Nasledujúce
verše sú výsledkom ich vlastnej umeleckej tvorby v poslednom ročníku.
Nech im pripomenú to pekné, čo prežili na vyučovacích hodinách a súčasne si
uvedomia, že za každým, hoci i malým
umeleckým útvarom, sa skrýva kus svedomitej práce, bez ktorej úspech nikdy
nepríde. Veľa šťastia!
vyučujúca SJL
V láske nie je všetko jasné.
U niekoho je hneď prvá,
inému to dlhšie trvá.
Láska mení ľudí a to moc,
má totiž obrovskú moc.
V rodine a v priateľstve
tam je lásky plno.
Bez týchto dvoch krásnych vecí
nežili by sme na svete dlho.
Ema Prekopová
Od prvého okamihu ako uzrieme
tento svet,

Na súťaži v Krasňanoch

Spomínam na deň, keď sa naše duše
stretli.
Momenty blaženosti.
Najkrajšieho citu skutky.
Dnes v spomienkach utápam žiaľ.
Radosť ušla v diaľ.
City sa rozpadli na popol.
Mária Anna Zatráková

Láskavé slová, harmónia.
Objatia.
Úsmevy, ktoré zasýtia.
Šťastia je v láske veľa.
Aj keď láska nie je smelá.
Srdce rado napovedá,
že i voľnosť taktiež treba.
Láska nie je hra.
Kompromis i realita
žijú z vášho šťastia vedľa seba.
Michaela Synáková
Máš v sebe oheň, na ktorom som
závislá.
Ten nový pocit,
musíš ho cítiť!
Čím viac sa poznáme, tým sme si
bližší.
Neverím slovám.
Verím len v nás.
Dominika Konáriková

Zatváram okno.
Poslednú slzu utieram.
Odchádzam.
Ticho plačem.
Zabudnúť však nedokážem.
autor neuvedený

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019
V pondelok sa otvorili školské brány pre všetkých žiakov a študentov. Po
zaslúženom dvojmesačnom oddychu
aj naša škola privítala vyše 450 žiakov. Školský rok 2018/2019 sa začal sv.
omšou v Kostole Najsvätejšej Trojice vo
Varíne. Po skončení sv. omše sa všetci
žiaci, rodičia a pedagógovia presunuli na školský dvor, kde ich čakal slávnostný príhovor pani riaditeľky, pána

Na súťaži v Lietave

sú tu dvaja ľudia, ktorí nás ľúbia
hneď.
Už prvý plač náš napovie, že sa o nás
postarajú
i keď často oči nezavrú.
Pohojdajú,
nakŕmia,
prebalia
a usmejú sa.
Otec je vždy nablízku,
keď potrebuje oddych mama
a potom zas naopak.
autor neuvedený

starostu a pána dekana. Otvorenie školského roka bolo spríjemnené kultúrnym programom, kde vystupovali žiaci
našej školy: Eliška Chytilová (prednes
básne), Sárka Zimenová, Marcelka
Štefúnová, Vanesska Mestická, Karinka Stehlíková, Anička Ševčíková, Ema
Ševčíková, Karin Podhorská a Anička
Kapasná (spev a hra na heligonke). Pán
starosta Ing. Michal Cvacho odovzdal
ceny víťazom miestnej súťaže Varínsky
Leonardo. Po úvodnom privítaní sa
žiaci a ich triedni učitelia presunuli do
svojich tried.
Najväčšie obavy, očakávania a predstavy mali snáď naši prváčikovia, ktorých do tried sprevádzali deviataci a ich

