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Ing. Michal Cvacho
starosta obce Varín

Vážení spoluobčania, milí čitatelia.
V rukách držíte jubilejné číslo
obecného mesačníka Varínčan,
ktorý oslavuje 25. výročie od svojho
založenia. Jeho nulté číslo vyšlo
v apríli v roku 1994, malo osem
strán a náklad 300 kusov. Mesačník
Varínčan je pevnou súčasťou života
obce. Veľmi ma teší, že v jeho
príbehu môžeme ďalej pokračovať
a zveľaďovať ho. Vzhľad časopisu
sa menil naposledy roky dozadu,
a tak sme Varínčana zaodeli do
nového, sviežeho dizajnu. Časopis
naďalej
vychádza
desaťkrát
ročne s nákladom 1200 kusov a je
zdarma distribuovaný do každej
domácnosti. Verím, že si aktuálne
informácie o dianí v obci vždy radi
prečítate a Varínčan naďalej ostane
Vaším verným spoločníkom.
s pozdravom

Michal Cvacho

varincan@varin.sk
Tešíme sa na spoluprácu!
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OD VYDANIA PRVÉHO VARÍNČANA

UPLYNULO ŠTVRŤSTOROČIE

Farský úrad vo Varíne oznamuje, že krížová
cesta ulicami obce sa uskutoční 19. apríla
na Veľký piatok od 9:00 hod. Začiatok v
Kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne.

POZOR ZMENA!
Deň matiek oslávime kultúrnym
programom v nedeľu 05. 05. 2019
na Námestí sv. Floriána.
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ OSLÁVIME
SPOLOČNE V NEDEĽU 02. 06. 2019
NA IHRISKU VO VARÍNE.

Podujatie o5 zapojení sa uskutoční

v sobotu 15. 06. 2019
na Námestí sv. Floriána.
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Detské prázdninové výlety pre deti
organizované obcou Varín sa uskutočnia v dňoch 29. 07.–01. 08. 2019.
Po takmer 14-tich rokoch prišiel čas opäť oživiť vzhľad obľúbeného časopisu, ktorý je každý mesiac zdarma distribuovaný do každej domácnosti vo Varíne.
Za dvadsaťpäť rokov sa uverejnili stovky rôznych článkov,
príspevkov a tisíce fotografií. Snáď jediné, čo sa za tie roky
nezmenilo, je samotný obsah. Stále je to – ako uvádza tiráž na
titulnej strane – mesačný spravodaj o živote Varína prinášajúci aktuálne informácie o dianí v obci.
Dúfame, že sa Vám pozmenená grafika bude páčiť. Veríme,
že budete Varínčana čítať s radosťou a naďalej ostane vaším
verným spoločníkom, v ktorom nájdete všetko, čo potrebujete. Veď sú to noviny všetkých nás, Varínčanov.
Pred dvadsiatimi piatimi rokmi začal príbeh obecného mesačníka Varínčan. V apríli 1994 vyšlo nulté číslo, ktoré malo
v tom čase osem strán, náklad 300 kusov a tlačilo sa v Žiline.
Obsahovalo témy ako duchovné slovo, z činnosti Misijného
klubu vo Varíne, urbárske okienko, ponuka knižných noviniek,
prehľad kultúrnych podujatí, policajné okienko Obecnej polície vo Varíne, z histórie obce, informácie zo športu a ďalšie
iné.
V súčasnosti vychádza desaťkrát ročne, pričom v mesiacoch december/január a júl/august vychádza ako dvojčíslo.
Varínčan vychádzal v pôvodnej grafike do mája 2005, keď prešiel redizajnom a júnové číslo 2005 už vyšlo v novej sviežejšej
grafike.

Obec Varín a DHZ vo Varíne Vás pozývajú na tradičné stavanie mája
spojené s ľudovou hudbou, ktoré sa
uskutoční v utorok 30. apríla 2019 na
Námestí sv. Floriána. Čas upresníme.
Príďte sa pozrieť a spoločne si zaspievať pri tejto ľudovej tradícii.
Vo štvrtok 11. apríla 2019 bude na
Námestí sv. Floriána prebiehať tradičná zbierka v rámci Dňa narcisov.
Žlté narcisy – symboly tejto zbierky –
budú rozdávať členky výboru Základnej organizácie Únie žien Slovenska
vo Varíne. Vyzbierané prostriedky sú
použité na projekty pre onkologických pacientov, ktoré realizuje Liga
proti rakovine.

SPOLOČENSKÁ

RUBRIKA
NARODILI SA:
Emily Palatinusová
Maxim Galvánek
Pavol Sauer
Karin Michalčíková
Štefan Galis
Michal Androvič
Ema Šumichrastová
Zoe Šlesarová

OPUSTILI NÁS:

Elena Brezániová
28. 12. 1949–10. 03. 2019

Martin Bohačiak

17. 05. 1931–19. 03. 2019
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Ing. Peter Pavlík a
Ing. Katarína Frištíková
02. 03. 2019

