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NOVÉ KNIHY V OBECNEJ KNIŽNICI
KOMUNÁLNE VOĽBY – INFORMÁCIE PRE VOLIČA
KANDIDÁTI NA FUNKCIU STAROSTU OBCE
OBDOBIE ŠÍPOK JE TU. AKO ICH VYUŽIŤ?
VARÍN MÁ MAJSTRA SVETA V LUKOSTREĽBE

foto JT

Október 2018

2

Varínčan

Varínčan

3

Ó, požehnaný Máriin ruženec
V mesiaci október osobitne myslíme na našu nebeskú Matku
Pannu Máriu. Možno sa nám pritom v mysli vynoria rôzne vznešené
prívlastky, ktoré jej adresujeme: nebeská Matka, Nepoškvrnená,
Nanebovzatá, Kráľovná neba i zeme, Kráľovná posvätného ruženca
a mnohé iné. Tieto prívlastky jej právom patria.

Spoločenská rubrika

Ako dobrá matka sprevádzala Ježiša celý život. Niekde v úzadí
sledovala celé jeho pôsobenie a na scénu vstúpila až v dramatickej
chvíli Ježišovho utrpenia a smrti, keď Syn tak veľmi potreboval
Matku. Všetky udalosti, ktoré sa týkali jej a Ježišovho života
vkladala aj do svojich modlitieb, a tým si vybudovala božský základ
pre svoj život. V každej udalosti sa snažila vidieť Božiu ruku, a preto
bola čoraz viac pripravenejšia plniť Boží plán.
Veľmi krásne to vystihol svätý pápež Ján Pavol II. vo svojom
apoštolskom liste Rosarium Virginis Marie (Ruženec Panny Márie),
kde napísal: „Mária žila so zrakom upretým na Krista, uchovávajúc
si ako poklad každé jeho slovo. Spomienky na Ježiša, vtlačené do
jej srdca, ju sprevádzali vo všetkých životných situáciách a viedli ju
k uvažovaniu nad rôznymi chvíľami jej života, keď stála pri svojom
Synovi. Boli akýmsi ružencom, ktorý odriekala nepretržite počas
svojho pozemského života.“

No, popritom nesmieme zabudnúť, že Panna Mária bola
aj človekom. Jedna z nás. Ako každý, aj ona prežívala chvíle
šťastia a radosti. No zároveň sa musela vyrovnávať aj s mnohými
ťažkosťami, bolesťou a smútkom.
Čím teda bola Panna Mária výnimočná? Existuje nespočetne
veľa odpovedí. Skúsme sa dnes na ňu pozrieť ako na ženu neustálej
hlbokej modlitby.
Sväté písmo o nej nehovorí veľa. Ale na viacerých miestach
v ňom nájdeme jednu krásnu vetu: „Mária zachovávala všetky
tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.“ Jej srdce bolo vždy
pripravené prijať Božie slovo, hoci mu možno práve v tej chvíli
úplne nerozumela.

Práve k takémuto postoju nás vedie aj modlitba posvätného
ruženca. V nej ako Panna Mária uvažujeme nad všetkými
dôležitými udalosťami Ježišovho života, prežívame ich s ním a toto
uvažovanie nám dáva silu i nádej do ďalších dní.
Veľký apoštol modlitby posvätného ruženca blahoslavený
Bartolo Longo si raz povzdychol takto: „Ó, požehnaný Máriin
ruženec, sladká reťaz, ktorá nás spája s Bohom; puto lásky, ktoré nás
spája s anjelmi; veža záchrany pred pekelnými útokmi; bezpečný
prístav v morskej búrke. Nikdy sa ťa nevzdáme. Budeš nám útechou
v hodine smrti. Tebe patrí posledný bozk vyhasínajúceho života…“
Nuž, nebojme sa aj my vziať do rúk túto „sladkú reťaz ruženca“
a modliť sa. Tak sa staneme ešte bližšími Ježišovi a jeho nebeskej
Matke.
pripravil vdp. kaplán Mgr. Ľubomír Matúška

Obnova a rozšírenie knižného fondu v obecnej knižnici
Obecný úrad vo Varíne ako zriaďovateľ obecnej knižnice
každoročne vyčleňuje financie na nákup nových kníh. V snahe
o postupnú obnovu a rozšírenie knižného fondu našej knižnice sme
zareagovali na výzvy Fondu na podporu umenia, ktorý poskytuje
podporu v oblastiach kultúry, umeleckých aktivít a kreatívneho
priemyslu.
V rámci programu Akvizícia knižníc, ktorý poskytuje podporu
zameranú na nákup knižného fondu, sme vypracovali projekt,
ktorý nám bol schválený.
Vďaka podpore
Fondu na podporu
umenia v hodnote
1 000 € sme pre
čitateľov knižnice
zakúpili 181 nových
titulov. Ide o detskú beletriu súčasných slovenských autorov,
príbehovú prózu pre deti, detskú dobrodružnú literatúru, obrázkové
knihy pre deti a náučnú literatúru pre deti, pre dospelých čitateľov
sme zakúpili tituly pôvodnej kvalitnej beletrie a prekladovej
literatúry. Veríme, že sa nám podarilo zatraktívniť ponuku obecnej

knižnice a prilákať do jej priestorov viac čitateľov.
Keďže sa nám podarilo dokončiť elektronickú databázu kníh,
po prebiehajúcej výmene okien v knižnici, by sme radi spustili
knižnično-informačný systém KIS MaSK.
Z knižnice postupne vyraďujeme obsahovo zastarané a poškodené
knihy, čo je nevyhnutnou podmienkou obnovy knižného fondu. Čo
nás veľmi teší je, že vyradené tituly máme čím doplniť, pretože aj
v roku 2018 nám bola po vypracovaní projektu schválená žiadosť na
nákup nových kníh do našej knižnice. Ak máte nápady, ktoré knihy
by ste si radi požičali a prečítali, neváhajte nás kontaktovať.
JT

Blahoželáme

Narodili sa:
Juraj Miho
Helena Mestická

V stredu 26. septembra 2018 oslávil vdp. dekan František
Pekara okrúhle životné jubileum. Pri tejto príležitosti sa
v Kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne konala slávnostná
svätá omša, ktorú celebroval diecézny biskup Mons. Tomáš
Galis, generálny vikár Mons. Marek Hriadel a kancelár kúrie
Štefan Židek.

Samuel Repáň
Júlia Tabačková

                 Zosobášili sa:
Martin Kysela a Alena Ondrušová 25. 08. 2018
Jaroslav Sagan a Martina Urmínová 08. 09. 2018
Michal Hruška a Michaela Svobodová 08. 09. 2018
Ján Strásky a Barbora Gavendová 22. 09. 2018
Ing. Daniel Sabo a MDDr. Anna Ďurmeková 27. 09. 2018
Ing. Michal Dubovec a Mgr. Petra Surovcová 29. 09. 2018

Prítomní boli aj ďalší kňazi, hostia a veriaci z varínskej
farnosti. Jubilantovi srdečne blahoželáme a želáme veľa
zdravia, Božích milostí a ochranu nebeskej Matky a patróna
sv. Františka.

Jubilanti v septembri
Štefánia Stráska 
Emília Beniačová 
Oľga Kováčová 
Milan Krajčík 
Mária Cvachová 

Helena Blahušiaková 
Jozefína Bobáňová 
Zdena Majerčíková
Elena Gáborová 
Juraj Cvacho 
Anna Maťková 
Irena Ďugelová 

85
86
84
82
82
81
80
80
80
78
77
77

Emília Piatnicová 
Fabiola Mestická 
Ladislav Kubala 
Emília Mydliarová
Oľga Tretinová
Kamil Chovan
Ján Samec
Ľubor Panáček 
Paulína Muščíková 
Gustáv Synák
Jozef Kabatiar 
Mária Jánošíková

77
77
76
75
75
74
71
71
71
71
70
70

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

Opustili nás:
Rudolf Cvacho

*02. 01. 1935

† 20. 09. 2018

Poďakovanie
Chcem sa poďakovať 32 občanom obce Varín, ktorí sa zúčastnili našej Kvapky krvi
a pomohli ľuďom, ktorí sú na túto vzácnu tekutinu odkázaní. Celkovo sa zúčastnilo 443
darcov krvi. Tešíme sa aj zo skutočnosti, že medzi nás pribudlo 33 prvodarcov. Veľká
vďaka patrí aj kolektívu na NTS v Žiline za ich profesionálny prístup. Spoločne sa nám
podarilo urobiť dobrú vec.
Ľubomír Sečkár
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Komunálne voľby 2018
V sobotu 10. novembra 2018 volíme starostu obce
a poslancov obecného zastupiteľstva

Informácie pre voliča

Spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo
volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti
preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť
predložením občianskeho preukazu alebo dokladu
o pobyte pre cudzinca.

