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DEŇ NARCISOV 2019 – ĎAKUJEME
Členky výboru ZO Únie žien Slovenska vo Varíne
sa už po 21× dobrovoľne zapojili do tohto
ušľachtilého projektu. Členky výboru vyzbierali
na Námestí sv. Floriána 559,– €. Je potešujúce, že
sa do zbierky zapojili aj žiaci zo ZŠ s MŠ Ondreja
Štefku vo Varíne a vyzbierali 186,– €. Deti sa učia
aktívne pomáhať tým, ktorí to naozaj potrebujú.
Spoločne sme Lige proti rakovine odovzdali 745,–
€. Všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do zbierky,
patrí úprimné ďakujeme.
výbor ZO ÚŽ vo Varíne

ZÁBERY Z KRÍŽOVEJ CESTY, KTORÁ SA
KONALA NA VEĽKÝ PIATOK 19. 4. 2019
A PRECHÁDZALA ULICAMI OBCE.
foto: Miška Nováková
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OBEC INFORMUJE
Ing. Michal Cvacho, starosta obce

Aktuálne najčastejšie kladené otázky na mňa a na
poslancov obecného zastupiteľstva smerujú na projekt
zberného dvora a na kompostéry. Prečo som sa odmlčal
a priebežne Vás neinformoval? Odpoveď je jednoduchá.
Nechcel som Vám písať o tom, čo by malo byť a kedy by to
malo byť ešte skôr, ako budem mať istotu kedy to naozaj
bude a ako to bude. Nemám záujem Vám vypisovať každý
mesiac niečo iné, takže som radšej počkal, kým sa to celé
vyrieši. V tomto prípade (eurofondy) nezáležia čas a postupy
odo mňa, ale záležia od podmienok, ktoré nadstavuje
a mení vyššia moc (ministerstvo). Stručne chronologicky sa
Vám pokúsim popísať, čo sa za tých pár mesiacov udialo a aj
čo sa udeje v najbližších mesiacoch.

PROJEKT ZBERNÝ DVOR VARÍN
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Projekt zberného dvora Varín skončil na jeseň minulého
roka nákupom techniky a kolaudáciou stavebnej časti.
Aspoň tak sa to navonok zdá. Ten, kto už niekedy realizoval
projekty z eurofondov, dobre vie, že ešte zďaleka nie je
koniec. Ešte treba urobiť tri veci:
1. Administratívne dokončiť projekt.
2. Spustiť a funkčne nadstaviť prevádzku zberného dvora.
3. Absolvovať 5-ročné monitorovacie obdobie a splniť
aspoň v jednej z ročných monitorovacích správ
nadstavené hodnotiace kritériá.

1.

ADMINISTRATÍVNE DOKONČIŤ PROJEKT.

V stručnosti ide o:
• Skontrolovanie stavby: So stavebným dozorom
skontrolujete, či je stavba postavená v súlade s projektovou
dokumentáciou a či sú v poriadku dokumenty ako stavebný
denník, certifikát zhody, vyciachovaná váha, revízie elektriky
atď. Realizované v 9/2018, ak je to v poriadku, idete na
nasledovný krok.
• Kolaudácia stavby: Pozostáva zo žiadosti o kolaudáciu,
nariadenie konania, samotná kolaudácia, napísanie
kolaudačného rozhodnutia a následne počkať na
právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia v zmysle zákona.
Realizované v 10/2018, ak je to v poriadku, idete na
nasledovný krok.
• Žiadosť na ukončenie projektu: Môžete ju podať
až po kolaudácii. Realizované koncom 10/2018, ak je
žiadosť v poriadku a dokumenty sú kompletné, dostanete
z príslušného ministerstva rozhodnutie o ukončení. Dostali
sme ho začiatkom 12/2018 a mohli sme ísť na nasledovný
krok.
• Zaplatiť dodávateľovi: Samozrejme, najskôr musí
poslať faktúru v tvare a s náležitosťami, aké si želá
ministerstvo (mimochodom, v každom projekte chcú niečo
iné), zabezpečiť, aby mi dodal všetky potrebné dokumenty
a zaplatiť. Realizované v 12/2018, ak je to v poriadku, idete
na nasledovný krok.
• Žiadosť o záverečnú platbu: K žiadosti musíte doložiť
potvrdenia z banky a výpisy z účtov, kedy a ako prebehla

platba a ostatné bežné náležitosti (tá záverečná žiadosť
mala s prílohami hrúbku cca 3 centimetre). Realizované
v 12/2018, ak je to v poriadku, idete na nasledovný krok.
• Schválenie žiadosti o platbu: Najskôr musia v Bratislave
spracovať žiadosť a skontrolovať náležitosti, či sú podľa ich
predstáv a poprípade si vyžiadajú doplnenie. Realizované
v 1-2/2019, ak je to v poriadku, idete na nasledovný krok.
• Kontrola na mieste: Pravidlá Európskej únie hovoria,
že vždy, keď vám ministerstvo prepláca viac ako polovicu
zazmluvnenej sumy, ale aj pri záverečnej žiadosti o platbu,
musí prísť kontrola. Prvá kontrola bola v lete 2018, druhá
kontrola bola realizovaná koncom 3/2019, ak je to v poriadku,
idete na nasledovný krok.
• Správa z kontroly: Musíte počkať, kým príde výsledná
správa z kontroly. V nej sa zhodnocuje, či bol projekt ako
celok zrealizovaný ako mal byť, či netreba niečo dokúpiť
alebo prestavať inak (samozrejme, už za svoje peniaze).
Rovnako v nej zhodnotia, ako dopadla aj tá druhá kontrola
a či vám vyplatia žiadanú sumu, alebo prečo a o koľko vám
znížia výšku dotácie. V tomto fonde nám vypočítali výšku
neoprávnených výdavkov 0,– €, z čoho som mal osobne
veľkú radosť. Výsledná Správa z kontroly prišla v polovici
4/2019 a hneď sme išli na nasledovný krok.
• Žiadosť na okresný úrad o schválenie zberného dvora:
Keď sme sa zo záverečnej správy dozvedeli, že na zbernom
dvore stavebne netreba nič meniť, podali sme žiadosť
o schválenie prevádzky zberného dvora. Tomu predchádzalo
vypracovanie prevádzkového poriadku (bude zverejnený
na webovej stránke obce a aj v areáli zberného dvora).
Realizované v polovici 4/2019 a následne koncom 4/2019
prebehlo aj konanie s okresným úradom priamo na mieste.
• Rozhodnutie: „Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zber odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. d/ zákona o odpadoch“
prišiel 02. 05. 2019. Počkáme na právoplatnosť a konečne
môžeme ísť na krok 2.

