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ČISTÁ OBEC – SPOKOJNEJŠÍ OBČANIA

K ďalším novým technickým zariadeniam, ktoré obec vlastní a ktoré slúžia všetkým občanom, pribudlo čistiace zariadenie – mobilný zametač Kärcher. Obec Varín v spolupráci s KIA Motors Slovakia a Nadáciou PONTIS vypracovala
projekt zameraný na čistotu obce. Z uvedeného projektu
obec dostala 7 000,- €. V elektronickom trhovisku bol vysúťažený čistiaci stroj značky Kärcher v celkovej hodnote 15
455,- €. Zostatok z uvedenej ceny, t. j. 8 455,- € platí obec
z vlastných ušetrených finančných prostriedkov so súhla-

som Obecného zastupiteľstva.
Benzínový zametací stroj s odsávaním je vybavený zametačom a rotujúcimi kefami. Má nízke prevádzkové náklady
a dlhú životnosť jednotlivých komponentov. Je určený na
čistenie vonkajších a tiež vnútorných plôch. Stroj disponuje jedným miestom pre vodiča. V obci ho využijeme na čistenie všetkých komunikácií, chodníkov, parku a námestia.
Bude slúžiť ku spokojnosti občanov Varína.
M.W.

Varínčan
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Zosobášili sa:

  Narodili sa:
Larisa Sabolová
Adela Mahútová
Martin Látečka
Dominik Cabadaj
Nina Chovancová

Naši jubilanti:

Ján Poláček a Dominika Jozefčiaková
Ján Dávidík a Veronika Ďuríčková
Peter Dunaj a Zuzana Korenčiaková
Jaroslav Turský a Mária Zákopčanová
Marián Frnčo a Eva Pavlíková
Jozef Vrábel a Veronika Toholová
Martin Ďurnek a Zuzana Repáňová

01.08.2015
08.08.2015
08.08.2015
15.08.2015
15.08.2015
15.08.2015
15.08.2015

V septembri narodeniny oslavujú:
Zachar Štefan
Stráska Štefánia
Fitošová Elena
Ing. Kováč Václav
Cvachová Angela
Salát Pavel
Ing. Toma František
Lőrincová Emília
Pinčiarová Kornélia
Bellamy Ján
Komačka Ladislav
Kysela Viliam
Tlacháčová Anna
Ing. Blaho Jozef
Kvačkaj Igor
Vrábľová Angela
Janíček Jozef

82
82
81
81
78
76
75
75
75
75
75
74
73
73
72
72
71

Opustila nás:
Oľga Bohačiaková

* 15.02.1949

28.07.2015

V auguste narodeniny oslávili:
Hrivová Anna
Hudecová Emília
Smolková Helena
Gábor Ján
Repáňová Anna
Zimenová Mária
Fogada Štefan
Zimenová Margita
Janošek František
MUDr. Martineková Rozália
Badura Vladimír
Orčová Mária
Vojteková Pavlína
Cvachová Mária
Bordáč Viliam

78
77
77
77
77
76
75
75
73
72
72
70
70
70
70

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

POZVÁNKA
Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, Krajská rada KSS v Žiline a Národná rada
Klubu českého pohraničí, o. s. Vás srdečne pozývajú na stretnutie pri príležitosti 68. výročia porážky Banderovcov na Slovensku, ktoré sa uskutoční v sobotu 5. septembra 2015 o 14.00 hodine
pri pomníku na Námestí sv. Floriána vo Varíne.
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HRAD VARÍN – STARÝ HRAD
„Bratislava, Bratislava tam zapadla Slávov sláva,
tu pohanské hordy sa vztekali, slávsku chasu porúbali.“
Táto hrozná udalosť, čo neušla básnikovej pozornosti, bola
krutou odplatou za nesvornosť a ignoranciu Svätoplukovej
poučky o troch prútoch. Krutý dobyvateľ umocňujúci svoju moc na našej otcovizni, začal stavať hrady a opevnenia
na miestach, ktoré uznal za dôležité. Aj u nás, kde opúšťali
horskú oblasť dravé vody Váhu a kde sa menili na splavný tok, aj tu dal panovník postaviť hrad, považujúc toto
miesto za miesto ochrany. Vybudoval tu pevnosť, ktorú
zveril schopnému dvoranovi Gabrielovi. Gabriel bol skúsený vojak. Slovan, pôvodom z Dalmácie. Ako sa neskôr
ukázalo, Gábriš Dalmác si ako prvý hradný pán skutočne
veľmi dobre počínal. Plnil úlohy panovníka a dobre sa znášal s poddaným ľudom. Vďaka fungujúcej lodnej doprave
sa šíril obchod, vznikali remeslá a k tomu potrebné služby.
Z mýta a iných poplatkov bolo pre pána aj pre poddaných.
Pre tieto priaznivé podmienky rástol Varín rozlohou a
nadobudol potrebné vybavenie. Vznikla farnosť pre širokú
oblasť, školstvo a iné štátne ustanovizne, rozvíjala sa kultúra a umenie. Ľud si vážil svojho pána a pán si vážil svoj
ľud. Meno Gábriša Dalmáca, I. hradného pána, žilo dlho v
spomienkach ľudu, v názvoch lokalít i v spôsobe spolunažívania.
Tak znie legenda, ale realita je iná. Hrad je súčasťou Varína a ak si ctíme históriu, ktorá je nám poučením, vážme si
pamiatku i objekt, sprístupnime ho návštevníkom. Hrad
treba sprístupniť z varínskeho chotára. Predĺži sa tým hre-