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu
10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.
Voliť budeme v 3 volebných okrskoch (podľa trvalého
bydliska):
- okrsok č. 1 – zasadačka Obecného úradu vo Varíne
- okrsok č. 2 – učebňa Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne
- okrsok č. 3 – Dom spoločenských organizácií na Hrnčiarskej ulici vo Varíne
V termíne do 16. 10. 2018 bude do každej domácnosti doručené Oznámenie o čase a mieste konania volieb,
z ktorého sa okrem iného dozviete, v ktorom volebnom
okrsku môžete voliť.
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ
obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši vek 18 rokov.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného
zdravia.
Za poslanca obecného zastupiteľstva môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej
kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši vek 18 rokov.
Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši vek 25 rokov.
Prekážkou práva byť volený je:
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Okrsková volebná komisia potom zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva
hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej
pečiatky obce.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič
v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac 11 čísiel
kandidátov.
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce môže
volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok
pre voľby do obecného zastupiteľstva a jeden hlasovací
lístok pre voľby starostu obce.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.
Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do
schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne
upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre
zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo
písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila
hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred
vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích
lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe
hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu ma-
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renia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej
volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie
lístky.

9. Jana Jakubčíková, Mgr., 41 r., zdravotná sestra, nezávislá kandidátka

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám
vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby
obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila
iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

11. Iveta Michálková, 58 r., ekonómka, Slovenská národná strana

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo
požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú
komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej
schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne
upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na
odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu
bude uložená pokuta 33 eur.

10. Ján Kardoš, 64 r., technik, Slovenská národná strana

12. Stanislav Milo, 65 r., dôchodca, Slovenská národná
strana
13. Lenka Milová, Mgr., 46 r., vedúca štátna zamestnankyňa, nezávislá kandidátka
14. Andrea Rosenbergová, Ing., 31 r., referentka Controllingu, nezávislá kandidátka
15. Ľubomír Sečkár, 45 r., riaditeľ, nezávislý kandidát
16. Karol Strásky, Ing., 65 r., stavebný inžinier, Slovenská
národná strana
17. Juraj Synák, 46 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
18. Emília Ševčíková, Mgr., 45 r., pedagogička, Slovenská národná strana

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV NA STAROSTU OBCE:

19. Lenka Ticháková, PharmDr., 39 r., farmaceutka – lekárnička, nezávislá kandidátka

1. Michal Cvacho, Ing., 43 r., starosta obce, nezávislý
kandidát

20. Miroslav Williger, 64 r., technik, nezávislý kandidát

2. Peter Haluška, 32 r., hasič, nezávislý kandidát
3. Lenka Ticháková, PharmDr., 39 r., farmaceutka – lekárnička, nezávislá kandidátka

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV NA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:
1. Zuzana Akantisová, Ing., 53 r., zamestnankyňa v štátnej službe, Slovenská národná strana
2. Karol Boka, 63 r., dôchodca, Slovenská národná strana
3. Ján Bugáň, Ing., 44 r., stavebný inžinier, nezávislý kandidát
4. Igor Cvacho, 60 r., inšpektor kvality, nezávislý kandidát
5. Mária Cvachová, 51 r., odborná referentka, Slovenská
národná strana
6. Jozef Ďugel, 54 r., robotník, Slovenská národná strana
7. Vladimír Fábel, 24 r., živnostník, Slovenská národná
strana
8. Ján Hodoň, 40 r., živnostník, nezávislý kandidát

Obec Varín podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 16 zákona č. 181/2014 Z. z.
o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č.
85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov vydala pre územie
obce Varín Všeobecne záväzné nariadenie obce Varín č.
VZN-2018-04 o umiestňovaní volebných plagátov a využívaní hromadných informačných prostriedkov počas
volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré:
a) vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do
orgánov samosprávy obce,
b) určuje spôsob prístupu kandidátov na starostu obce
a kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva
k hromadným informačným prostriedkom a službám
územnej samosprávy, ktoré sú zamerané na podporu
alebo v prospech ich volebnej kampane.
sprac. MT
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Kandidáti na funkciu starostu
Kandidáti na funkciu starostu obce dostali možnosť prezentovať sa v mesačníku Varínčan.
Trom kandidátom na funkciu starostu obce sme vopred poslali otázky.
V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať ich odpovede.

1. ING. MICHAL CVACHO
Predstavenie:
Volám
sa
Michal
Cvacho, mám 43 rokov
a vysokoškolské vzdelanie
ekonomického
smeru.
Od roku 2011 pracujem
na Obecnom úrade vo
Varíne – v rokoch 2011 až
2014 vo funkcii zástupcu
starostu obce, kde som mal
na starosti ekonomiku obce,
investičné projekty obce
a eurofondy. Od roku 2015
až doteraz pracujem ako starosta obce Varín.
Aké sú Vaše ciele, ktoré chcete dosiahnuť ako starosta/
starostka obce počas funkčného obdobia 2018 – 2022?
Sám starosta toho veľa nezmôže. Okrem starostu je veľmi
dôležité obecné zastupiteľstvo. Aby bola obec úspešná, musí
byť medzi poslancami a starostom vynikajúca spolupráca
a vzájomná podpora, ako tomu bolo aj teraz. Chcem
pokračovať a dokončiť začaté eurofondy a projekty obce:
výstavbu parkoviska za zdravotným strediskom, stavebné
úpravy zdravotného strediska: nový vchod z parkoviska
a bezbariérovosť, vybudovanie chodníka na Koňhoru,
rekonštrukciu vedení verejného osvetlenia; opravy, rozšírenie
a budovanie dopadových plôch na starších detských ihriskách,
pokračovať v rekonštrukciách a opravách obecných ciest,
chcem realizovať výstavbu novej telocvične (športovej haly)
s tromi triedami. Kapacita školy aj telocvične už nestačí.
K tomu by som rád doriešil vlastnícke vzťahy, aby sme
mohli začať plánovať a budovať chodník zo Železničnej ulice
ku Tescu, odkiaľ už chodník vedie ďalej. Všetky investície
chcem robiť z našetrených peňazí bez úverov a, samozrejme,
chcem pokračovať v oddlžovaní obce aspoň takým tempom,

ako doteraz. Plánov a nápadov je veľa, len času a peňazí je
pomenej.
Prečo ste sa rozhodli kandidovať na funkciu starostu
obce?
Chcem dokončiť začaté projekty, mám skúsenosti
a presvedčenie, že ešte stále mám čo ponúknuť, aby som bol
pre obec prínosom. V neposlednom rade chcem pokračovať
v zháňaní peňazí do našej obce cez eurofondy a štátny
rozpočet, ako doteraz. Už siedmy rok to mám na starosti ja.
Eurofondy pre Slovensko končia v roku 2020, potom nám EÚ
dala ešte termín 3 roky na dočerpanie, takže v roku 2023 je
koniec eurofondom. Toto je posledné obdobie, kedy môžeme
zabojovať o peniaze z EÚ. V rokoch 2015 – 2018 boli obci
Varín schválene všetky dotácie, teda úspešnosť 100 %. Na
takomto výsledku treba tvrdo pracovať. Neviem o nikom
v okolí s podobnou úspešnosťou. Spolu bolo 7 dotácií
v celkovej hodnote 1 449 531,68 €, za ktorými som bol ja. Tri
z nich treba v najbližšom roku dokončiť.
Ako chcete spolupracovať so záujmovými organizáciami
v obci?
Ako doteraz. So všetkými súčasnými aj novovzniknutými
a s tými, ktorí prejavia o to záujem. Okrem symbolického
príspevku na činnosť jednotlivým organizáciám, im obec
poskytuje priestory zdarma. Takto priamo podporujeme
napr. hasičov, holubiarov, jaskyniarov, lukostrelcov, skautov,
matičiarov, futbalistov a ďalších.
Čo si na občanoch Varína vážite?
Ja osobne si všeobecne vážim najviac dve veci. 1. Rovných
ľudí, takých, čo Vám do očí povedia to isté, čo aj za chrbtom;
takých, s ktorými stačí ústna dohoda a podanie si ruky
bez zbytočných právnikov a zmlúv. 2. Vážim si ich dôveru,
ale nie len od známych a rodiny, tam to človek berie akosi
samozrejme, ale hlavne od cudzích ľudí. A tej sa mi od
Varínčanov dostalo viac, ako som si vôbec mohol predstaviť.

