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Z PODUJATÍ V OBCI
POCHOD MASIEK ZAVŔŠIL FAŠIANGOVÉ OBDOBIE
ZHODNOTENIE LYŽIARSKEJ SEZÓNY
NAOZAJ TRIEDIME ODPAD SPRÁVNE?
KNIŽNÉ TIPY NA PÔSTNE OBDOBIE

Zima na ústupe – pohľad zo Straníka na hrebeň Krivánskej Malej Fatry

Číslo bezplatne poskytuje Obec Varín

foto: Miroslav Kuliha

marec 2019
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Fašiangové posedenie seniorov na ľudovú nôtu
Obec Varín usporiadala pre svojich seniorov Fašiangové posedenie, ktoré sa uskutočnilo v stredu 30. januára 2019 v kinosále vo
Varíne. V dobrej nálade sa tu stretlo približne 130 seniorov, pre ktorých si škôlkari a žiaci základnej školy spolu so svojimi učiteľkami
pripravili pestré ľudové pásmo so spevom, tancom a hrou na heligónke. Malých folkloristov na pódiu následne vystriedali členovia
žilinského folklórneho súboru Oprášené krpce a vo fašiangových
tradíciách sa pokračovalo aj ďalej. Skúsení folkloristi to na pódiu
rozprúdili tancom a spevom s hudobným sprievodom troch huslí,
basy a harmoniky. Ku dobrej zábave a radosti prispelo aj tradičné
občerstvenie v podobe čerstvých škvarkových pagáčov a sladkých
šišiek.
Opäť to bola príjemná možnosť stretnúť sa, pozhovárať a spoločne prežiť radostný fašiangový čas.

Spoločenská rubrika
Narodili sa

Tobias Turčan Martin Varsa
Adela Košútová

Opustili nás
Vladimír Rybár * 30. 06. 1957
Berta Rybárová * 29. 03. 1945

Zosobášili sa:

text a foto: jt

Lekárske tajomstvo
Doktor Mortimore sa považuje za šťastného muža, navyše má
mať prednášku pre dvesto neurológov, ktorá by mu mala zabezpečiť kariérny postup. V posledných minútach jeho prípravy na
prednášku sa ako načasovaná bomba objaví žena, ktorú nevidel 18
rokov, aby mu oznámila, že má čerstvo plnoletého syna. Ten medzitým nelení a zúrivo sa snaží zistiť, ktorý z lekárov je jeho otec…
To bol stručný dej divadelnej hry Lekárske tajomstvo, ktorú
pred varínskym publikom odohral Ochotnícky divadelný súbor zo
Strečna. Predstavenie sa uskutočnilo v sobotu 9. februára 2019 v kinosále vo Varíne. Hľadisko zaplnené do posledného miesta patrilo
všetkým, ktorí holdujú divadelnému umeniu a chceli sa pobaviť.
A tak sa aj stalo.
Autorom divadelnej hry je Ray Cooney, známy najmä svojím citom pre hravosť, inteligentný humor, pre navrstvovanie zápletiek
a zámeny identít. Jeho hry sú skôr nenáročné, príjemné a ľahko
stráviteľné. Diváci zažili dve hodiny dobrej zábavy, humorných situácií a zápletiek, čo, samozrejme, umocnili skvelé herecké výkony

Christián Hranica a Daniela Androvičová
Miroslav Zatrák a Petra Havlinová		

15. 02. 2019
16. 02. 2019

Jubilanti v marci

a dobre postavená scéna. Komédia odohrávajúca sa v nemocničnom prostredí len potvrdila, že smiech je najlepší lekár.
Divadelníkom zo Strečna ďakujeme za kultúrny zážitok a prajeme ešte mnoho ďalších vydarených predstavení.
mt

Varínski včelári bilancujú
V sobotu 26. januára 2019 sa zišli včelári z Varína a okolitých
obcí na výročnej členskej schôdzi Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov (ZO SZV) v budove Miestneho odboru Matice
slovenskej vo Varíne.
Hodnotiacu správu o činnosti základnej organizácie za rok 2018
predniesol jej predseda JUDr. Štefan Schnelly. Poukázal na užitočnú prácu včelárov a spoluprácu medzi jednotlivými jej členmi.
Práca so včelami je krásna, ale aj veľmi náročná a hlavne potrebná
a užitočná pre ďalší život ľudstva.
V lete minulého roku bolo v areáli športového ihriska stretnutie
včelárov pri príležitosti 10. výročia založenia, Včelárskej organizácie vo Varíne” za finančnej podpory od Obecného úradu vo Varíne, za čo mu patrí v mene všetkých včelárov veľké poďakovanie.
Na tomto posedení sme medzi sebou privítali aj pána starostu Ing.
Michala Cvacha a nášho p. dekana Mgr. Ing. Františka Pekaru.

† 21. 02. 2019
† 24. 02. 2019

Napriek nepriaznivému počasiu bola medzi
včelármi a ich rodinnými príslušníkmi veselá
a priateľská atmosféra,
k čomu prispela svojím
vystúpením aj Dychová
hudba Varínčanka. Poučnú prednášku si prítomní včelári vypočuli v podaní člena výkonného výboru Slovenského zväzu včelárov a krajského predsedu Ing.
Milana Vavricu, ktorý sa okrem iného zmienil aj o kočovaní včiel
a o jarných prehliadkach včelstiev.
Všetkým členom ZO SZV prajeme veľa úspechov pri chove včiel,
nech vám vaša práca prináša len radosť a potešenie!
Metod Bukovinský

Jozefa Bučeková
Viktória Chrapčíková
Imrich Milo
Milan Salát
Jozef Bárdy
Irena Širancová
Karolína Gulášiová
Vlasta Bárdyová
Vincencia Androvičová
Jozef Chladnúch
Jozefa Šlesárová
Ján Cvacho
Helena Štefanatná
Valéria Gáborová
Pavlína Freudenfeldová
Mária Bieliková
Fabián Nemček
Žofia Tomová

