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infOrmácie Obce
Chodníky

Znečistené prechodové uličky na IBV Kamence dostali
novú tvár.

Zastávka

Pri Základnej škole Ondreja Štefku bol vybudovaný nástupný ostrovček, slúžiaci našim občanom, ktorí dochádzajú autobusovými spojmi zo Žiliny, alebo cestujú smerom na Terchovú.
Vybudovalo sa dôstojné miesto, na ktorom môžu cestujúci vyčkať na svoj spoj v čistom a upravenom prostredí.
Často bolo toto miesto špinavé a neútulné a ľudia nastupovali do autobusov so zablatenou obuvou. Cesta je
v tomto úseku klopená a zvažuje sa smerom ku kaplnke,
kde sa po daždi vytvárali veľké kaluže. Mnohokrát sa toto
miesto vysypalo štrkovým násypom a upravilo sa. No časom to voda zaplavila a zase sa tam vytvorilo blato. Nástupný ostrovček je vyvýšený nad úroveň hlavnej cesty,
lôžko bolo zhutnené makadamom a vyspádované, aby sa
zabránilo státiu vody. Všetci čakajúci, najmä naši školáci,

Niektorí občania dokážu svojou nerozvážnosťou narobiť
zbytočné problémy. Ak si čistíme svoj pozemok, robíme
poriadok a nemáme to kam vyviesť a vysypať, hodíme to
do uličky, však nás nikto nevidí...
Takto to vyzeralo na niektorých uliciach. Ak sme nezakopli o betón, skalu, alebo iné vyčnievajúce veci na chodníku, mali sme šťastie.
Uličky sme vykosili, odviezli sa nahádzané betóny, skaly
a fólie. Lôžko sa medzi jestvujúcimi plotmi vyrovnalo ručne s krompáčmi. Doviezol sa asfaltový výfrez, ktorý ostal
po úpravách našich ciest, lôžko sa zhutnilo, mechanicky
užabovalo a spevnilo. Chodníky sme rozšírili a upravili.
Dostali tak novú tvár.
Dúfame, že už na chodníkoch nikto nezakopne o vyčnievajúce betóny alebo skaly a budú dobre slúžiť všetkým,
ktorí ich denno-denne využívajú.

Športový areál
môžu nastupovať a vystupovať na čistom, upravenom
a bezpečnom mieste. Súčasne s nástupným ostrovčekom
sa vybudovalo a rozšírilo nové schodište vedúce ku kaplnke zasvätenej Panne Márii. Tento náš zámer bol dlhodobý.
Dielo bolo vybudované z vlastných finančných prostriedkov obce. Sú to ušetrené financie, s ktorými obec nakladá
tak, aby slúžili našim občanom.

Striekanie ulíc

Obec Varín sa v spolupráci z DHZ Varín rozhodla občanom
spríjemniť tieto horúce letné dni. Nasadila novú hasičskú
techniku – TATRU 148 na postrek ulíc. Z plánovaných kontrolných výjazdov sa stane bežnou rutinou, že uvidíme
našu Tatru, ako polieva varínske cesty a trávniky. Týmto
spôsobom sa postará aj o čistotu, no najmä o spríjemnenie horúcich letných dní. Ďakujeme!

Hanba tým, ktorí sa podpísali pod túto devastáciu športového areálu. Keď sa minulý rok pripravoval Deň rodiny,
obec sa postarala, aby športový areál vyzeral dôstojne,
pretože slúži našim deťom, futbalistom a celej verejnosti.
Bol zmodernizovaný, vynovený o sedačky, nové maľby,
opravila sa strešná konštrukcia a ďalšie veci. Po roku konštatujeme, že niektorí naši mladí – bez dohľadu svojich
rodičov – za sebou zanechali spúšť a pohromu.
Takéto zhýralé vystrájanie nepotrebujeme a budeme sa
proti nemu brániť. Obec požiadala Políciu o pomoc, aby
sa zabránilo takémuto konaniu našej mládeže. Tribúna je
uzamknutá. Kto sa dostane na uzamknutú tribúnu a bude
tam prichytený, bude sa podieľať na financovaní vzniknutej škody.
Prosíme mládež, aby náš majetok chránila, pretože slúži nám všetkým. Zároveň prosíme rodičov – majte svoje
deti pod kontrolou.
Stranu pripravil Miroslav Wiliger
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sPOLOčenská rubrika

Narodili sa:

Slza v oku,
v srdci žiaľ,
čo nám bolo drahé,
osud vzal.

Tatiana Staňová
Andrej Janíček
Ján Pallo
Tomáš Vraňák

Zosobášili sa:
Peter Kubík a Mgr. Miroslava Šimková
Peter Kavecký a Denisa Ďuranová

04.07.2015
11.07.2015

Opustili nás:
Viktor Cvacho
Ján Jakubčík

25.05.1941
21.02.1949

10.07.2015
17.07.2015

Naši jubilanti:

v júli narodeniny oslavujú:
Gáborová Anna
Bieliková Zita
Ševčík Rudolf
Uhliariková Matilda
Androvičová Pavlína
Janík Vincent
Vojteková Štefánia
Akantisová Marta
Kopecký Václav
Hoštáková Margita
Sporinová Anna
Ďurčová Helena
Salátová Helena
MUDr. Milo Ladislav
Tretina Ján
Krátka Margita
Panáček Alexander
Komačková Irena
Beniač Ján
Solárová Janka
Golská Anna
Piš Pavol

POĎakOvanie

89
89
82
82
82
82
82
82
81
81
81
80
80
79
75
77
74
73
73
72
70
70

v auguste narodeniny oslavujú:
Micháleková Marta
93
Nemsilová Štefánia
86
Solárová Mária
83
Martinčeková Mária
83
Šugárová Emília
83
Verčík Milan
82
Ďuranová Vincencia
79

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

Odišiel si všetkým,
čo ťa radi mali,
odišiel si bez toho,
aby nám tvoje ústa
zbohom povedali.
Úprimne ďakujeme za prejavené sústrasti a kvetinové
dary rodine, kamarátom, kňazom, spolupracovníkom,
susedom, Jednote dôchodcov, ZO SZTP Varín,
Terchová a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším
zosnulým na poslednej ceste.
Dcéra a syn s rodinami

POĎakOvanie
Obec Varín chce aj touto cestou úprimne poďakovať
dôstojnému pánovi Mgr. Dušanovi Peckovi za jeho
trojročné duchovné pôsobenie v obci a za ústretovosť
pri spoločných podujatiach.
Zároveň medzi nami srdečne vítame dôstojného pána
kaplána ICLic. Mgr. Štefana Vanča a prajeme mu
požehnaný čas pôsobenia medzi nami.