2. PETER HALUŠKA
Kandidát na funkciu starostu obce sa rozhodol neprezentovať sa v mesačníku Varínčan.

3. PharmDr. LENKA TICHÁKOVÁ

starostlivosti a údržby obecnej zelene.

Predstavenie:

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na funkciu starostu
obce?

Volám sa Lenka Ticháková,
rod. Holienková. Vyštudovala
som Farmaceutickú fakultu
UK v Bratislave. Pracujem ako
magistra v našej rodinnej Lekárni
Lenka vo Varíne. Vo Varíne
žijem od mojich 25-tich rokov,
vydala som sa tu, pracujem tu
a s manželom vychovávame
dve deti. Varín bol, je a zostane
v mojom srdci – narodili sa tu
a žili moji rodičia, starí rodičia Bugáňovci a Holienkovci,
prežila som tu prvý rok svojho života a nakoniec som sa tu
usadila natrvalo.
Aké sú Vaše ciele, ktoré chcete dosiahnuť ako starosta/
starostka obce počas funkčného obdobia 2018 – 2022?
Cieľov mám niekoľko. Spomeniem len zopár. Medzi moje
najväčšie priority patria:
rozšírenie kapacity materskej škôlky (z vlastnej skúsenosti
viem, že nie je ľahké umiestniť v našej obci dieťa do škôlky,
tento problém trvá roky – už v roku 2014 bolo neprijatých
18 detí), vybudovanie novej spoločenskej miestnosti, riešenie
problému parkovania, vybudovanie oddychových zón.
Mojím cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi predstaviteľmi
Obecného úradu a občanmi Varína. Myslím si, že nastal čas
aj na reorganizáciu Obecného úradu. A ešte by som rada
spomenula skvalitnenie údržby verejných priestranstiev,
v maximálnej miere využiť nezamestnaných na zabezpečenie

Som človek, ktorý nielen kritizuje, ale snaží sa meniť
veci k lepšiemu. Prvým impulzom pre zapojenie sa do veci
verejných bolo moje rozhodnutie kandidovať za poslankyňu
do Žilinského samosprávneho kraja. Absolvovala som
množstvo rozhovorov s občanmi našej obce, počas ktorých
som získala veľa nápadov a inšpirácií, ako zveľadiť našu
obec. V našej obci vidím veľký priestor ako meniť našu obec
na modernú a stále sa rozvíjajúcu obec, ktorá nezabúda
na historické korene, venuje sa kultúre i športu. Verím, že
aktívnou spoluprácou s občanmi Varína a s poslancami
obecného zastupiteľstva by sa v našej obci skvalitnil život
našich občanov.
Ako chcete spolupracovať so záujmovými organizáciami
v obci?
Veľmi dôležitou úlohou obce je podporovať voľno-časové
aktivity detí a mládeže. Mojím cieľom je naďalej zachovať
a podporovať (priestorovo a finančne) organizácie a kluby,
ktoré pôsobia v našej obci a, samozrejme, by sme nemali
zabúdať ani na tradície a zvyky viažuce sa k regiónu obce
Varín.
Čo si na občanoch Varína vážite?
Na občanoch Varína si vážim ich otvorenosť a úprimnosť.
Vďaka mojej práci prichádzam každý deň do kontaktu
s našimi občanmi. Som rada, že vo mne našli spriazneného
človeka, ktorému dôverujú a zdôveria sa so svojimi radosťami
a aj starosťami.
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Povinnosti a poslanie obce
Úvod:
Môj hlavný pracovný cieľ od roku 2012 (vtedy ako zástupcu
starostu) bolo nadstaviť a riadiť finančne a organizačne
obec tak, aby sme mohli plniť nielen povinnosti obce, ale aj
poslanie obce. Našiel som podporu u vtedajšieho starostu aj
u poslancov z rokov 2011 – 2014. A teraz ako starosta obce
som dostal podporu aj od nových poslancov (2015 – 2018).
Povinnosti obce:
Všetky povinnosti obce su dané zákonmi Slovenskej
republiky. Z môjho hľadiska sa delia na dve skupiny:
1.
povinnosti, ktoré by sa mali plniť, ale ak ich neplníte,
nič sa nedeje, maximálne vám môže hroziť nejaká pokuta,
2.
povinnosti, ktoré sa musia plniť, ich neplnenie je
trestnoprávne postihnuteľné, (za ich neplnenie a porušenie
by mohol ísť niekto do väzenia).
Ak si položíme otázku, kto by za obec išiel do väzenia,
odpoveď je jednoduchá: štatutárny zástupca obce, ten, ktorý
je zodpovedný za dodržiavanie zákonov, teda STAROSTA
OBCE. Ako starosta obce mám rôznymi zákonmi daných
viac ako 140 trestnoprávne postihnuteľných povinností.
Je zvláštne, že na to podstatné, to, čo podľa mňa určuje
kvalitu života občana v obci, tieto zákony akosi pozabudli.
To znamená, že ak sa týmto, podľa mňa podstatným veciam
nebude starosta a poslanci venovať, nič, za čo by sa malo
ísť sedieť do väzenia, neporušíme. Tak načo si s nimi robiť
starosti? No preto, lebo sú to tie najpodstatnejšie veci pre nás
ako občanov. Preto som rád, že aj keď nám priamo žiaden
zákon neukladá postih, keď sa na ne,vykašleme”, poslanci išli
do ich riešenia so mnou a plne ma podporili, až sme vytvorili
dobre pracujúci tím, z čoho máme osoh všetci. O aké
podstatné veci ide? O veci, ktoré tvoria a napĺňajú poslanie
obce.
Poslanie obce (podľa mňa):
Robiť všetko preto, aby sa nám, Varínčanom, tu vo Varíne
dobre žilo.
Aby sa nám tu dobre žilo, musí mať občan zabezpečené
nasledovné základné veci:
•
vybudované zrekonštruované cesty – bez dier, aby
sme sa pohodlne a bezpečne dostali domov,
•
zabezpečený vývoz odpadov a ich zákonom dané
spracovanie pri nezvyšovaní poplatkov,
•
osvetlené
ulice
vybudovaným
bezpečným
a úsporným verejným osvetlením
spĺňajúcim normy,
•
čisté ulice a chodníky,
•
upravenú
zeleň
–
starostlivosť o zeleň, jej kosenie
a údržba v parku, pri obecných
bytovkách, ihriskách, okolo ciest