93
91
89
87
86
86
84
82
81
80
79
78
78
78
78
77
76
76

Ivan Jankov
76
Karol Cabadaj
76
Emília Fogadová
76
František Akantis
75
Kamila Cabadajová
75
Antónia Kupčuliaková 74
Vilma Hrušková
74
Jozef Gehrer
73
Terézia Akantisová
72
Ing. Mária Kurnocíková 72
Štefánia Janíčková
72
Františka Matejčíková 72
Gabriela Rovňanová 72
Anežka Germaničová 72
Jozef Maťko
71
Katarína Pišová
71
Peter Tretina
70
Milan Halúska
70
Jolana Maťková
70

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.
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Detský karneval sa niesol v znamení pirátov
Svoju šikovnosť a neobmedzenú fantáziu prezentujú deti
s rodičmi každoročne na detskom fašiangovom karnevale.
Tak tomu bolo aj v sobotu 2. februára 2019, keď vyše stovka
masiek obsadila kinosálu. Hemžilo sa to tam vílami, upírkami, hasičmi, drakulami, všelijakými zvieratami a rozprávkovými postavami, filmovými hrdinami, futbalistami, čarodejnicami, kúzelníkmi a policajtmi. Objavila sa tam napríklad aj
pavučina, terorista, mušketier, jednorožec, bezdomovec, lego
alebo aj vianočný stromček.
Deti sa na ich obľúbený karneval zodpovedne pripravili

a spolu s rodičmi opäť predviedli obrovskú dávku kreativity.
Pirátsky animátorský tím si pre deti pripravil poriadnu porciu zábavy a tancovačky, na deti čakala diskotéka s výborným
DJ-om, veselé súťaže a cukrová vata. Každá maska si odniesla
sladkú odmenu, najlepšie masky boli ocenené vecnými cenami. Deti si odniesli ďalší pekný zážitok a domov tak odchádzali spokojné a vyšantené.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za záujem a tešíme sa na
ďalšie stretnutie.
text a foto: jt

Varínčan
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značkové kolekcie vín, rôzne darčekové koše, poukážky na
občerstvenie, wellness a bowling v hoteloch a zariadeniach
v okolí, darčekové tašky, knihy, spoločenské hry, značkovú
kozmetiku, smart hodinky, pracovné náradie, pečené koleno
alebo syrovú misu. Všetkým sponzorom, ktorí ochotne venovali ceny do tomboly, srdečne ďakujeme!
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na výzdobe
a celkovej príprave plesu.
Teší nás, že oproti predošlému roku sme zaznamenali ešte
väčší záujem o lístky, ktoré sa opäť rýchlo vypredali. Záujem
o náš ples prejavuje aj čoraz viac ľudí z iných regiónov. No aj
s ohľadom na pomerne nízku kapacitu kinosály sme najradšej, keď sa na Varínsky ples dostanú a zabávajú práve domáci
občania.
text a foto: jt
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Všetko to odštartovalo v piatok večer
22. februára 2019
Michal
Cvacho

úvod nás svojím
vystúpením potev kinosále vo Varíne. Na V
bec
arín
šili
úspešné
Varínske
mažoretky.
Prítomných
hostí privítal
dar
emeno
ca
vaný
starosta obce Ing. Michal Cvacho a následne hosťom zaspieval slovenský Bocelli – talentovaný nevidomý spevák Maroš
Bango, ktorý mal počas večera ešte niekoľko tanečných kôl
v štýle rómskej hudby. Nasledoval prvý tanec a o skvelú zábavu sa postarala hlavná kapela večera FORTE. Domáci muzikanti nechali na javisku všetko a zaplnenú kinosálu zabávali
až do pol šiestej ráno, kedy štafetu prevzali heligonkári z radov hostí. Nechýbala slávnostná večera, polnočná kapustnica, víno, zákusok a ďalšie občerstvenie.
Zlatým klincom bolo polnočné žrebovanie bohatej tomboly, v ktorej sa súťažilo o 49 cien. Výhercovia si odniesli viaceré domáce spotrebiče, praktické doplnky do domácnosti,

dar ca

ktorí ochotne venovali ceny do tomboly
XXIII. Varínskeho plesu

textil IMPULSE

Meydan Kebab

Vinotéka Fujdiaková

textil TEBY

CHÂTEAU Gbeľany

Miroslav Williger

Kaderníctvo TÁLIA

Cafe Bar Galeria&Pizza

Michal Cvacho

predajňa 35-tka p. Bolček

Nová farma Stráža

Obec Varín

Rocker-ZJK

Chata pod Jedľovinou

nemenovaný darca

Miroslav Tomašov

Marcel Tichý

Kaderníctvo ALEN

Čerpacia stanica Varín

Mário Kubík

Kvetinárstvo p. Kubíková

Kvetinárstvo p. Bačinská

Pizzéria Babka

Drogéria p. Bolček

TES Media, s. r. o.

KROS Žilina

krčma Amfora

Urbárska obec Varín

František Williger

El-Tab, s. r. o.

Penzión u Šujana Lysica

Zachej.sk

AB Elektro/Varínska tlačiareň

Ján Hodoň

Poľovnícky hotel Diana Stráža

Autoservis JORAS

Village Resort Hanuliak

Reštaurácia Trojka
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Pochod masiek zavŕšil fašiangové obdobie
S blížiacim sa záverom fašiangového obdobia je v našej
obci neodmysliteľne spojený fašiangový pochod masiek. Tento zvyk pochádza z minulosti, kedy sa počas fašiangov konali
tradične známe pochôdzky mládeže po dedine. V maskách
chodili od domu k domu a od ľudí dostávali slaninku, klobásky a iné dobroty.
Rovnako tomu bolo aj vo Varíne v sobotu 2. marca 2019 –

poslednú sobotu pred Popolcovou stredou, ktorá 6. marca
odštartovala pôstne obdobie. Atmosféru tohto slovenského
zvykoslovia vniesli do ulíc členovia Dobrovoľného hasičského zboru vo Varíne. Na záver dňa sa v kinosále konala fašiangová zábava s pochovávaním basy. Ako to všetko v sobotu
vyzeralo, si môžete pozrieť na nasledujúcich fotografiách.
foto: jt

