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Obec informuje
Ďalšie stojisko dostalo novú tvár
Na ulici M. R. Štefánika vybudovala obec
nové stojisko pod kontajnermi. Aj keď tam
pôvodne stojisko bolo, občania, ktorí tam
chodili, neustále posúvali koše nižšie, až sa
kontajnery dostávali do zákruty v križovat-

ke so Železničnou ulicou. Vodičom to spôsobovalo problémy vo výhľade zo zákruty,
na čo sa pravidelne sťažovali. Preto sme
vybudovali pevné stojisko, aby sa zabránilo
manipulácii s kontajnermi. Križovatka sa

sprehľadnila a stojisko je upravené a čisté.
Obec takto postupne upraví a skultúrni
všetky stojiská v obci. Rešpektujme čistotu
a spoločne vytvárajme pekný obraz našej
obce.

Nové verejné osvetlenie v časti Koňhory
Obec začala s výstavbou a s prípravnými prácami verejného osvetlenia na ulici
Koňhorská. Táto časť Koňhory – ulica nad
stojiskom a otáčkou autobusov – nemala
vybudované verejné osvetlenie, preto tam

Neosvetlená časť Koňhory

pribudne šesť stĺpov verejného osvetlenia.
Dnes je na tejto ulici postavených šesť rodinných domov, ktorým verejné osvetlenie
skutočne chýba. Chceli sme týmto rodinám
spríjemniť ich bývanie, preto sme sa roz-

hodli, že do konca kalendárneho roka bude
aj táto časť osvetlená. Urobíme všetko preto, aby boli vianočné sviatky aj v tejto časti
obce krajšími.
text a foto: MW

Hĺbenie jamy

Nové osvetlenie

Zabezpečenie knižnice
Obec Varín podala Žilinskému samosprávnemu
kraju žiadosť o poskytnutie grantu z výzvy Regionálny rozvoj. Miestna ľudová knižnica vo Varíne
je profesionalizovanou obecnou knižnicou a patrí
medzi najstaršie profesionalizované knižnice
v okrese. Ponúka svoje služby pre 3 800 obyvateľov
obce. Otvorená je pravidelne 5 dní v týždni.
Cieľom projektu bolo ochrániť knižný fond, ktorý má 13 500
zväzkov kníh, ďalej návštevníkov knižnice a deti dochádzajúce za

krúžkovou činnosťou do tried susediacich s knižnicou. Cieľ sme
naplnili zakúpením bezpečnostných prvkov – pohybové a požiarne
snímače spolu s prvkami ústredne. Tie sme umiestnili v knižnici
a piatich priľahlých miestnostiach.
Celkové náklady na realizáciu projektu boli vo výške 1875,49 €,
z čoho dotácia zo Žilinského samosprávneho kraja bola vo výške
1200,00 €. Ostatné finančné prostriedky boli uhradené z obecného
rozpočtu.
pm

Zamyslenie
Každý rok k nám prichádza jeseň a s ňou aj
sviatky Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých. Starší aj mladší by mali občas myslieť
na to, že čas nikto nezastaví a život sa pomaly chýli ku koncu. Nechcem, aby to vyznelo
pesimisticky, ba práve naopak. Ešte všetci
máme čas urobiť si inventúru prekážok, ktoré nám bránia dosiahnuť večné šťastie. Zbaviť
sa toho, s čím by sme sa nechceli objaviť pred
Pánom a pochváliť sa výsledkami našich snáh,
zúročením darov. Jedna veselá starenka ležala
v nemocnici. Zhovárala sa s kňazom, ktorý ju
prišiel navštíviť.
„Pán mi doprial krásny život. Som pripravená odísť.“
„Ja viem,“ prisvedčil ticho kňaz.
„Ale želala by som si jedinú vec. Keď ma

pochovajú, chcela by som mať v ruke lyžičku.“
„Lyžičku?“ Kňaza to prekvapilo. „Prečo
chcete byť pochovaná s lyžičkou v ruke?“
„Rada som chodievala počas sviatkov na
faru na obedy a večere. Keď som prišla na
svoje miesto, hneď som sa pozrela, či je vedľa
taniera lyžička. Ak tam bola, to znamenalo, že
posledný chod bude múčnik alebo zmrzlina.”
„A potom?“
„To znamenalo, že to najlepšie bude nakoniec. A práve to chcem povedať o svojom
pohrebe. Keď budú prechádzať okolo mojej
truhly, budú sa zvedavo pýtať, prečo je tam tá
lyžička. Chcela by som, aby ste im povedali,
že tú lyžičku mám v ruke, lebo prichádza to
najlepšie.“
jm
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Spoločenská rubrika
Narodili sa:

OBEC VARÍN
prijme
do pracovného pomeru
na plný pracovný úväzok

Ema Mikulová
Lívia Tichá
Aneta Póčiková

OPATROVATEĽKU
V TERÉNE

Zosobášili sa:
Miroslav Krištofík a Katarína Čičmancová 14. 10. 2017
Martin Matis a Mária Mihová 14. 10. 2017

Jubilanti v novembri
Jozef Tretina

90

Emil Piovarči 

87

Margita Salátová 

85

Anna Malichová 

85

Valéria Staníková 

81

Viktória Bohačiaková 

80

Ján Majerčík 

79

Jaroslav Vrábeľ 

78

Helena Salátová 

78

Štefan Kubo 

77

Milan Otruba 

75

Helena Cvachová 

75

Marta Panáková 

74

Janka Trizuljaková 

72

Anna Tretinová 

72

Ladislav Strásky 

72

Kamil Macák 

72

Jozef Kabatier 

72

Alžbeta Bordáčová 

72

Zdenka Janková 

71

Anna Cvachová 

71

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

nástup: január 2018
podmienka: opatrovateľský kurz
v rozsahu 220 hodín
Bližšie informácie
osobne na OcÚ alebo
0911 704 779.

OBEC VARÍN
prijme
do pracovného pomeru
na plný pracovný úväzok

PREVÁDZKOVÉHO
ROBOTNÍKA
nástup: január 2018
podmienka: vodičský preukaz skupiny T
zváračský preukaz výhodou
Bližšie informácie
osobne na OcÚ alebo
0911 704 775.

OBEC VARÍN
prijme
do pracovného pomeru
na plný pracovný úväzok

PREVÁDZKOVÉHO
ELEKTRIKÁRA
nástup: január 2018
podmienka: platné skúšky odbornej spôsobilosti
Bližšie informácie
osobne na OcÚ alebo
0911 704 775.

4

Varínčan

Plány a projekty obce
Bicyklujeme sa po novom asfalte
Obec Varín začala realizovať rozsiahly projekt obnovy miestnych komunikácií. Ide o opravy a dobudovanie ciest na nasledujúcich uliciach našej obce: Koňhorská, Železničná, dokončenie ulice Antona Bernoláka
aj s chodníkom, P. O. Hviezdoslava, Na Rybníkoch, Hájik, Jána Bottu, Martina Kukučína, Májová, Kamence
a oprava úseku cesty na Priemyselnej ulici, cez ktorý vedie cyklotrasa (úsek spod fary popod železničný most
s napojením na Vodné dielo Žilina). Oprava tejto časti cesty na Priemyselnej ulici je prvá zrealizovaná a je
jediná spolufinancovaná dotáciou Nadácie Kia Motors Slovakia. Spoločnosť Kia Motors Slovakia vypísala
výzvu zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a vybavenie cyklotrás.
Keďže spomínaným úsekom Priemyselnej ulice vedie najrozbitejší
úsek cyklotrasy Budatínsky zámok – Strečiansky hrad, podali sme
žiadosť na dotáciu. Týmto úsekom vedie aj cyklotrasa Varín – Žilina
a zároveň je to prvý úsek plánovanej cyklomagistrály, ktorá spojí Varín s Terchovou.
Dotácia Nadácie Kia Motors Slovakia nám bola schválená, za čo im
aj touto cestou ďakujem. Spolufinancovanie tejto dotácie, ako aj opravy ostatných ciest, sú financované výlučne z vlastných ušetrených
zdrojov obce Varín. Bližšie informácie o príprave, vzniku a realizácii
celého tohto projektu, sú v nasledujúcom príspevku.
Ing. Michal Cvacho, starosta obce