beňovka Malej Fatry (nástup - Podhradie, Židovské chodníky, Plešel, Chata pod Suchým, Stratenec, Malý a Veľký
Fatranský Kriváň, Chleb a Rozsutce).
Milan Verčík

Telefónne čísla Obecného úradu vo Varíne
Zamestnanci
1 Ing. Michal Cvacho

Náplň práce
Starosta obce

2 Janka Mihová

Sekretariát a podateľňa

3 Miroslav Williger
4 Ing. Patrik Miho
5 Ing. Helena Gregová

Zástupca starostu obce
Prednosta obecného úradu
Hlavná kontrolórka obce

6 Darina Cvachová

Matrika, evidencia obyvateľstva a
cintorínske poplatky

0911 704 776

matrika@varin.sk

7 Zuzana Salátová

Poplatky za komunálne odpady

0911 704 780

poplatky@varin.sk

0911 704 778

dane@varin.sk

0911 704 784

uctovnictvo@varin.sk

0911 704 779

mzdy@varin.sk

0903 477 924
041/5692 984
041/5692 081
041/5692 081
041/5692 081
041/5692 004

kultura@obecvarin.sk
skolskyurad@varin.sk
stavebnyurad@varin.sk
stavebnyurad2@varin.sk
stavebnyurad3@varin.sk
socialnyurad@varin.sk
varincan@varin.sk

8 Ing. Mariana Beniačová
9 Mgr. Eva Cabadajová
10 Mária Tichá
11
12
13
14
15
16
17

Dane z nehnuteľností, za psa a
nájomné byty
Účtovníčka obce
Personalistika a mzdy, hlavná
pokladňa
Referentka pre kultúru a knižnicu

Mgr. Katarína Janešíková
Spoločný školský úrad
Ing. Janka Švábiková Zaťková Spoločný stavebný úrad
Mgr. Katarína Zichová
Spoločný stavebný úrad
Mgr. Zuzana Lišková
Spoločný stavebný úrad
Mgr. Mária Chovancová
Spoločný sociálny úrad
Obecné noviny Varínčan

Telefónny kontakt
0911 704 771
0911 704 772
041/5692 216
0911 704 773
0911 704 775
041/5692 216

E-mailová adresa
starosta@varin.sk
obecnyurad@varin.sk
zastupca@varin.sk
prednosta@varin.sk
kontrolor@varin.sk

Varínčan
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ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY
Obec Varín pozýva deti, žiakov, študentov a mladých v školskom roku
2015/2016 do záujmových krúžkov, ktoré sú rozdelené na:
A) KOLEKTÍVNE
□ horolezecký
□ mažoretky
□ posilňovania
□ spevácky
□ futsal
□ nemeckého jazyka
□ inline hokej
□ talianskeho jazyka
□ miništrantský
□ vyšívania
□ hokejbal
□ stolný tenis
□ hasičský
□ DJ krúžok
□ lukostrelecký
□ strelecký
□ tanečný (hip-hop)
□ mamičky s deťmi
□ výtvarný (kresba, maľba, grafika, modelovanie, dekoratívne
činnosti)
B) INDIVIDUÁLNE
□ klavír
□ gitara
□ husle
C) PRE DETI MATERSKEJ ŠKOLY
□ šikovné rúčky
□ tanečný

□ akordeón
□ spev

□ grafomotorika
□ hravá angličtina

Podmienkou pre otvorenie kolektívnych krúžkov a krúžkov pre deti MŠ je
minimálny počet 12 prihlásených. Členom záujmového krúžku môže byť každý, kto
má v čase prihlásenia menej ako 30 rokov, prednosť majú žiaci a študenti.
Prihlášky do krúžkov si môžete vyzdvihnúť v úradných hodinách na Obecnom úrade
vo Varíne a v knižnici, príp. od vedúceho krúžku. Vyplnené prihlášky je potrebné
odovzdať najneskôr do 11. septembra 2015 (v úradných hodinách) na Obecnom
úrade vo Varíne, v knižnici, alebo vedúcemu krúžku.
Všetky záujmové krúžky môžu členovia navštevovať bez poplatkov.
V prípade potreby môžete volať: 0911 704 779, 0911 704 772, 041 5692 216.
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ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/2016

Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo
Varíne otvorila svoje brány v novom školskom roku
2015/2016 pre všetky deti a žiakov dňa 02.09.2015.
V školskom roku 2015/16 sme privítali v Materskej
škole 52 nových detí. Na vstup do 1. ročníka ZŠ sa
bude pripravovať 46 predškolákov. Celkový počet
detí navštevujúcich MŠ je 136, deti sú rozdelené do
šiestich tried.
Do školských lavíc sa po prvýkrát usadilo v triedach
I.A, I.B a I.C pod vedením triednych učiteliek Mgr. Kataríny Dominiakovej, Mgr. Moniky Solárovej a Mgr.
Jolany Smolkovej 53 prváčikov. Do piateho ročníka
nastúpilo 58 žiakov a deviaty ročník navštevuje a na
celoslovenské testovanie T-9 sa pripravuje 57 žiakov.
V školskom roku 2014/2015 ukončilo vzdelávanie v
našej škole 46 deviatakov, ktorým želáme veľa študijných úspechov na ich nových školách.
Žiaci majú možnosť navštevovať v tomto školskom
roku „družinu“ v troch oddeleniach.

skej ceste, ktoré bolo vyhodnotené ako škola s vynikajúcimi výsledkami na šiestom mieste na Slovensku.
Medzi základnými školami dosiahla najlepšie hodnotenie z regiónu ZŠ s MŠ Hôrky a patrí jej 29. priečka v
SR, rovnaký percentuálny výsledok dosiahla aj ZŠ v
Žiline - Závodí.
Naša varínska škola sa umiestnila medzi základnými
školami žilinského okresu na vynikajúcom 14. mieste s bodovým ohodnotením 6,4 – veľmi dobré, za čo
patrí vďaka všetkým pedagógom a žiakom.
Kontakty ZŠ s MŠ
Mgr. Anna Bielková – riaditeľka školy:			
riaditel@skola-varin.sk, 041/5692 337
PaedDr. Monika Filová – zástupkyňa RŠ: 		
monika.filova@skola-varin.sk , 041/5692 366
Mgr. Ľubica Brennerová – zástupkyňa RŠ:		
lubica.brennerova@skola-varin.sk, 041/5692 366
Bc. Mária Melišová – zástupkyňa RŠ pre MŠ: 		
ms@skola-varin.sk, 041/5692 129
Mgr. Ivana Paúrová – výchovná poradkyňa: 		
vp@skola-varin.sk, 041/5692 366
PaedDr. Zuzana Staňová – školský špeciálny pedagóg: spec.pedagog@skola-varin.sk, 0901 704 791
Mariana Bobáňová – vedúca školskej jedálne: 		
jedalen@skola-varin.sk, 041/5692 127
Webové sídlo Základnej školy s materskou školou
Ondreja Štefku Varín: www.skola-varin.sk

foto: archív ZŠ

Mimovládna nezisková organizácia INEKO vydala
rebríček škôl s najlepšími výsledkami žiakov. Z nášho
regiónu najviac zabodovalo Gymnázium na Varšav-

Všetkým deťom, žiakom a zamestnancom Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne želám šťastný krok do nového školského roka
2015/2016.
Mgr. Katarína Janešíková

Varínčan
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DRUHÉ KOLO SLOVNAFT CUP-U
Nebol to len futbal, ale aj prezentácia obce a ľudí, ktorí v nej žijú.

Takto by to malo byť, a tak sme to aj chápali. Futbal
je futbal, ale patrí k nemu aj obec, keďže sa navzájom reprezentujú a pýšia výsledkami, ktoré spoločne dosahujú.
Keď sme videli, aký je dopyt po lístkoch na pamätný
zápas proti Slovanu, bolo jasné, že musíme upraviť
vstup, ako aj hospodársku budovu na futbalovom
štadióne, aby tvorili dominantu celého štadióna. Samozrejme, nesmieme zabudnúť na samotnú tribúnu
a jej schátranú zadnú časť. Bolo potrebné opraviť
opadnuté omietky, vyspraviť ich a ponatierať.
Mali sme sedem dní na zmenu a úpravu športového areálu, ktorý reprezentuje obec, obyvateľov a
našich športovcov. Za tento krátky čas dostala hospodárska budova, t. j. šatne a jej spodná časť novú
tvár. Prerobili sme vstupnú chodbu spájajúcu šatne
hráčov a rozhodcov. Chodba sa vymaľovala, ponížila sa stropná konštrukcia, nahodili a zapojili sa nové
bodové svetlá a rozvody. Na vymaľované steny sme
osadili staré obrazy futbalistov, ktorí reprezentovali
našu obec od roku 1914 až po dnešok.
Aj keď v malom množstve, ale našli sa priatelia futbalu, ktorí žijú pre šport a pridali pomocnú ruku. Na
prácach sa podieľali p. Ivo Kozák, p. Mário Kubík s
otcom p. Mariánom Kubíkom, ktorý prišiel pomôcť
až z Trnavy a strávil s nami celých sedem dní. O výmenu dvier sa postaral p. Bohuš Franek. Svetlá, elektriku a rozvody prerobili p. Peter Sobola a poslanec
OZ p. Marek Tabaček. Na podhľadoch pracovali p.
Michal Zakopčan a p. Pavol Zakopčan pod dohľadom Ing. Jozefa Repáňa. Všetkým menovaným, ktorí
sa zapojili do prác, úprimne ďakujeme!
Vonkajšiu časť hospodárskej budovy opravili naši
zamestnanci. Vyspravili sa vonkajšie omietky, previedol sa náter okien, položila sa dlažba, betóny sa
ponatierali a taktiež sme opravili mreže. Budova na
našom futbalovom stánku bola z vonkajších strán
vymaľovaná. Práce na zlepšenie prezentácie obce a
športového areálu sme stihli za úžasných päť dní, čo
nikto z nás nepredpokladal.