„Bolesť, ktorú cítiš dnes, je sila, ktorú
pocítiš zajtra.“
„Utekanie pred problémami sú
preteky, ktoré nikdy nevyhráte.“

4

Varínčan

Piate zasadnutie ObecnéhO zastuPiteľstva vO varíne v rOku 2015
UZNESENIE č. 44/2015 - procesné
UZNESENIE č. 45/2015 z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015, konaného 25.06.2015
k bodu Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Žiada
1.
Zapracovať návrh na osadenie spomaľovačov dopravy na
ulici Dr. Jozefa Tisu do pripravovaného projektu organizácie dopravy
v obci Varín.
2.
Spracovateľa návrhu projektu organizácie dopravy v obci
Varín predložiť obecnému zastupiteľstvu do 21.07.2015 návrh projektu
organizácie dopravy v obci Varín.
Hlasovanie číslo 61
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 45/2015.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Mgr.
Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger, Peter
Zimen
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 45/2015.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VARÍN číslo 3/2015
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 25.06.2015
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 3/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 3/2015,
ktorým sa zrušujú niektoré všeobecne záväzné nariadenia Obce Varín
Hlasovanie číslo 62
Hlasovanie za schválenie.
Prítomnosť/kvórum: 10/7
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová,
Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín
číslo 3/2015.
Všeobecne záväzné nariadenie je prístupne na internetovej stránke
obce www.varin.sk a v tlačenej podobe sú k nahliadnutiu na sekretariáte obecného úradu.
UZNESENIE č. 46/2015 z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015, konaného 25.06.2015
k bodu Delegovanie zástupcov do Rady školy
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Ruší
1.
Uznesenie č. 25/2014
b)
Deleguje za zriaďovateľa
1.
do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne nasledujúcich členov:
I.
Miroslav Williger
II.
Mgr. Katarína Janešíková
III.
Mgr. Ing. František Pekara
IV.
Ľubomír Sečkár
Hlasovanie číslo 63
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 46/2015.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 9
Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana
Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár,
Marek Tabaček, Miroslav Williger, Peter Zimen
proti: 0
zdržali sa: 1
Mgr. Mariana Bohačiaková
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 46/2015.
UZNESENIE č. 47/2015 - procesné
UZNESENIE č. 48/2015 z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015, konaného 25.06.2015
k bodu Dotácia pre jaskyniarov na Jaskyniarsky týždeň 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Dotáciu vo výške 550 € pre Jaskyniarsky klub Varín na čiastočnú úhradu nákladov materiálno technického zabezpečenia podujatia
Jaskyniarsky týždeň 2015.
Hlasovanie číslo 65
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 48/2015.
Prítomnosť/kvórum: 10/6

Hlasovanie:
za: 9
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová,
Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger, Peter Zimen
proti: 0
zdržali sa: 1
Igor Cvacho
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 48/2015.
UZNESENIE č. 49/2015 z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015, konaného 25.06.2015
k bodu Záverečný účet Obce Varín za rok 2014
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Berie na vedomie
1.
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Varín k Záverečnému účtu Obce Varín za rok 2014.
b)
Schvaľuje
1.
Záverečný účet Obce Varín za rok 2014 s výhradami:
I.
Opraviť počiatočné stavy v texte zmeny rozpočtu
II.
Súčtová chyba tabuľka č. 3 – výdavky celkom
III.
Opraviť sumu strana 4........... 8770664,65 na sumu
877664,65
IV.
Opraviť sumu strana 4 bod 2.1.3. ........... 78890,00 na sumu
84500,00
V.
Opraviť sumu strana 4 bod 2.1.3. ........... 83755,67 na sumu
93118,72
VI.
Opraviť sumu strana 9 bod 3.3. ............ 9615,08 na sumu
96151,08
VII.
Opraviť na strane 10 bod 4 rok 2013 na 2014.
Hlasovanie číslo 66
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 49/2015.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Mgr.
Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger, Peter
Zimen
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 49/2015.
UZNESENIE č. 50/2015
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 25.06.2015
k bodu Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Berie na vedomie
1.
Správu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
b)
Ruší
1.
Uznesenie č. 22/2011
2.
Uznesenie č. 91/2011
3.
Uznesenie č. 50/2013
Hlasovanie číslo 67
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 50/2015.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Mgr.
Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger, Peter
Zimen
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 50/2015.
UZNESENIE č. 51/2015
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 25.06.2015
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Berie na vedomie
1.
Vzdanie sa Mareka Tabačka funkcie predsedu Komisie športu
a kultúry.
b)
Volí
1.
Miroslava Willigera za predsedu Komisie športu a kultúry.
Hlasovanie číslo 68
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 51/2015.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 9
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková,
Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Peter Zimen
proti: 0
zdržali sa: 1
Miroslav Williger
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 51/2015.
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rOzhOvOr
bratia JOzef (99) a Ján (89) bieLikOvci: vždy sa čOsi
rObiLO, behaLO a maJstrOvaLO
Varínčania Jozef a Ján sú poslední žijúci zo šiestich súrodencov. Obaja začiatkom roka 2016 oslávia výnimočné životné
jubileá. O ich detstve, záľubách a recepte na dlhovekosť sme
sa rozprávali s mladším z nich – p. Jánom.
Ako sa máte?
Ako-tak sa ešte držím, chvalabohu. Zdravie poslúcha plus-mínus, v týchto rokoch už príde na človeka všeličo, ale dá
sa to vydržať.
Ešte stále šoférujete, aj na toto stretnutie ste prišli autom.
Šoférujem a nerobí mi to ťažkosti. Neberiem sa na nejaké
cesty do Bratislavy, to nie, ale v rámci Žilinského okresu
a smerom na Terchovú cesty poznám a nerobí mi to problém. Zatiaľ to zvládam pri bežnej premávke, veď človek
dáva veľký pozor. Ďakujem, že to tak je, lebo manželka má
problémy s chrbticou a nosieva paličku, takže ak chceme
spolu niekam ísť, ideme autom.
Pochádzate zo šiestich súrodencov. Aké bolo vaše detstvo?
Najstaršia bola sestra Anna, potom Jožko, Helena, Julko,
Mariška a ja som sa v dvadsiatom šiestom narodil ako posledný a jediný vo Varíne. Všetci sú na pravde Božej okrem
Jožka a mňa. Detstvo bolo na jednotku. Otec pracoval ako
železničiar – výhybkár na stanici Strečno. Boli tam dva bloky, jeden blok na začiatku pri skale, kde je hore kaplnka sv.
Jána Nepomuckého a druhý bol na hornom konci stanice.
Vedľa tohto bloku stáli železničiarske bytovky a v jednej
z nich býval aj otec s rodinou. Z otcovej strany bolo osem
súrodencov. Jeho otec Štefan býval hore na Majeri, bol
hájnikom grófskeho rodu Pongráczovcov, ktorí žili v Krasňanoch a majú vo Varínskom kostole hrobku. Spravoval
Jedľovinu a hradskú oblasť. Otcova mama, pani Brosová,
zasa pochádzala z Višňového. V Nezbudskej Lúčke sa narodili okrem mňa všetci súrodenci. Najstaršia Anna a Jožko
tam začali chodiť do školy. V dvadsiatom štvrtom sa presťahovali do Varína, kde otec opravil a poprerábal po manželkiných rodičoch dom na ulici, ktorú vtedy volali Smrtná.

O pána Bielika sa stará syn Ján (vľavo)
Na jednej oslave ste za jedným stolom sedeli traja
súrodenci s neuveriteľným skóre 270 rokov.
Bolo to na oslave 90-tky sestry Márie v Bránici. Brat Jožko
mal 95 a ja 85 rokov.