2.
SPUSTIŤ A FUNKČNE NADSTAVIŤ PREVÁDZKU
ZBERNÉHO DVORA
• Celá prevádzka, čas, kedy, ako a kto môže a nemôže
nosiť odpad, aj to aký odpad, je popísané v prevádzkovom
poriadku zberného dvora. Stručný výpis zverejníme
v najbližšom čísle. A odkedy bude zberný dvor fungovať?
Určite od 01. 06. 2019, konečne. Otvorený bude každú stredu
poobede a v sobotu doobeda. Odpady tam budú môcť
ukladať občania, teda fyzické osoby, nie živnostníci ani
podnikatelia! Len občania Varína, ktorí majú trvalý pobyt
v obci Varín. S výnimkou drobného stavebného odpadu
bude ukladanie odpadu zdarma.
Tento článok vznikol preto, aby ste pochopili, prečo
na Slovensku všetko tak dlho trvá. Ja osobne som mal
plán, že zberný dvor bude fungovať od 01. 03. 2019.
Neskôr som to nesmelo posunul na 01. 04. 2019. Dokonca
aj v prevádzkovom poriadku bol tento dátum, keďže
prevádzkový poriadok sme vypracovávali s predstihom,

no nevyšlo to. Tak dúfam, že termín 01. 06. 2019 je konečný
termín. Z legislatívneho hľadiska tomu nič nebráni. Keď sme
videli, ako dlho sa to naťahuje, radšej sme zorganizovali aj
ten marcový mimoriadny zber objemného odpadu. Pôvodne
sme plánovali, že od roku 2019 to budeme riešiť cez zberný
dvor. No nestihlo sa to.

PROJEKT KOMPOSTÉR DO KAŽDÉHO
RODINNÉHO DOMU

Na jeseň minulého roka som písal, že máme podpísanú
eurofondovú zmluvu s ministerstvom, máme skontrolované
a odsúhlasené verejné obstarávanie na kompostéry, a že
dodávateľ má v zmysle zmluvy dodať kompostéry do 90
dní od podpisu zmluvy. Teda teoreticky sme pred koncom
minulého roka mali mať kompostéry na obci. Rovnako som
Vás informoval, že sme požiadali ministerstvo o postup,
ako ich máme ďalej distribuovať, keďže do tej doby nebolo
vydané žiadne usmernenie.
A usmernenie o ďalšom postupe prišlo. V stručnosti bolo
nasledovné:
1. Dodanie kompostérov (podľa projektu do 10/2018)
2. Skontrolovanie dodávky a podanie žiadosti na
ukončenie projektu (podľa projektu do 10/2018)
3. Zaplatiť dodávateľovi
4. Žiadosť o záverečnú platbu na ministerstvo
5. Niekde na prelome rokov podať výročnú monitorovaciu
správu
6. Schválenie žiadosti o platbu (schvaľujú sa formálne
náležitosti)
7. Kontrola na mieste
8. Správa z kontroly na mieste
9. Distribúcia kompostérov medzi Vás
1) Dodanie kompostérov:
Tu nastal prvý problém, keďže Ministerstvo životného
prostredia SR určilo presné parametre kompostérov,
ktoré v Európe spĺňali len traja výrobcovia (ani jeden nie
je zo Slovenska). Daní výrobcovia síce možno tušili, kde
je Slovensko, ale určite netušili, že naše ministerstvo
vypísalo 20 mil. € na ich kompostéry. Vôbec neprispôsobili
svoju produkciu na výrobu skoro dvojnásobného počtu
kompostérov v priebehu 4 mesiacov. A pravdu povediac, aj
by som sa čudoval, keby tak urobili, veď išlo o jednorazovú
akciu, tak načo? Veď keď zákazníci naozaj niečo chcú, tak
počkajú. A tak sa stalo, že nám dodávateľ začiatkom 10/2018
oznámil, že z kapacitných dôvodov nie je schopný dodať
kompostéry v zazmluvnenom termíne. No a tu sme museli
kontaktovať ministerstvo a informovať ho o vzniknutej
situácii, že nie sme schopní dokončiť projekt do konca
10/2018. Riešenie? Požiadať o predĺženie termínu realizácie
projektu a potom urobiť novú súťaž a skúsiť niekoho iného,
alebo nechať v platnosti uvedenú zmluvu a vyúčtovať
penále z omeškania. Keďže sa jednalo o celoslovenský
problém, ministerstvo rozhodlo, že nám, ale aj ostatným
obciam, predlžuje termín do konca 2/2019 a máme žiadať
penále. Kompostéry začali prichádzať v januári, celkovo
išlo o 84 paliet na troch kamiónoch. Do konca 1/2019 sme