Žiaci navštívili hasičskú zbrojnicu vo Varíne
V januári navštívili žiaci zo Školského klubu detí hasičskú zbrojnicu vo Varíne. Hasiči porozprávali našim žiakom
množstvo zaujímavostí a užitočných informácií, poučili ich
o prevencii pred možným nebezpečenstvom požiaru, predviedli deťom autá, spustenie sirény, sušenie hadíc, viazanie
uzlov, prevedenie obliekania zásahového obleku, predstavili
im rôzne miestnosti požiarnej zbrojnice.
Deti mali množstvo otázok, na ktoré im hasiči s radosťou
odpovedali, dokonca si pre deti pripravili aj výtvarnú súťaž
na ľubovoľnú tému. Súťaž naše deti veľmi zaujala, nadšene sa
pustili do jej tvorby.
Návštevu hasičskej zbrojnice žiaci hodnotili veľmi pozitívne. Odniesli si veľa zaujímavých poznatkov a mnohých zaujala práca dobrovoľných hasičov natoľko, že majú veľký záujem
o toto povolanie.
Mgr. Iveta Mahútová

Matejko Vajda

Monika Samcová, Natália Jánošíková,
Anetka Mahútová, Artur Cibík

Stella Chobotová

Šimon Širanec, Jakub Repáň, Šimon
Zákopčan, Ella Mikolajová,
Daniel Tabaček

Tomáš Cingel
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Zhodnotenie uplynulej lyžiarskej sezóny

Zimnej lyžovačke na svahoch Pod Jedľovinou už na túto
sezónu odzvonilo. Zjazdovky počas niekoľkých víkendov navštívilo množstvo nielen domácich lyžiarov. Na zhodnotenie
sezóny sme sa spýtali jedného z dobrovoľníkov zabezpečujúcich
prevádzku vlekov.
Aká dlhá bola tohtoročná lyžiarska sezóna na svahoch
Pod Jedľovinou?
Lyžovať sa začalo v prvý januárový týždeň – ihneď po tom,
ako napadol dostatok snehu a mohli sme upraviť svahy. Lyžovalo sa do 10. februára, čiže šesť víkendov za sebou.

Aké dlhé sú naše lyžiarske vleky a pre akých lyžiarov sú
vhodné?
Malý vlek s dĺžkou trate 246 m a prevýšením 16,8 m je určený prevažne pre najmenších lyžiarov, výborne sa na ňom
učí jazda na vleku a prvé oblúky na lyžiarskej trati. Veľký
vlek s dĺžkou trate 453 m a prevýšením 109 m má kapacita
850 osôb/hodina. Je vhodný pre pokročilejších lyžiarov, ktorí
zvládajú rýchlejšiu jazdu.
Ako by ste zhodnotili snehové podmienky túto sezónu?
Koľko cm snehu bolo na svahoch?
Túto sezónu boli snehové podmienky výborné, sneh napadol už počas vianočných prázdnin, výška snehu sa pohybovala od 25 do 60 cm. Sneh vydržal až do výrazného oteplenia
v polovičke februára, kedy nám v priebehu dvoch dní doslova
zmizol pred očami a to nám pokazilo plán na usporiadanie
lyžiarskych pretekov pre deti. Do budúcnosti by sme chceli
potešiť aj priaznivcov bežkovania a pripraviť trať aj pre tento
nádherný šport tak, aby si ho moli užiť v našej krásnej Jedľovine.
Aká bola táto sezóna v porovnaní s predošlými?
Podobnú sezónu sme zažili aj pred dvoma rokmi v roku
2017. Vtedy sa nám navyše podarilo usporiadať lyžiarske preteky pre deti a tak úspešne ukončiť sezónu.

Koľko lyžiarov prichádzalo na svahy počas víkendov?
Priemerná návštevnosť sa pohybovala na úrovni približne
50 lyžiarov/deň. Potešil nás záujem lyžiarov, ktorí prichádzali
nielen z Varína, ale aj zo širokého okolia.

Koľko dobrovoľníkov sa staralo o prevádzku lyžiarskych
vlekov?
O chod vlekov sa stará len zopár dobrovoľníkov, ktorí sa
dajú spočítať na prstoch rúk. Obetujú svoj voľný čas nielen
cez zimu, kedy je potrebné byť pri vlekoch, ale aj počas celého roka, kedy je potrebné udržiavať vleky, trať a ratrak
v prevádzkyschopnom stave. O to viac nás zarmucuje kona-

Varínčan

nie niekoho, kto si neváži majetok iných a dokáže vašu prácu
a námahu premeniť za jeden deň na spúšť. Nejaký „strelec“
sa vlámal do ratraku, pištolkou na guličky rozstrieľal svetlá,
zničil páčku ovládača hydrauliky, vybil okno na unimobunke, vliezol dnu a tam sa vyjašil a rozstrieľal lampy, vypínače
a všetko, čo mu prišlo na oči. Spôsobil škody, ktoré sme museli rýchlo naprávať, aby nebola ohrozená prevádzka vlekov.
Týmto ho pozdravujeme a odkazujeme, že na mieste zanechal svoje odtlačky, ktoré sú už bezpečne uložené na príslušných miestach.