a chodníkov,
•
bezplatný prístup k aktuálnym informáciám obce
prostredníctvom obecného rozhlasu, obecných novín
Varínčan, webovej stránky obce, obecného Facebooku,
informačných tabúľ, SMS správ,
•
sociálna starostlivosť o občanov v núdzi –
zabezpečenie a rozvoz stravy, poskytovanie opatrovateľskej
služby
odkázaným
občanom
obcou
platenými
opatrovateľkami, príspevky na výkop hrobov, sociálne
výpomoci, príspevky pri uvítaní detí do života, príspevky
jubilantom,
•
zabezpečená dostupná lekárska starostlivosť priamo
v obci – v zodpovedajúcich priestoroch (zrekonštruované
priestory pre lekárov a pacientov, vytváranie vyhovujúcich
podmienok pre lekárov, aby neodchádzali, napr. zníženie ich
nákladov za nájom znížením spotreby energie)
•
dostupnosť služieb pre občanov priamo v obci –
bankomat, školský úrad, sociálny úrad, stavebný úrad,
matrika…
•
uspokojovanie kultúrnych a spoločenských potrieb
občanov – kultúrne a voľnočasové aktivity pre deti, mládež
a dospelých, bezplatné obecné záujmové krúžky, obecná
knižnica, kultúrne podujatia, výlety, podujatia pre starších
a pre deti, dychová hudba, spevokol,
•
možnosti na aktívne trávenie voľného času a šport
na verejne prístupných detských ihriskách, workoutových
a fitness ihriskách pre mládež a dospelých, na futbalovom
ihrisku,
•
materská škola – zabezpečenie dostatočnej kapacity,
jej vybavenie, zabezpečenie financií na jej prevádzku
z obecného rozpočtu (energie, údržba, platy zamestnancov).
Mať a prevádzkovať škôlku nie je povinnosťou obce, je to
slobodné rozhodnutie poslancov a starostu obce, ktorí ju
potom musia aj financovať z obecného rozpočtu. Nie je to
nárokovateľné zo zákona, je to len na dobrej vôli obce.
•
základná škola – zabezpečenie dostatočnej kapacity,
či už ide o počet tried alebo telocvičňu, vybavenie školy,
financie na opravy budovy a areálu školy. Prevádzku, bežnú
údržbu a platy zamestnancov v škole financuje štát.
•
školská družina – zabezpečenie financií z obecného
rozpočtu na prevádzku (energie, údržba a platy zamestnancov
v družine). Mať a prevádzkovať družinu nie je povinnosť
obce, je to slobodné rozhodnutie poslancov a starostu obce,
ktorí ju potom aj musia financovať z obecného rozpočtu.
•
školská jedáleň a kuchyňa – zabezpečenie
dostatočnej kapacity a normy spĺňajúcej jedálne a kuchyne.
Zabezpečenie financií z obecného rozpočtu na prevádzku
(energie, údržba a platy zamestnancov v kuchyni). Mať
a prevádzkovať školskú kuchyňu a jedáleň nie je povinnosťou
obce, je to slobodné rozhodnutie poslancov a starostu obce,
ktorí ju potom aj musia financovať z obecného rozpočtu. O to
viac ma zaráža vyjadrenie ministerstva, že budú obedy pre
všetky deti zdarma. Aj mne sa táto myšlienka páči, ale kde,
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v akých kuchyniach a jedálňach budú obedy variť a podávať,
keď žiadne nemajú? Či zas, ako vždy, oni svojim voličom
niečo sľúbia a niekto iný to bude musieť financovať a vyriešiť
za nich?
•
základná údržba obce – čistenie dažďových vpustov,
rôzne opravy (verejného osvetlenia, rozhlasu, budov, ciest
a chodníkov),
•
riešenie dopravy – stacionárnej: budovaním
a riešením parkovísk, dynamickej: cez dokumenty, ako
dopravný generel, až po zakúpenie a osadenie dopravných
značiek,
•
rekonštrukcia a údržba obecných budov, ktoré sú
nutné k zabezpečeniu chodu obce,
•
vysporiadanie
vlastníckych
vzťahov
k nehnuteľnostiam na miestach, kde to obec potrebuje, alebo
výhľadovo bude potrebovať,
•
pochovávanie zosnulých – údržba, prevádzka,
rekonštrukcia a vysporiadanie vlastníckych vzťahov
k pozemkom na našom obecnom cintoríne a dome smútku.
Ak sú vyriešené aspoň na 90 percent tieto základné
podmienky, môžeme začať riešiť aj ďalšie veci, ako napríklad
rozhodnutie čo ideme robiť s obecnými budovami, ktoré sú
aktuálne voľné a nikomu neslúžia…
Všetky tieto aktivity musíme navyše vzhľadom na
obmedzený rozpočet robiť čo najlacnejšie a najefektívnejšie
(napr. menej zamestnancov a viac techniky). Najťažšie je
zháňanie financií. Na všetko, na čo sa dajú získať cudzie peniaze,
sa ich snažíme získať. Odkiaľ? Z Eurofondov cez ministerstvo
školstva, ministerstvo hospodárstva a ministerstvo životného
prostredia, zo štátneho rozpočtu cez recyklačný fond,
environmentálny fond, z programu rozvoja vidieka, ale aj
od súkromných firiem, napr. Kia Motors Slovakia. Na všetko
ostatné si musíme našetriť sami. Skrátením výdavkov kde sa
len dá. Všetko za dodržania zásady na čo nemám, to nerobím.
Teda najskôr si našetrím, a až potom robím a kupujem. Bez
úveru a bez zvyšovania zadlženosti obce z minulosti. Ako
sa nám to darilo? Podrobnejšie o tom v časti Odpočet obce
2014 – 2018.
Odpočet obce 2014 – 2018
Prehľad investícií 2014 – 2018 dokončených aj
prebiehajúcich ukazuje tabuľka Načo a koľko sme míňali
v rokoch 2014 – 2018.
Na čo sme ešte našetrili, ale už nestihli postaviť, ukazuje
tabuľka Plánované investície 2018 – 2022.
Za tým uvádzam tabuľku Vyčíslenie aktuálneho dlhu
a sumy, o koľko sme ho v priebehu rokov 2014 – 2018 znížili.
Ide o dlh obce za záväzky, ktoré vznikli pred rokom 2011.
Na záver Zhrnutie.
Na čo a koľko sme míňali v rokoch 2014 – 2018?
V tabuľke nižšie je stručne a heslovite zhrnuté kedy a čo
sme robili, koľko to celé stálo, koľko EUR a od koho sme nato
dostali, koľko EUR do toho vložila obec.
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celkom

projektu

popis projektu

EUR

2018

kúpa pódia s prekrytím

7,754

Obec
kto a koľko prispel

EUR

EUR
7,754

Environmentálny
2017-2018 zateplenie zdrav. strediska

351,935

fond

200,000

151,935

program rozvoj
2015

obnova zelene v obci

5,000

vidieka

5,000

program rozvoj
2018

posúdenie a orez stromov

5,000

2017

kosačka na ihrisko

4,774

vidieka

5,000
4,774

35,110

35,110

nové kúrenie v kinosále,
2016-2017

v kniţnici a klubovniach

2016-2017 Fatranka: nové el. rozvody

19,650

2015-2016 zintenzívnenie tried. zberu

16,921

Recyklačný fond

15,681

1,240

15,000

Kia Motors Slovakia

7,000

8,000

Kia Motors Slovakia

7,000

8,455

2016

detské ihrisko v parku

19,650

Kärcher-zametač
2015

chodníkov

15,455

2015

mulčovač na traktor

3,012

3,012

rekonštrukcia verejného
2015- 2016

osvetlenia

249,890

Eurofondy

242,517

7,373

kosačka Rider na park a
2015

zeleň

10,540

10,540

nová el. prípojka materskej
2016

školy

5,340

5,340

2017

kanalizácia základná škola

3,190

3,190

10,792

10,792

5,000

5,000

Rekonštrukcia Domu
2015-2016

smútku
Zdravotné stredisko ohrev

2017

vody

2017-

rozšírenie kapacity

doteraz

materskej školy

489,900

Eurofondy

465,405

24,495

kompostéry

117,772

Eurofondy

111,884

5,888

doteraz

zberný dvor

504,031

Eurofondy

478,830

25,201

2018-

vybavenie učební základnej

doteraz

školy

137,813

Eurofondy

130,923

6,890

doteraz

kultúra – rekonštrukcia

70,000

Kia Motors Slovakia

15,000

55,000

2017-

obecný úrad –

doteraz

rekonštrukcia

25,000

25,000

nákup pozemkov

70,000

70,000

doteraz

Stanovišťa pre kontajnery

10,000

10,000

2018

verejné osvetlenie

5,000

5,000

2018doteraz
2016 -

2017-

2017doteraz
2017-

Zdrav. stredisko –
2016-2018

rekonštrukcia kúrenia

30,000

30,000

2016-2018

detské a workout. ihriská

100,000

100,000

2017-2018

kamerový systém

6,844

6,844

2016-2018

Dopravný generel, značky

38,528

38,528

2016-2018

Antona Bernoláka

Rekonštrukcia obecných ciest
2016-2018

P. O. Hviezdoslava

2016-2018

J. Bottu, M. Kukučína

2016-2018

Kamence

2016-2018

Rybníky

2016-2018

Hájik

2016-2018

Májová

2016-2018

Ţelezničná - časť

2016-2018

Koňhorská

2016-2017

Priemyselná KIA

2018

Hrnčiarska

2018

Športová a areál školy

2018

Pod Vajánkom

60,000

obcou preinvestované

2,662,389

233,138

Kia Motors Slovakia

18,000

215,138

60,000

2015 2018

celkom

1,702,240 960,149
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Teda, celkovo sme preinvestovali v rokoch 2015 – 2018
2.662.389,– Eur, z toho sme z cudzích zdrojov (dotácie
a eurofondy) získali 1.702.240,– Eur, čo je priemerne
425.560,– Eur za rok a 960.149,– Eur sme preinvestovali
z obecných našetrených peňazí, čo je priemerne 240.037,25
Eur ročne.

osobitne zo zaplateného nájmu nájomníkov bytov. Aktuálna
výška úveru je 162.647,89 Eur. Opäť sa nejedná o dlh za
obecné bytovky, ten je vedený osobitne. Týmto tempom bude
stačiť tak jedno volebné obdobie a konečne doplatíme dlhy
našich predchodcov (záväzky obce spred roku 2011) a obec
Varín bude konečne bez dlhov.

Na čo sme našetrili, ale už nestihli postaviť, alebo
plánované investície 2018-2022
V tabuľke nižšie sú zhrnuté plánované investície, ktoré sme
nestihli ešte zrealizovať, aj keď boli v pláne, predpokladaná
výška investície v Eurách. Podstatné je, že peniaze na ne sme
našetriť stihli.