mali všetko na sklade a mohli sme ísť na ďalší krok. Čo
urobí ministerstvo s obcami, ktorým ešte do dnešného dňa
dodávateľ nedodal kompostéry, to netuším, ale nie je ich
málo. Takže ja som celkom rád, že aspoň ten 2/2019 sme
stihli.
2) Keďže nastal prelom rokov, nasledovala výročná
monitorovacia správa. Realizované v polovici 1/2019.
3) Skontrolovanie dodávky a podanie žiadosti na
ukončenie projektu. Realizované 2/2019, ak je žiadosť
v poriadku a dokumenty kompletné, dostanete z príslušného
ministerstva rozhodnutie o ukončení. Dostali sme ho
začiatkom 3/2019 a mohli sme ísť na nasledovný krok.
4) Zaplatiť dodávateľovi. Najskôr treba zabezpečiť, aby
bola faktúra v tvare a s náležitosťami, aké si želá ministerstvo,
ďalej zabezpečiť, aby mi dodali všetky potrebné dokumenty
a zaplatiť. Realizované v 3/2019, ak je to v poriadku, idete na
nasledovný krok.
5) Žiadosť o záverečnú platbu na ministerstvo. K žiadosti
musíte doložiť potvrdenia z banky a výpisy z účtov –
kedy a ako prebehla platba a ostatné bežné náležitosti.
Realizované v 3/2019, ak je to v poriadku, idete na nasledovný
krok.
6) Schválenie žiadosti o platbu. Ministerstvo schvaľuje,
poprípade vyzýva na doplnenie formálnych náležitostí
žiadosti. Až po jej odsúhlasení môže nastať fyzická kontrola
na mieste. Realizované začiatkom 4/2019, ak je to v poriadku,
idete na nasledovný krok.
7) Kontrola na mieste. Podľa pravidiel Európskej únie,
vždy pri záverečnej žiadosti o platbu (v tomto projekte
bola len jedna žiadosť o platbu) musí prísť kontrola. Termín
kontroly určuje ministerstvo podľa svojich kapacitných
možností. Realizované 09. 05. 2019, ak je to v poriadku, idete
na nasledovný krok.
8) Správa z kontroly na mieste. Čakáme ju každým dňom.
Podľa ústneho vyjadrenia na konaní na mieste zatiaľ nebolo
zistené žiadne pochybenie a ani nedostatky, takže som
zvedavý, čo príde oficiálne.
9) Distribúcia
kompostérov
medzi
Vás.
Určite
prebehne v 6/2019. Fyzicky bude realizovaná tak, že raz
v doobedňajších a raz v poobedňajších hodinách Vám bude
uvedený kompostér dodaný obcou priamo na Vašu adresu.
Tých, ktorých nezastihneme, vyzveme, aby si ho prišli
prevziať osobne na obecný úrad. Formálne to bude 5-ročné
vypožičanie kompostéra od obce. Celých 5 rokov (pokiaľ trvá
monitorovacie obdobie eurofondu, kde má obec záväzok
voči ministerstvu) budú tie kompostéry vlastníctvom obce.
Potom ich Obec Varín majetkovo odpíše a sú len Vaše.
Nebojte, životnosť majú mať 15 až 20 rokov. Takže si ich
náležite užijete. Pri prevzatí si každý prenajímateľ vypíše
svoje údaje a adresu a podpíše prevzatie. Nebojte, je to
jeden riadok. Takto podpísané listiny sú prílohou zmluvy,
ktorá je platná a už viac ako 2 mesiace aj zverejnená.
Ak sa Vám priebeh dvoch uvedených projektov zdá
podobný, tak máte pravdu. Je to preto, lebo oba tieto projekty
realizujeme cez Ministerstvo životného prostredia SR a ich
riadiaci orgán. Riadiaci orgán pre oba projekty je Slovenská
agentúra životného prostredia – sekcia eurofondov.
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OBEC INFORMUJE
Ing. Michal Cvacho, starosta obce

SPOMIENKA NA ZIMU – SNEHOVÁ KALAMITA
Viem, že už sme všetci myšlienkami v lete, ale nedá mi
nevrátiť sa k tohtoročnej zime, ktorá najmä čo do množstva
snehu, ale aj času, po ktorý sneh ostal, bola výnimočná.
Podľa štatistík má podobné parametre jedna zo siedmich
zím. A tak sme od začiatku roka takmer tri týždne bojovali
s jedným veľkým ohŕňačom (na traktore), s jedným malým
ohŕňačom na husqvarnovej štvorkolke a s jedným čelným
nakladačom.
Priebežne sa na jednotlivých strojoch striedali 4
zamestnanci. Obaja strojníci obecného úradu,nabúchali”
kopy nadčasov, ale nakoniec to nestačilo. Posledná rana
osudu prišla vtedy, keď za jednu noc napadlo 40 cm snehu
a okolo ciest boli nahrnuté také kopy starého snehu, že ten
čerstvý už nebolo kam hrnúť. A tak mimoriadnu situáciu
vyhlásila aj obec Varín. Možno sa pýtate, prečo sme tak
neurobili skôr, veď napr. Terchová a Belá mali mimoriadku
vyhlásenú viackrát a trvala skoro celý január a polovicu
februára. Rovnako aj Dolná Tižina mala vyhlásenú kalamitu
dvakrát a my nie. Dôvod je predovšetkým ten, že na
vyhlásenie kalamity musia byť splnené určité parametre
a podmienky. Povedzme si na rovinu, od Tižiny vyššie padá
podstatne viac snehu. Keď u nás prší, v Tižine už sneží
a o Belej a Terchovej ani nehovorím.
Funguje to aj naopak. Už v Gbeľanoch a Mojši bolo
podstatne menej snehu ako vo Varíne. Jednoducho, u nás
nad Varínom kopce zastavili alebo zbrzdili oblačnosť a tá
sa tu potom vysnežila. Vyhlásenú mimoriadku (snehovú
kalamitu) príde okamžite po jej vyhlásení skontrolovať štáb
civilnej ochrany a ten na mieste posúdi jej oprávnenosť. Buď
ju potvrdí, alebo zruší. V našom prípade ju potvrdil, a tak