JUBILANTI V APRÍLI:
Mária Schmidtová
Hermína Akantisová
Filoména Verčíková
Anna Kapasná
Anna Salátová
Žofia Šepešová
Mária Kováčová
Mária Chabadová
Elena Pavlíčková
Hermína Ševčíková
Viktor Švec
Margita Cyprichová
Marián Trizuliak
Vojtech Mestický
František Panták
Valéria Ružičková
Mgr. Janka Cvachová
Michal Synák
František Ďuraj
Gizela Tomová
Rudolf Ťažký
Eva Cvachová
Rudolf Androvič
Rudolf Pisch
Mgr. Alžbeta Paučinová
Emília Santová
Ján Bielik
Mgr. Magdaléna Tavačová
Margita Kožíková
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BOHOSLUŽBY POČAS VEĽKÉHO
TÝŽDŇA VO FARNOSTI VARÍN
pondelok 15. 04. 2019 – Varín 6.45 hod.
utorok 16. 04. 2019 – Varín 6.45 hod.
streda 17. 04. 2019 – Varín 6.45 hod.
Zelený štvrtok 18. 04. 2019
Varín 18.00 hod., Krasňany 19.00 hod.
Veľký piatok 19. 04. 2019
krížová cesta vo Varíne 9.00 hod.
obrady vo Varíne 15.00 hod.
obrady v Krasňanoch 15.00 hod.
Biela sobota 20. 04. 2019
poklona v Božom hrobe od 9.00 hod. do 20.00 hod.
Veľkonočná vigília 20.00 hod.
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MAŽORETKY OPÄŤ S ĎALŠÍMI ÚSPECHMI
Andrea Jánošíková

Naše najstaršie dievčatá varínskych mažoretiek si tento rok
dali veľkú výzvu – postaviť a natrénovať choreografiu za dva
mesiace, ukázať, čo v nich je, či sa to vôbec dá, ale hlavne, čo
znamená sila kolektívu, keď držia všetci spolu. Motivácia to
bola obrovská.
Odmenou za tvrdú prácu im bola séria súťaží, ktoré mohli
absolvovať už od skorého decembra. Veď čo môže byť krajšie ako nádherne strávený adventný čas na čarovných vianočných trhoch vo Viedni? Hodiny tréningov a práce doma sa
oplatili. Tanečným vystúpením dievčatá očarili porotu a vniesli radosť z tanca aj medzi publikum. Na súťaži Mia Dance
League vo Viedni v kategórii Hobby Group získali 1. miesto
a ešte cennejšie nové zážitky, spoločne strávené chvíle a spomienky, ktoré im už nik nevezme.
Prvá súťaž vždy odhalí najväčšie chyby a nedostatky, ktoré
treba upraviť a dotrénovať. Varínske mažoretky si prepracovanú verziu svojej novej choreografie, Karty z krajiny zázrakov” otestovali hneď na dvoch semifinálových kolách súťaže Mia Dance Festival. Prvé kolo prebehlo v sobotu 9. marca

archív Varínskych mažoretiek

v Košiciach. Dievčatá vyrazili v skorých ranných hodinách
z vlakovej stanice v Žiline na cestu, ktorej cieľom bolo nielen
získať postup do finále, ktoré sa bude konať v júni v Prahe,
ale aj úspešne reprezentovať obec Varín. Aj napriek nízkemu
stropu a menšej súťažnej ploche predviedli naše mažoretky
krásny výkon. Pochvala od moderátorky a uznanie od ostatných tanečných skupín len potvrdili hodnotenie poroty, ktorá
ich ocenila ziskom zlatých medailí.
Druhé okolo sa konalo v neďalekom Martine v sobotu 23.
marca. Dievčatá sa prvýkrát predstavili v kategórii profi, aby
si porovnali svoje sily aj so skúsenejšími súbormi. Obsadili
výborné 2. miesto a získali ďalšie cenné skúsenosti.
Ďakujeme za veľkú podporu a trpezlivosť našim rodičom,
obci Varín a všetkým, čo nám držali palce. Ďakujeme ujovi
a tete Synákovcom, ktorí nás sprevádzali počas súťaží a najväčšie ďakujeme patrí našej pani trénerke Lucke Ľuptákovej,
autorke víťaznej choreografie, ktorá nás svojou tvrdou prácou
a motiváciou priviedla k úžasným výkonom.

Veľkonočná nedeľa 21. 04. 2019
Varín 8.00 a 10.30 hod.
Krasňany 9.30 hod.
Nezbudská Lúčka 11.00 hod.
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Veľkonočný pondelok 22. 04. 2019
Varín 7.00 a 10.30 hod., Krasňany 9.30 hod.
Veľkonočný utorok 23. 04. 2019 – Varín 6.45 hod.
Veľkonočná streda 24. 04. 2019 – Varín 6.45 hod.
Veľkonočný štvrtok 25. 04. 2019 – Varín 18.00 hod.
Veľkonočný piatok 26. 04. 2019 – Varín 6.45 a 18.00 hod.
Veľkonočná sobota 27. 04. 2019 – Varín 18.00 hod.
Druhá veľkonočná nedeľa 28. 04. 2019
Varín 8.00 a 10.30 hod.
Krasňany 9.30 hod.

UPOZORNENIE PRE NÁJOMCOV HROBOVÝCH MIEST
A NÁVŠTEVNÍKOV CINTORÍNA
Opakovane Vás žiadame o dodržiavanie čistoty na cintoríne.
Odpad vzniknutý pri úprave a čistení hrobov odkladajte do veľkorozmerných
kontajnerov umiestnených za hrobovými miestami pri bytovke.
Stojany s plastovými vrecami sú určené len pre malé a ľahké odpadky!
Z dôvodu predchádzania vzniku odpadu Vás prosíme, aby ste zvážili používanie plastových dekoračných a úžitkových predmetov na hrobových miestach.

ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE

OBEC VARÍN

LUKOSTRELECKÝ KLUB VARÍN 3D
Varín opäť hostil finále Zimnej ligy v lukostreľbe
Jozef Ďugel, predseda LK Varín

Zimná liga v 3D lukostreľbe končí – ako každý rok od jej vzniku v roku 2009 – v našej obci Varín v okolí chaty Fatranka. Aj
tentokrát k nám prišlo v sobotu 16. marca mnoho pretekárov
nielen zo Slovenska. Krásne prostredie k nám prilákalo aj viacerých nových lukostrelcov zo zahraničia, ktorí brali toto podujatie ako prípravu na blížiace sa Majstrovstvá Európy v 3D
lukostreľbe, ktoré sa budú konať práve vo Varíne. Musíme si
zvykať, že varínske trate sú ťažké, náročné a lákajú k nám tých
najlepších lukostrelcov, aby si ich prišli otestovať.
Medzi najlepšími sa v súťaži nestratili ani naši pretekári.
V celkovom hodnotení uspeli bratia Tomáš a Maroš Tlacháčovci, ktorí vyhrali svoje kategórie. Vo Varíne sa najbližšie
predstavíme v sobotu 20. apríla 2019 na 1. kole Moravsko
zemského pohára, ktorý sa už zaradil medzi veľké podujatia.

Varínčan
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LUKOSTRELECKÝ KLUB VARÍN 3D OD ZAČIATKOV AŽ PO
SÚČASNOSŤ
Lukostreľbu vo Varíne založil v roku 2003 Jozef Ďugel ml.
Úplné začiatky patrili výrobe lukov, šípov a všetkých vecí
potrebných pre lukostreľbu. Jožko preferoval historickú lukostreľbu, ktorú prezentoval po hradoch a zámkoch po celom
Slovensku, ale aj v zahraničí. Neskôr sa pridal k historickej
skupine, Selinan”, ktorá pôsobila v Žiline.
V roku 2006 prešiel k 3D lukostreľbe, pri ktorej sa strieľa na
gumené zvieratá v životnej veľkosti umiestnené v lese a na
lúkach. Neskôr sa k nemu pridali aj ďalší lukostrelci z Varína a okolia. Prezentoval sa na mnohých pretekoch doma aj
v zahraničí.
Postupne prišli aj úspechy. Medzi prvé patrili titul Majstra
Slovenska a Poľska, víťaz Grand Prix Európa a titul Majstra Európy, ktorý získal v roku 2010 v rakúskom Vorau. V tomto roku
prišla aj smutná správa, kde Jožkovi zistili zákernú chorobu.
Aj napriek tomu sa Jožko pustil do organizovania pretekov
v okolí chaty Fatranka vo Varíne, ktorá sa stala tým pravým
miestom pre našu činnosť.
V príprave a organizovaní pretekov mu pomáhal jeho otec,
ktorý sa stal aj predsedom klubu a neskôr aj predsedom Slo-

venskej lukostreleckej asociácie. Spoločne sme pripravovali
krásne a náročné trate, ktoré vždy prilákali mnoho pretekárov z celej Európy. Organizovali sme aj veľké podujatia ako
napríklad Medzinárodné majstrovstvá Slovenska, Grand Prix
Európa a Európsky pohár. V roku 2017 patril Varín Cup do skupiny Svetového pohára.
Medzi priority klubu patrí práca s mládežou, kde sa dostavili aj prvé úspechy ako tituly Majstrov Slovenska a účasť na
mnohých medzinárodných súťažiach. Naši chlapci zažiarili aj
na majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy.
V roku 2017 si v rakúskom Attergau vybojovali vo svojich kategóriách titul Majstra Európy Maroš Tlacháč a Miroslav Janík.
V roku 2018 sa v rakúskom Moosburgu stal Majstrom sveta vo
svojej kategórii Maroš Tlacháč, 3. miesto si vybojoval Tomáš
Tlacháč.
V roku 2017 sa na Valnom zhromaždení počas Majstrovstiev
Európy v Attergau podarilo nášmu predsedovi Jozefovi Ďugelovi, členovi predsedníctva európskej a svetovej federácie
HDH IAA, vybojovať pre náš klub zorganizovanie Majstrovstiev
Európy v roku 2019 vo Varíne.
Čaká nás preto mnoho práce s usporiadaním tak veľkého
podujatia, na ktorom očakávame približne 500 až 1500 lukostrelcov z celej Európy. Od februára sa začali prípravy,
v rámci ktorých chceme postupne zveľadiť chatu Fatranka aj s jej okolím. Náklady s usporiadaním presahujú sumu
150 000,– €, preto sa obraciame s prosbou o pomoc na firmy
a podnikateľov, ktorí by nám vedeli pomôcť či už materiálne
alebo finančne. Vynaložíme všetky sily na to, aby bolo aj s Vašou pomocou toto podujatie úspešne zorganizované a mohli
sme príkladne reprezentovať našu obec, Slovensko, ako aj
Vás.
Ponúkame Vám reklamu na tomto podujatí, ako aj v televíziách, tlači, doma i v zahraničí.