Zhrnutie:
Po našich predchodcoch, teda vedení obce v rokoch 2011 –
2014, ostalo v rezervnom fonde 242.809,77 Eur. Našim
nástupcom nechávame na rezervnom fonde 1.060.000,–
Eur. Teda za 4 roky sme našetrili na investície do obce
817.170,23 Eur, čo je 204.292,55 Eur ročne, na konečnú sumu
1.060.000,– Eur. Za tie isté štyri roky sme preinvestovali do
zveľadenia a zvýšenia obecného majetku ďalších 960.149,–
Eur, čo je 240.037,25 Eur ročne. Teda celkovo za posledné
štyri roky vychádza priemer, že obec dokáže našetriť alebo
preinvestovať 444.329,81 Eur ročne zo svojich bez predpokladaná
úveru.
výška
A súčasne za rovnaké štyri roky dokázala obec splácať dlh
Plánované investície na roky 2019 – 2022
investícií
zVýstavba
minulosti
tempom 159.253,11 Eur, čo je 39.813,28
Eur
parkoviska za zdravotným strediskom
90.000
ročne.
Za rovnaké 4 roky sme získali na dotáciách od30.000
štátu,
Stavebné úpravy zdravotného strediska, nový vchod a bezbariérovosť
zVybudovanie
Eurofondov
a
od
Kia
Motors
Slovakia
1.702.240,–
Eur,
čo je
chodníka na Koňhoru
100.000
425.560,–
Eur
ročne.
Rekonštrukcia vedení verejného osvetlenia
20.000

predpokladaná
výška
Plánované investície na roky 2019 – 2022

investícií

Výstavba parkoviska za zdravotným strediskom

90.000

Stavebné úpravy zdravotného strediska, nový vchod a bezbariérovosť

30.000

Vybudovanie chodníka na Koňhoru

100.000

Rekonštrukcia vedení verejného osvetlenia

20.000

Opravy a budovanie dopadových plôch na starších detských ihriskách

20.000

Rekonštrukcie a opravy obecných ciest

80.000

Výstavba novej telocvične (športovej haly) a troch tried. Kapacita školy aj
telocvične už nestačí.

1.200.000

Celkom

1.540.000

Opravy a budovanie dopadových plôch na starších detských ihriskách

Varínčan

diera a výmole, v lepšom prípade boli plne poprepadávané
výkopy, alebo boli len provizórne vysypané štrkom. Ako
stavba vôbec neexistovali. Ak si chcete pripomenúť ich
stav, choďte sa pozrieť na ulicu Záhrady, tá je ešte stále, žiaľ,
v pôvodnom stave, alebo si pozrite ul. Antona Bernoláka cez
google street view, ešte do nedávna bola nasnímaná tá stará.
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a hlavne podporili zmeny v organizácii a hospodárení obce,
aby bolo aj začo budovať : (2011 – 2014): Karol Boka, Vladimír
Štefánik, Emília Surovcová, Peter Málik, Peter Rybár, Karol
Tichý, Jozef Kabatier, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská,
Marián Androvič, Marek Tabaček, Miroslav Williger, Michal
Cvacho, (2015 – 2018): Miroslav Williger, Marek Tabaček,
Lenka Milová, Lenka Janíková, Janka Jakubčíková, Mariana
Bohačiaková, Andrea Rosenbergová, Martin Lopušan, Ján
Bugáň, Ľubomír Sečkár, Igor Cvacho, Peter Zimen, Michal
Cvacho. Všetkým ďakujem za spoluprácu.
Na záver zamyslenie. Keď som v roku 2011 nastupoval
na obecný úrad, ani vo sne mi nenapadlo, že za necelých 7
rokov dokážeme bez úveru zrekonštruovať 7,978 km (63.7 %)
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Adriana Rosenbergová, Martin Lopušan, Ján Bugáň, Ľubomír
Sečkár, Igor Cvacho, Peter Zimen), zamestnanci obce, aj ja
osobne.
Rekonštrukcie a opravy obecných ciest

Celková predpokladaná výška investícií je 1.540.000,– Eur.
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Teda
celkovo na investície
bude 1.210.000,– Eur a ostáva
dofinancovať za najbližšie štyri roky len 230.000,– Eur, čo
sme my v rokoch 2015 – 2018 dokázali našetriť priemerne za
necelých 7 mesiacov. Teda realizácia uvedených plánov je viac
ako reálna aj bez úveru.

Vyčíslenie aktuálneho dlhu a sumy, o koľko sme ho
v priebehu rokov 2014 – 2018 znížili. Ide o dlh obce
za záväzky obce, ktoré vznikli pred rokom 2011. Dlh
z minulosti.
V rozmedzí rokov 2014 – 2018 (k 30. 8. 2018) sme znížili
dlh obce z minulosti (spred roku 2011) o 159.253,11 Eur, čo
je priemerne o 39.813,28 Eur ročne. V uvedenej sume nie
sú započítane splátky za sociálne bytovky, ktoré sa splácajú

Stručne: za posledné 4 roky (2015-2018) sme:
ušetrili na účtoch

817.170,23 Eur čo je 204.292,55 Eur ročne

preinvestovali do majetku obce

960.149,00 Eur čo je 240.037,25 Eur ročne

splatili na starých dlhoch
získali z dotácii do obce

159.253,11 Eur čo je 39.813,28 Eur ročne
1.702.240,28 Eur čo je 425.560,07 Eur ročne

Obecné cesty
Je to môj pohlaď, ale podložený faktami, zmluvami
a číslami. Na obecný úrad do funkcie zástupcu starostu som
nastúpil koncom februára 2011. Prvého trištvrte roka nám
trvalo, kým sme sa zorientovali v problematike vedenia obce,
urobili reorganizáciu obecných financií, účtovníctva, zrušili
obecný podnik služieb a urobili s tým súvisiace personálne
zmeny. Všetky zmeny mali jediný cieľ. Zlepšiť hospodárenie
obce, aby sme z našetrených peňazí mohli konečne začať
s údržbou, postupnou opravou existujúceho a výstavbovo
nového obecného majetku. Problematike údržby, opráv
a stavbe obecných ciest sme sa začali venovať koncom roka
2011.
Popíšem stav v roku 2011: Obec má zhruba 12,5 km
obecných ciest, o ktoré sa má starať. Z týchto 12,5 km ciest
bolo v dobrom stave ešte z čias socializmu 1.9325 km ciest
a 0.854 km novopostavených a zrekonštruovaných obecných
ciest. Boli to prevažne novo postavené cesty na Kamencoch,
kde sa začala výstavba rodinných domov a cesta ku obecnej
sociálnej bytovke na Záhumní v poli. Ostatné cesty boli samá

Rekonštrukcia obecných ciest a chodníkov

V rozmedzí rokov 2012 – 2014 bola vykonaná celková
rekonštrukcia ulice Antona Bernoláka v dĺžke 650 m a časť
Hrnčiarskej ulice (na námestí), výstavba chodníka na ulici
Školskej, výstavba ulice Andreja Hlinku, výstavba ulice
Krivánska, obnova asfaltového krytu prebehla na uliciach
Fatranská, Ondreja Meszarosa, Októbrová. Celkovo sa
v tomto období do dobrého stavu dostalo 3.028 km ciest.
Táto rekonštrukcia stala zhruba 540.000,– €, z toho 290.000,–
€ bolo z eurofondov a 250.000,– € z obecných našetrených
peňazí bez úveru.
V rozmedzí rokov 2015 – 2018 rekonštrukciou, obnovou
asfaltového krytu prešli ulice Priemyselná, P. O. Hviezdoslava,
Jána Bottu, Martina Kukučína, Kamence, Rybníky, Hájik,
Májová, Železničná, Hrnčiarska, časť Športovej, časť Pod
Vajánkom, Koňorská a dokončená bola Antona Bernoláka
aj s chodníkom. Celkovo sa v tomto období zrekonštruovalo
a do dobrého stavu dostalo 4,951 km (39.53 %) ciest. Táto
rekonštrukcia stála 293.137,54 €, z toho 18.000,– € bolo
z dotácie Kia Motors Slovakia a 275.137,54 € z obecných
našetrených peňazí, opäť bez úveru.
Aktuálny stav na konci roka 2018: Z 12,5 km obecných
ciest je v dobrom stave 10,7655 km ciest, čo je až 85.95 %
a 1,760 km obecných ciest (predovšetkým ulica Záhrady,
Dubenec) v zlom stave, ktoré ešte čakajú na rekonštrukciu.
Teda z pôvodných 2,7865 km (22.25 %) obecných ciest
v dobrom stave sme sa za necelých 7 rokov dostali na 10,7655
km (85.95 %). To je 7,979 km (63,7 %) zrekonštruovaných
a opravených obecných ciest za 7 rokov. Kto za to môže? Títo
ľudia rozhodli, že sa takto obec bude budovať a rekonštruovať