9

Bolo pre lyžiarov pripravené aj nejaké občerstvenie?
V rámci dobrej pohody a rodinnej atmosféry sme sa postarali aj o občerstvenie, ktoré sme pri vleku pripravili pre malých aj veľkých lyžiarov, doprovod, priaznivcov a fanúšikov.
text: Ing. Ján Bugáň
foto: dk, jt, jb, da
pripravil: jt
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21. ročník Matičného plesu v obci Varín
Ples Matičiarov v našej obci sa stal už tradíciou. Tohto roku
sa uskutočnil už 21. ročník plesu Matice Slovenskej vo Varíne, ktorý sa konal 1. februára 2019 od 20.00 hod. v Reštaurácii Trojka. Organizátormi tohto podujatia sú už tradične MO
MS Varín a Únia žien vo Varíne.
Na plese sa zabávali Matičiari z Varína a hostia zo širokého okolia. Do tanca nám hrala hudobná skupina TEMPERS,
čakala nás aj skvelá tombola, za ktorú ďakujeme našim sponzorom. V tombole bolo veľké množstvo krásnych cien, ako
napríklad vŕtačka, pracovné pomôcky, rôzne kozmetické balíčky, darčekové koše, poukážka na tovar od miestneho záhradníctva, farby na maľovanie interiéru, stavebný materiál,
torta, rôzne poukážky, obilie od miestneho poľnohospodára
a veľa ďalších zaujímavých cien.
O deviatej hodine sa podávala chutná večera, po ktorej sa
pokračovalo v zábave, samozrejme, nesmel chýbať ani skvelý program v prevedení našich Varínskych mažoretiek. Mali
sme sa výborne. Nohy nás boleli ešte dva dni, ale sme vďační
za každého jedného človiečika, ktorý sa zúčastnil, lebo bez
neho by to nebolo ono.
Ples mal naozaj vynikajúcu atmosféru, čo potvrdzuje aj
to, že poslední hostia odchádzali ráno o 5.30 hodine. Účasť
na tomto plese je výnimočná aj tým, že každý, kto sa zabával
na tomto plese, je pozvaný od niektorého z matičiarov, alebo
z radov priateľov Únie žien.
Ľubomír Sečkár
Ceny do tomboly venovali:
Firma JAVOR Varín, p. Ľubomír Sečkár, JUSY, s. r. o., AGRA – VÁH Varín, p. Bieliková, p. Karol Tichý, Matica Slovenská
Varín, Únia žien Varín, Obecný úrad Varín, Kaderníctvo Tália Varín, Meydan Kebab Varín, Kvetinárstvo p. Katarína Kubíková Varín, Mesto Žilina, Bar Amfora, p. Kamila Gáborová, p. Jozef Hrivo, Urbár Varín, Správa Národného parku Malá Fatra,
Jasmínka Žilina, p. Maruna, p. Buchtová, Semko Varín, Drogéria p. Žideková, Teby Varín, Lekáreň p. Franeková, Kvetinárstvo
p. Bačinská, Kvetinárstvo p. Kubíková, Rocker, s. r. o., Galéria p. Stehlík, p. D. Lopušanová, p. A. Lopušanová, p. Fujdiaková,
p. Bolček

Pietnou spomienkou si uctili výročie smrti Jozefa Martinčeka
Okresná organizácia Maríny – klubu žien
Slovenskej národnej strany v Žiline a miestna organizácia Slovenskej národnej strany vo
Varíne si tradične aj tento rok pripomenuli už
82. výročie úmrtia nášho rodáka, kňaza a národovca Jozefa Martinčeka.
Jozef Martinček – kňaz a národný činovník sa narodil vo Varíne 15. augusta 1855.
Usiloval sa o všestranné pozdvihnutie ľudu,
rozširoval slovenskú tlač a osvetu. Uhorské
orgány ho obvinili z panslavizmu. V roku
1904 emigroval do USA, kde pokračoval vo
svojich národných aktivitách.
Ako bol známy doma, tak sa stal známym a obľúbeným aj
v Amerike. Zakladal a staval slovenské školy, obnovoval farnosti, nabádal študentov, aby čítali Hviezdoslava a Kukučína.

Celou svojou bytosťou slúžil verne Bohu a národu. Zomrel
13. februára 1937 v Amerike na zápal pľúc.
„Nuž spi sladko, drahý duchovný otec náš, v ďalekej cudzine. Oroduj u Božieho trónu za lepšie časy nášho národa!

Pamiatka tvojho mena bude žiť dlho medzi nami z pokolenia
na pokolenie.“
Po skončení podujatia sa zúčastnení presunuli do priesto-

rov Domu spoločenských organizácií na Hrnčiarskej ulici.
Pri malom občerstvení sme pokračovali v spomienke na nášho rodáka. Historický písomný materiál priniesla a prezentovala pani Magda Cvachová, a tak rozšírila náš obzor o živote
a diele Jozefa Martinčeka.
Touto cestou sa chceme v mene organizátorov pietnej spomienky poďakovať všetkým, ktorí prišli a spolu s nami oživili
spomienku spolupatričnosti, hrdosti, láske k národu a vlastenectvu.
Mariana Bohačiaková – okresná predsedníčka Maríny –
klubu žien SNS v Žiline
Milka Cvachová – miestna organizácia SNS vo Varíne

Rez ovocných stromov v súlade s prírodou
V pondelok 25. februára 2019 zorganizovala Miestna akčná skupina
Terchovská dolina (MAS) v spolupráci
s OZ Tilia pre svojich členov, ale aj širokú verejnosť kurz s názvom Princípy
rezu ovocných drevín – ovocinárstvo
blízke prírode. Aktivita sa za hojnej
účasti záujemcov opäť konala v obci
Krasňany. Už tretí rok sa jej zúčastnilo
vyše 40 účastníkov žijúcich prevažne
na území MAS, teda v mikroregióne
Terchovskej doliny, avšak chýr sa zaniesol až do Košíc, Liptovského Mikuláša či Bratislavy. Predpoludním sa
lektor Ján Veselý z Rajca v teoretickej
časti venoval témam týkajúcim sa extenzívneho tradičného ovocinárstva,
medzi inými napríklad téme harmonizačného rezu ovocných
drevín, rovnováhe medzi rastom a plodnosťou, správnemu
hnojeniu, založeniu ideálnej koruny či správnemu náradiu
odporúčanému pri práci.
Praktické ukážky sa realizovali počas poobedia opäť v záhrade u pána Trnku, ktorému týmto ďakujeme za ochotu
a skvelý prístup. Všetkým zúčastneným ďakujeme za vytvorenie príjemnej a priateľskej atmosféry.
text: Anna Gáborová
foto: Jozef Jurík
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TRIEDENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU
NA POVINNE TRIEDENÉ ZLOŽKY PAPIER A LEPENKA A SKLO
Postup ako oddeľovať jednotlivé druhy odpadov vyhradeného
prúdu odpadu, ktorým sú obaly a neobalové výrobky z papiera
a lepenky, zo skla, z kovov, z plastov a obaly z viacvrstvových
kombinovaných obalov na báze lepenky tzv. tetrapak (viacvrstvové obaly sú kombinované aj s inými druhmi materiálov,
napr. len plast a hliníková fólia, ktoré však viacvrstvovým kombinovaným obalom na báze lepenky nie sú a nepatria do kontajnera na obaly z viacvrstvových kombinovaných obalov na
báze lepenky), do akých zberných kontajnerov alebo zberných
nádob ich ukladať a ktoré odpady do kontajnerov alebo nádob
určených na jednotlivo vytriedenú zložku nepatria. Zberné
kontajnery na triedený zber zložiek triedeného zberu, ktoré je
obec povinná zaviesť, sú v obci umiestnené na verejne prístupných stojiskách.