Ste lekárskou rodinou, keďže aj dve z troch detí išli vo
vašich šľapajach. Syn Milan študoval v Žiline kybernetiku, teraz pracuje v Amerike, syn Tibor je prednosta
gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Banskej Bystrici a dcéra Daniela je vedúca geriatrického oddelenia
v nemocnici vo Francúzsku. Čo vás priviedlo k tomuto
remeslu?
Mal som najlepšieho kamaráta a suseda Pištu Halušku,
syna stolára Alexandra Halušku, býval vedľa tej vysokej
Piovarčiovej budovy, tam blízko mali stolársku dielňu.
S Haluškom hodinárom a s Haluškom, čo robil truhly, boli
rodina. Pišta Haluška bol o tri roky starší a už chodil na medicínu do Bratislavy. Keď som sa po maturite rozhodoval
kam ďalej, tak mi poradil, nech tam idem tiež. Aj sme spolu
tri roky bývali. No a deti sa brali k tomuto remeslu asi po
vzore otca (smiech). Nebolo to v tých časoch jednoduché.
A čo vnúčatá?
Po synovi Tiborovi mám dve šikovné vnúčatá Filipa a Bronislavu, ale vybrali si iné povolania.
Ešte donedávna ste zastupovali kolegov lekárov. Je to
náročné povolanie?
Určite áno. Zastupoval som kolegu na Vlčincoch a aj v poliklinike. Neskôr som mal komplikácie a bol som na operácii.
Musel som sa všetkých takýchto zástupov vzdať. Robil som
ešte štyri roky nad vekom šesťdesiatky. Išiel som na penziu a ešte som desať rokov robil na polovičný úväzok na
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rOzhOvOr
Polome. Bolo tam dobré prostredie hore v kopcoch a veľa
známych. Ešte aj potom som chodil občas zastupovať, ale
už ani domáci ma nechceli pustiť. Musel som poslúchať
(smiech).
Obľubujete hory a radi chodievate Pod Jedľovinu na
chatu. Čo pre vás znamená príroda, možno práve tá
varínska?
Varínska príroda pre mňa znamená veľa... lebo to tu priamo ľúbim. Jedľovina je moja láska. Chatu sme stavali v päťdesiatom deviatom. Chodievame tam aj na dlhší čas, keď
tu máme deti a vnúčatá. Je tam všade zeleň a prameň Félix,
akurát mám nachystané fľaše na nabratie. Vždy si tam dobre oddýchneme. Naokolo chatky sú dobrí priatelia, niektorí
z nich sú tam skoro stále, takže stále to tam ako keby niekto stráži. Kdekoľvek človek zájde, do Starhradskej či Kurskej
doliny, alebo Pod Jedľovinu, je tam krásna príroda. Na veľké túry už nie som, ale kam sa dá prísť autom, tak tam hej.
Keď sa ide zo Žiliny do Varína, je radosť pozerať sa na hrebeň Krivánskej Malej Fatry či už v lete, alebo v zime. Rozsutec treba pozerať hneď v Žiline, lebo potom sa už schová.
KIA si to dobre vyšpekulovala, že je v takom krásnom prostredí s horami v pozadí. Vo Varíne som vyrástol a poznám
tu každý kút. Hrávali sme sa na rybníkoch pri Repáňovom
mlyne, to bolo naše rodeo. Vo vrbinách sme stavali búdy
a bunkre, teraz je to tam zdivočené. Vždy sme si vymysleli nejakú zábavu. Dokonca sme hrávali bábkové divadlo.
Bábku sme si urobili z hliny, dali sme to vypáliť a ušili sme
na to handričky.
Aké ste mali za mladých čias záľuby, príp. venovali ste
sa nejakému športu?
Za našich čias sme veľa nešportovali. Chodievali sme sa
kúpať a plávať na Varínku. Často sme lozili po horách. Chodili sme na gymnázium do Žiliny. Keď sme mali prázdniny,
vždy sme sa zobrali traja-štyria a išli niekam na kopce. Na
hrebeni pod Studenou vodou sme mali také miesto, odkiaľ
bolo vidno Kurskú dolinu, tam sme vždy stanovali so Števom Androvičom Pinkom alebo s Jožkom Stehlíkom. Hore
sme si vyniesli všetky veci, ktoré sme potrebovali, niekedy
až na týždeň. Chata pod Suchým už vtedy normálne fungovala, prevádzkoval ju manžel Hanky Akantisovej – pán
Gejza Burčík. Často sme tiež chodievali ako partia do Terchovej, kde sme prenocovali na humne u Cingelov, volali

sme to tam Pod úbočú, no a odtiaľ sme chodili na túry. Nijaké extra športy sme nepestovali. Akurát sme ešte poniže
železničných mostov pri Varínke hrávali volejbal.
Brat Jozef má 99 rokov a drží titul najstaršieho žijúceho Varínčana. Osemnásteho marca sa dožije krásneho
životného jubilea. Ako sa cíti a čo ešte zvládne?
Áno, hneď devätnásteho marca bude mať zasa meniny.
Boli by sme veľmi radi, keby mu to vyšlo minimálne do tej
100-vky. Ešte je čulý, no musí veľa rozmýšľať, lebo si už tak
nepamätá. Sám cupkajúci prejde z izby do kuchyne, kde
väčšinou sedáva. Minulý rok sa mu prihodilo, keď išiel von
na dvor, že spadol a rozbil si ruku. Akurát išla okolo po ulici
pani Pišová, ktorá si ho všimla a krvácajúcu ranu mu ošetrila a zavolala sanitku. Išli sme teda na úrazovku do Žiliny.
Ak Jožka niekto vedie a podopiera, aby sa ho mohol držať
pod pazuchu, tak prejde aj kúsok vonku. Máva aj noviny na
stole, takže niečo s veľkými písmenami si pozrie a prečíta.
Momentálne sa teší z troch detí. Syn Juraj však už
v mladom veku zomrel...
To bola veľká škoda. Hrával v kapele ako bubeník, bol veľmi aktívny a čiperný. Nešťastnou náhodou sa v spánku otrávil oxidom uhoľnatým. Stalo sa to jedenásteho decembra a mal len 25 rokov. Juraj bol ozaj šikovný chlapec. Bolo
nám to veľmi ľúto.
Najstaršia dcéra Helena a najmladšia Katka bývajú v Žiline. Katkini dvaja chalani tu chodievajú aj na bicykloch
pozrieť. No a syn Janko ho opatruje a veľmi svedomito sa
o neho stará. Janko je slobodný, pracoval u štátnych lesov,
kde šoféroval ťažké nákladné kamióny. Svojmu otcovi sa
príkladne venuje. Jožko ma skutočne dar od Boha, že má
takého syna. Do kostola chodievajú na vozíku, aj na cyklistickú časovku sa boli pozrieť, čo tu bola nedávno. Jožko je
taký, že chce ešte všetko vidieť, všade chce byť, keď sa dá.
Celý život pracoval ako dispečer nákladnej dopravy na
vlakovej stanici v Žiline. Mal rád túto prácu?
V tom čase sa to volalo vozopisár. On všetky tie železničné
nákladné súpravy spisoval, evidoval každý pohyb, vonku
bol viac ako vnútri v kancelárii. Dva roky chodil do Martina
na obchodnú školu a potom sa dostal k železnici, vlastne
pokračoval v šľapajach otca. Bavilo ho to a mal to tam rád,
robil tam až do penzie.
Čomu sa venoval vo voľnom čase?
Všetok čas obetoval deťom a rodine. Žili skromne, mali len
jeden zárobok, no po skromnosti im to vždy nejako vyšlo.
Robieval okolo domácnosti a v záhrade pestoval zeleninu
a ovocie. Keď bol Jožko malý, bol taký podkušiteľ, myslím
to v dobrom. So starým otcom po mame – Adamom Androvičom sa radi dobiedzali, poskakoval a vždy sa potom
chichotal. Bol veselý.
Vaši predkovia sa dožili tiež vysokého veku, napríklad
starý otec deväťdesiatich dvoch rokov. Myslíte si, že
máte dlhovekosť v génoch?
Vyzerá to tak, že áno. Aj súrodenci sa dožili vyššieho veku.
Čomu ešte vďačíte za takú dlhú životnú púť?
Stálemu pohybu a aktivite. Vždy sa čosi robilo, behalo
a majstrovalo. Otec bol veľký včelár a rybár. Starali sme sa
o dva včelíny – tridsaťdva rodín. Mali sme tiež takú dielničku, volali sme to varštag. Tam sme sa od detstva na ponku
učili hobľovať, stružlikať a vyrábali sme si aj luky. Získali
sme veľa zručností. Takže pohyb a žiadne veľké zaháľanie
a lenivosť. Človek nemusí ťažko pracovať, len by mal byť
stále v zdravej pohybovej aktivite.
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rOzhOvOr
Ako ste sa stravovali, čo alkohol a cigarety?
Mama gazdiná varievala hlavne z domácich surovín. Mäso
sme kúpili od mäsiarov v dedine. Pamätám si na mäsiara
Neumanna, hore bol Staník a ešte Jozef Williger. Ostatné
potraviny boli väčšinou z dvora. Mali sme roľu oproti Repáňovmu mlynu, robila sa žatva a všetko sa kosilo ručne.
Otec bol taký forhont, bola robota, ale boli to domáce potraviny a vedeli sme, čo jeme. Mali sme dve kravy a dosť
kyslého aj sladkého mlieka. Robili sme tvaroh a ostatné
domáce produkty z dvora. Nikto z nás nefajčil veľa, len
otec fajku a brat Julo trochu pofajčieval. Ja som to skúsil,
keď som mal desať rokov. Za prvej republiky bolo dostať
lacnejšie cigarety Zorky a drahšie Vlasty. Dostal som sa raz
k tej Zorke, skúšal som vo vrbinách fajčiť, povracal som
sa a nikdy som už nefajčil. Mladí chcú všetko oprobovať
(smiech).