MONITORING VTÁCTVA V PARKU

Pri príležitosti Svetového dňa vtáctva sa 1. apríla konal monitoring vtáctva v parku na Námestí sv. Floriána.
Ing. Gabriela Kalašová, Správa NP Malá Fatra
Po dlhej zime bez vtáčieho spevu je pochod jari a prílet sťahovavých
druhov očakávanou udalosťou aj medzi širokou verejnosťou. V kalendári ochranárov sa nachádza 1.apríl ako Svetový deň vtáctva. Jeho korene siahajú až do čias rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ho slovenský
prírodovedec Oto Hermann.
Monitoringu vtáctva sa zúčastnili deti z varínskej základnej školy aj s p.
učiteľkami Babišovou, Synákovou a s p. učiteľom Bublíkom. Odborný
výklad mal strážca zo Správy NP Malá Fatra Tomáš Flajs. Počas necelej
hodinky sme pozorovali až 15 druhov vtákov.
Najvýznamnejším zisteným druhom je ďateľ hnedkavý. Vyskytuje sa
v kultúrnej krajine v nížinách a pahorkatinách do 600 až 800 m n. m.
so solitérnymi stromami, stromoradiami, v stromovej vegetácii okolo
potokov a riek, v záhradách, sadoch, viniciach, v urbánnej krajine a pod.
Veľmi často hniezdi v mestách a na dedinách. Populácia je pomerne
stabilná, no jeho hustota je celkovo nízka. Dôležité je zachovávanie
starých sadov, parkov a záhrad. V okolí Malej Fatry bol okrem Varína

pozorovaný v oblasti Strečna a Vrútok.
Počas akcie sme skontrolovali aj vtáčie búdky, ktoré sme spolu s deťmi osadili ešte na jeseň. Zistili sme, že jedna búdka je pravdepodobne
obsadená brhlíkom lesným. Akciu si zopakujeme o mesiac, kedy bude
aktivita vtákov vyššia vzhľadom na potrebu kŕmenia mláďat. Tak budeme mať viac šancí spoznať obyvateľov všetkých vtáčích búdok.
Aj tieto pozorovania sú dôkazom, že v sídlach je veľmi dôležité zachovávať stromovú zeleň, napríklad v podobe parkov. Stromy v sídlach plnia
mnohé funkcie (dávajú nám kyslík, znižujú prašnosť, ochladzujú vzduch)
a v neposlednom rade sú domovom pre našich vtáčích susedov.
Súpis pozorovaných druhov: Ďateľ hnedkavý, Žlna sivá, Sýkorka belasá, Pinka lesná, Penica čiernohlavá, Žltochvost domový, Stehlík pestrý, Drozd čierny, Brhlík lesný, Hrdlička záhradná, Vrabec domový, Ďateľ
veľký, Trasochvost biely, Straka čiernozobá, Lastovička domová (nežije
v parku, ale pozorovali sme jej prelet)

Za pomoc Vám vopred ďakujeme.
Lukostrelecký klub Varín
Juraja Jánošíka 881
013 03 Varín
IČO 42218195, DIČ 2023349636
č. účtu – Poštová banka
IBAN: SK82 6500 0000 0000 0461 4720

Jozef Ďugel
Predseda LK Varín
a predseda Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D

Ďateľ hnedkavý, naturfoto.cz

Sýkorka belasá, ephoto.sk
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Víkend neprečítaných kníh

Deň počatého dieťaťa – Biela stužka

SIEDMACI ABSOLVOVALI LYŽIARSKY VÝCVIK V SKALKA
ARENA PRI KREMNICI
Mgr. Branislava Babišová, vedúca lyžiarskeho výcviku

Varínčan

4/2019

10

V dňoch 11. až 15. marca 2019 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v horskom stredisku Skalka arena pri
Kremnici. Lyžiarske stredisko sa nachádza v malebnom prostredí Kremnických vrchov neďaleko stredovekého kráľovského banského mesta Kremnica. Nadmorská výška 1 252 m n. m.
nám zaručila nielen krásnu zimnú scenériu s čerstvo napadaným snehom a zasneženými kopcami, ale aj kvalitnú lyžovačku na upravených svahoch.
Po príchode do strediska a ubytovaní sme nestrácali čas
a hor sa na svah, ktorý bol len kúsok od horskej chaty Limba,
kde sme boli ubytovaní. Pod vedením skvelých lyžiarskych inštruktorov Adama Mahúta a Lucie Ernekovej zo SNOWSPORT,
ďalej Mgr. Natálii Martošovej a Mgr. Branislavy Babišovej, pedagogického dozoru RŠ – Mgr. Ľubici Brennerovej, Mgr. Jánovi
Holúbkovi a zdravotníčky Alexandry Slaničkovej si žiaci osvojili základnú techniku zjazdového lyžovania. Začiatočníkov neodradili ani prvé pády a už druhý deň sme mali
možnosť pozorovať prvé oblúčiky na svahu. Pokročilí
lyžiari sa zdokonaľovali na náročnejšom a hmlou zahalenom svahu, kde bola potrebná väčšia dávka zdatnosti
a odvahy.
Voľnočasové aktivity ako florbal, futsal, vybíjaná, bowling a stolný tenis dostatočne zamestnali žiakov v poobedňajších hodinách, a preto už nemali energiu na
večerné vystrájanie. Svoje vedomosti si overili v kvíze
o Slovenskej republike a v priebehu večerného programu
sme našli aj zopár speváckych a tanečných talentov. Premenlivé a hmlisté počasie sme si spríjemnili vychádzkou
ku krásnemu ľadopádu a výletom do Kremnice, kde sme
navštívili Múzeum mincí a medailí. Nezabudnuteľným zážitkom bola pre žiakov návšteva štôlne Andrej, kde sme
si pripomenuli ťažkú prácu baníkov. Žiaci sa v posledný
večer mohli doslova vyšantiť na diskotéke a v deň odchodu si svoje nadobudnuté lyžiarske zručnosti preverili
v záverečných pretekoch, za ktoré dostali všetci sladkú
odmenu. Pre najrýchlejších lyžiarov v rámci jednotlivých