sme mohli začať pracovať na jej odstránení.
V prvý deň pracovala okrem našej techniky ešte jedna
čata (jeden nakladač a jedno nákladné auto), na druhý
deň 3 čaty a potom štyri dni 4 čaty (4 nákladné autá a 4
nakladače), posledný deň 3 čaty a po celé to obdobie naša
technika. A prečo vyhlásiť mimoriadku? Lebo v prípade, že
ju schvália ako oprávnenú, náklady na ňu buď úplne alebo
aspoň z väčšej časti uhradí štát. U nás vo Varíne len ten
jeden týždeň stál cez 12.000,– €. Pre obraz: Varín má na letnú
údržbu (kosenie a zametanie ciest, čistenie kanálov atď.)
a zimnú údržbu (posyp ciest a ohŕňanie snehu) v rozpočte
20.000,– € na rok. Ten týždeň sa teda minulo 60 % nášho
ročného rozpočtu na údržbu verejných priestranstiev.
Na základe odsúhlasenej a odkontrolovanej mimoriadky
(snehovej kalamity), sme mohli po splnení určitých vecných
a formálnych podmienok žiadať od štátu uhradenie tých cca
12.000,– €.
Uvidíme, ako to dopadne. Zatiaľ schválili žiadosť, ale
sumu ešte nie. Uvidíme. V porovnaní s Terchovou (podľa
zverejnených zmlúv cca 200.000,– €), a v porovnaní s Belou
(podľa zverejnených zmlúv cca 120.000,– €), sme trochári.
Ale tam je to množstvo snehu a aj dĺžka udržiavaných
ciest s nami neporovnateľná. Takže ak ste sa sťažovali na
obecnom úrade na sneženie, tak prepáčte, ale ja naozaj
za to nemôžem. Ja naozaj nesnežím. Preto Vám ďakujem
za trpezlivosť a takisto sa chcem poďakovať poslancom, že
sa rozhodli podporiť ma a pomohli mi zlepšiť vybavenosť
obce. Aktuálne už dokážeme ohŕňať s dvoma strojmi naraz
(dokúpili sme ďalší pluh), čím sa zimná údržba ciest zrýchli.
Ale na rovinu, ak bude opäť také množstvo snehu, ako bolo
v tomto roku, tak znova aj tak dospejeme k tomu, že už

sneh nebude kam ohŕňať a budeme musieť pristúpiť k jeho
vyvážaniu inou firmou.

NA ČOM AKTUÁLNE PRACUJEME ALEBO O ČOM
NABUDÚCE…
•
•
•
•

Doriešenie projektu rozšírenia kapacít materskej školy
vo Varíne.
Projekt Rozšírenie kapacity základnej školy o 3 triedy.
Projekt rozšírenia kapacít školskej kuchyne.
Odpadové hospodárstvo obce Varín (ako na tom sme).

A ZAS TIE ODPADY
Zuzana Salátová

Obec začína priestupkové konanie voči
obyvateľom, ktorí ukladajú odpad tam, kde
nemajú a je to zakázané. Zamestnanci obce
odvážajú zo stojiska zberných kontajnerov pri
bývalej horárni (ulica Ku železnej studničke)
veľké množstvo tu uloženého odpadu – elektrické
spotrebiče, televízory, stavebný odpad, odpad
zo záhrad, vrecia s nevytriedeným komunálnym
odpadom, pneumatiky či objemný odpad, ktorý
tu ukladajú chatári aj občania Varína, prípadne iní
„odpadoví turisti“. Toto, ale aj iné miesta stojísk
kontajnerov na zmesový komunálny odpad
a triedený odpad, vyzerajú ako smetiská. Kto čo
doma nepotrebuje, alebo mu zavadzia, dovezie
na takéto miesto, kde sa ho pokútne zbaví.
Niektorí si dokonca dovezú odpad z inej obce
so sebou, tu ho uložia a idú sa zrekreovať na
svoju chatu. Najčastejšie sa „znečisťovatelia“
vyhovárajú, že nevedeli (nechcú vedieť!), že

svoj odpad nemôžu nechať na mieste, kde boli
pristihnutí. Na to je jedna odpoveď: „Neznalosť
zákona neospravedlňuje.“ Obec už mnohokrát
všetkými svojimi informačnými kanálmi
upozorňovala na takéto protizákonné konanie.
Nápravy nikde.
Odpadu je čoraz viac, triedenie odpadu je
niektorým „ukradnuté“ a stojiská sa plnia vedľa
kontajnerov uloženým odpadom. Niektorým
je zaťažko ešte aj odpad uložiť do prázdneho
kontajnera a položia ho vedľa neho.
Zákon aj nariadenie obce však na znečisťovateľov
a znečisťovanie priestorov pamätá: uloženie
odpadu na iné, ako obcou určené miesto, sa
považuje za porušenie zákona o odpadoch.
Obec bola nútená vykonať opatrenia na zistenie
znečisťovateľov a začať voči týmto osobám
priestupkové konanie.

OZNAM PRE PSÍČKAROV
Žiadame majiteľov psov, aby odstraňovali výkaly po svojich psoch,
ktorých venčia na miestnych komunikáciách a ostatných verejných
priestranstvách v celkom katastri obce.
Podľa § 6 ods. 1 Zákona č. 282/2002 Z. z.: Ak pes znečistí verejné
priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť.
PROSÍME, ABY STE REŠPEKTOVALI TÚTO VAŠU POVINNOSŤ!
Zároveň Vás žiadame, aby ste nevstupovali so psami do parku.
Porušujete tým Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 5/2002
o niektorých podmienkach držania psov.
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DEŇ MATIEK SME OSLÁVILI V PREDSTIHU

Keďže na druhú májovú nedeľu pripadlo v našej farnosti prvé sväté prijímanie, Deň matiek sme tento rok oslávili s týždňovým predstihom.
Varínčan

5/2019

Chladné počasie a slabý dážď nám nedovolili zorganizovať túto
10 milú
slávnosť vonku na Námestí sv. Floriána, takže sa pestrý
kultúrny program uskutočnil vnútri v kinosále. V nedeľu 5. mája
tak kinosálu zaplnilo množstvo mamičiek, babičiek, starých mám
a rodičov, ktorí prišli podporiť svoje ratolesti vo vystúpeniach.