Prekáža vám niečo na dnešnej dobe?
Za socializmu bola taká situácia, že sme si museli pestovať
kolektív a správať sa v robote súdržne. Bolo veselo a každý
nejaký sviatok sme oslávili pekne v kolektíve. Terajší systém robí z ľudí samotárov. Každý na vlastnú päsť a zhrabnúť pre seba čím viac. Medzi ľuďmi na pracoviskách už nie
je toľko súdržnosti.
Máte nejaký odkaz Varínčanom?
Nech sa Boha držia, nech sa spolu znášajú a Varín zveľaďujú. Tiež aby si zachovali vieru, ktorá im bola oddávna
zverená.
Touto cestou sa chcem poďakovať p. Petrovi Freundefeldovi
za poskytnutie informácií a podkladov k tomuto rozhovoru.
Juraj Tichý

misiJný kLub
Misijný klub vo Varíne pôsobí od roku 1990. Počas jeho
existencie sa činnosť jeho členov a spôsob podpory misijných staníc menila v závislosti od meniacich sa okolností.
Dnes zahraničné misie podporujú len finančne, a to cez
centrálne misijné združenia, ako sú napríklad Saleziáni
don Bosca, Spoločnosť Božieho Slova (verbisti), Pápežské
misijné diela Bratislava, Mnísi sv. Benedikta z Kláštora Premenenia Pána Sampor a Spoločnosť dcér kresťanskej lás-

ky Nitra. Dlhodobo zbierajú použité známky a upravené
ich posielajú na Pápežské misijné diela. Okrem takýchto
činností sa začali venovať pomoci núdznym i na Slovensku, a to podporou rôznych krízových centier. Misijný
klub vo Varíne pomohol nemalou formou už mnohým
misijným organizáciám a krízovým centrám, preto nie je
ničím zvláštnym, že sa im dostane i spätnej reakcie vo forme vďačných listov.
M.T.
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Jaskyniarsky kLub varín
Ondrej bugáň
*9.4. 1933 31.5.2015
Koncom mája nás nečakane opustil Ondrej Bugáň.
Bol jedným z priekopníkov horolezectva a jaskyniarstva vo Varíne. Spolu s F. Androvičom a I. Cvachom
koncom 50-tých rokov začali skúmať ako prví v Malej Fatre jaskyne a priepasti pod Malým Kriváňom
a v masíve Stratenca. Neskôr pokračovali pod vedením známeho geomorfológa Ľ. V. Prikryla ako speleologický krúžok pri Považskom múzeu v Žiline. Ondrej
sa aj neskôr ako pracovník ochrany prírody zaoberal
ochranou a prieskumom jaskýň v Malej Fatre. Bol jedným z hlavných aktérov vybudovania uzáveru Kryštálovej jaskyne pod Malým Rozsutcom. V rámci Slovenska absolvoval zostupy do priepasti Brázda a Silická
ľadnica, ktoré aj dnes patria medzi tie náročnejšie.
Bol aj pri prieskume známych Kraľovianskych jaskýň.
V rámci jaskyniarskeho týždňa v Štefanovej v roku
1970 sa zúčastnil zameriavania Krivánskej priepasti
hlbokej v tej dobe cca 50 m. Aj v pokročilom veku sa
neustále zaujímal o náš súčasný prieskum v Stratenci
a pod Malým Kriváňom. Za svoju činnosť pri prieskume jaskýň v Malej Fatre bol v roku 2010 ocenený čestným uznaním Slovenskej speleologickej spoločnosti.
Patril medzi uznávaných znalcov prírody v Malej
Fatre. Jeho činnosť ako ochrancu prírody, jaskyniara a horolezca si zaslúži podrobnejšie spracovanie,
v niektorom ďalšom čísle Varínčana. Spolu s Ferom
Androvičom a Ivanom Cvachom položili základy speleologickej tradície vo Varíne. Ich pokračovateľom je
v súčasnosti Jaskyniarsky klub Varín.
Česť jeho pamiatke!
Za jaskyniarov z Varína Pavol Cvacho

LukOstreLci
V dňoch 27.6. – 28.6.2015 sa uskutočnili Medzinárodné majstrovstvá Slovenska
v SD lukostreľbe v Podvišňovom. Zúčastnilo sa ho mnoho pretekárov zo Slovenska,
ako aj zo zahraničia. Medzi nimi mali široké
zastúpenie aj varínski lukostrelci. Podujatie
prebiehalo 2 dni, v sobotu a v nedeľu. V sobotu pretekali všetci lukostrelci, v nedeľu
už len juniori a dospelí. Nám ako oddielu
sa darilo v oba dni.
V kategórii detí sa majstrami Slovenska
pre rok 2015 stali: Tomáš Olbert (1. miesto
chlapci TRRB), Zuzana Gulášová (1. miesto
dievčatá TRRB), Martin Kysela (1. miesto
chlapci TRLB), Ladislav Piroha (1. miesto
senior TRRB).
Pre varínsku lukostreľbu je to veľký úspech,
veď mať štyroch majstrov Slovenska sa nepodarilo žiadnemu klubu. Chcel by som sa
poďakovať všetkým za vzornú reprezentáciu a popriať našim lukostrelcom, aby aj
naďalej robili dobré meno našej obci.
Jozef Ďugel

T. Olbert a Z. Gulášová s trénerom J. Ďuglom
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triedenie OdPadu
Pokračovanie príspevku o triedení odpadov
Ďalšou skupinou nebezpečných odpadov sú prenosné
batérie a akumulátory. Batéria, akumulátor, čiže elektrochemický článok je chemický zdroj elektrického napätia.
Sústavu dvoch alebo viacerých elektrochemických článkov, ktoré sú vzájomne prepojené, delíme na primárne
(čo sú batérie a sú určené na jedno vybitie a existujú
v rôznych veľkostiach s rôznou kapacitou) a na sekundárne (sú to akumulátory, ktoré možno použiť viac krát
vzhľadom na schopnosť akumulovať elektrickú energiu
opätovným nabíjaním.) Typy batérií a akumulátorov:
veľký monočlánok, malý monočlánok, tužkový a mikrotužkový monočlánok, 4,5V plochá batéria, 9V batéria,
akumulátory z notebookov a mobilných telefónov, čiže
sady batérií alebo akumulátorov a iné, ktoré sú určené na
napájanie prenosných elektrických spotrebičov a mobilných elektrozariadení (mobilné telefóny, prenosné počítače (notebook), fotoaparáty, kamery, akumulátorové vŕtačky, ručné počítače (PDA), vysielačky, navigácie (GPS),
záložné zdroje, hračky a pod.), ručných svietidiel (baterky), ďalej gombíkové batérie (do hodiniek, kalkulačiek,
načúvacích prístrojov). Vyradené batérie a akumulátory
(všeobecne pod názvom prenosné batérie), ktoré sa stanú odpadom (t. z. vecou, ktorej sa chceme alebo potrebujeme zbaviť), určite nepatria do smetného koša, pretože obsahujú škodlivé látky (ťažké kovy - nikel, kadmium,
lítium, zinok, ale aj kyselinu sírovú, hydroxid draselný,
salmiak a tiež striebro a meď) a sú nebezpečné ako pre
ľudí tak aj pre dôležité zložky životného prostredia (voda,
pôda, vzduch) a preto sa musia zbierať oddelene od ostatných odpadov. Pri tom všetkom použité prenosné batérie predstavujú aj zaujímavý zdroj druhotných surovín,
predovšetkým kovov, a teda ich riadeným stiahnutím
z obehu po skončení životnosti a následnou recykláciou
sa šetria prírodné zdroje. Tento odpad môžete odovzdať
v elektropredajniach, v niektorých menších predajniach
alebo v prevádzkach obchodných reťazcov. V obci Varín
je možnosť takýto odpad priniesť aj na obecný úrad, kde
sa vo vstupnej chodbe nachádza nádoba E-Box, ktorá obsahuje oddelené časti - zvlášť na zber drobného elektroodpadu a zvlášť na zber prenosných batérií.
Obr. príklad typov batérií, označenie na výrobkoch, že
nepatria do koša alebo zbernej nádoby na komunálny
odpad a zberná nádoba E-box na obecnom úrade:

Ukážka spôsobu zberu v domácnostiach – do vyhradeného plastového vrecka, do prázdnej PET fľaše, do zatváracej nepotrebnej nádoby:

Takto nazbieraný odpad odovzdajte na horeuvedených
zberných miestach – elektropredajne, obchodné reťazce
alebo na Obecnom úrade vo Varíne alebo v deň zberu nebezpečných odpadov v obci.
Nedovoľte deťom hrať sa s batériami, neukladajte batérie
a akumulátory do nádoby na triedený odpad alebo zmesový komunálny odpad a určite ho nevyhadzujte v prírode:

Automobilové batérie (autobatérie) alebo akumulátory
sú potrebné pri prerušení dodávky zo siete, napríklad
v záložných zdrojoch alebo ako zdroj elektriny v automobile, kde sa používa na štartovanie motorového vozidla
a jeho osvetlenie. V automobiloch sa používajú olovené
akumulátory (autobatérie). Životnosť autobatérie je rôzna a závisí od frekvencie jazdenia a starostlivosti o ňu.
V stave nepoužiteľnosti sa stáva odpadom. Na autobatériách sa nachádzajú informačné značky, ktoré informujú
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triedenie OdPadu

rePasOvaná tatra

používateľa o tom, že sa v batérii nachádza o. i. olovo, že
nepatrí do zbernej nádoby a je recyklovateľný. Je veľmi
dôležité dodržiavať bezpečnostné predpisy počas používania batérii a akumulátorov, ale aj po ich dožití! Nikdy
sa nesnažte rozoberať batérie a akumulátory. Môže dôjsť
k vážnemu poraneniu a úniku nebezpečných látok do
dôležitých zložiek životného prostredia. Obr. príklad autobatérie, upozornenie na jej nerozoberanie a označenie
recyklácie výrobku (resp. odpadu).
Pri správnom spôsobe nakladania s vytriedenými batéria-

S príchodom repasovanej Tatry do nášho zboru, sa nás
mnoho ľudí pýta, čo všetko sa zmenilo na pôvodnej verzii. Dovoľte, aby som Vám v stručnosti opísal pôvodné
vozidlo a rozdiel po repase. Cisternová automobilová
striekačka CAS 32-TATRA 148 sa svojou koncepciou radí
medzi ťažké hasičské automobily, určené k haseniu vodou a penou v pokoji alebo počas jazdy. Dá sa použiť všade tam, kde je vysoké riziko požiarneho nebezpečenstva.
Veľký objem nádrže hasebných látok a vysoký výkon čerpacieho zariadenia, sú predpokladom rýchlej lokalizácie
a zároveň likvidácie požiarov aj pri sťažených podmienkach. Pre svoje parametre je dobre využiteľné pri doprave vody na veľké vzdialenosti. Toto vozidlo patrí ešte stále k najrozšírenejším v službách hasičov na Slovensku. Má
kvalitné jazdné vlastnosti aj v sťaženom teréne. Pohonná jednotka umožňuje stály pohon všetkých kolies 6x6.
Označenie: CAS – cisternová automobilová striekačka, 32
– výkon čerpadla 3 200 l/min, T 148 PP5 – typ podvozku.
Technické údaje: rozmery: dĺžka 8 670 mm, šírka
2 500 mm, výška 3 000 mm, svetlosť 325 mm. Hmotnosť: pohotovostná 11 210 kg, užitočná 7 320 kg, celková
18 530 kg. Posádka: 1+2. Motor: vznetový, štvortaktný,
vzduchom chladený, 8-valcový s priamym vstrekovaním,
s uložením 4 valcov vo dvoch radách do „V“ s rozvodom
OHC, výkon 132 kW pri 2 000 ot./min.
Čerpacie zariadenie: radiálne odstredivé dvojstupňové čerpadlo. Výveva: na spálené plyny. Výkon čerpadla:
3 200 l/min z vlastnej nádrže pri tlaku 0,8 MPa, 2000 l min
z vodného zdroja pri tlaku 0,8 MPa, maximálna sacia výška 1,5 m o priemere 110mm hadice. Nádrže: Na vodu
6 000 l, na penidlo 600 l. Ostatné technické údaje: Max.
rýchlosť 85 km/hod pri spotrebe paliva 42 l/ 100km.
Spotreba pri výkone čerpadla 17 l nafty za hodinu.
Našej Tatre sa po repase nezmenilo veľa technických parametrov. Motor dostal generálnu opravu a momentálne
sa zabieha a jeho výkon sa zvýšil na 148,6 kW. Znížila sa
maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla z pôvodných
85km/hod na 72km/hod. Vozidlo dostalo nový náter
a v kabíne vodiča pribudli držiaky na kyslíkové fľaše, preto sa vymontovala opierka pre spolujazdcov. Na streche
sa umiestnila nová záblesková rampa modrej farby, reproduktor sirény a reproduktor pre hlasenie. V prednej
maske dve výstražné LED svetla modrej farby. Nadstavbu tvorí novučičká cisterna. Po stranách vľavo aj vpravo
sú umiestnene schránky pre príslušenstvo. Bočné otvory skriniek sú zakryté hliníkovými roletkami s madlami
a zámkom. Zo zadnej strany je taktiež namontovaná roletka, ktorá zakrýva skriňu s prietokovým navijakom. Obsah cisterny sa zmenil na 6600 litrov vody a ubudla nádrž
na penidlo. Na čerpacom zariadení sa v technických parametroch zmenilo len jeho ovládanie, ku ktorému pribudla elektronika.
Katarína Ondrušová

mi a akumulátormi tieto neskončia na skládkach odpadov, neskončia voľne pohodené v prírode a neskončia na
dnách oceánov. Čakajú na nich spoločnosti pôsobiace na
Slovensku, ktoré zabezpečia ich maximálne environmentálne zhodnotenie. (Obec odovzdáva nebezpečný odpad
zmluvnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje v obci nakladanie s komunálnymi odpadmi, a táto ich ďalej odovzdáva
spoločnostiam, ktoré zabezpečujú ich recykláciu alebo
ekologické=environmentálne zneškodnenie). Správnym
triedením nebudete ohrozovať svoje zdravie, zdravie
Vašich detí, zdravie ostatných obyvateľov a nebudete
ovplyvňovať ani životné prostredie. Ďakujeme, že správne triedite.
(Zdroj internet)
Obec, každý rok v jarnom a jesennom období robí zber
nebezpečných odpadov a odpadov obsahujúcich škodliviny, kedy sa každý občan môže legálne a zadarmo zbaviť
nebezpečných odpadov alebo odpadov obsahujúcich
škodliviny. Od Vás požadujeme to, aby ste nebezpečný
odpad dopravili alebo priniesli na zberné miesto oznámené prostredníctvom obecného rozhlasu alebo na internetovej stránke obce www.varin.sk. Záujemcov o zasielanie oznamov, formou SMS správy alebo emailom,
informujeme aj týmto spôsobom a to priamo do Vášho
mobilného telefónu alebo emailovej pošty.)
Pokračovanie nabudúce
Pripravila Zuzana Salátová