výkonnostných skupín boli prichystané krásne diplomy a poháre. Aj vďaka usilovnosti a trpezlivosti našich inštruktorov,
pedagógov a zdravotníčky sa žiaci vrátili domov bez vážnych
zranení, a čo je najdôležitejšie, s množstvom nezabudnuteľných zážitkov.
V závere by som chcela veľmi pekne poďakovať pani riaditeľke PaedDr. Monike Filovej, zástupkyni RŠ pre nižšie stredné
vzdelávanie Mgr. Eve Andelovej, zástupkyni RŠ pre primárne
vzdelávanie Mgr. Ľubici Brennerovej, lyžiarskym inštruktorom
Adamovi Mahútovi, Lucii Ernekovej, pedagogickým zamestnancom Mgr. Natálii Martošovej, Mgr. Jánovi Holúbkovi a zdravotníčke Alexandre Slaničkovej za ich profesionálny prístup aj
pomoc pri organizácii aj realizácii lyžiarskeho výcviku. V neposlednom rade musím pochváliť všetkých našich siedmakov
za disciplinovanosť v priebehu celého lyžiarskeho výcviku.
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Námornícke imatrikulácie prvákov

Dekanátne kolo biblickej olympiády

Svetový deň Downovho syndrómu

Interaktívna hra v Správe NP Malá Fatra

Výstava zvierat Kamufláž v Správe NP Malá Fatra

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín
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V. liga dospelí