Oprava fasády budovy na športovom štadióne

Chodba na prízemí budovy pred úpravou a po nej

Všetkým, ktorí podali pomocnú ruku k dielu, ešte raz srdečne ďakujeme.
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TJ FATRAN VARÍN vs. ŠK SLOVAN BRATISLAVA
Po predstavení oboch mužstiev hlásateľom
p. Štefanom Fogadom, mohol hlavný rozhodca p.
Ježík odpískať toto významné futbalové stretnutie. Pánovi Fogadovi aj touto cestou ďakujeme za
komentovanie a zároveň želáme všetko najlepšie k
jeho 75. narodeninám a ešte veľa takýchto krásnych
futbalových zážitkov.

Príchod Slovanistov

Tento deň sa stal skutočnosťou. Vyčistená
a vymaľovaná tribúna je pripravená na nápor fanúšikov. Športový areál je nachystaný pre aktérov pamätného futbalového zápasu. Pre divákov, ktorí na
futbal nechodia, to bola jedinečná príležitosť vidieť
v akcii futbalistov Slovanu.

Autobus Belasých

Pre našich hráčov to bol, ako sami povedali, veľký futbalový zážitok. ,,Hral som proti Slovanu!“ Pri
triezvom odhade sme počítali s tisíckou divákov. No
prerátali sme sa. Tribúna a okolie ihriska boli preplnené. Na zápas sa prišlo pozrieť neuveriteľných 2500
divákov. Neskutočné. To Varín a TJ ešte nezažila. Futbal sa ukázal ako aj výborná kultúrno-spoločenská
udalosť s prezentáciou obce a športovej verejnosti.

Komentátor a technici

Rozdiel piatich futbalových tried vo výkonnosti voči nášmu súperovi naznačoval, aký bude
priebeh zápasu. Rozdiel nielen herný, ale aj finančný.
Množstvo divákov sa prišlo pozrieť, ako sa s tým varínski futbalisti popasujú. Predsa len sa nemôžeme
rovnať s profíkmi, ktorí aj s loptou takpovediac spávajú. Snaha našich bola obrovská, veď do šestnástej minúty držali bezgólové skóre. Až prišla sedemnásta minúta, kedy hlavný rozhodca Ježík odpískal
faul nášho brankára na prenikajúceho útočníka
Belasých. Nasledovala červená karta, nepochopiteľné vylúčenie a náš brankár išiel predčasne pod
sprchy. Rozhodca podpísal týmto verdiktom ortieľ
celému zápasu. Ťažko si je to vysvetliť, keďže takúto ,,pomoc“ nikto nechcel. Hlavne Slovan ju určite
nepotreboval. Z férového súboja dvoch jedenástok,
na ktorý sa diváci tešili, ostalo trochu prázdno. Odohrať vyše sedemdesiat minút proti takému súperovi
s desiatimi hráčmi... Škoda, že aj takýto prvoligový
rozhodca zahodil zápas, na ktorý sme sa veľmi tešili.

Rozcvička pred zápasom

Róbert Vittek diskutuje s Varínčanmi

Preto ďakujeme varínskemu mužstvu za ich
skvelé výkony, športový zážitok a za to, že zápas
proti prvoligovému mužstvu z Bratislavy dohrali so cťou. Vďaka patrí brankárovi Jánovi Ružičkovi
(dorastenec) za jeho výborné zákroky. Chceme po-

Varínčan
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TJ FATRAN VARÍN vs. ŠK SLOVAN BRATISLAVA
ďakovať všetkým divákom za slušné správanie a
taktiež sponzorom, ktorí podporujú varínsky futbal,
vedúcej lekárke zápasu MUDr. Janke Kapitulčinovej
Milovej za zdravotné zabezpečenie a tiež obsluhe za
výčapnými pultmi za chutné pivo. V neposlednom
rade patrí vďaka celému realizačnému tímu za prípravu tohto športového podujatia.
Život ide ďalej, a preto sa už musíme pripravovať na ďalšie stretnutia našich futbalistov, ktorí
hrajú v V. lige skupina A. Úvod sezóny sme nezachytili. Góly, ktoré dostávame, a šance, ktoré zatiaľ
nevieme premieňať, nás usadili na 10. miesto tabuľky. Zo štyroch odohraných zápasov sme vyhrali len
jeden – v Strečne. Káder mužstva je futbalovo zrelý,
a preto veríme v priaznivejšie výsledky. Je potrebné
nielen bojovať na ihrisku, ale byť aj priateľmi, ktorí
si veria a dokážu sa navzájom zastúpiť. Bojovať za TJ
FATRAN VARÍN, ako aj za svoje meno. Podmienky na
to vo Varíne máme. Keď to dokážeme, výsledky sa
určite dostavia.
Sponzori