Repasovaná Tatra pred požiarnou zbrojnicou
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úsPech futbaListOv

Futbalisti TJ FATRAN VARÍN premenili sen na skutočnosť. Zahrať si proti ŠK Slovan Bratislava je snom každého mladého futbalistu, respektíve každej malej TJ. Táto veta rezonovala ihneď po vyžrebovaní Slovnaft Cup-u, do ktorého naše
mužstvo prihlásil tréner Mário Kubík. Po víťazstve 4:2 nad MŠK Kysucké Nové Mesto na pokutové kopy, v riadnom
hracom čase 0:0, TJ FATRAN Varín privíta v II. kole Slovnaft Cup-u majestátny ŠK Slovan Bratislava. Že zdoláme MŠK
Kysucké Nové Mesto, sme tak trošku aj verili (po dobrých výkonoch v samotnej súťaži). Ďakujeme našim futbalistom,
ktorí sú vzorom pre našu mladú generáciu. To, v čo sme tajne tak dúfali, sa splnilo. Máme doma SLOVAN – na tom už
nikto nič nezmení. Ešte raz ďakujeme a zároveň prajeme úspešný vstup do V. ligy.
M.W.

POzdrav zO skautskéhO tábOra v chLebniciach
Mŕtvy ovad je dobrý ovad – práve takto znelo jedno
z hlavných hesiel tohtoročného skautského tábora, ktorý
sa konal v dňoch 20. – 29. júla. Samotné plánovanie tábora začalo už vo februári, kedy sa po dôkladných poradách
a minuloročných skúsenostiach rozhodlo, že sa jeho termín posunie z augusta na júl a lokalizácia sa presunula
z neďalekej Hornej Tižiny do malebnej horskej dedinky
v okrese Dolný Kubín s názvom Chlebnice.

Skauti pri opekačke
Druhého ročníka skautského tábora sa zúčastnilo 36 detí
od 5 do 19 rokov a 7 dospelí, ktorí na mladých skautov
dozerali. 152. zbor Javorov z Varína sa skladá z dvoch
oddielov – chlapčenský oddiel tvorí 1 družina s názvom
Rysy a dievčenský oddiel tvoria 4 družiny s názvami Mimoni, Kvapky, Zebričky a Vĺčatá. Každá družina mala v
Chlebniciach svojho zástupcu, niektoré družiny boli zastúpené viac, iné menej.
Tohtoročný tábor sa niesol v duchu Robinsona Crusoa,
ktorý stroskotal na ostrove Beznádeje. Tieňové divadlo,
ktorým tábor začal, znázorňoval jeho život od narodenia
až po stroskotanie. Skauti Robinsonovi pomáhali dostať
sa z pustého miesta späť do civilizácie, stavali mu v lese
príbytky, pomáhali mu a ochránili ho pred Krakenom,
bájnym obrím hlavonožcom. Program si pripravili staršie skautky z družiny Mimoňov spolu so staršími skautmi
z oddielu chlapcov.
Denný režim tábora bol naozaj pestrý. Každý deň sa

začínal budíčkom ráno o siedmej hodine, kedy poverení skauti vyzváňali na nájdený kravský zvonec, až kým
všetkých nepobudili. Následne prebiehal nástup na rozcvičku, ktorá spočívala z behu a z rozhýbania si celého
tela. Ako nám potvrdila jedna z vedúcich, pre neskúsených skautov bola i ranná rozcvička veľmi náročná. Po
rozcvičke nasledoval čas určený na osobnú hygienu. Tu
nemožno nespomenúť (pre mnohých z nás – neskautov)
zvláštne zariadenie, alebo skôr miesto (vykopaná jama v
zemi) s názvom „pľuvadlo“, ktoré zabezpečovalo, aby sa
vypľúvaná zubná pasta po umytí zubov nepovaľovala po
celom tábore, ale koncentrovala sa na jednom mieste.
Po rannej hygiene nasledoval dôležitý bod programu –
nástup, ktorý má charakteristický slávnostný ráz. Skauti si
oblečú skautské košele a šatky, slávnostne sa vztýči vlajka
a zaspieva sa skautská hymna. Následne sa určí zamestnanie dňa, organizačne sa zhrnú nočné stráže, hlásenia
prípadných zranení a podobne.
Po skončení nástupu nasledujú raňajky a po nich konkrétny program dňa. Ten sa mení a prispôsobuje podľa
okolností, ako je napríklad počasie. Program dňa je rozvrhnutý tak, aby v ňom bola zastúpená aj disciplína, poriadok, no rovnako i zábava a voľný čas. Skauti sa naučia
počas dňa tvrdosti, odolnosti i láskavosti. Vychádzajúc z
myšlienok samotného zakladateľa skautingu, aj na tomto
tábore všetko pramenilo i ústilo v modlitbe, ktorá všetky
aktivity predchádzala, sprevádzala i završovala.
Na rozdiel od predchádzajúceho prvého ročníka, ktorý sa
zapísal ako upršaný, na tento ročník skautského tábora sa
určite bude pamätať aj vďaka extrémnym teplotám počas
dňa a hojnému počtu otravného hmyzu, ktorý skautov
veru riadne potrápil. Táborníci boli pri plnení úloh rozdelení na základe náhodného ťahania lístočkov do štyroch
skupín – Inkognito, Odvážni bojkovia, Migranti a Jednotky.
A ak si niekto myslel, že na skautskom tábore v prírode
sa neupratuje, opak je pravdou. Napnutá deka, pozametaná podlaha, vyvetraný spacák, uložené veci na poličke
do tzv. „komínkov“ a kvetinky v stane – to sú len niektoré
z kritérií, ktoré nekompromisná vedúca Lucka denne kontrolovala a bodovala. Podľa výpovedí samotných skautov
a ich rodičov sme zistili, že deti si na tábore upratovali
viac ako doma. Skauti spali v dvojmiestnych stanoch
s podsadami. Hoci je zvykom, že oddiel chlapcov a oddiel
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POzdrav zO skautskéhO tábOra v chLebniciach
dievčat si robievajú svoje tábory oddelene, z minulých
čias je vo Varíne zaužívané, že tábor oboch oddielov bol
spoločný, avšak nocľah bol vždy oddelený.
Počas desiatich dní v Chlebniciach mali skauti možnosť
absolvovať i tzv. výzvy. Za ich úspešné splnenie mohli
získať na svoju skautskú košeľu nášivku s pre skautov
všeobecne známym symbolom, podľa ktorého ostatní

stížnych výziev sú „Tri orlie perá“ – tie skaut získa, ak počas 72 hodín zvládne – prvých 24 hodín nejesť, druhých
24 hodín mlčať a tretích 24 hodín byť odlúčený od všetkých ľudí, čiže zdržovať sa v samote mimo tábora. Všetky
tieto výzvy sú ladené s účelom formovania určitej zdravej
tvrdosti a odolnosti, ktorú je potom možné zužitkovať v
bežnom živote.
Večerný program spočíval z večere, osobnej hygieny, pri
ktorej sa využíval dômyselný sprchový pumpovací systém
a slávnostného nástupu. Pri ňom skauti zhrnuli uplynulý
deň, zvesili vlajku a zaspievali skautskú hymnu. Z aktivít,
ktoré ale neboli na dennom poriadku sa skautom najviac
páčil boj o palicu a blatová vojna.
Chcieť popísať dopodrobna desať bohatých dní na tohtoročnom skautskom tábore by bola nereálna méta, a tak
vám neostáva nič iné, iba sa uspokojiť s týmto stručným
zhrnutím. Koho by však viac zaujímalo, čo ďalšie sa v
Chlebniciach dialo a o čom vlastne skauting je, skúste si
odchytiť niektorého z našich mladých skautov. Oni vám
určite veľmi radi o svojom krásnom tábore porozprávajú.
S Monikou Halúskovou a skautami z tábora sa rozprával
Michal Tichý