Zateplenie zdravotného strediska a výmena okien

obecných ciest. O tom, ako sa tieto projekty rodili, postupne
dopĺňali a menili, som už písal v starších Varínčanoch. Ale
nedá mi nezamyslieť sa. Ja mám 43 rokov a celý svoj život
som prežil vo Varíne. Dosť dobre si pamätám posledných 28
rokov. Vážne si neviem spomenúť, ktoré cesty, okrem tých
0.854 km (6.8 %) novopostavených a zrekonštruovaných
obecných ciest, tu vo Varíne niekto niekedy opravoval.
Väčšina ciest bola od socialistických čias už len rozkopávaná.
Určite sú medzi Vami aj väčší pamätníci ako ja. Skúste
sa úprimne zamyslieť a spomenúť si, kedy sa naposledy
v minulosti nejaká obecná cesta vo Varíne opravovala? Že
sa to dá, a dokonca bez úverov, dokazujeme už siedmy rok
za sebou. Keby sa údržba ciest celé roky tak trestuhodne
nezanedbala a robila sa priebežne, nemusela teraz stáť toľko
úsilia a peňazí. A neplatí to len o cestách. Kde, do akých
investícií išli v minulosti obecné peniaze? Alebo sa minuli len
na prevádzku? Mali by sme sa na to opýtať tých, ktorí tu v tom
čase financie riadili. Argumentácia, že budovali niečo iné,
neobstojí. My tiež okrem ciest budujeme a rekonštruujeme aj
iný obecný majetok, a na rozdiel od našich predchodcov bez
úverov.
Ing. Michal Cvacho, starosta obce
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Deň obce Varín 1. 9. 2018
Nultý ročník obecných slávností máme úspešne za nami.
Počasie nakoniec vydržalo a prilákalo množstvo ľudí, čomu
sa veľmi tešíme. Veľká vďaka za pomoc patrí chalanom zo
športového družstva DHZ vo Varíne, Jankovi Hodoňovi
za atraktívnu silácku súťaž, dvornému zvukárovi a DJ-ovi
Rudimu za opäť bezchybné ozvučenie a zábavu, Romanovi
Nadányimu za zábavné moderovanie, muzikantom z varínskej
kapely La Grange, dievčatám za desiatky pomaľovaných a
usmiatych detských tvárí, chlapom a zamestnancom obce a
všetkým, ktorí spojili sily v prospech tohto podujatia.
text a foto JT

Varínčan
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Varínčanov zabávali ochotníci z Čadce
V nedeľu 23. septembra zavítali do našej obce ochotníci
z Divadelného súboru Jána Palárika Čadca, ktorí vystúpili
s divadelnou hrou Láska na trikrát. Ako už samotný

názov napovedá, ide o osudové stretnutia mužov a žien
s neodmysliteľným čechovovským humorom a iróniou.
Predstavenie sa skladalo z troch jednoaktoviek Medveď,
Pytačky a O škodlivosti tabaku, ktoré sú na námet ruského
klasika a velikána svetovej dramatickej tvorby A. P. Čechova.
Čechov je vynikajúci psychológ, prenikavý znalec ľudskej
duše a medziľudských vzťahov. Pre každého herca je
Čechovova hra veľkou príležitosťou a aj výzvou. Režijným
zámerom bolo diváka čo najviac pobaviť, rozveseliť a nechať
relaxovať. A to sa aj vydarilo. Talentovaní ochotníci zabávali
varínske publikum, ktoré sa hercom odvďačilo veľkým
aplauzom. Divadelnému súboru prajeme veľa úspechov a už
teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie v ich podaní.
JT

Jesenné ošetrenie stromov v parku
Koncom mesiaca september prebehlo v parku na Námestí sv.
Floriána odborné ošetrenie stromov a orezávanie rizikových
konárov pomocou stromolezeckej techniky. Vzniknutá drevná
hmota bola spracovaná pomocou štiepkovača. Práce na jesennej
údržbe zelene v parku boli vykonané v rámci projektu, ktorý bol
podporený z Programu obnovy dediny 2018.

Protipovodňové opatrenia na ulici Jozefa Martinčeka

Hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru vo Varíne vykonali v rámci jesenných protipovodňových opatrení čistenie kanálov
na ulici Jozefa Martinčeka. V prípade upchatia znečisteného kanálu by stojaca voda pri prejazde autom špliechala na chodcov.
V zime by stojaca voda na ceste zamrzla a spôsobila problémy prechádzajúcim vodičom. Práve preto zobrali hasiči iniciatívu
do vlastných rúk a na nič nečakali. Čistenie prebehlo v poslednú septembrovú sobotu 29. 9. 2018.
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Úspechy lukostrelcov

Zber, sušenie a spracovanie šípok a ich liečivá sila
Asi z pohodlnosti
sa postupne vytráca
zvyk
chodiť
do
prírody nielen na
turistiku a oddych,
ale aj zbierať liečivé
rastliny, z ktorých
sa dajú pripraviť
chutné a liečivé čaje.
Zabudli
sme
na
podbeľ, prvosienky, lipu, bazu, materinu dúšku, trezalku či
šípky. Spoliehame sa, že všetko sa dá kúpiť. Neprihliadame
pritom na kvalitu kupovaného čaju, ktorý obsahuje len určitý
podiel liečivej rastliny, obsahuje farbivá a dochucovadlá. Čaj
z vlastnoručne nazberaných a usušených byliniek chutí zo
všetkých najviac.
Dnes sa zastavíme pri šípkach, drobných červených
plodoch rastúcich na šípkových kroch. Obsahujú množstvo
vitamínu C a ďalšie prospešné látky, takže si z nich môžeme
robiť nielen čaj, ale aj šípkový sirup, med, džem aj víno. Kedy
teda zbierať šípky a ako ich sušiť? Ako ich spracovať, aby si
zachovali čo najviac liečivých látok?
Kedy zbierať šípky? Celý október a začiatok novembra.
Dôležité je zbierať šípky zrelé, suché a nezamrznuté. Majú
oranžovú až tmavočervenú farbu a priam vás lákajú, aby ste
ich odtrhli. Počkajte si na suché a slnečné počasie, vtedy majú
optimálny obsah vitamínov.
Ako šípky správne sušiť? Ideálne najskôr na voľnom
vzduchu a potom dosušiť v sušičke alebo v rúre na teplote
30 až 50 stupňov Celzia. Tento proces by mal trvať čo
najkratšie – najskôr rozložte šípky na plech, aby mali dostatok
miesta a dajte ich na suché miesto do prievanu. Tam ich však
nenechávajte dlho, aby nesplesniveli. Šípky pred sušením
zbavte stopiek a zvyškov okvetia, opláchnite a rýchlo vysušte.
Ako šípky skladovať? Po usušení ich vložte do
uzatvárateľnej fľaše a odložte na tmavé miesto. Takto ich
skladujte nanajvýš rok – staršie šípky výrazne strácajú podiel
výživných a liečivých látok, čiže ročné, dvojročné šípky už
pre nás nemajú nejaké extra účinky.
Liečivé účinky šípok.
Šípky obsahujú množstvo vitamínov, najmä vitamín C, ale aj
vitamíny A, B1, B2, P, K, kyselinu nikotínovú. Nájdeme v nich
aj pektíny, triesloviny, silice, minerálne látky draslík a vápnik.
Ich súčasťou sú cenné flavonoidy a karotenoidy. Šípky
posilňujú imunitu, prečistia obličky, močové cesty a zbavujú
nás únavy. Skvele dopĺňajú náš organizmus vitamínom
C v zimných mesiacoch. Šípky pomáhajú pri vstrebávaní
železa v organizme, ochraňujú pred zápalmi a poškodením
zraku. Spomaľujú starnutie, sú podporným prostriedkom
pri hojení rán a účinným bojovníkom s baktériami. Šípky
sú známe antioxidačnými vlastnosťami, pôsobia dokonca

aj protirakovinovo. Horčík, ktorý obsahujú, nám pomôže
zachovať harmóniu tela aj mysle, a odbremení nás od stresu.
Vďaka nemu sa lepšie spí a človek má viac energie.
Čo si zo šípok pripraviť? Využitie šípok je široké a okrem
čaju sa z nich dá vyrobiť naozaj všeličo. Používajú sa na
výrobu džemov, kompótov, omáčok, medu, sirupov, ale aj na
výrobu domáceho vína.
ŠÍPKOVÝ DŽEM
Umyjeme 1 kg šípok, odstránime
oba konce, povaríme ich vo vode
aspoň hodinu, kým nezmäknú.
Potom ich roztlačíme alebo
rozmixujeme a prepasírujeme.
Pridáme 250 g želírovacieho cukru
a varíme na jemnom plameni do zhustnutia.
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Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v 3D lukostreľbe
vo Valči
Na Medzinárodných majstrovstvách Slovenska v 3D
lukostreľbe vo Valči sa v dňoch od 25. až 26. augusta 2018
zúčastnilo viac ako 240 lukostrelcov zo Slovenska a z
okolitých krajín. Lukostrelci z Varína mali zastúpenie v
štyroch kategóriách. Najlepšie sa darilo Marošovi Tlacháčovi,
ktorý obhájil vlaňajšie prvenstvo. Druhé miesto vo svojich
kategóriách obsadili Tomáš Tlacháč a Jozef Ďugel. Celé
majstrovstvá prebiehali v daždivom a chladnom počasí, ale
aj napriek tomu sa nám podarilo úspešne reprezentovať náš
klub a našu obec.
Majstrovstvá sveta v 3D lukostreľbe v rakúskom
Moosburgu