rodičia. Vo svojich nových triedach sa
zoznámili so svojimi triednymi učiteľkami a kolektívom. Práve tam sa naučia
písať, čítať, počítať a nadobúdať nové
vedomosti a poznatky.
Všetkým žiakom našej školy želáme
úspešný školský rok 2018/2019 a aby sa
práve škola stala tým miestom, kde sa
budú dobre cítiť.
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Skautské táborenie v Pružine
Otvorím oči. Ešte sa nepískal budíček?
Otočím sa na bok. Po včerajšom táboráku
ostali už len ubolené nohy z tancovania, boľavé hrdlo od spevu a čierne chodidlá, ktoré
boli mojou pamiatkou na nočnú chôdzu po
žeravých uhlíkoch. Dnes nás čaká búranie
táboriska, fyzicky dosť namáhavá úloha.
V snahe zistiť koľko je hodín, sa pokúšam
posadiť, ale výsledkom je len to, že si buchnem hlavu o poličku, ktorú sme si vyrobili.
Zanorím sa teda hlbšie do spacáku a tiež do
spomienok na posledné dva týždne.

Lúka v obci Pružina, okres Považská Bystrica, severovýchodné úpätie vrchu Strážov,
nachádzajúca sa v CHKO (koniec geografického okienka) bola našim domovom.
Trávnatá rovina taká dlhá, že ste mali pocit,
že ak nebudete utekať, nikam sa nedostanete, bola z jednej strany lemovaná potokom
a z druhej lesom. Dorazili sme v pondelok,
čakalo nás ešte kopec roboty: postaviť plot
okolo táboriska, táborovú bránu a oboznámiť sa s programom. Tento rok naše vĺčatá
a skauti dostali neľahkú úlohu. Nielen že
museli preukázať šikovnosť, ale tiež bystrosť
svojej mysle. Na táborisko totiž nedorazil
nik iný ako slávny Sherlock Holmes a prijal
ich ako členov svojho vyšetrovacieho tímu.
Počas celého týždňa prichádzali do kancelárie slávneho detektíva ľudia a predstavovali mu svoje životné ťažkosti, ktorým sa
Sherlock snažil prísť na kĺb.
V rámci našich pátracích akcií sme zavítali do Pružinskej Dúpnej jaskyne a tiež
sme sa dostali do konfrontácie so samotným kráľom všetkých zločincov Jamesom Moriartym, ktorého sa im podarilo
zneškodniť (rozumej priviazať ku stožiaru) a po krátkom súde bolo rozhodnuté,
že z neho treba tú zlosť vymyť (áno vymyť,
nie vybiť). Pochytali sme ho za ruky a nohy
a hodili do potoka. Keďže počasie sme mali
ako z rozprávky a teploty sa často šplhali
k vysokým číslam, oblievaná 11-tka a chvíle strávené v potoku patrili medzi vyhľadávané aktivity. Táborový program vyvr-

cholil slávnostným táborákom, pri ktorom
dve naše členky Veronika a Katka skladali
vĺčatský sľub a dve skautky Viky a Majka
skladali skautský sľub. V tejto priam sviatočnej atmosfére sme pokračovali a ocenili sme niekoľko najsnaživejších skautov
a ako tradične, vyhlásili sme najkrajší stan.
Poslednou bodkou bola nedeľa, návštevný
deň, kedy nás prišli pozrieť rodičia a niektorí snáď aj zaspomínať na svoje skautské
časy. Po svätej omši postupne deti odchádzali domov a táboriskom sa nieslo až prekvapivé ticho. Začala sa druhá polka tábora
určená pre roverov.
Jedinečnosť skautského tábora netvorí len prepracovaný program (tento rok
sa ho vynikajúco zhostili členky družiny
Kvapiel), ale aj na prvý dojem nepodstatné
maličkosti, ktoré mu dodávajú nezabudnuteľnú atmosféru a napĺňajú nás nadšením
z toho, čo robíme. Niektoré veci sú takpovediac už tradičné a bez nich by sa v nás asi
začali usádzať pochybnosti o tom, či tomuto ročníku niečo nechýbalo.
Za jednu z týchto vecí aspoň ja osobne považujem nejaké zviera, ktoré sa k nám pravidelne noc čo noc vracia. Kým minulý rok
nám k srdcu prirástol plch Kamil, tento rok
sme mali dočinenia s hyperinteligentným
kojotom (kojot – úplne obyčajná líška, ale
nočnej stráži sa nezdala líška dosť drsňácka,
tak si vymysleli, že v lese žije kojot). Kým
však návštevy od Kamila boli spojené s achkaním nad jeho rozkošnými očami, zazretie
v tme svietiacich očí kojota doprevádzali
výkriky nesúce sa táboriskom. Druhá vec,
o ktorej by som sa s vami chcela podeliť, nebude na prvý pohľad vyzerať práve reprezentatívne, keďže sme skauti, ale my máme
aj vďaka nej nezabudnuteľné spomienky.
Celodenné výlety sú neoddeliteľnou súčasťou. Keď sme ostali na táborisku len roveri,
za cieľ sme si stanovili najvyšší vrch Strážovských vrchov Strážov. Na tvári úsmev,
v jednej ruke mapu, v druhej
buzolu a môže sa ísť…ehm…
lenže kam to máme ísť? A tak
sme sa v zmysle hesla: „Zážitek má být intenzivní, nikoli
pozitivní,“ na hodinu a pol
stratili v lese, kým sme opäť
našli turistický chodník. Za
tú námahu to však stálo, lebo
výhľad bol neskutočne krásny
a taktiež sme získali zážitky,
ktoré sa nedajú ničím vyvážiť.
Každý rok ma tábor naučí
niečo nové. Nejde len o prak-