poznajú, že nositeľ nášivky absolvoval nejakú konkrétnu
výzvu. Jedna z výziev určená pre mladších skautov nesie názov „12 hodín na jednom mieste“ a ako už vyplýva z názvu, úlohou je vydržať 12 hodín na priestranstve
s rozlohou 4 m2. Pre starších skautov bola určená výzva
„24 hodín na strome“, ktorá, ako sa dá vydedukovať z jej
názvu, spočívala z podmienky stráviť 24 hodín vo vopred
pripravenom prístrešku na strome bez dotyku so zemou.
Výzva „40 hodín nespať“ bola jedna z najčastejšie zvolených. „Gazelie nohy a vlčí dych“ je výzva, ktorú úspešne
absolvuje ten, kto počas deväťdesiatich po sebe nasledujúcich dní odbehá 45 dní bez zastavenia aspoň pol hodiny po nejakom náročnejšom teréne. Výzva zameraná na
výdrž, odvahu a orientáciu je „Nočný výsadok“, pri ktorom
je skaut so zaviazanými očami v noci vyvezený cca. 15 kilometrov od tábora a jeho úlohou je sa vrátiť späť. Zaujímavou výzvou sú „Bosé nohy“, ktorú keď skaut plní, musí
počas troch dní všetko vykonávať naboso. Jednou z pre-

Blatová vojna

čerebľa Pestrá

Čerebľa pestrá je drobná kaprovitá rybka, ktorá na našom
území žila odnepamäti v obrovskom počte v čistých potokoch, riečkach a niekedy i stojatých vodách. Znečistenie vôd a regulácia tokov ju miestami úplne vyhubili a na
ďalších lokalitách skôr len prežívala. Zlepšovanie kvali-

ty vody v posledných rokoch sa prejavuje i vzostupom
počtu týchto rýb. Pokiaľ sa s ňou stretneme, nie je ťažké
ju poznať. I mimo obdobie neresu si zachováva pestré
sfarbenie. Na svetlom podklade bokov pokrytých veľmi
malými šupinami sú rôzne tvarované hnedavé škvrny
tvoriace obvykle dlhú radu tiahnucu sa po celej dĺžke
tela. V dobe neresu sa u samcov objavia žiarivo sfarbené
zelené, červené a čierne plochy a na hlave im vyrastá výrazná trecia vyrážka. Kedysi bola čerebľa hojným druhom
bežným v potrave pstruhov, dnes má skôr bioindikačný
význam. Nie je vyslovene vzácna, ale ešte počiatkom 20.
storočia bola mnohonásobne hojnejšia. Snaha o obnovenie stavov tejto pohľadnej rybky ale zatiaľ prináša len
skromné výsledky. Asi najväčším prínosom v tomto smere by bola revitalizácia tokov poškodených nezmyselnými reguláciami koryta.
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taJnička
Pomôcky:
iter, ameta,
Talos, Asen,
tar, en, Do,

Napádaj

Fúkal perami

Javor
(odb.)

Muži,
po anglicky

Hlas hada

Cesta

(lek.)

Automobil

Morská
sasanka

VYLÚŠTENÝ TEXT TAJNIČKY POŠLITE ALEBO ODOVZDAJTE DO
20. SEPTEMBRA 2015 NA ADRESU REDAKCIE ALEBO POŠLITE
MAILOM NA ADRESU: varincan@varin.sk
NEZABUDNITE UVIESŤ SVOJE MENO A ADRESU.

4. časť
tajničky

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 5€

Výherca z čísla 6/2015:
Mária Janíčková

Dali ako dar

1. časť
tajničky

Otcova
sestra

Americ.bahniak. vták
Nemocničné
oddelenie

Ľadovcový
kotol (geol.)

Myšlienka: Diplomacia je poslať niekoho „do kelu“
takým...
(záver je v tajničke)

Autor:
Jozef Blaho

Filmový mimozemšťan

Rakúska
rieka

Na spoločný
účet (obch.)

Skratka ulice

6. časť
tajničky

Stará čínska
flauta

Aréna,
po nemecky

Telovýchovná jednota

Udiviť,
po anglicky

Popevok

Týčila sa
(kniž.)

5. časť
tajničky

Elektrónvolt
(zn.)

Meno Adely

Verejná reč
Postavili sa
Válov
(hovor.)
Stroj na hnetenie

Čalúnená
časť nábytku

Tiež

Pravoslávny
obraz

Melódia,
nápev

Blanokrídly
hmyz

Predložka

Ženské meno

Tu máš

Smerovalo
(kniž.)

Bľabotal

Kameň

Nalievaj

Snívali
(kniž.)

Jedovatá
huba

Predmet
na spínanie

Zvratné
zámeno

Ometlo

Pás poľa
(hovor.)

Pridal
korenie

Rieka
v Poľsku

Medený obor
z Kréty

Predplatiteľ
tlače

Dodiahol zisk
Malý záliv
Lámala
Robila balíky
Maďarské
jazero

Cudzopasná
rastlina

Varínčan

7. časť
tajničky

Rozrýval

Planétka

Zakaukazský
ľud. Nástroj

Ťaví kríženec

2. časť
tajničky

Jazero
v Mali

Sodík (zn.)

Hmla, opar

Francúzsky
herec

Lepidlo

Pníky

Obruba

Meno Jozefa

Solmizačná
slabika

Pošľahal

3. časť
tajničky

V, vnútri
(lek.)

Rímskych
1001

Bulharský
panovnícky
rod

Alebo,
po rusky

Orientálne
knieža

Jelenice

Sekal

Meno Emílie
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chLieb náŠ každOdenný