ŠÍPKOVÝ ČAJ
Pripravíme ho zo sušených
plodov. Tie stačí len rozdrviť
a zaliať vriacou vodou a lúhovať
asi 15 minút. Čaj ochutíme
medom či citrónom. Pomáha
pri problémoch s dýchacími
cestami, pri nachladnutí, ale tiež prospieva pečeni, žlčníku
a upravuje hladinu cholesterolu v tele.
ŠÍPKOVÝ SIRUP
Na šípkový sirup potrebujeme 1 kg šípok, 2 litre vody
a 1,5 kg krupicového cukru. Šípky prepláchneme v studenej
vode a necháme odkvapkať. Potom ich popučíme. Zalejeme
ich litrom vody, za stáleho miešania privedieme do varu
a ďalších 10 minút povaríme. Ešte za horúca zmes precedíme
cez husté a sterilné plátno. Popučené šípky zostanú v plátne,
takže ich ešte raz zalejeme litrom vody a opäť povaríme za
stáleho miešania asi desať minút. Šťavu, ktorú takto získame,
zasa precedíme a zmiešame s prvou dávkou. Potom pridáme
cukor, miešame a mierne zahrievame až do rozpustenia. Pri
teplote 80 – 90˚C to bude trvať maximálne 10 minút.

Majstrovstiev sveta (MS) sa v dňoch od 2. až 8. septembra
2018 zúčastnilo viac ako 570 lukostrelcov, ktorí sa museli
vopred kvalifikovať na toto podujatie. Lukostrelci museli
absolvovať náročné dni, ktoré každého z nich dobre preverili.
O tom, kto sa stane majstrom sveta, rozhodovali tri ťažké
trate. Z našej obce nás reprezentovali štyria lukostrelci.
Najlepšie sa darilo Marošovi Tlacháčovi, ktorý získal pre
Varín prvý titul majstra sveta! Dobre sa darilo aj jeho bratovi
Tomášovi Tlacháčovi, ktorý získal bronz. Sú to veľké úspechy
pre náš klub, ako aj vzorná reprezentácia Slovenska. Maroš
Tlacháč bol vyhlásený za najlepšieho strelca MS. Slovenská
reprezentácia doniesla domov celkovo 16 medailí.

Maroš Tlacháč počas pretekov

Teraz sa už pripravujeme na vrchol sezóny, ktorý bude
v sobotu 13. októbra 2018, pretože práve u nás vo Varíne
privítame všetkých lukostrelcov zo Slovenska v rámci Finále
Slovenského pohára.
JĎ

ŠÍPKOVÝ LIKÉR
Očistíme 0,5 kg šípok, umyjeme ich a necháme odkvapkať.
Potom ich rozpolíme a roztlačíme. Naložíme roztlačené šípky
spolu so 125 g cukru do skleného pohára a nalejeme 0,7 l
rumu. Povrch šípok má byť úplne zakrytý. Mesiac necháme
pracovať pri izbovej teplote, občas premiešame. Po mesiaci
obsah precedíme cez sitko a prelejeme cez kávový filter.

Vľavo bronzový Tomáš a vpravo zlatý Maroš Tlacháčovci

Šípky sú nielen liečivé, ale aj krásne na pohľad. Často bývajú
súčasťou jesenných alebo zimných kvetinových aranžmánov
a vencov. Potešia náš pohľad aj keď ich necháme na kríku.
Navyše si takto na nich pochutia vtáky, ktoré ich s obľubou
vyhľadávajú ako pochúťku.
sprac. MT

Zlatá medaila majstra sveta

Na stupni víťazov
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Žiačky súťažili na turnaji vo florbale
V utorok 11. septembra 2018 sa na varínskej škole odohral
priateľský florbalový zápas o Pohár riaditeľky školy medzi
žiačkami varínskej základnej školy, žiačkami zo základnej
školy v Belej a dievčatami zo
základnej školy v Terchovej.
Florbalový turnaj sa uskutočnil
s podporou Nadácie Kia
Motors Slovakia. Tento projekt
odštartoval už minulý rok, počas
ktorého sa žiačky pripravovali
a trénovali v školských kolách
medzi triedami. Vyvrcholením
bol priateľský florbalový turnaj
medzi školami, ktorého sa
zúčastnilo päť družstiev dievčat.
Úlohu trénerov jednotlivých
družstiev prebrali učitelia telesnej
výchovy.
Do projektu sa za pedagógov
zapojili: pani riaditeľka Monika
Filová, Anna Babišová, Marián
Zajac, Monika Staňová, Eva
Andelová a Ľubica Brennerová.
Dobrovoľníci
Renáta
Novosadová, Adriána Šťastná,
Mariana Bobáňová, Ľubomír
Ondruš,
Amália
Kubalová
a Emília Boková ml. sa podieľali
na organizačnom zabezpečení
tohto podujatia. Rozhodcom
zápasov bol pán učiteľ Marián
Zajac.
Družstvá bojovali s nasadením

všetkých síl a preukázali svoje schopnosti v hre florbalu.
Absolútnym víťazom sa stalo družstvo z Terchovej, druhé
a tretie miesto obsadili družstvá z Belej. Ocenení získali
poháre, medaily a diplomy
od riaditeľky školy. Družstvá,
ktoré obsadili posledné
priečky, získali účastnícke
diplomy za uznanie, s akým
nasadením a odhodlanosťou
bojovali so silnejšími súpermi.
Turnaj sa niesol v priateľskej
atmosfére potvrdzujúcej to,
že šport spája a upevňuje
priateľstvá.
Športové
vybavenie
a chutné občerstvenie, ktoré
pripravili
zamestnankyne
školskej
jedálne,
bolo
financované z Nadácie Kia
Motors Slovakia, od ktorej
naša škola získala na toto
podujatie grant v hodnote
1 665,34 €.
Ďakujeme
sponzorovi
za finančné zastrešenie
projektu a vďaka patrí aj
všetkým
zúčastneným
a
organizátorom
tohto
podujatia. Tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu pri rozvíjaní
športových aktivít našich
žiakov.
ZŠ Varín

Varínčan
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Vyhrnuli sme si rukávy pre dobrú vec
Celé Slovensko sa túto jeseň stalo na pár dní krajinou
dobrých skutkov. V týždni od 16. do 22. septembra sa
konal jubilejný desiaty ročník Dní dobrovoľníctva. Stať sa
superhrdinom bolo ľahké. Jednotlivci z radov verejnosti, firiem
či štátnych inštitúcií mohli svojimi vlastnými silami pomôcť
tam, kde to bolo potrebné. Stačilo si len vybrať z ponuky
dobrovoľníckych aktivít, ktoré ponúkali viaceré organizácie
z celého kraja. Svoje brány otvorili napríklad združenia, ktoré
sa venujú deťom, mládeži, sociálnym službám, vzdelávaniu,
vysielaniu dobrovoľníkov do zahraničia, ale aj stredné školy,
knižnice či kníhkupectvá.