KOLO DEŇ DÁTUM ČAS TÍMY

ROZPIS

FUTBALOVÝCH

ZÁPASOV – JAR 2019
IV. liga dorast

KOLO DEŇ DÁTUM ČAS TÍMY

07. 04. 2019 15:30

VARÍN – Višňové

-

14. 04. 2019 15:30
21. 04. 2019 16:00

Čierne – VARÍN
KNM – VARÍN

13:30

18. kolo

NE
NE

19. kolo

NE

28. 04. 2019 16:00

Strečno – VARÍN

14.30
14:30

20. kolo

NE

05. 05. 2019 17:00

VARÍN – Predmier

-

21. kolo

NE

12. 05. 2019 17:00

Vysoká n. Kysucou – VARÍN

22. kolo

NE

19. 05. 2019 17:00

VARÍN – Turzovka

23. kolo

NE

26. 05. 2019 17:00

VARÍN – Skalité

24. kolo

NE

02. 06. 2019 17:30

Kotešová – VARÍN

25. kolo

NE

09. 06. 2019 17:30

VARÍN – Oščadnica

26. kolo

NE

16. 06. 2019 17:30

Zborov nad Bystricou – VARÍN

06. 04. 2019 14:00

VARÍN – Kamenná poruba

18. kolo

NE
SO

14. 04. 2019 13:00
20. 04. 2019 14:00

Višnové – VARÍN
VARÍN - Teplička nad Váhom

19. kolo

SO

27. 04. 2019

20. kolo

SO

04. 05. 2019 14:00

21. kolo

SO

11. 05. 2019

4/2019
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14:30

VARÍN – Strečno

-

Rajec – VARÍN

SO

18. 05. 2019 14:00

VARÍN – Lietavská Lúčka

NE

26. 05. 2019 14:00

Oščadnica – VARÍN

24. kolo

SO

01. 06. 2019 14:30

VARÍN - Štiavnik

25. kolo

SO

08. 06. 2019 14:00

VARÍN – Straňavy

15. 06. 2019 17:30

11:30
14:00

23. kolo

SO

-

Skalité – VARÍN

22. kolo

26. kolo

Varínčan

16:00

I. trieda starší žiaci
ČAS ODCHODU
AUTOBUSU

SO

16. kolo
17. kolo

ČAS ODCHODU
AUTOBUSU

NE

16. kolo
17. kolo

Makov – VARÍN

13:00
12:15
15:30

KOLO DEŇ DÁTUM ČAS TÍMY

15:00
15:45
15:45

ČAS ODCHODU
AUTOBUSU

-

NE

07. 04. 2019 10:00

VARÍN – Štiavnik

18. kolo

NE
NE

14. 04. 2019 10:00
21. 04. 2019 10:00

RT/Konská – VARÍN
VARÍN - Straňavy

19. kolo

NE

28. 04. 2019 10:00

Zbyňov – VARÍN

14. kolo

ST

01. 05. 2019 10:00

VARÍN – Rašov

20. kolo

NE

05. 05. 2019 10:00

VARÍN - Hôrky

-

15. kolo

ST

8. 05. 2019

10:00

Hliník - VARÍN

8:30

21. kolo

NE

12. 05. 2019 10:00

Lietavska Lúčka – VARÍN

8:45

22. kolo

NE

19. 05. 2019 10:00

VARÍN - Dlhé pole

23. kolo

NE

26. 05. 2019 10:00

VARÍN – Veľké Rovné

24. kolo

NE

02. 06. 2019 10:00

Hvozdnica – VARÍN

25. kolo

NE

09. 06. 2019 10:00

VARÍN - Nededza

26. kolo

SO

15. 06. 2019 10:00

Horný Hričov - VARÍN

16. kolo
17. kolo

TIP NA VÝLET
Belské skaly
očaria svojimi výhľadmi
Pavol Cvacho

Belské skaly sa nachádzajú v Belskej doline pri osade Frankovia. Zámerne používam označenie Belské resp. Belská, aj keď oficiálne by sa mal používať názov Belianske resp. Belianska, ale tento novotvar, ktorý vymysleli novodobí jazykovedci, znie
akosi čudne.
Ku skalám sa z Varína dostaneme autom, autobusom, alebo môžeme túto trasu
absolvovať ako cyklovýlet. V Belej odbočíme z hlavnej cesty za zástavkou autobusu
smerom doprava k hrebeňu Malej Fatry a pokračujeme stále po ceste smerom do
doliny. Po tom, ako vyjdeme zo zastavanej časti obce, môžeme po ľavej strane pozorovať skalné bralá. Ešte pred osadou Frankovia sa na ľavej strane cesty nachádza
smerovník so žltou značkou a pri ňom drevený mostík cez potok. Kúsok vyššie po
ceste sa nachádza miesto na parkovanie. Tu vystúpime a cez spomínaný mostík po
žltej značke smerujeme k Belským skalám.
Skalné bralá sú vytvorené vo vápencoch a dolomitoch. Chodník stúpa po serpentínach strmo hore. Trasa je upravená a v niektorých častiach zabezpečená stúpačkami
a reťazami. Cestou hore sú vo vrcholových partiách skál vybudované tri vyhliadky,
ktoré sú zabezpečené dreveným zábradlím. Naskytajú sa z nich krásne výhľady na
Žilinskú kotlinu, Belskú dolinu a časť hrebeňa Malej Fatry.
Výstup na vrchol trasy spojený s vyhliadkami trvá približne jednu hodinu pri pohodovom tempe. Lokalita je mimo iné aj rajom pre skalolezcov. Je tu viacero zabezpečených lezeckých ciest vhodných aj pre úplných začiatočníkov, ale aj pre skúsených lezcov. Keďže sú Belské skaly vytvorené v krasových horninách, nachádza sa tu
niekoľko menších jaskýň a skalné bralá sú výrazne zoškrapované.
Výlet je vhodný aj pre rodiny s deťmi, vo vrcholových častiach treba dbať na bezpečnosť hlavne pri zostupe smerom dole. Prevýšenie trasy je približne 200 metrov.
Táto nenáročná túra sa dá absolvovať celoročne. V zimných mesiacoch je vhodné
použiť turistické mačky a palice.

8:30
8:30

8:30
8:30

TRIEDENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU NA POVINNE TRIEDENÉ ZLOŽKY
PLASTY, KOVY A OBALY Z VIACVRSTOVÝCH KOMBINOVANÝCH MATERIÁLOV NA BÁZE LEPENKY

PLASTY

Zuzana Salátová

/pokračovanie z predchádzajúceho čísla

(zložka triedeného zberu komunálneho odpadu, do ktorej patrí odpad z obalov, z plastu a odpad z neobalových výrobkov z plastu)
• ukladáme ich do žltých zberných kontajnerov s objemom 1100 (770) litrov a (spravidla) do žltých malých zberných nádob s označením PLASTY
• v obci Varín sa na tento účel (ukladanie odpadu z plastov) v domácnostiach rodinných domov a v prevádzkach podnikateľov a sídlach právnických osôb používajú aj malé zelené nádoby s objemom 110 litrov alebo 240 litrov, ktoré boli pôvodne určené na dve zložky (sklo a plasty)
a sú označené žlto-zelenou nálepkou.
• po zavedení samostatného zberu zložky plasty do žltých kontajnerov, je zakázané tieto dve zložky (sklo a plasty) zmiešavať v jednej nádobe.
• od 1. 1. 2016 je na zber plastov určená zberná nádoba a kontajner žltej farby.
Do zberných kontajnerov a nádob na PLASTY patrí neznečistený odpad:
• obaly z polyetyléntereftalátu (PET):
• bezfarebné a farebné obaly (fľaše s objemom 0,33 l až 2,0 l, prípadne aj väčším) z nealkoholických nápojov, obaly z vína a sirupov, jedlých olejov;
• plastové obaly z potravín: tégliky z jogurtov a masla a iných mliečnych výrobkov,
• obaly z potravín a pochutín, obaly z destilovanej vody, obaly z kozmetických a čistiacich prípravkov a prostriedkov, neznečistené priehľadné
baliace fólie (z nábytku alebo zo stavebnín), neznečistené bublinkové fólie,
• obalový polystyrén (výplňový PS z elektrozariadení a z nábytku) v malom množstve,
• plastové nekompostovateľné tašky a vrecká na odpad, plastové vedrá, poháriky z automatov, plastové hračky, iný odpad z plastu označené značkami: PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS.
Pred vhodením do kontajnera na PLASTY:
• plastové obaly hrubo znečistené potravinami očistite alebo opláchnite vodou,
• odstráňte prípadné kovové uzávery a poistné krúžky,
• fľaše a iné duté obaly, slúžiace ako obaly, stlačte alebo zošliapnite, aby sa zabránilo neúčelnému napĺňaniu zberných nádob a kontajnerov, obaly
vyprázdnite a vypláchnite napr. vodou pri umývaní rúk alebo oplachovaní riadu, to isté platí aj pre obaly z čistiacich prostriedkov a prípravkov,
• plastové uzávery z PET fliaš môžete uložiť zvlášť do kovovej zbernej nádoby s objemom 110 litrov, umiestnenej pri kontajneroch na ukladanie
zložiek triedeného zberu oproti predajni KORUNA.
Zberný kontajner a nádoba
Pred vhodením do kontajnera na PLASTY:
na zložku PLASTY:
• plastové obaly hrubo znečistené potravinami očistite alebo opláchnite vodou,
• odstráňte prípadné kovové uzávery a poistné krúžky,
• fľaše a iné duté obaly, slúžiace ako obaly, stlačte alebo zošliapnite, aby sa zabránilo neúčelnému
napĺňaniu zberných nádob a kontajnerov,
• obaly vyprázdnite a vypláchnite napr. vodou pri umývaní rúk alebo oplachovaní riadu,
• to isté platí aj pre obaly z čistiacich prostriedkov a prípravkov,
• plastové uzávery z PET fliaš môžete uložiť zvlášť do kovovej zbernej nádoby s objemom 110 litrov,
umiestnenej pri kontajneroch na ukladanie zložiek triedeného zberu oproti predajni KORUNA.
Forma zberu PLASTOV:
• obsah zberných kontajnerov s objemom 1100 (770) litrov odvezie zberová spoločnosť pre organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly, na
základe objednávky obce, pravidelne v prvý štvrtok v mesiaci, obsah malých nádob s objemom 110 (120) litrov alebo 240 litrov odvezie zberová
spoločnosť pravidelne minimálne v prvý štvrtok v mesiaci.