Starí známi priatelia Dušan Tittel a Pavol Rafajdus

Zo zápasu

Strany 7, 8 a 9 pripravil Miroslav Williger

Varínčan
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ZBER ČUČORIEDOK A INÝCH LESNÝCH PLODOV

Letné mesiace sú nielen časom dovoleniek, ale aj prechádzok po lese, ktoré si mnohí spríjemnia aj zbieraním lesných plodov. Na svoje si prídu hubári, ale aj zberači malín,
jahôd, brusníc a čučoriedok. Mali by ste si však dať pozor,
aby vás zber lesných plodov nevyšiel poriadne draho. Na
mnohých miestach je totiž zakázaný. Ak vás chytia, môžete zaplatiť pokutu až niekoľko tisícok eur.
Najobľúbenejším plodom zberačov je čučoriedka – plod
brusnice čučoriedkovej. Tieto tmavofialové bobuľky
rastúce na drobných kríčkoch s opadavými listami nájdeme v svetlých ihličnatých lesoch, bukových porastoch,
na holiach a vresoviskách. Na kyslých pôdach vytvárajú
rozsiahle husté porasty, ktoré ochraňujú lesnú pôdu pred
eróziou a napomáhajú tvorbe humusu. Plody dozrievajú
od júla do konca októbra a vydržia až do prvých mrazov.
Prečo sú pre nás takým lákavým artiklom ?
Čo sa skrýva v malých modrých bobuľkách, pre ktoré sme
ochotní riskovať aj vysokú pokutu za ich nelegálny zber
na územiach , kde je to prísne zakázané?
Veľké množstvo antioxidantov, vitamínu C, B6 a iných vitamínov zo skupiny B, magnézium, železo, mangán, a pritom nízky obsah energie (iba cca 62 kcal/100 g) priraďujú
tomuto drobnému ovociu atribút prispievateľa na zdraví,
nie na váhe. Modré farbivo, ktoré obsahujú, je hlavným
nositeľom prospešných látok. Čučoriedky napomáhajú pri hnačke, regulujú hladinu cholesterolu, zmierňujú
choroby čriev, bojujú proti srdcovo-cievnym chorobám,
majú blahodarný účinok na sliznicu tráviaceho traktu,
pôsobia odvodňujúco, posilňujú imunitný systém a chránia nás pred voľnými radikálmi, či posilňujú zrak. Preto
mnohým stojí za námahu zadovážiť si ich hlavne v čase
ich zrenia, najlepšie čerstvé.
Čo hovorí Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
krajiny?
Podľa uvedeného zákona je zber rastlín vrátane ich plodov na celom území národného parku pre verejnosť
zakázaný. Týka sa to aj pohybu mimo turistických chodníkov. Tieto zákazy sa vzťahujú aj na národné prírodné
rezervácie a neplatia pre vlastníkov (správcov, nájomcov)
pozemkov. Títo však musia pri kontrole strážou prírody
vlastníctvo či iný vzťah k pozemku preukázať.
Prečo ochrana prírody zber lesných plodov takto obmedzuje?
Hojní porušovatelia tohto zákona si neuvedomujú, že
zberom lesných plodov pripravujú lesnú zver o priro-