tické zručnosti, ale aj o poznanie ľudí okolo
mňa. Pre tento raz bola pre mňa pripravená lekcia o tom, ako nikdy nepodceňovať
detské odhodlanie. Popravde, pozná niekto
lepší spôsob ako trénovať pevnú vôľu, ak
nie tak, že každé ráno po rozcvičke (vonku bolo dosť vlhko, padala hmla a pomerne
nepríjemne chladno) sa prezliecť do plaviek
(ktoré boli často mokré zo dňa predtým, takže to dosť studenilo) a na 7 sekúnd (starší
aj 15 alebo 20) sa po krk ponoriť do ľadovej
vody v potoku. Úprimne, po prvom raze
som si povedala, že na to kašlem, ale keď
som videla na druhý deň nastúpené v plavkách deti o 10 rokov mladšie ako som ja,
tak som si povedala, že to nevzdám. A oni
to tiež nevzdali a túto výzvu s príhodným
názvom 7 sekúnd sme dotiahli do zdarného konca. Luxus v podobe latríny (áno,
myslím to vážne, naozaj je to luxus) sme
v CHKO museli nahradiť toitoikami, ktoré
sa stali vynikajúcim tréningom našej fyzickej zdatnosti a kondičky. Od táboriska boli
vzdialené toľko, že omnoho efektívnejšie
bolo zviesť sa k nim na bicykli ako ísť tam
pešo.
V posledných chvíľach na tábore si uvedomíš, že hoci pochybnosti prichádzajú
a stojí ťa to veľa námahy a premáhania sa,
v konečnom dôsledku to stojí za to, lebo
na to zlé sa časom zabudne, ale chvíle plné
smiechu a bláznivých nápadov si budeš nosiť v srdci navždy.
Naše slová vďaky smerujú hneď k niekoľkým ľuďom, ktorí nám pomohli zvládnuť
tábor či už po finančnej, alebo po akejkoľvek inej stránke. Ďakujeme pánu starostovi
a Obci Varín. Veľká vďaka patrí pánu Zimenovi za požičanie dodávky a pomoc pri
búraní táboriska a tiež Palinovi Rafajdusovi
za to, že svojimi kuchárskymi zručnosťami
ulahodil našim bruškám.
Silvia Franeková
152. skautský zbor Javorov Varín
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Moje letné ultra trailové potulky