Do zberných kontajnerov a nádob na PLASTY nepatrí:
• farbami a inými škodlivinami znečistené plastové obaly (prázdny obal napr. z motorového oleja, z farby a pod. treba odovzdať
v rámci zberu nebezpečných odpadov),
• zeminou alebo potravinami znečistené plastové obaly a fólie (vypláchnuť vodou alebo inak očistiť, inak patrí do zmesového komunálneho odpadu),
• PVC podlahové krytiny (odovzdať ako objemný odpad),
• linoleum, guma, molitan, vodovodné inštalačné trubky (patria do zmesového komunálneho odpadu alebo odovzdať ako objemný
odpad),
• plastové obaly od motorových olejov (odovzdať v rámci zberu nebezpečných odpadov),
• viacvrstvové kombinované materiály (napr. prázdne blistre po tabletách, obaly z hotových polievok, z kávy, zo slaných pochúťok a sú
kombináciou plastu a hliníkovej fólie, prípadne papiera plastu a pod., patria do zmesového komunálneho odpadu,
• okrem obalov z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky, tzv. „Tetra-Pack“, ktoré patria do oranžového kontajnera,
• potraviny a pochutiny v plastovom obale po záruke (patria do zmesového komunálneho odpadu)
Zelený tip:
• alternatíva plastov: (https://www.dobrenoviny.sk/c/153739/zachrana-planety-sa-moze-zacat-plasty-dokazu-nahradit-tieto-prirodne-materialy)
• v mene ochrany životného prostredia, je veľmi dôležité, aby sme každý, pokiaľ je to možné, obmedzili používanie plastov a nahradzovali ich inou alternatívou, napr.:
• po nákup do predajne s potravinami nosme svoju textilnú tašku;
• banány po odvážení neukladajme do mikroténového vrecka a nálepku s hmotnosťou nalepme priamo na zväzok banánov; to
platí aj pri inom ovocí a zeleniny,
• na vážený syr a údeniny si nosme vlastnú nádobku (bez zabalenia do ďalšej fólie),
• chlieb a pečivo uložme do textilného oprateľného vrecka (možno kúpiť alebo ušiť),
• namiesto nealkoholických nápojov v PET fľaši kúpte si domáci výrobník sódy a limonád,
• dlhší čas používaný plastový záhradný nábytok, ktorý vykazuje opotrebovanosť, skúste ošetriť (zrenovovať) farbou na plasty
alebo ho nalakovať,
• prehodnoťte kúpu plastového nábytku a vyberte si radšej drevený nábytok (časť nábytku),
• napr. strukoviny skladujte v sklenenej fľaši z mlieka alebo z prírodnej ovocnej šťavy,
• využite služby bezobalových kamenných predajní alebo ich internetových portálov.

KOVY

(zložka triedeného zberu komunálneho odpadu, do ktorej patrí odpad z obalov z kovov a odpad z neobalových výrobkov z kovov)

• Ukladáme ich do červených zberných kontajnerov s objemom 1100 litrov s označením KOVY
• podnikatelia alebo právnické osoby – nepodnikatelia, zapojení do triedeného zberu K. O. v obci, na tento účel používajú požičané zberné kontajnery s objemom 1100 litrov s označením KOVY