PAPIER A LEPENKA

(zložka komunálneho odpadu z triedeného zberu, do ktorej
patrí odpad z obalov z papiera a lepenky a z neobalových výrobkov z papiera a lepenky)
• ukladáme ich do modrých zberných kontajnerov s objemom 1100 (770) litrov s označením PAPIER A LEPENKA.
• podnikatelia a právnické osoby – nepodnikatelia, zapojení
do triedeného zberu K. O. v obci, na tento účel používajú aj
menšie nádoby modrej farby, s objemom 120 l s označením
PAPIER.
Do zberných kontajnerov a nádob na PAPIER A LEPENKU
patrí neznečistený odpad:
• tlačoviny: noviny, časopisy, letáky, katalógy, telefónne zoznamy,
• zošity, kancelársky papier, obálky, papierové vrecká,
• lepenka kusová (kartón) a kartónové škatule,
• prázdny papierový obal z potravín (napr. škatuľky zo syrov,
z čokoládových dezertov a pod.), z liekov, obuvi, pracích
práškov a pod.
• baliaci papier.
Pred vhodením do kontajnera na PAPIER A LEPENKU:
• z odpadového papiera odstráňte kovové časti a oddeľte
plastové časti: napr. spojovacie listové spony a klipy, väzby
z prázdnych rýchloviazačov, z plastových obalov kombinovaných s tenkým kartónom oddeľte plastovú a papierovú
časť (blistre z priehľadného plastu uzatvorené papierovou
vrstvou, do ktorých sú balené rôzne predmety, napr. zubné
kefky, popisovače, kancelárske potreby a pod.), z obalových
kartónových škatúľ vyberte prípadnú polystyrénovú výplň
a odstráňte vonkajší plastový obal na priloženú dokumentáciu (napr. z elektrospotrebičov a nábytku), z obalu čokoládových dezertov vyberte vnútorný plastový oddeľovač.
• Škatule pred vložením do kontajnera rozložte alebo zmenšite ich objem roztrhnutím, aby sa zabránilo neúčelnému
napĺňaniu zberných kontajnerov.
Forma zberu papiera a lepenky:
• Obsah zberných kontajnerov a nádob, na základe objednávky obce, odvezie zberová spoločnosť pre organizáciu
zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá musí byť rovnaký
zmluvný partner obce a súčasne aj zberovej spoločnosti.
• Podnikatelia a právnické osoby zapojené do triedeného
zberu komunálnych odpadov sú o termíne zberu obcou