Na úvod programu sa mamám prihovoril a zablahoželal starosta
obce Ing. Michal Cvacho. Svoju úctu, vďaku a lásku mamám
prišli vyjadriť členovia Dychovej hudby Varínčanka, Varínske
mažoretky, deti z materskej školy, deti z detského súboru

jt

Makovička a žiaci prvého, tretieho a piateho ročníka základnej
školy. Kultúrnym programom nás sprevádzali moderátori Anička
a Branko. Na záver bol pre každú mamu pripravený kvietok ako
spomienka na pekné popoludnie.
Všetkým účinkujúcim a vedúcim, ktorí k tomuto významnému
sviatku nacvičili program, úprimne ďakujeme. Ďakujeme aj
zvukárom za ozvučenie celého podujatia. Drahým mamám
želáme ešte raz všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia s lásky!

TRADIČNÉ STAVANIE MÁJA V OBRAZOCH

Farebný máj sa už hrdo týči na námestí. V predvečer prvého mája ho na Námestí sv.
Floriána postavili členovia Dobrovoľného hasičského zboru vo Varíne. Krásu vysokého
mája môžeme obdivovať po celý mesiac. Ďakujeme varínskym hasičom, že sa každoročne
starajú o dodržiavanie tradičných ľudových zvykov. Momentky zo stavania mája si
môžete pozrieť na fotografiách.
Juraj Tichý
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ROK 1969: VEĽKÉ FINÁLE SÚŤAŽE BABIČKA ROKA
VYHRALA PANI PREKOPOVÁ Z VARÍNA
Uplynulo presne 50 rokov od finále celoslovenskej súťaže Babička roka.
mt

archív rodiny Prekopovej

Časopis Slovenka vychádza na Slovensku už 70 rokov. Nejdem
teraz robiť reklamu tomuto týždenníku. Chcem len upriamiť Vašu
pozornosť na jedno vydanie Slovenky spred 50-tich rokov. V apríli
1969 prinieslo šestnáste číslo Slovenky vyhodnotenie súťaže
Babička roka. Išlo o celoslovenskú súťaž, ktorú zorganizovala
redakcia časopisu Slovenka a Ústredný výbor Zväzu slovenských
žien.
Do súťaže vtedy prihlásili viac ako 600 babičiek z celého
Slovenska. V Interhoteli Magnólia v Piešťanoch sa 26. marca zišlo
vo finále už len 29 z nich. A medzi nimi i 74-ročná pani EMÍLIA
PREKOPOVÁ z Varína, ktorá súťaž vyhrala a stala sa Babičkou
roka. Hodnotiacu porotu zaujal jej životný príbeh, osud, radosti
i strasti jej života.
Babička Prekopová sa narodila na Liptove v roku 1895. Ako
vdova vychovala dve svoje deti, ktoré zomreli skoro po tom, ako
si založili svoje vlastné rodiny. Keď zomreli aj ich životní partneri,
zostalo 6 vnúčat – sirôt. Bez zaváhania sa ich ujala a vychovala,
aj keď za veľmi ťažkých životných podmienok. Neskôr, keď to
bolo potrebné, pomáhala opatrovať i svoje pravnúčatá. Drobná,
krehká žena s láskavým srdcom, bola stelesnením obetavosti,
húževnatosti i nepremožiteľnosti a pevnosti. Posledné roky
svojho života prežila v rodinnom dome Hanusovcov oproti
škole. Zomrela v roku 1975 ako osemdesiatročná, pochovaná je
na cintoríne v Trenčíne.
S láskou a vďačnosťou o nej rozprávajú nielen príbuzní, ale
všetci, ktorí si spomienku na ňu dodnes uchovávajú vo svojom
srdci. Aj keď sa hovorí, že časy sa menia, skutočné hodnoty života,

medzi ktoré určite patrí obetavosť, láskavosť, dobrosrdečnosť,
úcta a vďačnosť, ostávajú nemenné.
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JARNÉ UPRATOVANIE POVODIA RIEKY VARÍNKA

Jar so sebou prináša nielen prvé kvety, ale veľakrát aj neporiadok v podobe odpadu, ktorý bol počas zimy našim očiam skrytý.
Varínčan
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Ľubomír Sečkár

piatok 12. apríla nám slnečné počasie naozaj prialo, stretla
14 saV skupina
ľudí ochotných spraviť niečo pre prírodu a pre svoje
okolie a zúčastnili sme sa spoločného zbierania nahromadených
odpadkov. Jednoducho sa zišli všetci, ktorým záleží na životnom
prostredí a odpad povaľujúci sa v prírode im nie je ľahostajný.
Pod záštitou NADÁCIE PRO SLOVAKIA v spolupráci s pani
Rovňanovou, predsedníčku Jednoty dôchodcov vo Varíne

a jej členmi, predškolákmi zo ZŠ s MŠ Varín, sme upratovali
povodie rieky Varínka a časť úseku Vodného diela. Podarilo
sa nám nazbierať 27 vriec rôzneho odpadu, ktorý naozaj špatil
a znečisťoval naše životné prostredie, zlikvidovali sme ho na
vlastné náklady. Srdečne ďakujem dôchodcom, pani učiteľkám,
deťom a ostatným priateľom, ktorí nám pomohli. Toto čistenie
robíme už viac ako desať rokov. Verím tomu, že sme aspoň
trošku prispeli k skultúrneniu životného prostredia.

ŽIACI DOBROVOĽNE ZBIERALI ODPADKY VO SVOJOM OKOLÍ
Už druhý rok po sebe sa uskutočnil zber odpadu, tentokrát v stredu 3. apríla 2019.
Júlia Chytilová, 7.B

Piati žiaci štvrtého ročníka (Eliška Chytilová, Naďka Kalašová, Dávid Štefánek, Nikola
Kútniková a Lukáš Bugáň) dobrovoľne vyzbierali smeti na Hviezdoslavovej ulici vo Varíne
a v jej okolí. Nakúpili si rukavice, vrecia a sami si aj zorganizovali poradu. Šesť igelitových
vriec plných smetí z ulice svedčí o ich usilovnosti. Smeti z vriec následne roztriedili do
správnych kontajnerov. Nerobili to z povinnosti, ale s radosťou, pretože sa takýmto
spôsobom snažia pomôcť našej prírode.
Keby sa takto správal každý, určite by sme na našej zemi mali väčší poriadok a cítili
by sme sa lepšie. Pomôcť prírode neznamená ísť zbierať smeti niekam do diaľky, stačí
len vôkol svojho domu či na ulici. A keď už ani to nie, tak aspoň smeti nehádzať na zem.
Papieriky, fľaše, obaly od sladkostí… Tieto veci do prírody jednoducho nepatria. Koše
a kontajnery na uliciach nemáme na okrasu. My to dobre vieme, len sme leniví. A potom
to tu tak vyzerá. Zamyslime sa, akú prírodu vôkol seba chceme mať a vážme si ju, pretože
inú nemáme.