dzenú potravu. Mnohé zvieratá sú na lesných plodoch
existenčne závislé. Viac ako jeden mesiac predstavuje
čučoriedka základnú potravu prakticky pre všetky lesné
zvieratá od myši až po medveďa, občas si na nich pochutí
aj jeleň. Vzácny a chránený tetrov hlucháň takisto vyžaduje mať v jedálničku zastúpené i čučoriedky. Živočíšnemu telu sa tak dostávajú významné látky (cukry, vitamíny), ktoré sa inde ťažko hľadajú. Najvypuklejší je tento
problém v prípade medveďa hnedého, ktorý je našou
najväčšou šelmou. Je všežravec a základom jeho jedálneho lístka je rastlinná potrava, nepohrdne však ani mäsom
či medom. Keď nenájde dostatok potravy v lese, presúva
sa k dostupnejšej potrave. Za následok to teda môže mať
aj výskyt medveďa hnedého pri ľudských obydliach. Tak
sa nie vlastným pričinením stáva nebezpečným pre ľudí
a ich majetok.
Problémom pritom nie je len samotný zber plodov, ale
najmä spôsob, akým ho neohľaduplní zberači vykonávajú. Napr. pri zbere čučoriedok často využívajú pomôcky,
ktorými poškodzujú kríky, ktoré ochraňujú pôdu a pomáhajú tvorbe humusu. Okrem toho sa pohybujú mimo vyznačených turistických chodníkov, čím často vyšliapavajú
chodníčky, ktoré by mohli byť zdrojom erózie. Taktiež za
sebou zanechávajú odpad a rušia pokoj v odľahlých častiach prírody.
Pomôcť môžete aj vy
Vyhýbajte sa nákupom lesných plodov pri ceste, podomovým obchodníkom či nákupom na tržniciach, kde nie
je jasný pôvod zberu týchto plodov. Platí jednoduchá zásada. Kde nie je dopyt, nie je ani ponuka. Táto pochúťka
nie je pre človeka nevyhnutnosťou, preto nemusí byť ani
súčasťou jeho potravy.
Ak však čučoriedkam nevite odolať, nazbierajte si tieto
plody citlivo, sami pre vlastnú potrebu a to v územiach
mimo národného parku. Ak zbierate plody na vlastnom
pozemku, uvedomte si súvislosti a ponechajte aspoň časť
lesných plodov prírode. Tieto dary prírody treba užívať s
rešpektovaním potrieb živočíchov, pre ktoré je národný
park domovom.
Spracovala:
Mgr. Alena Badurová, NP Malá Fatra
prevzaté z podkladov:
http://www.npmalafatra.sk/vyuzivanie-uzemia/zber-lesnych-plodov/
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JASKYNIARSKY TÝŽDEŇ VO VARÍNE
a slovenskými jaskyniarmi, ktoré skončili nerozhodne. V
záverečný deň v sobotu večer sa uskutočnilo slávnostné
ukončenie Jaskyniarskeho týždňa. Na začiatku prebehlo
ocenenie účastníkov Jaskyniarskeho týždňa rôznymi cenami. Po príhovore organizátorov podujatia z Jaskyniarskeho klubu Varín vystúpil predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti Peter Holúbek. V krátkosti zhodnotil
56. ročník jaskyniarskeho týždňa vo Varíne a poďakoval
organizátorom za jeho úspešný priebeh. Potom slávnostne zapálil vatru a ukončil oficiálny program podujatia.

V dňoch 19. až 23. augusta sa stal Varín dejiskom 56. ročníka jaskyniarskeho týždňa Slovenskej speleologickej
spoločnosti. Toto vrcholné podujatie slovenských jaskyniarov sa po prvýkrát uskutočnilo v Malej Fatre. Jeho
hlavnými organizátormi boli Jaskyniarsky klub Varín a
obec Varín. Tábor bol umiestnený v autokempingu vo Varíne. Na tejto akcii sa zúčastnilo cca 120 ubytovaných a
cezpoľných speleológov. Výrazne zastúpenie tu mali českí a slovenskí jaskyniari. Týždeň sme zahájili v stredu slávnostným príhovorom predsedu SSS Petra Holúbeka. Po
ňom bol ocenený priekopník speleologického prieskumu
v Malej Fatre Ľubomír Viliam Prikryl. Práve pod jeho vedením začínali ako členovia speleologického krúžku pri
považskom múzeu aj prví jaskyniari z Varína I. Cvacho, O.
Bugáň, F. Androvič a ďalší. Zapálením vatry Ľ. V. Prikrylom
bol oficialne zahájený Jaskyniarsky týždeň Varín 2015.

Exkurzia v Strateneckej jaskyni
Cez ďalšie dni prebiehali speleologické exkurzie na lokalitách v Malej Fatre. Pri ich organizovaní sme spolupracovali s JS Adama Vallu, JS Aragonit a Žilinským jaskyniarskym klubom. Navštevovali sa jaskyne vo Vrátnej, Kurskej,
Stráňavskej doline, v oblasti Šútova a Malého Kriváňa. V
rámci podujatia sa uskutočnili aj geologické exkurzie v
okolí Varína, ktoré odborne zabezpečoval RNDr. Stanislav
Pavlarčík. Vo štvrtok večer sa uskutočnili prednášky v
budove NP Malá Fatra. Vypočuli sme si zaujímavú prednášku od pracovníka NP Tomáša Flajsa. Po nej nasledovali
speleologické prezentácie. V piatok a sobotu večer prebiehal v tábore kultúrny a spoločenský program. Mimo
iné aj dve zaujímavé futbalové stretnutie medzi českými

Záverečný táborák
Za organizačný výbor by som sa chcel poďakovať vedeniu
obce Varín a hlavne starostovi obce Ing. Michalovi Cvachovi za organizačnú, materiálnu a finančnú pomoc. Bez
nej by sme veľmi ťažko zvládli usporiadanie tak náročného podujatia. Ďakujeme aj riaditeľovi NP Malá Fatra Mgr.
Michalovi Kalašovi za účinnú pomoc pri organizácii prednášok v budove NP Malá Fatra a Tomášovi Flajsovi za pútavú prezentáciu a jeho aktívnu účasť na jaskyniarskom
týždni. Podujatie podporili aj podnikatelia a združenia v
obci. Za všetkých spomeniem aspoň Urbársku obec Varín
za poskytnutie dreva na vatru. A na koniec ďakujeme prenajímateľom autokempingu p. Klikovi st. a p. Klikovi ml.
za ústretovosť a dobrú spoluprácu pri organizácii tábora
v kempingu. Myslím, že toto podujatie výrazne zviditeľnilo našu obec a Jaskyniarsky klub Varín na Slovensku, v
Čechách a v Poľsku. Podľa pozitívnych reakcií účastníkov
možno očakávať, že mnohí z nich sa tu vrátia, či už ako
jaskyniari, alebo bežní turisti. Nie je vylúčené, že Varín sa
opäť niekedy stane miestom stretnutie slovenských a zahraničných jaskyniarov.
Pavol Cvacho