Začali sa už v máji, keď som na stránke Slovak Ultra Trail
našla preteky Severný živloplaz. Sú to nádherné preteky vedúce zo Starej Ľubovne cez Jarabinský prielom a cez Pieninský
národný park. Cieľ ma čakal na krásnom večerne osvetlenom
Ľubovnianskom hrade, kde sa ma po pätnástich hodinách
dočkal môj Peťo. Na trase dlhej 103 km s prevýšením 4 500
metrov som zažila všetko. Nádherný východ slnka spoza Ľubovnianskeho hradu, padajúcu rannú hmlu, krásnu inverziu,
keď sme sa vyštverali na prvé kopce tohto nádherného kraja,
horúčavy na obed, dážď poobede a prekrásny západ slnka.
V júni to už boli preteky v našich kopcoch. Štartovalo sa zo
Strečna smerom na hrebeň Malej Fatry. Vplietol sa do toho
ešte Minčol a vytvorila sa taká pomyslená mašľa Strečno –
Stratenec – Biele skaly – Suchý – Strečno – Minčol – Strečno.
Preteky sa podľa toho volajú Strečnianska mašľa. Veľmi som
sa na ne tešila, veď sú to „moje“ kopce. No a tak to býva, že
keď si myslíte, že niečo dobre poznáte a viete, tak sa popálite.
Je vtipné, že moje prvé zablúdenie na všetkých tých pretekoch bolo práve u nás na Jedľovine. Miesta môžete poznať,
ale keď bežíte podľa turistických značiek a značka zrazu nie
je, pretože si niekto ohradil súkromný pozemok a vyrúbal
stromy… A tak som hľadala žltú značku, aby som neminula
kontroly. Ale aj to patrí k trailovému behu. Musím spomenúť,
že napriek tomu, že to bol ešte len prvý ročník pretekov, jeho
organizátori z turistického klubu Uhlík Strečno ho zvládli
profesionálne.
V júli to boli kopce Veľkej Fatry: Blatnica – Kráľová studňa – Krížna – Ostredok. Trasa náročného horského maratónu mala 42 km. Vidieť za pár hodín toľko krásy našej prírody
bolo veľmi obohacujúce. V júli sme ešte zažili skautský tábor
v Pružine, kde sme s našimi skautíkmi ochutnali Strážovské
vrchy. Všetky tie táboráky a jasné hviezdnaté nebo s priateľmi, ktorých mám rada, sú nezabudnuteľným zážitkom.
V auguste ma už čakal trail v podobe Východniarskej
stovky s trasou dlhou 129 km s prevýšením 6 500 metrov.
O šiestej ráno sme vyštartovali z Prešova spod Kalvárie smerom na Kysak – Pilierov mlyn – riečka Svinka – Jánošíková
bašta – Veľká Lodina – Bokšovský hrebeň – Košická Belá –

Zlatoidské lúky – Folkmarská skala – Kojšov – Kojšovská
hoľa – Zlatá Idka – Hýľov – Sedlo pod Kamenným hrbom –
Čermeľ – Košice. No to bol teda za masaker. Značenie bolo
robené pre GPS, takže ja bez GPS som sa riadne namordovala
a natrápila, aby som sa držala značenia. Každú kontrolu a občerstvovačku vždy po približne 30 kilometroch som si neskutočne vážila a bola som rada, že som vôbec na ňu došla. Po
už ani neviem koľkých „zakufrovaniach“ (termín pre bežcov,
keď nabehajú nejaké km navyše), som došla do vytúženého
cieľa, kde ma tradične čakal Peťo a bol rád, že žijem. Práve
preto mám rada trailové behy. Sú o veľa veciach a schopnostiach dokopy.
Tak toto bolo moje leto po bežeckej stránke. Niekedy mám
pocit, že človek ani nedokáže oceniť to, čo okolo seba má.
Ale v tej tichosti prírody a všetkých tých momentov od padajúcich hviezd po nočnej oblohe a svietiaceho mesiaca, ktorý
v noci osvetľuje chodníky, ktorými prebieham náročnú trať,
napitia sa zo studničky, ktorá akoby zázrakom vyvierala zo
skaly a po napití sa tohto pokladu zistíte, že to, čo práve potrebujete, je len ten dúšok studenej vody, nič viac. Cítim pri
tom neskutočnú slobodu a vďaku, že som na tomto krásnom
svete a že keď prídem domov, mám okolo seba blízkych, ktorých mám rada a ktorí majú radi mňa. A to je na živote to
krásne, že nemusíme mať toho veľa a všetko na to, aby sme
boli šťastní…
Polárka
Severný živloplaz
(dĺžka 103 km, prevýšenie 4 500 m, umiestnenie: 1. miesto)
Strečnianska mašľa
(dĺžka 50 km, prevýšenie 3 100 m, umiestnenie: 1. miesto)
Turiec Trail
(dĺžka 42 km, prevýšenie 1 800 m, umiestnenie: 4. miesto)
Východniarska stovka
(dĺžka 129 km, prevýšenie 6 500 m, umiestnenie: 2. miesto)
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Knižné tipy