DRUHÝ ROČNÍK SÚŤAŽE O SPREVÁDZANÚ TÚRU V NP MALÁ FATRA
Národný park ponúka množstvo zaujímavých turistických výletov aj mimo uzavreté chodníky, preto by sme ich chceli s Vašou
pomocou viac spropagovať.
Ing. Gabriela Kalašová, Správa NP Malá Fatra

Z toho dôvodu sme v dobe sezónnej uzávery turistických
chodníkov pre Vás pripravili už druhý ročník súťaže o túru
s pracovníkom Správy NP Malá Fatra.
Minuloročná výherkyňa Dominika absolvovala spolu
s pracovníkom správy NP turistiku spojenú s výkladom o území
národného parku a o problematike ochrany prírody. Spoločne
navštívili Národnú prírodnú rezerváciu Šrámková, kde boli
vysvetlené a názorne ukázané princípy bezzásahového režimu.
Počas niekoľkohodinovej turistiky bola prediskutovaná aj
problematika ochrany a výskumu veľkých šeliem.
Cieľ súťaže: Ukázať krásy Národného parku Malá Fatra
s rešpektovaním návštevného poriadku a sezónnych uzáver
turistických chodníkov.
Čas trvania súťaže: Súťaž začína jej uverejnením a končí
15. 06. 2019 o 24:00 hod.
Podmienky účasti v súťaži:
•
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia
ako 18 rokov, ktorá zhotoví vlastnú autorskú fotografiu z turistiky
v NP Malá Fatra (rešpektujúcej návštevný poriadok národného
parku, najmä sezónnu uzáveru turistických chodníkov), uveďte,
prosím, aj lokalitu, kde bola fotka urobená.
•
Fotografiu zašlite e-mailom na adresu gabriela.
kalasova@sopsr.sk, v predmete e-mailu uveďte „Rešpektujem
uzáveru”.
•
Fotografiu môžete zverejniť aj na sociálnych sieťach
s hashtagom v tvare #respektujemuzaveru.
•
Do súťaže sa každý môže zapojiť len s jednou
fotografiou.
•
Každý súťažiaci vyjadruje zaslaním fotografie súhlas na
zverejnenie fotografie a svojho mena na internetových portáloch
ŠOP SR a jej organizačných zložiek.
Celé podmienky súťaže nájdete v PDF na stránke
•
http://npmalafatra.sopsr.sk.

Výhra: Spoločná túra v NP Malá Fatra s pracovníkom Správy
NP Malá Fatra, ktorá bude spojená so zaujímavým rozprávaním
o prírodných hodnotách národného parku. Termín a lokalitu si
dohodne výherca spolu so Správou NP Malá Fatra po ukončení
súťaže. Výherca sa zúčastní sprevádzanej túry na vlastnú
zodpovednosť.
Výherca: Zo všetkých fotografií doručených e-mailom bude
vyžrebovaný jeden výherca. Jeho meno bude zverejnené
najneskôr do troch dní od uzávierky súťaže (do 18. 06. 2019) na
stránke http://npmalafatra.sopsr.sk/.
Tešíme sa na Vaše fotografie.
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Mgr. Ján Holúbek

BESEDA S FUTBALISTOM RÓBERTOM BOŽENÍKOM
Do našej školy zavítala veľmi vzácna návšteva – futbalista
MŠK Žilina a reprezentant do 21 rokov a jeden z najlepších
strelcov našej najvyššej futbalovej ligy – Róbert Boženík.
Nadšené úsmevy a radosť žiakov sprevádzali besedu tohto
reprezentanta v priestoroch telocvične základnej školy.
Mladý športovec sa podelil o svoje nielen športové zážitky
a skúsenosti, ale aj o spomienky z detstva a školských lavíc.
Beseda sa niesla v priateľskom duchu a po jej skončení
nasledovala autogramiáda. Hráč MŠK Žilina priniesol do
školy pre svojich fanúšikov množstvo darčekov a suvenírov
(dresy, tričká, kartičky, CD a kalendáre). Za ochotu, skromnosť
a úprimnosť pri stretnutí mu ďakujeme a prajeme veľa
úspechov v športovej činnosti.

školách, pomáhať učiteľom plánovať a realizovať bezpečné
a zábavné hodiny bedmintonu, ďalej zabezpečiť, aby deti
okúsili v bedmintone úspech, prostredníctvom bedmintonových
aktivít dosiahnuť aj všeobecné ciele telesnej výchovy a umožniť
učiteľom podať žiakom radosť a zážitok z bedmintonu. V máji
plánujeme v rámci školy zorganizovať veľký bedmintonový turnaj
a neskôr aj turnaj s inými školami. Turnaje by mali byť dotované
v rámci projektu. V rámci skvalitnenia predmetu telesná výchova
je snaha o zriadenie školskej posilňovne v priestoroch školy. Je
to finančne veľmi náročné, preto hľadáme sponzorov, podávame
rôzne projekty, aby sme daný projekt mohli realizovať čo najskôr.
Do budúcnosti chceme určite dobudovať atletický areál a možno
tenisový antukový kurt.
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Futsalisti
Beseda s Róbertom Boženíkom