Projekt obnovy miestnych komunikácií
Vážení spoluobčania, dlhší čas som nepísal o tom, na čom
pracujeme a čo sa deje vo vedení obce. Niežeby nebolo o čom písať, ale sústredil som sa na najpodstatnejšie veci: zákonom dané
povinnosti, finančné riadenie obce a projekty na rozvoj a obnovu
obce, ktoré si hradíme z vlastných zdrojov a eurofondov.
Pisateľské aktivity som ignoroval. Mal som pocit, že výsledky
našej práce je po nás vidieť, tak načo ešte o tom aj písať. Nedávno
mi jeden môj známy povedal: ,,Viem, že stále niekam beháš a
zháňaš a vybavuješ peniaze, stále riešite ako a kde ušetriť a je super,
že sa vám to darí, ale načo šetríte a zháňate peniaze, keď nič nerobíte?!“ Toto ma celkom dosť zaskočilo, myslel som si, že je dosť
informovaný. Hlboký omyl. Myslenie je matka omylu. Keď ľudia
v mojom okolí nemajú ani len predstavu o tom, na čom robíme,
čo o tom môžu vedieť ostatní? Preto som sa rozhodol, že vždy,
keď sa bude niečo diať, budem vás o tom v krátkosti informovať.
K realizácii akéhokoľvek projektu potrebujeme tri veci:
• Vôľu a ochotu chcieť to urobiť. Ide o dohodu starostu a poslancov, čo sa ide robiť – rozsah projektu.
• Peniaze. Určiť výšku výdavkov – koľko dáme do toho peňazí
a odkiaľ ich zoberieme.
• Splniť zákonom dané povinnosti, ak si to realizácia projektu
vyžaduje, napríklad vysporiadanie pozemkov, územné a stavebné
povolenia, projektové dokumentácie, dodržať postupy schvaľovania a čerpania peňazí z rozpočtu obce, a v neposlednom rade