Krížovka

Ako dostať vášho tínedžera od počítača?

Aj vy máte doma dvanásťročného chalana, ktorý svoje voľné chvíle trávi striedavo medzi počítačom, televízorom a knihám sa oblúkom
vyhýba? Od malička mal knihy rád a ešte pred pár rokmi ich aj dosť prečítal. Odpor ku knihám tak zrejme nemá. Čo sa stalo? Zisťovala
som, kde je problém a dozvedela som sa, že nečíta jednoducho preto, lebo nemá čo čítať.
Tak takúto odpoveď som naozaj nečakala. Preplnené police dobrodružných kníh v kompletných sadách z edícií Verne, Stopy, Karl May,
Zane Grey, Louis L’Amour, ktoré si môj manžel v mladosti zozbieral, by nám mohli závidieť aj v okresnej knižnici. Začala som teda synovi
vyberať a predkladať tie najlepšie a najznámejšie tituly. Bola som spokojná, že ho opäť vidím s knihou v ruke. Moja radosť však netrvala
dlho. Po pár dňoch už opäť sedel častejšie pri počítači ako pri knihe. Dôvod? Toto čítanie je trápne!
A tak som pochopila, že rovnako, ako ho neoblečiem do šuštiakovej súpravy a zvonových tesilákov, nebude čítať knihy, ktoré obľuboval
jeho otec. Ak chcem, aby čítal, musím hľadať na inom mieste, nie v domácej knižnici.
Ak máte podobný problém, rada sa s vami podelím s výsledkami môjho bádania. Tu je niekoľko tipov na knižné tituly, ktoré môžu zaujať
aj vaše deti vo veku 7 až 14 rokov. Niektoré z nich odobril aj môj „náročný“ syn jednoduchou recenziou – super! Vtedy som si vydýchla
a povzbudená som hľadala ďalšie, podobné knihy.
V tomto smere je to jedinečná kniha a autorovi patrí veľká vďaka, že
takýmto príťažlivým a zaujímavým spôsobom sa rozhodol vyzdvihnúť väzbu otca a syna.

Juraj Hajkovský, Marek
Domes: Drakobijec – moja cesta

Priscilla Shirerová, Gina
Detwilerová: Kráľovskí bojovníci
Hoci táto kniha vyšla u nás ešte len pred pár dňami, v zahraničí
je trilógia Kráľovských bojovníkov už dobre známa. Našla som na
ňu mnoho pozitívnych hodnotení a veľakrát bola napísaná recenzia
priam výbuchom nadšenia a radosti z objavenia perfektnej knihy.
Niektorí rodičia ju čítali nahlas svojim deťom (a nielen tým, ktorí
nevedeli čítať) a takto spoločne prežívali dobrodružstvo neviditeľného súboja, odohrávajúceho sa v duchovnom svete. „Knihu som
kúpil pre mojich synov. Na moje veľké prekvapenie zaujala aj 14-ročnú dcéru, ktorá podľa jej vlastných slov čítanie nenávidí. Mladší synovia vo veku 5 a 7 rokov mi ju podávajú niekoľkokrát denne, aby
som im čítal. Chlapci knihu milujú. Prináša im Božie slovo ako živé
a pochopiteľné. Formuje ich k pozitívnymi návykom – naučiť sa pomôcť priateľovi v núdzi, mať odvahu, nehovoriť klamstvá. Kniha je
veľkým prínosom pre deti každého veku i pre dospelých.“
Je dobré, že sa na slovenský trh dostala kniha, ktorá má priam
živý, napínavý príbeh, plný dobrodružstiev, prekvapení a jej podstatou nie je čarodejníctvo a mágia, ale spravodlivosť, oddanosť
a duchovné hodnoty.