Do Dní dobrovoľníctva 2018 sa rozhodlo zapojiť aj naše
občianske združenie Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina,
ktoré sídli vo Varíne a už desať rokov zoskupuje samosprávy,
podnikateľské subjekty, neziskové organizácie, rôzne
spolky a združenia za účelom rozvoja vidieka a spolupráce
v mikroregióne terchovskej doliny. Pracujeme na princípe
prístupu LEADER, ktorý v preklade znamená spájanie aktivít
na vidieku za účelom miestneho rozvoja. Kým na Slovensku
je tento pojem pomerne neznámy a do povedomia sa dostáva
pomaly, v EÚ už viac ako 25 rokov tento úspešný nástroj
využívajú všetky členské štáty.
Naša miestna akčná skupina (MAS) sa rozhodla zapojiť
aktivitou, ktorá pre našu činnosť nie je bežná, čím sme však
využili možnosť získať novú skúsenosť. Hlavnou inšpiráciou
nám bola mládežnícka organizácia Mladiinfo Slovensko,
ktorá podnecuje a vedie mladých ľudí k dobrovoľníctvu
a tiež aj naša účasť v jej programe Mladiinfo Volunteering
Ambassadors. Tento program aktuálne ponúka ôsmim
mladým ľuďom možnosť vytvoriť si vlastné projekty a zlepšiť
nimi život v obci a spoluvytvárať tak komunitu aktívnych
mladých ľudí z celého Slovenska. Jeho hlavnou myšlienkou je
šírenie hodnôt dobrovoľníctva, aktivizmu a vlastnej iniciatívy
v miestnej komunite.
V spolupráci so spomínanou mládežníckou organizáciou
a OcÚ vo Varíne sme v piatok 21. septembra 2018
zorganizovali Kvapku krvi v mikroregióne terchovskej doliny.
Záujem miestnych obyvateľov, aj tých zo širšieho okolia, nás
na prvýkrát milo prekvapil. Do kinosály si prišlo vyhrnúť

rukávy pre dobrú vec množstvo, prevažne pravidelných
dobrovoľných darcov, na ktorých čakali milí, ochotní
a ústretoví pracovníci Národnej transfúznej služby (NTS) zo
Žiliny. Tých, ktorí sa nemohli zúčastniť pre pracovné alebo iné
povinnosti chceme povzbudiť, aby neváhali a v budúcnosti sa
sami vybrali na najbližšie pracovisko NTS SR.
Úspešným darcom sa môže stať každý zdravý človek vo
veku od 18 do 60 rokov, v prípade pravidelných odberov až do
veku 65 rokov. Darcovia sa nesmú liečiť na žiadne chronické
ochorenie, žena nemôže mať menštruačný cyklus a byť po
pôrode. Obmedzením môže byť aj návšteva niektorých krajín
v nedávnej minulosti, či operácia. Mýtus o odbere nalačno
nie je pravdivý. Raňajky si netreba odopierať, malo by ísť však
o ľahšie jedlá, aby ich telo dokázalo rýchlo spracovať.
Samotný odber trvá asi 15 minút a odoberie sa pri
ňom približne 400 až 450 mililitrov krvi. Krv môže byť
v neskoršom procese ďalej rozdeľovaná na jednotlivé zložky,
ktoré pomáhajú zachrániť ľudské životy. Červené krvinky,
prenášače kyslíka, zachraňujú životy pacientov počas operácií
a po úrazoch. Plazma, tekutá zložka krvi, je určená pre
pacientov trpiacich poruchami zrážania krvi. Tretia zložka,
krvné doštičky, zastavuje krvácanie pri rezných poraneniach
a pri otvorených krvácaniach. Často sa podávajú pacientom
liečiacim sa na nádorové ochorenia a pacientom po
transplantácii. Frekvencia darovania je pre mužov tri mesiace
a pre ženy štyri mesiace od posledného odberu.
Darovanie krvi je len jedna z množstva možností, ktorou
sa človek stáva dobrovoľníkom. Či už ale ide vo všeobecnosti
o dobrovoľníctvo formálne alebo neformálne, dlhodobé
alebo krátkodobé, vykonávané vo svojej krajine alebo
v zahraničí, predstavuje výzvu, cestu k zmene, nové možnosti,
prekračovanie zóny komfortu, osobný rast a dobrý pocit.

Na záver chceme poďakovať usmiatemu a profesionálnemu
tímu pracovníkov NTS SR Žilina, Obci Varín za ochotu
a ústretovosť a úprimná vďaka patrí aj všetkým zúčastneným
darcom.
text A. Gáborová, foto J. Jurík
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Rozlúčka s hasičom Rudolfom Cvachom
Rudko Cvacho bol najstarším pôsobiacim členom v Dobrovoľnom
hasičskom zbore vo Varíne. Do zboru vstúpil v roku 1960. Dlhé roky
so cťou vykonával funkciu zástavníka. Svoju lásku k hasičstvu dokazoval pravidelnou účasťou na akciách či už cirkevných, brigádnických,
alebo pri tradičnom stavaní mája. Vždy nás potešil svojou prítomnosťou, jeho láskavým úsmevom a vtipnými spomienkami, ktoré spoločne so svojimi kamarátmi prežil počas svojho pôsobenia v zbore. Vo
svojom vysokom veku bol aktívnym členom, o dianie v zbore sa zaujímal aj počas svojej choroby, ktorá ho pripútala na lôžko.

Pomôcky:
Nogat, Iteko, Dala do rúk
raise, alike,

O tom, kto sme, nerozhoduje
VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
vzdelanie,
bohatstvo,
vzhľad
ODMENENÝ PRÉMIOU
10 €
alebo talent, ale spôsob,...
Správne znenie
z č. 9/2018:
(záver
je tajničky
v tajničke)
až pokým to niekto nespraví.
Výherca: MARGITA ZIMENOVÁ
Srdečne blahoželáme.

Autor:
Vierka
Blahová

Jeho úsmev zostane navždy v našich srdciach. Česť jeho pamiatke.

Ruda

Emisár, po
česky

Neobuto

In Vitro
Kindling
(skr.)

Rieka v
Poľsku

Nie mäkko

Zväčšovacie sklo

Ohmat
(hovor.)

4. časť
tajničky

Existujete

5. časť
tajničky
Zmrazená
voda
List (pošt.)
Prázdno

Letecký
oddiel (skr.)

Indonézska
hora

Selén (zn.)
Plavidlo

Telúr (zn.)

Necitlivosť
Čiastočne

Ako hrdý zástavník

Opadavá
drevina
Opak
optima
Miešanec
Pascal (zn.)

Nekvasený
chlieb

Americká
populárna
speváčka

Cesta, po
nemecky

Assurance
scolaire
obligatoire
(skr.)

Brazilske
sídlo
Ústia
Ruský
súhlas

Plachtička
(bot.)

2. časť
tajničky

Poradie

Meno Emila
Grécky
ostrov

Žiak 3.
triedy

Pri preberaní ceny od Roberta Kaliňáka

Pomôcky:
Argrett,
Rubim,
Lasem,

Čiastočne
spal
Rob
asanáciu

Stavba cez
rieku

Danosť, po
česky

Čiary, línie
(zast.)

Záhradné
besiedky
V hudbe:
ohnivo

Podobný, po
anglicky

Drviť, po
česky

Moci

Český
súhlas

Sodík (zn.)

Príprava na stavanie mája

Emisná
kontrola

Grécko
(kód)

Deťúrence

Netrestajte
bitkou

Riskovanie

Na súťaži v Lietave

1101
rímskymi
číslicami

Patriaci
oteckovi

EČV Šale

Patriace
Emovi

Pri práci v lese

Uzavretá
osada

1. časť
tajničky

O tom, kto sme, nerozhoduje vzdelanie, bohatstvo,
vzhľad alebo talent, ale spôsob…
(záver v tajničke)

S pánom Rudkom Cvachom sme sa na poslednej ceste rozlúčili spoločne s bratmi hasičmi z DHZ Krasňany a DHZ Nededza.

Mesto v
Zaire

Kožné
farbivo

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

Za svoju prácu v Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR bol ocenený medailou za príkladnú prácu a medailou za vernosť. V roku 2015
prebral z rúk vtedajšieho ministra vnútra p. Roberta Kaliňáka jedno
z najvyšších vyznamenaní – medailu za mimoriadne zásluhy a v roku
2016 dostal stuhu za vernosť za 50-ročnú prácu v Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR.

DHZ Varín

Krížovka

Rímske
číslo 551

Slov. nár.
archív (skr.)

Knockout

EČV okr.
Košice

Meno
Barbory

Krtko, po
česky

Antibiotiká
(skr.)

Vlasový
výrastok

Popravca
Tu máš

3. časť
tajničky

Sobrance
(EČV)

Apendektómia (lek.)

Vzal (zast.)

Irena (dom.)

Obyvateľ
starej Asýrie

Terénne
vozidlo

Sieťovaná
tkanina

Značka
džúsov

Varínčan
(pri rozdvojke smer chata Fatranka/smer valov)

• 14.00 registrácia šarkanov

• 16.00 vyhodnotenie súťaže

Obec Varín,

+ odovzdanie cien

je postarané.

O občerstvenie

Detský a mládežnícky spevokol, 152. skautský zbor Javorov
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