informovaní zaslaním správy (SMS).
Mobilný zber papiera sa uskutočňuje spravidla štvrťročne,
kedy zmluvný partner pristaví zberové vozidlo na rovnakom mieste a v rovnakom čase, kde občan môže zberový
papier (spravidla bez lepenky) odovzdať – vymeniť za hygienické papierové výrobky.
• Žiaci môžu odovzdať zberový papier vo varínskej základnej škole v rámci školou vyhláseného zberu. Školský zber
zložiek komunálneho odpadu, ktoré patria do triedeného
zberu, škola musí obci oznámiť – zložky komunálneho odpadu možno odovzdať len organizácii, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou (nakladanie s komunálnym odpadom
zabezpečuje len obec).
Do zberných kontajnerov na PAPIER A LEPENKU nepatrí:
• voskovaný papier (patrí do zmesového komunálneho odpadu),
• papier znečistený farbami, papier zamastený a inak znečistený potravinami, napr. znečistená škatuľa od pizze (patrí
do zmesového komunálneho odpadu),
• použité tapety (patria do zmesového komunálneho odpadu),
• papier, na ktorom je lepiaca páska (lepiacu pásku odstráňte,
ak nie, patrí do zmesového komunálneho odpadu),
• papier potiahnutý hliníkovou fóliou (napr. z masla a stužených pokrmových tukov, ak je možné hliníkovú fóliu jednoducho oddeliť, fólia patrí do kovov a mastný papier do
zmesového komunálneho odpadu),
• hygienický papier (použité papierové vreckovky, servítky
a kuchynské utierky, jednorazové plienky, dámske vložky,
odličovacie tampóny a pod. patria do zmesového komunálneho odpadu),
• obaly z lepenky kombinované s plastovou alebo hliníkovou vrstvou (tetrapak) (patria do kontajnera na obaly
z VKM oranžovej farby),
• kartónové pláta a obaly z vajíčok a zvyšné rolky z toaletného papiera a kuchynských utierok (keď sú z viackrát recyklovaného materiálu možno ich kompostovať alebo uložiť do
nádoby na zmesový komunálny odpad. Ak je na obale znak
recyklovania a/alebo skratka PAP 20, 21 alebo 22, vtedy je
obal od vajíčok recyklovateľný a patrí do modrého kontajnera,
• knihy (kniha ako polygrafický výrobok bol vyňatý z neobalových výrobkov, teda nie je odpadom vyhradeného prúdu,
ktorý patrí pod povinnosť OZV).
Iné informácie:
• Kartón je 1. tvrdý papier, lepenka; 2. škatuľa z tvrdého papiera; 3. náčrtok, maliarska kresba na tvrdom papieri; k. papier, k-á škatuľa. (zdroj: Slovník slovenského jazyka)
• Lepenka je viacvrstvový plošný materiál. Lepenka
môže byť:
• Hladká lepenka alebo kartón, papier s veľkou plošnou
hmotnosťou pre výrobu kartonáže a väzbu kníh.
• Vlnitá lepenka – dvoj až sedemvrstvová štruktúra,
v ktorej sa striedajú vrstvy hladkej lepenky a vlnitej lepenky. Používa sa predovšetkým pre výrobu kartonáže,
škatúľ, všeobecne v obalovej technike.
• poznáme aj Izolačnú lepenku – hladká lepenka napustená izolačnou látkou, prípadne s ďalšou plastovou
•
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vrstvou pre vodeodolné izolácie v stavebníctve;
Elektrotechnickú lepenku – tiež ako „prešpán“ pre izoláciu drážok točivých el. strojov (motorov, generátorov), ktoré však do kategórie odpadu Papier a lepenka
nepatria.
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je oprávnená
vykonávať priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene
zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu
určenej; ak zistí, že jej obsah zahŕňa inú zložku komunálneho
odpadu, než pre akú je zberná nádoba určená, v rozsahu nad
prípustnú mieru znečistenia ustanovenú v prílohe č. 8 (miera
znečistenia pre rok 2019 je 45 %, pre rok 2020 40 % a pre rok
2021 35 %), za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe zodpovedá
obec. (Platí pre všetkých päť povinne triedených zložiek komunálneho odpadu)
Zelený tip:
• Jednorazové hygienické potreby možno nahradiť: papierové
vreckovky a kuchynské utierky stále používanými textilnými; jednorazové odličovacie tampóny látkovými, ktoré je
možno oprať; jednorazové vatovo-plastové tyčinky na čistenie napr. uší a úpravu make-upu, možno nahradiť celobuničitými tyčinkami (ekologickú náhradu odličovacích tampónov a vatových tyčiniek hľadajte pod značkou eko alebo
organic, napr. v predajniach drogérie so skratkou mien Dano
a Milan).
• Knihy môžete ponúknuť: priateľom a známym, susedom,
verejným knižniciam, antikvariátom, zdravotníckym alebo
sociálnym zariadeniam, charitám, v malom množstve vložiť do poličiek pre knihy „domov použitých kníh“, ktoré na
verejných priestranstvách, napr. v parku, zriaďujú knižní
nadšenci), ktorí nepovažujú knihu za odpad (http://www.
knihyknihy.sk), odovzdať na zbernom dvore (vhodné na
opätovné použitie), posledná možnosť je knihu zbaviť tvrdej
väzby a dať ju do príslušného triedeného zberu.
• Pracie prášky v lepenkových škatuliach (a vlastne aj pracie
gély a iné čistiace prostriedky v plastových obaloch) možno
zameniť za ekologickejšiu alternatívu – do prázdneho obalu
si nechať „načapovať“ tekutý BIO čistiaci prostriedok (v Žiline stánok na autobusovej stanici), alebo si kúpiť prírodný
čistiaci a prací prostriedok vo vyššie menovanej drogérii, pod
značkou žltá a modrá (v angličtine), ktorých obaly sú nahradzované ekologickými.
•

Zberné kontajnery a nádoba používané na zložku PAPIER A LEPENKA (ilustračné foto)

SKLO

(zložka komunálneho odpadu triedeného zberu, do ktorej patrí
odpad z obalov zo skla a odpad z neobalových výrobkov zo skla)
• ukladáme do zelených zberných kontajnerov s objemom
1100 (770) litrov s označením SKLO
• podnikatelia alebo právnické osoby – nepodnikatelia, zapojení do triedeného zberu K. O. v obci, na tento účel používajú aj malé zberné nádoby s objemom 120 alebo 240 litrov
(s označením SKLO).
Do zberných kontajnerov na SKLO patria neznečistené obaly
a neobalové výrobky zo skla:
• poháre, sklenené nevratné fľaše z nápojov, minerálok, jed-

lých olejov, zaváranín, rozbité vratné fľaše, tabuľové obločné sklo a črepy; sklenené nádoby a nádobky, napr. z pleťového krému, toaletnej vody a vody po holení, zbavené
kovových alebo plastových častí a pod.
Pred vhodením do kontajnera:
• Obsah zo sklených pohárov vyprázdnite opláchnutím vodou, prípadne vytrite papierom.
• Sklo do kontajnera vhoďte a nerozbíjajte ho (z bezpečnostných dôvodov, a aj tak sa pri sypaní do zberového auta rozbije).
• Zo sklenených fliaš odstráňte kovové a plastové časti
(korkové a plastové zátky, plastové a kovové súčasti, ktoré
chránia hrdlo napr. fliaš z vína, kovové a plastové uzávery
a poistné krúžky zo sklenených obalov, no napr. plastový závitový uzáver z obalu od kávy a závitové uzávery z obalov so
sterilizovanou zeleninou alebo ovocím a pod.
Forma zberu skla:
• Obsah zberných kontajnerov a nádob, na základe objednávky obce, odvezie zberová spoločnosť pre organizáciu
zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá musí byť rovnaký
zmluvný partner obce a súčasne aj zberovej spoločnosti.
• Podnikatelia a právnické osoby zapojení do triedeného
zberu komunálnych odpadov sú o termíne zberu obcou
informovaní zaslaním správy (SMS).
Do zberných kontajnerov na sklo nepatrí:
• porcelánové a keramické riady a predmety, zrkadlá, drôtované sklo (patria do nádoby alebo do kontajnera na zmesový komunálny odpad),
• fľaše z umelej hmoty (patria do plastov),
• žiarovky, žiarivky, osvetľovacie neónové trubice, teplomery
(patria do nebezpečných odpadov),
• obrazovky z televízorov a monitorov (aj celé televízory
a monitory patria do elektoodpadu),
• silne znečistené sklo (zeminou alebo potravinami, treba
najskôr očistiť a vložiť do nádoby na sklo, neočistené do zmesového komunálneho odpadu),
• sklo znečistené farbami alebo inými chemikáliami (patrí
do nebezpečného odpadu),
• plexisklo (patrí do plastov, prípadne do objemného odpadu),
• autosklo rozbité (do zmesového komunálneho odpadu, nerozbité do objemného odpadu),
• plné zaváraninové poháre a fľaše (treba najskôr vyprázdniť
(!) a prázdne vložiť do kontajnera na sklo).
Zelený tip:
• Kupujme nápoje, ak je to možné, napr. minerálnu vodu
a pivo vo vratných sklenených obaloch namiesto v plastových alebo v kovových obaloch.
• Sklo je surovina recyklovateľná donekonečna, tavením nestráca svoje vlastnosti.
Zberný kontajner a nádoba na
zložku SKLO (ilustračné foto)