Juraj Vojtáš: Odvážne srdce
Aj z pera slovenských autorov vychádzajú knihy pre mladých,
ktoré kvalitou nijako nezaostávajú za zahraničnou tvorbou. Juraj Vojtáš v knihe Odvážne srdce zachytáva zrod mladého hrdinu
a túžbu otca získať späť synovo srdce. Tento fantasy román ponúka
strhujúci a napínavý dej, ale aj podnety na zamyslenie sa nad silou
a hĺbkou otcovskej lásky, nad otázkou cti a odvahy i priateľstva.
Poukazuje na dôležitosť správneho rozhodovania sa v ťažkých momentoch a ochoty brániť svoju lásku za každú cenu. Aj keď hlavným dejom je príbeh chlapca zachraňujúceho mladú kňažnú Caru
z moci draka, hlavnou myšlienkou je láska a vzťah otca k synovi.

Kniha Drakobijec je napísaná veľmi pútavo a dobre sa číta aj
mladším čitateľom. Podobne ako v predchádzajúcej knihe, aj tu sa
autori zamerali na vzťah otca a syna. Ide však o úplne iný príbeh.
Mladého chlapca na ceste za dobrodružstvami sprevádza neznámy
Pútnik, ktorý svojimi dobrými radami chlapca usmerňuje a pomáha mu prekonávať nástrahy, s ktorými sa stretáva. Jeho prítomnosť
dáva chlapcovi pocit istoty a bezpečia. „Vynikajúca knižka, po jej
prečítaní som mala chuť ju rozdávať na ulici, aby si ju mohlo prečítať
čo najviac ľudí. Svet by bol určite krajší. Myslím, že to nie je kniha
len pre chlapcov, mali by si ju prečítať aj otcovia, mamy a aj tí, čo sa
venujú práci s deťmi a mladými. Veľmi pekne ďakujem autorom za
peknú a hodnotnú knižku.“

Martin Hunčár: Tajomný
Mithras
Tento ďalší fantasy román je načretím do úplne iného súdka.
Prenesieme sa z čias drakobijcov do obdobia teroristických útokov
a prírodných katastrof. Ale neľakajte sa! Autorovi nejde o autentické zobrazovanie pohrôm a nešťastí. Prostredníctvom boja s naklonovanými príšerami, ktoré sa vedcom vymkli z rúk, sa zameriava
na absolútnu oddanosť a dôveru človeka v Boha. Drží čitateľa v napätí, či napriek všetkým nešťastiam, ktoré postihli zem, sa dokážu
kresťania spojiť, zmobilizovať a bojovať proti Zlu. „Prečítala som
túto knihu, ako sa povie, na jeden dúšok. I keď som najskôr pristupovala k tomuto titulu trochu nedôverčivo, veľmi rýchlo ma dej upútal.
Dala som ju prečítať aj svojej 13-ročnej dcére, ktorá nerada číta knihy. Táto ju však presvedčila, že čítanie môže byť prinajmenšom tak
zábavné ako pozeranie TV. Teším sa na ďalšie tituly od tohto autora.“
Verím, že som vám výberom kníh aspoň trošku pomohla. Iste
mi dáte za pravdu, že nie je ľahké nájsť vhodnú knihu pre mladého chlapca, ktorá by ho zaujala, ale zároveň nedeformovala. Mám
doma aj dcéru v podobnom veku. A verte mi, ponuka kníh pre
dievčatá – tak to je ešte tvrdší oriešok! Ale o tom niekedy nabudúce.
Monika Bugáňová