zabezpečiť transparentné a efektívne vynakladanie obecných prostriedkov – zákon o verejnom obstarávaní.
Riešenie týchto troch úloh aj napriek snahe a ochote starostu,
poslancov a zamestnancov obce, trvá niekedy až neuveriteľne
dlho. Myslím, že každý z vás, kto staval rodinný dom vie, o čom
píšem. Chceli by ste bývať hneď, ale treba zohnať pozemok, projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie, vybaviť peniaze, zrealizovať výstavbu a skolaudovať stavbu. Až potom sa nasťahovať.
Obec Varín súbežne pracuje a pracovala na viacerých projektoch, napríklad: rekonštrukcia domu smútku, chodníky na
cintoríne, ihrisko v parku, zberný dvor Varín, rekonštrukcia verejného osvetlenia, zateplenie zdravotného strediska, nadstavba
a rekonštrukcia škôlky, rekonštrukcia kúrenia v kultúrnom stredisku, rekonštrukcia priestorov kultúrneho strediska, obnova
miestnych komunikácií, dopravné značenie obce, výstavba chodníkov v obci, riešenie kapacitných problémov v základnej škole,
údržba a rekonštrukcia športovísk, výstavba dvoch športových
detských ihrísk atď.
Jednotlivé projekty sa líšia svojou časovou a administratívnou
náročnosťou, spôsobmi financovania a svojím rozsahom. Jednotlivým projektom sa budem postupne venovať v ďalších príspevkoch.
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Dnešná téma je ,,projekt obnovy obecných miestnych komunikácií“.
O tom, ako sa postupne rodil projekt obnovy obecných ciest,
teda ako sa menil jeho rozsah, ako sa menila výška výdavkov, ako
sa plnili zákonom dané povinnosti a hlavne ako dlho a prečo to
tak trvalo, je tento príspevok.
V novembri 2016 sme sa s poslancami pri príprave rozpočtu
obce na rok 2017 dohodli, že v roku 2017 opravíme cestu na ulici
Antona Bernoláka v úseku od škôlky po Tesco, urobíme asfaltovú
cestu na uliciach Hájik a Na Rybníkoch, a opravíme cestu na ulici P. O. Hviezdoslava. Financovanie bude realizované z rozpočtu
obce – z ušetrených peňazí z roku 2016 a bez akejkoľvek pôžičky.
Výšku výdavkov sme len nahrubo odhadovali, pretože rok 2016
ešte nebol ukončený, takže sme len odhadovali, ako skončí hospodárenie obce v danom roku a s akým prebytkom.
V decembri 2016 sme schválili rozpočet obce, kde sme oficiálne
schválili výšku výdavkov na projekt, rozsah projektu a financovanie z vlastných ušetrených peňazí.
V januári 2017 sme začali s prípravou projektu v tomto rozsahu: oprava cesty na ulici Antona Bernoláka v úseku od škôlky
po Tesco s tým, že vybudujeme aj cestný retardér, lebo vodičov
ignorantov a nesmrteľných neohrozených polobláznov akosi stále pribúda. Aby sme ochránili aj chodcov, vybudujeme v tomto
úseku aj chodník. Po jeho vybudovaní prejdú chodci po osvetlenom chodníku od Tesca až po Námestie sv. Floriána. Na ulici P. O.
Hviezdoslava opravíme cestu v celej dĺžke a vybudujeme asfaltovú cestu na uliciach Hájik a Na Rybníkoch v celej dĺžke.
V priebehu januára až marca sme doriešili vlastnícke vzťahy
k pozemkom na ulici A. Bernoláka pod plánovaným novobudovaným chodníkom. Nahrubo sa to podarilo do konca marca.
V priebehu marca až apríla sme dali vytýčiť a zamerať pozemky
pod chodníkom na ulici A. Bernoláka, dokončili sme stavebný
projekt výstavby chodníka s rozpočtom a zamerala sa výmera plochy ulíc A. Bernoláka v úseku od škôlky po Tesco, P. O. Hviezdoslava, ulice Hájik a Na Rybníkoch. Následne sme vypracovali rozpočet. Koncom marca sme už vedeli, ako skončilo hospodárenie
obce v roku 2016, teda s akými zdrojmi môžeme počítať a koľko
nás to podľa rozpočtov bude stáť. Na základe týchto údajov sme
sa v apríli rozhodli pre prvú zmenu rozsahu projektu a projekt
sme rozšírili o opravu ciest ulíc Koňhorská, Železničná, Jána Bottu a Martina Kukučína. Preto sme dali koncom apríla zmerať výmeru plochy týchto štyroch ulíc a vypracovať príslušný rozpočet.
Náš výpočet hospodárskeho výsledku za rok 2016 z marca bolo
ešte treba potvrdiť audítorom (či sme sa nezmýlili) a následne ho
schváliť na obecnom zastupiteľstve. Koncom mája sme už mali
vyčíslené náklady aj na tieto štyri ulice a zároveň audítorom potvrdený výsledok hospodárenia za rok 2016.
Hneď v júni sme na obecnom zastupiteľstve v súlade zo zákonom schválili výsledok hospodárenia za rok 2016. Nakoľko boli
náklady na prvé rozšírenie projektu (rozšírenie o opravu spomínaných štyroch ulíc) podľa rozpočtu nižšie, ako sme odhadovali,
pri schvaľovaní rozdelenia prostriedkov ušetrených z roku 2016
sme sa rozhodli, že druhýkrát rozšírime rozsah projektu o opravu ciest časti ulíc Májová a Kamence. Takže zas odznova. Nechali
sme ich zamerať a spraviť rozpočty. Pripravovali sme podklady
na verejné obstarávanie uvedených prác. V tom období vyhlásila
spoločnosť Kia Motors Slovakia výzvu na projekty zamerané na
výstavbu a obnovu cyklotrás. Do tejto výzvy sme sa chceli zapojiť
s projektom obnovy asfaltového krytu časti Priemyselnej ulice, po
ktorej vedú cyklotrasy – úsek spod fary popod železničný most
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s napojením na Vodné dielo Žilina. Takže zas nechať daný úsek
zamerať, urobiť rozpočet a napísať žiadosť o dotáciu.
Začiatkom júla 2017 bolo zameranie ciest častí ulíc Májová a
Kamence spolu s rozpočtami hotové. Na ich základe sme doplnili a upravili podklady na verejné obstarávanie. V druhej polovici
júla nám spoločnosť Kia Motors Slovakia oznámila, že sme boli
v projekte úspešní a požadujú od nás doloženie a dopracovanie
ďalších podkladov. Spoločnosť nám taktiež bližšie špecifikovala
podmienky, za ktorých nám poskytnú uvedené finančné prostriedky.
V auguste 2017 sme po tretíkrát zmenili rozsah projektu a
doplnili sme ho o opravu cesty časti Priemyselnej ulice. Opäť sme
doplnili a upravili podklady k verejnému obstarávaniu o cyklotrasu a začali sme verejné obstarávania. Išlo o zákazku s celkovou predpokladanou hodnotou 279 909,66 € bez DPH, teda
celkovo 335 891,60 €. V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní sme zvolili trojkolové, síce zdĺhavejšie, ale najefektívnejšie
obstarávanie. Dňa 11. augusta 2017 sme zverejnili výzvu v obchodnom vestníku.
Lehota na predkladania ponúk bola do 4. septembra a prvé kolo
vyhodnotenia ponúk bolo 7. septembra. Do výzvy sa zapojilo 12
firiem a ponuku predložilo 9 z nich. Druhé kolo otvárania častí
ponúk kritéria sa uskutočnilo 18. septembra a oznam o ňom vyšiel v obchodnom vestníku 11. augusta. Z neho vyplynula potreba
osloviť troch súťažiacich o podanie vysvetlenia nezrovnalosti ich
ponuky. Následne sa 29. septembra konala elektronická aukcia.
Začiatkom októbra 2017 sme informovali súťažiacich o výsledku súťaže. 16 dní od oznámenia výsledku sme museli čakať,
kým sme mohli podpísať zmluvu s víťazným uchádzačom. Je to
nezmyselná lehota daná zákonom a nik mi doteraz nevysvetlil,
načo sa musí ešte 16 dní čakať. Celé verejné obstarávanie bežalo
v najkratšom možnom čase.
A výsledok? Myslím, že sa oplatilo čakať. Výsledná suma je 233
137,54 € s DPH, teda o 102 754,06 € lacnejšie, ako bola predpokladaná hodnota zákazky. Myslím si, že je to slušná úspora.
Podpísali sme zmluvu a začali sme s realizáciou prvej ulice, a to
Priemyselnej. Termín realizácie je podľa harmonogramu zhotoviteľa diela do konca mája 2018. Počasie nám moc nepraje, tak
som sám zvedavý, ako táto dlhá cesta dopadne. Pôvodný plán, že
to stihneme do konca roka 2017, bol absolútne nereálny, ale zato
rozsah prác sa takmer strojnásobil.
Ak si kladiete otázku prečo sme jednoducho celý tento proces neurýchlili napríklad tým, že popri dokončovaní podkladov
k jednotlivým cestám sme ich mali postupne aj súťažiť a prvé
cesty by už boli aj dokončené, tak tu je odpoveď. Zákon o verejnom obstarávaní to neumožňuje, ba dokonca to zakazuje. Ako
štatutár obce by som sa dopúšťal protiprávneho konania – „úmyselného delenia zákazky“, za čo by som bol osobne trestnoprávne
zodpovedný. Úžasný zákon o verejnom obstarávaní hovorí, že ak
v jednom kalendárnom roku budem kupovať rovnaký tovar alebo
službu (napríklad oprava ciest), tak to musím súťažiť buď naraz,
alebo aj postupne, ale už pri prvej súťaži musím postupovať, ako
keby som to súťažil celé, teda už pri prvej súťaži musím vedieť koľko to celé bude stáť. Keď ešte nemám rozpočty na ostatné cesty,
ako mám vedieť akú hodnotu bude mať celá zákazka? Neviem.
Ing. Michal Cvacho, starosta obce
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Z hudobnej histórie obce
V jeseni v roku 1962 vznikla vo Varíne
prvá hudobná skupina, ktorá hrávala na
rôznych kultúrnych podujatiach. Najprv
niesla názov KOZMOS, neskôr bsix band.
O dvadsaťročnom pôsobení kapely porozpráva jej vtedajší bubeník, súčasný entomológ
Igor Badura.