Varínčan
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POKRAČOVANIE O TRIEDENÍ ODPADOV
Ďalšou skupinou odpadov, ktoré sa zbierajú v rámci nebezpečných odpadov je „skupina chemických látok v tuhom, kvapalnom a plynnom skupenstve, ktoré obsahujú
nebezpečné látky (NL) a ktoré neobsahujú NL“. Podľa katalógu odpadov sú to odpady z komunálnych odpadov
(odpady označené písmenom N a O zo skupiny šesťčíslia
začínajúcim 20: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, oleje a tuky iné ako jedlé, farby,
tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce NL, detergenty obsahujúce NL, liečivá (zber umožňujú lekárne).
Počas roka renovujeme domy, v domácnostiach čistíme,
ošetrujeme a udržiavame rôzne predmety a veci, či robíme údržbu auta a používame rôzne technické vymoženosti. Pri týchto činnostiach používame rôzne chemické
prostriedky a prípravky: farby, laky, rozpúšťadlá, riedidlá,
lazúry, omietky, čistiace a pracie prostriedky, motorové,
prevodové a iné minerálne oleje a ďalšie. V záhradách používame pesticídy a hnojivá na chemickej alebo prírodnej báze. Pri týchto činnostiach nám vzniká odpad: napr.
zvyšky nespotrebovaných farieb, lakov a iných náterov
v kovových alebo umelohmotných nádobách, zvyšky
motorových olejov v umelohmotných fľašiach alebo v
aerosólových obaloch alebo v jednej nádobe zhromaždené použité motorové oleje, zvyšky hnojív a pesticídov
po uplynutí záručnej lehoty, nespotrebované saponáty a
obaly zo všetkých uvedených chemikálií, ďalej zaschnuté
štetce, použité čistiace handry a rukavice znečistené chemickými látkami, rôzne ustaľovače a vývojky a iný odpad.
Všeobecne sa dá povedať, že výrobok, ktorý je na obale
označený čiernym piktogramom napr. ohňa, ľudskej lebky, výrazným písmenom X v oranžovom poli, je nebezpečný a to znamená, že odpad z neho patrí do nebezpečného odpadu. (Pravda je však, že aj takto neoznačené patria
do nebezpečných odpadov; použitý kuchynský rastlinný
olej, zvyšky ekologických farieb a iné) Čo s takýmto a po-

dobným odpadom? V žiadnom prípade zvyšky nezlejte
do jednej nádoby (zmiešaním rôznych chemikálií môže
dôjsť ku chemickej reakcii, výsledkom ktorej môže byť
napr. samovznietenie, výbuch s následným požiarom a
vznikom nebezpečných a zdravie poškodzujúcich výparov), ani ich nevylejte do kanalizácie a ani do prírody
(Vyliali by ste si do záhrady zvyšok syntetického riedidla
alebo nejakej lazúry? Na dlhé roky si znečistíte pozemok!
Dosť máme svoje pozemky zamorené (ošetrené) okrem
iného aj rôznymi chemickými herbicídmi, fungicídmi, insekticídmi a inými –cídmi, aby sme ju následne obohatili
zložkami hnojív na rast len tých správnych rastlín Preto to
nerobte ani prírode mimo vašej záhrady alebo pozemku).
Nechajte ich v pôvodných obaloch alebo ich umiestnite
do iných vhodných nádob a označte, čo obsahuje a, vám
vhodným spôsobom, dopravte alebo prineste na zberné
miesto vopred oznámené obcou. Obec takýto odpad
zabezpečuje v rámci zberu nebezpečných odpadov prostredníctvom zmluvnej organizácie, ktorá zas zabezpečí,
aby bol tento odpad podľa možnosti zhodnotený alebo
ekologicky zneškodnený.
http://www.abyvassmetibavili.sk/marius-pedersen/

ZBER NEBEZPEČNÝCH ODPADOV A ELEKTROODPADOV SA BUDE KONAŤ V SOBOTU 12. SEPTEMBRA 2015 OD 7.00 HOD. DO 12.00 HOD.