Pomôcky:
Aea, guana, Upevnil na
patričné
Sonp, Alia,
miesto
zugabe,
Aland, Gek,

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

tajničke)

Správne znenie tajničky z č. 7 – 8/2018:
Dary sa volajú čas, pozornosť a láska.
Výherca: ŠIMON ROMANČÍK
Srdečne blahoželáme.
Vždy to vyzerá ako nemožné…
(záver v tajničke)
Bez
ponožiek

Európsky
štát

Autor
epických
diel

Značka
textilu

Mužské
meno
(24.12.)

Hliník (zn.)

Atak (kniž.)

Ľahko, po
anglicky

Drvil v
mlynčeku

Oželiem,
oľutujem

5. časť
tajničky

Abampér
(zn.)

Vyslovuj
redukované
A

Sídlo v Indii
Alkalický
(skr.)

Dym, po
česky

Autor, po
rusky

Nemecká
predložka

Talianske
mesto

Open Office
(skr.)

Vypil

Otravné
látky (skr.)

Základná
číslovka

Tlak krvi
(skr.)

Koreňová
rastlina
Odseknem
Neočakávane
Nedal do
ruky

Rôsol

Vanád, po
česky

Záblesk

Turecké
sídlo

EČV okr.
Senica

Morský
živočích

Ruský cár

Meno
speváka
Gotta

Dub, po
anglicky

Rozrýval
Etruský
prorok

Ťal
Lodný radar

3. časť
tajničky

Rastlina
obsahujúca
nikotín

Cín (zn.)

Fúkal, vial
Americký
herec (Matt)

Od tejto
chvíle

Obydlie v
zemi
Vsunutá
časť
rukopisu,
vsuvka

Akademický
(skr.)

Dodatok, po
nemecky

Ublížil na cti

Nariekanie
(bás.)
Litovský
hokejista
(Darius)

Slovenský
animátor

Druh prosa
Nemecká
skr.
pomníka

Pracoval s
pluhom

EČV Galanty
Olejnatá
rastlina

Iniciálky
Zátopka

Nalievali

Sivý
štvorcový
nerast

4. časť
tajničky

KRÍŽOVKA

Poskytni

Stratila lístie

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ
PRÉMIOU
10 €
Vždy
to vyzerá
ako nemožné...
(záver v

Autor:
Vierka
Blahová

2. časť
tajničky

Býv. podnik
v Kladne
1. časť
tajničky

Druh
kormorána

Vesico Uret.
Reflux (skr.)

Priateľ Čuka

Pôsobiť, po
anglicky

Konštrukcia
na závesy

Osobné
zámeno

EČV okr.
Čadca

Arabský
člen

Francúzske
mesto

Horúčava

Centrum
environ.
a en.
výchovy
(skr.)

Nátlak

Kolchidské
sídlo

Znižuje
intenzitu

20

Varínčan

Oznam ŠARKANIÁDA

termín: NEDEĽA 23. 9. 2018čas: 18.00 HOD.
miesto: KINOSÁLA VO VARÍNEvstupné: 2,50 €
Vstupenky si môžete zakúpiť
na Obecnom úrade vo Varíne a v knižnici.

V súvislosti s jesennou Šarkaniádou povzbudzujeme už teraz všetky
deti aj rodičov k príprave šarkanov
na toto podujatie. Dúfame, že počasie bude priaznivé a Šarkaniáda sa
uskutoční v už avizovanom termíne
v nedeľu 14. októbra 2018. Už teraz
sa tešíme na stretnutie pod šarkanmi zaplavenou oblohou Pod Jedľovinou.
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