kujúcich. Neuvádzam mená, ale pamätníci
budú určite všetkých poznať. Táto hra bola
uvedená vo Varíne v apríli 1967. Určite
sa vo Varíne nájdu ľudia, ktorí by mohli
ochotnícku činnosť opísať lepšie. Stálo by
za to odovzdať informácie mladším, aby
poznali kultúru svojej obce alebo rodiska.
Ja sa skôr zameriam na
vznik a dvadsaťročnú cestu
hudobnej skupiny KOZMOS,
ktorej som bol členom. Myšlienka založiť kapelu skrsla
v hlave Vila Kyselu, ktorý
chodil za mojím bratom Rudom Badurom (ďalej Ďuďom)
a nahováral ho na tento čin.
Nakoniec v jeseni v roku 1962
vznikla kapela. Chvíľu trvalo,
kým sa ujasnilo obsadenie, pozháňali sme nástroje, čo neboVečierok ZŠ Varín 1964, zľava: Igor Badura,
lo vôbec jednoduché. Skromne
Jozef Piš, Vilo Kysela, Rudo Badura
sme začali nacvičovať repertoár
Vo Varíne sa kultúrna činnosť uberala dvakrát do týždňa, niekedy aj častejšie –
iným smerom ako v niektorých folklórnych stalo sa to naším koníčkom.
obciach v našom regióne. Vo Vlastivednom
zborníku Považia sa píše, že v 17. storočí Obsadenie:
sa úplne rozvinula priemyselná výroba na akordeón a klavír – kapelník Ďuďo Badura,
Považí. Varín patril medzi šestnásť považ- trupmeta – Vilo Kysela,
ských mestečiek s najväčším počtom reme- kontrabas, neskôr basgitara – Jozef Piš,
selníkov, ktorí sa združovali do jednotli- bicie nástroje – Igor Badura,
vých celkov, ako napr. hrnčiarsky, šusterský, saxofón a klarinet – Ečo Pongrácz,
kušniersky, hrebenársky, kováčsky, krajčír- sólový spev – Vlado Badura (po príchode
sky, mäsiarsky a stolársko-mlynársky. Čle- z vojenskej prezenčnej služby).
novia týchto cechov podporovali kultúru V začiatkoch sme mali speváčky Helenu
rôzne, prezentovali sa na jarmokoch, ho- Freudenfeldovú a Hanu Veselú zo Žiliny.
doch a na rôznych slávnostiach. V rokoch
1920 – 1930 sa v sále bývalej Kamenice
Keď preniklo na verejnosť, že existuje nehrávali ochotnícke divadlá. Neskôr u Fran- jaká kapela, začali sme dostávať ponuky na
tiška Bučku na hornom konci. Pamätám si svadby, zábavy, čaje a podobne. Museli sme
na niektoré ochotnícke predstavenia, napr. absolvovať kvalifikačné skúšky, tzv. preUkrižovanie Krista, Divá Bára alebo Veľké hrávky, ktoré organizoval Dom Kultúry Žiryby, z ktorého ponúkam aj fotografiu účin- lina. V tom čase sme mali nacvičených asi
150 skladieb, z čoho bola
skúšobná porota veľmi
prekvapená. Z nich si vybrala porota, vybrali sme
si aj my, zahrali sme a po
vyjadrení poroty dopadlo
všetko dobre. V tom
období sme hrávali na
čajoch vo Vápenke Varín.
Keďže sme boli amatéri,
museli sme mať patróna –
zriaďovateľa, pod hlavičkou ktorého sme účinkovali. Na začiatku to bol
Varínski ochotníci po odohratí predstavenia
ČSM – Československý
Veľké ryby, apríl 1967
zväz mládeže a JRD Va-