ŠKOLA SA ZAPOJILA DO ÚSPEŠNÝCH ŠPORTOVÝCH
PROJEKTOV
Základná škola sa zapojila do ďalších úspešných športových
projektov. Jedným z nich bol projekt Tenis do škôl. Hlavnými
myšlienkami projektu bolo zatraktívniť hodiny telesnej výchovy
na prvom stupni ZŠ, motivovať deti k pravidelnému športovaniu
a umožniť žiakom oboznámiť sa so základnými zručnosťami
tejto hry. Podmienkou bolo upraviť plány na prvom stupni ZŠ,
čo sa nám podarilo realizovať a z tenisového zväzu nám bola
následne poskytnutý tenisový výstroj: 30 ks plastových rakiet, 60
ks penových lôpt, 1 ks raketa pre učiteľa, 1 ks mini tenisová sieť,
15 ks detských rakiet, 30 ks mäkkých lôpt a metodický materiál.
Druhým projektom bol projekt Začni s bedmintonom.
Podmienkou pre jeho splnenie bola aktívna účasť na školení
učiteľov, ktorého sa zúčastnila riaditeľka ZŠ PaedDr. Monika
Filová, za 1. stupeň Mgr. Jana Líšková a učitelia telesnej výchovy
Mgr. Ján Holúbek a Mgr. Branislava Babišová. Po skončení
školenia dostala naša škola bedmintonový set: rakety, košíky,
siete a metodický materiál. Cieľom tohto projektu je urobiť
z bedmintonu jeden zo svetovo najpopulárnejších športov na

NAŠI FUTSALISTI
Veľmi úspešne si počínajú futsalisti našej školy, ktorí hrajú
futsalové žiacke ligy v Žiline. Starší žiaci sú na priebežnom 3.
mieste, kde je cieľom obsadiť minimálne 4. miesto pred play-off.
Mladší žiaci sú na 4.-5. mieste, kde je ich cieľom umiestniť sa do
4. miesta pred play-off. Súťaže sa zúčastňujeme prvýkrát, čo je
nevýhoda oproti ostatným mužstvám, ktoré ju hrajú už dlhé roky.
Na futsalových krúžkoch sa snažíme dobehnúť zameškané, čo sa
nám aj čiastočne darí. V pláne je aj usporiadanie futsalových
turnajov v priestoroch našej školy. Poďakovanie patrí vedeniu
školy a Obecnému úradu vo Varíne za vytvorenie výborných
podmienok nielen na futsal, ale aj na všetky športové aktivity.

Začni s bedmintonom

PRÍPRAVKA TJ FATRAN VARÍN
Vo svojich aktivitách pokračuje aj prípravka TJ Fatran
Varín, ktorá okrem trénovania odohrala niekoľko zápasov
a turnajov. Veľmi cenný úspech dosiahli na halovom turnaji
v Belej, kde obsadili pekné 3. miesto. Turnaja sa zúčastnilo
sedem mužstiev, ktoré už dlhodobo pracujú s prípravkami.
Najlepším hráčom turnaja bol Šimon Širanec. Chlapci
majú veľkú chuť trénovať a novinkou je postupné využitie
metódy coerver coaching pri tréningoch. Čaká nás ešte
mnoho zápasov a turnajov, ktoré prispejú k postupnému
zlepšovania prípravky TJ Fatran Varín.

Prípravka TJ Fatran Varín

SVETOVÝ DEŇ POVEDOMIA O AUTIZME
Mgr. Kristína Chobotová

Naša škola, ako aj Slovensko sa pripája k celosvetovej
kampani Vysvieťme to na modro! Modré svetlo pomáha zacieliť
pozornosť verejnosti na autizmus – vývinovú poruchu, ktorá
ovplyvňuje v súčasnosti viac ako 70 miliónov ľudí na celom
svete. Autizmus zahŕňa iné myslenie a spracovávanie podnetov,
ktoré osobe s touto novodobou formou inakosti spôsobuje
v našej majoritnej spoločnosti nesmierne existenčné problémy
vo všetkých oblastiach života. Dá sa diagnostikovať už v rannom
detstve, jeho ekonomické a sociálne dopady sa naplno prejavia
až u dospelých ľudí. Autizmus má vo vysokom percente nezvratný
dopad na chod celej rodiny. Ako prejav úcty k tejto vývinovej
poruche sa 2. apríla významné budovy a stavby po celom svete
rozžiarili na modro. Tento rok sme sa opäť aj my rozhodli našu
budovu základnej školy „rozsvietiť na modro“ – vytvorili sme
modré srdce. Taktiež sme vyjadrili podporu autistom a ich
blízkym aj tak, že sme si v tento deň obliekli niečo modré.

SPEVÁCKA SÚŤAŽ SLÁVIK 2019

Aj v tomto školskom roku sa uskutočnila spevácka súťaž Slávik 2019. Z triednych kôl postúpilo do školského kola 45 súťažiacich. Zaspievali a zahrali nám veľa krásnych ľudových piesní. Dokázali nám, že aj v dnešnej modernej dobe je ľudová pieseň
veľmi obľúbená. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili súťaže a zachovávajú naše tradície a dedičstvo starých otcov a mám.
Tešíme sa na stretnutie v budúcom roku.
Mgr. Lenka Martošová

kategória SPEV, 32 súťažiacich
hlavná cena SUPER SLÁVIK: Anetka Androvičová, 1.A
1. kategória spev
1. miesto Alica Bolčeková, 1.B
2. miesto Hana Šťastná, 1.B
3. miesto Timea Boková, 2.A
2. kategória spev
1. miesto Lenka Staníková, 4.B
2. miesto Monika Obšivanová, 3.B
2. miesto Dominika Škorvánková, 3.B
3. miesto Stanislav Androvič, 4.A
3. kategória spev
1. miesto Sára Schmidtová, 5.A
2. miesto Kristína Podhorská, 6.A
3. miesto Karin Podhorská, 5.B
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2. kategória hra na hudobný nástroj
1. miesto Natália Michalčíková, 5.B (heligónka + spev)
2. miesto Alex Cigánik, 4.A (heligónka)
3. miesto Natália Jánošíková, 4.A (husle)

kategória HRA NA HUDOBNÝ NÁSTROJ, 13 súťažiacich
hlavná cena SUPER MUZIKANT: Natália Michalčíková, 5.B
1. kategória hra na hudobný nástroj
1. miesto Viktória Skokanová, 2.B (heligónka)
2. miesto Tamara Chabadová, 1.B (heligónka)
3. miesto Lucia Mihalčatinová, 2.A (heligónka)