o triedení ďalších zložiek
v budúcom čísle mesačníka Varínčan

pripravila ZS
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Krížovka

Výpočet miery triedenia
OBEC VARÍN

Pomôcky:
Aze, CLN,
doubt, Nun,
aresi, een,
uva

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v roku 2018
(na zistenie sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku
odpadov na rok 2019 )

Vylúštený text tajničky pošlite alebo odovzdajte do
20. marca 2019 na adresu redakcie alebo
pošlite mailom na adresu: varincan@varin.sk
Nezabudnite uviesť svoje meno a adresu.

Čitateľ vzorca
Zložka
m zložka 1
m zložka 2
m zložka 3
m zložka 4
m zložka 5
m zložka 6
m zložka 7
m zložka 8
m zložka 9
m zložka 10
m zložka 11
m zložka 12

Kód odpadu podľa
Katalógu odpadov

20 01 01
20 01 02
20 01 03
20 01 10
20 01 23
20 01 25
20 01 34
20 01 35
20 01 36
20 01 39
20 01 40
20 02 01

Názov odpadu (zložka K. O. vytriedená a započitateľná ‐ evidovaná v
evidenčnom liste odpadov )

Hmotnosť v kg

papier a lepenka
sklo
obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov
šatstvo
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
jedlé oleje a tuky
batérie a akumulátory
vyradené elektrické a elektronické zariadenia
vyradené elektrické a elektronické zariadenia
plasty
kovy
biologicky rozložiteľný odpad

57 141
75 180
5 170
10 890
1 780
529
55
2 734
7 910
50 140
9 240
2 200
222 969

Spolu:

Jodid
draselný

Meno
Andreja

Finančne
nenáročne

Ináč

Hudobný
nástroj

Strapec
(lek.)

2. časť
tajničky

Karma,
priebeh
života

Udiera
nohou

600
(rím. číslo)
Africký štát
Jeden,
holandsky

Krídlo
(anat.)

Estónske
mesto

Námestovo
(EČV)

Poľnohospodárstvo

Tiež

Bodala
rohami

Academia

Kríky

Istropolitana

Povzdych

Sníva

1. časť
tajničky

Človek… (tajnička)…, až potom môže byť šťastný aj
s niekým iným.

Spôsobovalo bolesť

Plemeno

Živočíšny
tuk

Správne znenie tajničky z č. 2/2019:
… znamená urobiť niekomu radosť.
Výherca: ANDREA BUGÁŇOVÁ
Srdečne blahoželáme.

Odloženie

Plávalo
(kniž.)

Ofrkal

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 10 €

Autor:
Vierka
Blahová

Turci
(zastar.)

Ponad
Ulica (skr.)

Odťala
Strácal zrak

Oľutuj
Išla si

Menovateľ vzorca
Kód odpadu podľa
Katalógu odpadov

20 01 01
20 01 02
20 01 03
20 01 10
20 01 23
20 01 25
20 01 27
20 01 28
20 01 34
20 01 35
20 01 36
20 01 39
20 01 40
20 02 01
20 03 01
20 03 07
20 03 08

Názov odpadu (evidencia v ELO)

Hmotnosť v kg

papier a lepenka
sklo
obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov
šatstvo
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
jedlé oleje a tuky
farby, tlačiarenské farby, .. (N. O.)
farby, tlačiarenské farby, .. (iné ako N. O.)
batérie a akumulátory
vyradené elektrické a elektronické zariadenia (N. O.)
vyradené elektrické a elektronické zariadenia (iné ako N. O.)
plasty
kovy
biologicky rozložiteľný odpad
zmesový komunálny odpad
objemný odpad
drobný stavebný odpad
Spolu:

57 141
75 180
5 170
10 890
1 780
529
1 000
3 390
55
2 734
7 910
50 140
9 240
2 200
735 750
59 370
15 020
1 037 499

3. časť
tajničky
Rozcitlivel
Vysievala

Prednosť

ÚVKO = (222 969 kg / 1 037 499 kg) x 100 =

Argón (zn.)

Ženské
meno 16.2.

Odraď

Vlievala

Oká,
po česky

Patriaci Rite

Patriaci
dedovi

Nalievaj

Hliník (zn.)

Obrva,
mihalnica

Inic. herca
Dangla

6. časť
tajničky

Indická hora
Nenič

Skončili
sejbu

Roztierateľný tavený
syr
Sicílska
sopka

VARÍNČAN

Domy

Pivný mix
Skúmala

Znova
Ľutovať
Odborník
na súdne
spory

Pracujú

Meno psa

Výpočet úrovne vytriedenia K. O. (podľa Prílohy č. 2 zákona č. 329/2018 Z. z. - vzorec upravený)
ÚVKO = (súčet m zložiek 1 až n v kg) / (súčet komunálnych odpadov v kg) x 100 [%]

Posielali
(bás.)