použitý jedlý olej z kuchýň bez zvyškov potravín (prefiltrovaný v PET fľašiach) a iný podobný odpad. ELEKTROODPAD, ktorý sa zbiera:
veľké domáce spotrebiče (napr. nerozbité a nerozobrané
chladničky, mrazničky, práčky) malé domáce spotrebiče,
informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
(napr. osobné počítače, tlačiarne, notebooky, reproduktory, kopírovacie zariadenia, vreckové a stolové kalkulačky, telefónne prístroje a aj bezdrôtové a mobilné,
záznamníky, faxy a iné),
spotrebná elektronika (napr. televízory a monitory s nerozbitou obrazovkou, rozhlasové prijímače, videokamery,
videorekordéry, elektronické hudobné nástroje, hi-fi zariadenia a pod.), elektrické a elektronické nástroje (napr.
vŕtačky, pílky, nástroje na zváranie, frézy, brúsky, šijacie
stroje, kosačky a ďalšie podobné nástroje), hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely (napr. el.
vláčiky a autodráhy, konzoly, videohry, športové elektrozariadenia a pod.)
ĎALŠIE ZBIERANÉ ODPADY: opotrebované pneumatiky
od občanov.
Ďakujeme, že správne triedite

Odpady treba dopraviť na jednorazovo zriadené zberné
miesto, ktoré bude v areáli obce na Fatranskej ulici vo Varíne (bývalá baliareň FONTISu alebo t. č. prevádzka Varínskej tlačiarne). Nezbierajú sa iné druhy odpadov (objemný, stavebný, komunálny).
NEBEZPEČNÉ ODPADY, ktoré sa zbierajú: autobatérie a
akumulátory (použité batérie a monočlánky), nerozbité
svetelné zdroje (lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky, vysokotlakové a nízkotlakové výbojky, LED svetelné zdroje)
a iný odpad obsahujúci ortuť (napr. nerozbité ortuťové
teplomery), nepoužité chemikálie a náterové hmoty alebo ich zvyšky alebo zaschnuté zvyšky (farby, laky, rozpúšťadlá, riedidlá, umelé hnojivá, pesticídy, látky na boj proti
škodcom, kyseliny, fotochemické látky – vývojky, ustaľovače), zvyšky technických olejov a tukov, olejové filtre,
olejové látky, obaly so zvyškami nebezpečných látok
(technické spraye na rôzne účely), vody znečistené olejom, chemikáliami, nádoby a textílie znečistené olejom
a inými škodlivinami, plasty znečistené ropnými látkami,

Zuzana Salátová
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TAJNIČKA
Pomôcky:
Sabol, Oona,
Dimov, Ya,
NAL, stipa,

Správa
v novinách

Nepracuj

Mužské
meno

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 5€

Semita

Gibon
bieloruký

Prečo

Ostrov
v Malých
Sundách

5. časť
tajničky

Úhor, po nemecky

Zn. ruských
lietadiel

2. časť
tajničky
Starorímska
minca

Číslovka

Nie, po francúzsky

Slovenský
jazykovedec
Dával zrno
do pôdy

Svetová
banka
Značka
mililitra

4. časť
tajničky

Kresal

Bulharský
spisovateľ

Nestrácajte nádej,...(záver je v tajničke)

Mužské
meno

Mládza

Rozrýval

Výherca z čísla 7-8/2015:
Martina Zimenová

Autor: Jozef
Blaho

Francúzsky
člen

Morský
hĺbkomer

Juhoamerická kukučka

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.

Varínčan

Zranil
Baran, po anglicky

Čínska droga

Zabávajú

Rímskych 49
Povera
(zastar.)

Praštil (expr.)
Spoločenský
tanec
Vládol
Trepal (expr.)
Vylievala
Poľoval

3. časť
tajničky

Kavyľ (bot.)

Predavač
tlače

Druh Fatimy

Varínčan

Skratka
zbierky

Pokoruj

Nútil
Ženské meno

Meno Izabely

Osol

Odyseova
krajina

Zvratné
zámeno

Papagáj

Mys

Dvojhláska

Ploché
plavidlo

Vyjavila
(kniž.)

Mužské
meno
Filmovací
prístroj

Napodobnenina

Varínčan

Saním
načerpala
Pohroma

Nahneval
(expr.)

Jeden
z apoštolov

1. časť
tajničky
Ťaví kríženec

Ronenie
(bás.)

Telúr (zn.)

Meno Lívie

Hmla, opar

Popíjala

Španielska
vychovávateľka

Tlačil

Pulz

Letecká
spoločnosť
USA

Kaukazská
horská osada

Nerobia
kalným

Taliansky
súhlas

Tu máš

Norma
množstva

Vysoká škola

Meno Chaplinovej
manželky

Značka
decilitra

Obviňoval

Plakal (bás.)

Španielsky
časopis

Orientálna
tanečnica

Farnosť Varín
Obec Varín

!
E
AM

V
Ý
Z
PO

DEŇ
RODINY
2015
13. septembra
začíname sv.
omšou o 10.30
v Športovom
areáli
Juraja Sobolu
vo Varíne
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PRAVIDLÁ

RODINY

USMEJ SA,
keď môžeš...
OSPRAVEDLŇ SA,
keď je treba...
NEROZČUĽUJ SA
pre maličkosti...
NETRÁP SA tým,
čo sa zmeniť nedá...
A RADUJ SA
z každého dňa,
keď sme spolu...

– Mesačný spravodaj o živote Varína
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