V poslednom období cestou z práce často zaznamenávam v okolí školskej jedálne po chodníku a ceste porozbíjané a vyliate jogurty, popučené pomaranče, banány či jablká. Tento neporiadok sa nedá prehliadnuť.
Každému, kto ide touto cestou je jasné, že tieto potraviny dostali žiaci pri obede v školskej jedálni. Väčšina
našich detí zrejme nikdy nehladovala, ani sa nezamýšľa nad tým, že niekde vo svete zomierajú denne deti
práve preto, že sú hladné.
Plytvanie potravinami – polovica svetovej produkcie
končí v koši
O vyhadzovaní nedojedeného jedla do košov nám hovorili
už ako malým deťom, ale človek musí asi spoznať ozajstný hlad na vlastnej koži, aby si uvedomil, čoho sa každodenným plytvaním potravinami dopúšťa. Celosvetové
štatistiky hladu sú nemilosrdné, desivé a pritom tony jedla
končia medzi odpadkami. Podľa FAO (Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo spadajúca pod OSN), sa až 40 %
všetkého jedla vyprodukovaného v USA vlani nezjedlo!
V Európe zase v košoch končí zhruba 100 miliónov ton
potravín. Iná štatistika hovorí o presnej polovici nevyužitého jedla vyrobeného pre našu spotrebu. Na druhej strane nemá čo dať do úst takmer miliarda ľudí. Každý siedmy
človek na Zemi vie, čo znamená hlad. Najnovšie výskumy
ukazujú, že 52,5% všetkých detských úmrtí na svete má na
svedomí podvýživa. Každých 5 sekúnd zomrie na následky
hladu jedno dieťa. Pritom na nasýtenie školopovinného
dieťaťa v rozvojovej krajine stačí len 19 centov denne.
Rozšírenie hladu vo svete
Hlad vo svete vždy bol, je a pravdepodobne v nejakom
rozsahu aj vždy bude. Je to globálny problém, ktorý je veľmi ťažko riešiteľný. Sú územia, ktoré mu podliehajú viac,
iné menej alebo skoro vôbec. Zraniteľnosť obyvateľstva
hladom je na Zemi rôzna, no najzraniteľnejšie skupiny žijú
v rozvojových krajinách. Medzi hlavné problémy sveta a
medzinárodného zdravotníctva za ostatné desaťročia
patrí hlad a podvýživa. Hlad je najrizikovejším faktorom,
ktorý ovplyvňuje zdravie ľudí. Hlad zabije ročne viac ľudí
ako AIDS, malária a tuberkulóza dohromady. Jeden zo
siedmych ľudí na svete ide spať každý deň hladný. Jedno
zo štyroch detí v rozvojových krajinách má podváhu. Na
svete je viac hladných ľudí ako je súčet populácie USA,
Kanady a Európskej únie. Ľudia, ktorí trpia hladom pri náhlych katastrofách, tvoria len 8 % z celkového počtu ľudí
trpiacich hladom a podvýživou. Každodenná nedostatočná výživa a z toho vyplývajúca podvýživa je menej viditeľnou formou hladu. Ale ovplyvňuje oveľa viac ľudí, od
miest v Indonézii , Kambodži až po horské dediny v Nepále
a Bolívii. Na týchto miestach je hlad viac, než len prázdny
žalúdok. Tri štvrtiny zo všetkých hladujúcich ľudí na svete,
žije na vidieku, prevažne v Ázii, Afrike a Latinskej

Amerike. Až 75 % z hladujúcich v rozvojových krajinách
sú farmárske rodiny, ktoré prežívajú na okrajových poliach
často ohrozovaných nepriaznivými klimatickými podmienkami, väčšinou nie sú vlastníkmi pôdy. Z toho okolo 10 % je závislých na pastierstve, rybolove či lesníctve.
Zvyšných 25 % ľudí trpiacich hladom žije v perifériách veľkomiest v rozvojových krajinách, kde počet chudobných
a hladných rapídne narastá úmerne zvyšujúcej sa urbanizácii. Asi najhoršia situácia vládne v subsaharskej Afrike,
kde sa extrémna chudoba a hlad kombinuje s pandémiou
HIV a tradičnými tropickými infekciami a ochoreniami. Afriku tvorí vyše 60 štátov a závislých území, väčšina z nich
sú krajiny rozvojové a trpiace extrémnou chudobou. Nedostatok potravín je významným javom na väčšine územia
tohto kontinentu. Bielkovinová podvýživa, nedostatok prijímaných živín, infekčné ochorenia, tuberkulóza a malária
prevládajú hlavne v subsaharskej Afrike, kým civilizačné
choroby (obezita) ohrozujú viac vyspelé a zdravšie oblasti
južnej a severnej Afriky. Chronický hladomor vidieť v Sudáne, Etiópii, severnej Keni, Libérii a štátoch Sahelu. Druhým
najohrozenejším kontinentom je Ázia s absolútne najvyšším počtom hladujúcich a podvyživených. V permanentnom stave hladu je vysoký počet obyvateľov Číny, Indie,
Kambodže, Bangladéša, Severnej Kórey, Pakistanu a pod.
Na Zemi by bol dostatok potravín pre zdravý a plnohodnotný život všetkých jej obyvateľov v prípade ich rovnomerného rozdelenia a spravodlivej distribúcie. Dokonca
potenciál Zeme je ešte väčší. Napriek tomu, vo viacerých
regiónoch Zeme je hlad veľkým problémom.
Hlavné príčiny existencie hladu
Prírodné hrozby a klimatické zmeny (ohrozené sú najmä
tropické oblasti s výskytom hurikánov, tornád, tajfúnov
a monzúnov, na druhej strane regióny trpiace nedostatkom zrážok)
• nerovnomerná produkcia potravín vo svete (dominancia
produkcie v rozvinutých regiónoch, rozvojové krajiny sa
často zameriavajú na vývozné komodity, ktoré prinášajú
zisk pre malú skupinu podnikateľov a obyvateľstva)
• chudoba v jednotlivých regiónoch (nedostatočné pracovné príležitosti a ich regionálne nevyvážená distribúcia)
• agresívny medzinárodný obchod, ceny potravín a ich
fluktuácia (silný vplyv nadnárodných spoločností a finančných zámerov záujmových skupín)
• vojnové konflikty (v regiónoch s etnicky, nábožensky
a sociálne veľmi rôznorodou skladbou obyvateľstva)
K zníženiu nehospodárneho nakladania s potravinami
by pomohla aj väčšia sebadisciplína každého jedného
z nás. Ľudia by mali nakupovať veci na základe určitého plánu. To znamená, že by si mali robiť nákupný
zoznam, ktorého by sa držali. Tým by odpadla časť
zbytočných nákupov. A čo sa týka našich detí a ich zodpovednému prístupu k jedlu... Viesť ich už od malička
k tomu, aby neplytvali jedlom a potravinami. Potom
by sa nestalo to, že desiata skončí v škole v koši, alebo
jogurt či ovocie zo školskej jedálne na ulici.
Spracovala: Mgr. Alena Badurová
Použité zdroje:
Mydlová A., Tolmáči L. 2013 : Hlad vo svete a jeho príčiny,
http://www.aktuality.sk/clanok/262338/plytvanie-potravin-to-je-fenomen-dnesnej-doby/
http://www.teraz.sk/zahranicie/hladom-vo-svete-trpi-870-milionov-lud/24817-clanok.html
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fOtOhádanka
Uhádnite, za aký dlhý čas možno urobiť takýto neporiadok? (správna odpoveď: od štvrtka do nedele, t. j. 4 dni)
Takáto hrôza a hanba sa opakuje každý týždeň. A to sa pôvodcovia odpadov, ktorým sú kontajnery na ukladanie
zmesových komunálnych odpadov a vytriedených odpadov určené ohradzujú, že za čo majú platiť poplatok, keď tu
odpad netvoria a dokonca tí, ktorí ukladajú odpad okolo kontajnerov tvrdia, že oni triediť nemusia! (Odpad skutočne
nie je vytriedený). Veľmi sa mýlia. Česť výnimkám. (Alebo obec likviduje odpady z iných obcí, pretože ich nevedia,
nechcú zlikvidovať, lebo je to finančne náročné?)

Takto to vyzerá na niektorých miestach vo Varíne

Je na čase, aby obec razantne riešila pôvodcov čiernych skládok a vandalizmu v našej obci.
Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať
v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. Všeobecne záväzné nariadenie obce Varín č. 12/2012 o odpadoch
v § 2 určuje spôsob a miesta na ukladanie odpadov. Obec upozorňuje pôvodcov odpadov, ktorí uložia alebo ponechajú odpady na inom mieste ako na mieste na to určenom obcou, že porušujú zákaz podľa ustanovenia § 18 ods. 4 písm.
a) zákona 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, čo sa klasifikuje ako dopustenie sa priestupku podľa
§ 80 ods. 1 písm. b) zák. č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov za čo možno uložiť pokutu do 165, 96 eura podľa § 80 ods. 2 písm. a) zák. č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dokonca ak nariadenie poruší právnická osoba alebo fyzická osoba
oprávnená na podnikanie obec môže uložiť pokutu do 6638 eur. Možno je takéto upozornenie pre neporiadnikov
smiešne, no aj „na psa príde mráz a potom sa aj majster tesár utne“.
Zuzana Salátová, foto: M.W.
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