4. časť
tajničky

Vnútri

Humenné
(EČV)

Alebo (skr.)
365 dní

Muzika

Athletic
Office
Building

Dovnútra
Prehra
v šachu

21,49%

1. miera triedenia komunálneho odpadu (x) s hodnotou 21,49% je v rozmedzí 20 < x ≤ 30
2. sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov pri miere triedenia v
rozmedzí 20 < x ≤ 30: 10 eur za 1 tonu (platí pre rok 2019 do 28.2.2020)
3. pri tejto miere triedenia sadzba pre rok 2020 bude 22 eur za 1 tonu
4. pri tejto miere triedenia sadzba pre rok 2021 a nasledujúce bude 27 eur za 1 tonu
(Príloha č. 1 ríloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.)
Do 28.02.2019 sme platili poplatok za uloženie odpadov na skládku odpadov vo výške 5,98 eura za 1 tonu zmesového
komunálneho odpadu.
pripravila ZS

Akváriová
rybka

Vyznamenanie

5. časť
tajničky

Kus (skr.)

Tuto

Meno Evy

Výbor
národného
oslobodenia
(tal. skr.)

Omám, oťap

Vyrastanie

Area Audit
Office

Nastane

16

Varínčan

Zmeň detox na pravý pôst (knižné tipy)

Slovo pôst sa nám v poslednom čase akosi nenápadne, ale
isto vytratilo zo slovníka. Naopak, detoxikácia sa stala v googli
jedným z najvyhľadávanejších pojmov. Ide len o neškodnú
zámenu slovíčok? Je slovo pôst len archaizmom, ktoré nahradil
nový, modernejší výraz?
Žiaľ nie. Tak jednoduché to ani zďaleka nebude. Pri detoxikácii ide hlavne o očistu tela a zbavenie sa škodlivých látok,
je zameraná výsostne na telesnú stránku. Podstatou pôstu je
však obnova ducha. A hoci do neho patrí aj zrieknutie sa jedla, mäsa, kávy či sladkostí, nie je to preto, aby sme si vylepšili
figúru!
Pôst treba chápať v celej jeho celistvosti. Obávam sa, že ak
by sme zostali len pri odriekaní si jedla, zasekli by sme na
úrovni detoxu. Je potrebné prepojiť hladový pôst s modlitbou, obetou, zrieknutím sa niečoho príjemného, či nezištnou
pomocou núdznym. Pôst, modlitba, almužna. To je trio, ktoré nás pozdvihne z obyčajnej „rysovačky tela“ na niečo viac.
O trochu bližšie k Bohu aj k druhým.
Ako kresťania môžeme v pôstnom období získať veľa Božích milostí. Boh nám dáva tento čas nie preto, aby nás potrápil a aby sme chodili hladní a zachmúrení. Dáva nám ho,
pretože nás nesmierne miluje a vie, že zmysluplným, dôkladným pôstom získame viac, ako sme obetovali. Bola by nesmierna škoda prepásť túto jedinečnú Božiu ponuku pre našu
lenivosť, pohodlnosť či nevedomosť.
Naladiť svoju dušu a urobiť prvý krok – rozhodnúť sa pre
pôst, nám môže pomôcť Catalina Rivas – bolívijská stigmatizovaná mystička. Túto jednoduchú ženu si Ježiš vyvolil, aby
práve jej zjavil tajomstvá svojej lásky a milosrdenstva. V knihe Kristovo utrpenie zapísala Catalina Rivas posolstvá diktované samotným Ježišom. Osobne sa ma hlboko dotkol výjav
z Getsemanskej záhrady, kde dosiahlo vrchol Ježišovo duševné utrpenie, ale i jeho láska voči Nebeskému Otcovi a nám
ľuďom. Trpel osobitne za každého jedného z nás, pretože každého jedného z nás osobitne miluje.

Ježiš povedal apoštolom, že niektorých zlých duchov
možno vyhnať iba modlitbou a pôstom. Aj týmito slovami
je zdôraznené, že modlitba je neoddeliteľnou súčasťou pôstu. Ak sme úprimní, je nám jasné, že Ježiš nemal na mysli
bezduché odrecitovanie dvoch-troch naučených modlitieb
ráno a večer. Je potrebné ísť hlbšie a trochu sa ponamáhať. Na
rozhovor s Bohom si treba nájsť priestor, ticho a čas. Anselm
Grün, nemecký katolícky kňaz, benediktínsky mních, filozof
a teológ vníma modlitbu ako stretnutie. Ako niečo, čo môže
prebiehať nielen ako monológ, ale dialóg! Si pripravený na
dobrodružstvo modlitby?
Je zrejmé, že dobre sa postiť nebude vôbec ľahké. No hovorí
sa, že keď sa chce, všetko sa dá a platí to aj v tomto prípade. S pevnou vôľou, Božou pomocou a ochotou vstať, aj keď
spadneme, to možné rozhodne bude! Takúto oporu môžeme
nájsť v pôstnych homíliách emeritného pápeža Benedikta XVI. Z jeho riadkov sa doslova vylieva múdrosť daná zhora a zároveň blízkosť Boha k človeku. Akoby sám Pán šepkal:
Som s tebou v každom tvojom trápení a chcem kráčať vedľa
teba deň čo deň. Obráť ku mne svoj zrak…
A na záver? Skúsme si dať pôstnu výzvu: každý deň sa zúčastniť na svätej omši. Nereálne? Vôbec nie! Možno stačí skôr
vstať a ísť na rannú svätú omšu. Niekoľko prvých dní môže
byť problematických, ale výskok z vyhriatej postele predsa
môžeme brať ako pôstne sebazaprenie. A garantujem vám,
že za necelý týždeň sa na rannú svätú omšu budete tešiť!
Vaša duša si bude pýtať každodennú potravu, presne tak, ako
prázdny žalúdok. Tak nejako podobne to opisuje Bert Ghezzi
v knihe Moc každodennej svätej omše. Častá účasť na svätej
omši je skvelý spôsob ako rásť v láske k Pánovi a získať správne vedenie v moci a múdrosti Ducha Svätého. Každodenná
účasť na svätej omši dokáže zmeniť váš život!
Prajem nám, aby pôstne obdobie, do ktorého sme vkročili,
bolo pre nás požehnaním, príležitosťou na duchovnú obnovu
a podnetom k zmene srdca.
Zuzana Ring
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