Varínčan
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Do zberných kontajnerov a nádob na KOVY patrí:
• odpad z obalov z kovu a z neobalových výrobkov z kovu: obaly z alkoholických a nealkoholických nápojov (pivo, nealkoholické a energetické nápoje),
• kovové obaly z potravín bez obsahu (plechovky z hotových jedál, mäsových alebo zeleninových výrobkov, paštét, kompótov,
z potravy pre domáce zvieratá),
• úplne vyprázdnené obaly z kozmetických prípravkov (napr. z deodorantov, lakov na vlasy),
• hliníkové sťahovacie viečka z potravín (z jogurtov a iných mliečnych výrobkov, hotových šalátov),
• obaly z paštét a nátierok, obaly z čajových sviečok (bez zvyškov vosku), alobal z čokolády, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov,
kovové uzávery, drobné a väčšie predmety z kovu: klince, sponky, spinky, špendlíky, kovové rúrky, staré kľúče, zámky, ventily
a alobal, kovový šrot a pod. obaly musia byť prázdne a neznečistené potravinami alebo škodlivinami.
Pred vhodením do kontajnera na KOVY:
• kombinovaný kovový obal treba, ak je to možné, oddeliť od iných materiálov, kovový obal vypláchnite vodou pri umývaní (rúk,
riadu), kovový obal (prázdna plechovka z nápoja alebo konzerva) zošliapnite alebo inak zmenšite jeho objem, kovové obaly hrubo
znečistené potravinami, očistite alebo opláchnite vodou,
• sťahovacie alobalové viečka z mliečnych výrobkov zhromažďujte spolu s alobalovými miskami z mäsových výrobkov a alobalom v jednom pevnom igelitovom vrecku, ktoré, naplnené, zviažte a vhoďte do kontajnera na kovy.
Forma zberu KOVOV:
• Obsah zberných kontajnerov, 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).

Varínčan
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Do zberných kontajnerov na KOVY nepatria:
• obaly z kovu kombinované s iným materiálom, obaly z kovu obsahujúce zvyšky jedla (obsah
treba vyprázdniť), obaly z kovu hrubo znečistené farbami a inými škodlivinami (prázdny obal
napr. z farby treba odovzdať v rámci zberu nebezpečných odpadov),
• zeminou alebo potravinami znečistené obaly (vypláchnuť vodou alebo inak očistiť, inak patrí
do zmesového komunálneho odpadu), alobal znečistený potravinami (napr. po grilovaní patrí
do zmesového komunálneho odpadu),
• viacvrstvové kombinované materiály (patria do kontajnera na VKM alebo do zmesového komunálneho odpadu),
• potraviny a pochutiny v kovovom obale (konzervy) po záruke (patria do zmesového komunálneho odpadu).

KRÍŽOVKA

Varínčan

Vylúštený text tajničky pošlite emailom na
adresu varincan@varin.sk alebo odovzdajte na
sekretariáte OcÚ do 20. apríla 2019. Nezabudnite uviesť svoje meno.

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 10 €.
Správne znenie taJničky z č. 3/2019
Človek musí byť šťastný sám so sebou, až potom môže
byť šťastný aj s niekým iným.
Výherca: VERONIKA MIHOVÁ
Srdečne blahoželáme!

Zberný kontajner a nádoba na
zložku KOVY:

Varínčan
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VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY

zložka triedeného zberu komunálneho odpadu, do ktorej patrí odpad z obalov z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky („kompozity na báze lepenky“)
• ukladáme ich do oranžových zberných kontajnerov s označením OBALY Z VKM
• podnikatelia alebo právnické osoby – nepodnikatelia, zapojení do triedeného zberu K. O. v obci, na tento účel používajú požičané zberné kontajnery
s objemom 1100 litrov alebo vlastnú zbernú nádobu s označením obaly z VKM
Do zberných kontajnerov a nádob na OBALY Z VKM patria:
• prázdne obaly (nápojový kartón „Tetra Pack-y“): od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocnej šťavy, džúsov a vína.
Pred vhodením do kontajnera na OBALY Z VKM:
• z nápojového kartónu treba odstrániť obsah, obal vypláchnuť vodou (pri zhromažďovaní v domácnosti zvyšky pôvodného obsahu začnú zapáchať), obal rozložiť alebo zošliapnuť
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Forma zberu OBALOV Z VKM:
• Obsah zberných kontajnerov, 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).
Do zberných kontajnerov na OBALY Z VKM nepatria:
• obaly kombinované s iným materiálom ako je lepenka (obaly z kávy a prísad na pečenie, obaly zo slaných pochúťok, napr. z lupienkov, orieškov,
slaného pečiva patria do zmesového komunálneho odpadu),
• obaly obsahujúce zvyšky nápojov (obsah vyprázdniť a vypláchnuť, inak patria do zmesového komunálneho odpadu), nápoje v obaloch z VKM
po záruke (patria do zmesového komunálneho odpadu).
Iné informácie:
• Kompozity na báze lepenky môžu byť kombináciou: papier a lepenka + rôzne kovy, papier a lepenka + plasty, papier a lepenka + hliník, papier
a lepenka + cínový plech, papier a lepenka + plast + hliník, papier a lepenka + plast + hliník + cínový plech

Panáčik s košom znamená, že obal treba uložiť do príslušnej zbernej nádoby (na sklo, papier a lepenku,
plasty, kovy a obaly z VKM a ak nepatrí do triedeného zberu, patrí do nádoby na zmesový komunálny odpad)
O sprevádzkovaní zberného dvora v obci Varín Vás budeme včas informovať prostredníctvom obecného rozhlasu, zaslaním SMS, na webovej stránke obce a v mesačníku Varínčan.

Objatie, pohladenie alebo láskavý pohľad, to je… (tajnička).

Detské preteky na nám Sv.Floriana vo Varíne

Prezentácia od 11:00 - 11:45

Štart od 12:00

O 14:00 veľká tombola o bicykel DEMA a ďalšie a ďalšie ceny....

OBEC VARÍN

PEDÁLovnik je nesútažný poloorientačný maratón s mapou,
kde si zvolí účastník trať od 30km do 100km. Je určená pre
všetky vekové kategorie.
Pre cyklistov, bežcov i turistov.

18.5.2019

Info na www.bikepoint.sk/pedalovnik
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