3. kategória hra na hudobný nástroj
1. miesto Branislav Dominiak, 6.B (flauta)
2. miesto Bruno Cigánik, 7.B (heligónka)
3. miesto Lívia Kabatierová, 6.B (klavír)

Varínčan
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V SPRÁVNOM TRIEDENÍ ODPADU MÁME EŠTE VEĽKÉ REZERVY

TRIEDENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU

Štatistika – rozbor nádoby so zmesovým komunálnym odpadom

by sme
vysypali
na REZERVY
zem priemernú nádobu na komunálny odpad a ručne všetko d
V SPRÁVNOM TRIEDENÍ ODPADUAk
MÁME
EŠTE
VEĽKÉ

by putovalo len 4 % z toho. Všetko ostatné by mohlo byť ešte nejakým spô

Zuzana Salátová
a zrecyklované.

Štatistika – rozbor nádoby so zmesovým komunálnym
odpadom:
Ak by sme vysypali na zem priemernú nádobu na komunálny
odpad a ručne všetko dotriedili, na skládku by putovalo len 4
% z toho. Všetko ostatné by mohlo byť ešte nejakým spôsobom
zhodnotené a zrecyklované.
Na obrázku môžete vidieť, ako (ne)triedime komunálny odpad.
V pondelok 8. apríla 2019 bola zamestnancami obce vykonaná
analýza obsahu kontajnera s objemom 1100 litrov (čiernej farby),
ktorý je určený na ukladanie zmesového komunálneho odpadu

a Na
umiestnený
na stojisku
studničke.
Nachádzajú
obrázku môţete
vidieť, Ku
akoŽeleznej
(ne)triedime
komunálny
odpad. Vsa
pondelok 8.
zamestnancami
analýza
obsahu kontajnera
s objemom
1100 litrov (čie
tam
kontajneryobce
aj vykonaná
na zložky
triedeného
zberu (plasty,
papier,
určený nasklo
ukladanie
zmesového
komunálneho
a umiestnený
na stojisku Ku
lepenka,
a kovy).
V tabuľke
si môžeteodpadu
pozrieť
percentuálne
Nachádzajú sa tam kontajnery aj na zloţky triedeného zberu (plasty, papier, lepenka, sk
zastúpenie jednotlivých druhov odpadu v analyzovanom
konatajneri na zmesový komunálny odpad.
Druh odpadu

Hmotnosť
(kg)

%

patrí odpad do tohto
kontajnera?

zmesový K. O.

18,00

18,93

áno

papier a lepenka

3,00

3,15

nie

sklo

19,80

20,82

nie

plasty

9,80

10,31

nie

kovy (obaly)

3,20

3,36

nie

VKM na báze
lepenky

0,50

0,53

nie

objemný odpad

7,50

7,89

menších rozmerov áno

stavebný odpad

10,50

11,04

nie

kuchynský odpad

7,80

8,20

nie

záhradný odpad

15,00

15,77

nie

Súčet

95,10

100

KRÍŽOVKA

Varínčan

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

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 10 €.

Meno Ireny

Švédska
hudobná
skupina

1. časť
tajničky

Mesto vo
Švédsku

Mužské
meno (3.9.)

Častica

Motaj

Patriaci Ice

Zvieracia
noha

5. časť
tajničky

Od začiatku

Pobavil

Obločnica

Investičná
banka (skr.)
Bývalá predajňa obuvi
Osobné
zámeno

Alebo (bás.)
Podrv
Niób (zn.)

Líbya (kód)

Indický
jedovatý
had

1001 rím.
číslicami

Srdečne blahoželáme!
Doskočenie

Zbierala
zobákom

Žili,
jestvovali

Správne znenie taJničky z č. 4/2019
Objatie, pohladenie alebo láskavý pohľad, to je niekedy to jediné, čo práve potrebujeme.
Výherca: SAMUEL AKANTIS

Autor:
Vierka
Blahová

Pomôcky:
LY, Toad,
uc, GNE,
Bie, KNA,

EČV
Malaciek

Právny
prípad

Litva (kód)

Škótsky
dramatik
Jemná látka

Satani, čerti
Vezmi
Vzali
Značka
žuvačiek

Varínčan

5/2019

4. časť
tajničky

Tlačová
agentúra
Kene

V poriadku
(hovor.)

Dodrv
na kúsky

N foneticky

Dotieravý
hmyz

Výučbový
program

Okrasná
letnička

Pookrej

Čuduj sa

Popíjanie

Prestaň brať

Mzda, pláca

Vlastné
sove

Svätý
Vysievali

Nemecké
mužské
meno

Varínčan

Gitovala

Predmet
priťahujúci
kov

Okruh

Tetovanie,
po anglicky

Výstižne
(kniž.)

Rozprávková bytosť
Záchvat
zúrivosti

Ministerstvo
zahran. vecí
Slovenskej
republiky

Book Value
(skr.)

Začiatočník
vo vede
Spojka (no)

Ária,
po anglicky

Na jednej
strune
(hud.)

Kód letiska
Ghent

Nikel (zn.)
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Dorazil

Abstinent
(skr.)
Otravné
látky (skr.)

Urobilo
udanie

2. časť
tajničky

Open Acess
Directory

Ambulancia
(skr.)

Použila
cedidlo

Solmizačná
slabika

3. časť
tajničky

Kód
rumunčiny

Sicílska
sopka

Napájal sa

Obyčaj

Žaba,
po anglicky

EČV
Trenčína

Existovalo,
žilo

Chovajte sa k sebe tak… (tajnička).

Vyžaroval
svetlo,
vyžaroval
teplo

Temne
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