rín s predsedom Emilom Akantisom. Po
určitom čase to boli Komunálne podniky
Varín. V našich začiatkoch bol problém kúpiť slušný mikrofón alebo zosilňovač. Cez
kamarátov muzikantov sme teda zháňali
aj reproduktory a robili sme si reprobedne. Keď sme už boli ako-tak zabezpečení
technikou, niekedy v roku 1964-65 sme
spoluúčinkovali v estrádnom pásme Ach,
tá láska nebeská s varínskymi ochotníkmi
Ivanom Cvachom, Belinom Salátom, Jurom
Badurom, Gitou Haluškovou, Gitou Pažičanovou, Ivanom Piovarčim, Alinom Tichánkom a režisérom programu Ing. Dušanom
Knihom. Maskéra robil p. Jozef Freudenfeld. Vystúpenie sa zopakovalo párkrát vo
Varíne, Strečne a Vrútkach.
Postupne sa doba menila, a aj na nás boli
kladené väčšie nároky. Z hľadiska produkcie sme zmenili zriaďovateľa a účinkovali
sme pod hlavičkou Vozňového depa Žilina.
Časom sme kúpili klávesy IONIKA a kvalitnejšie činely. S Vozňovým depom Žilina
sme už dlhšie spolupracovali, lebo sme hrávali na všetkých jeho akciách, napr. v Závodnom klube Slovena. Vo vozňovom depe
sme dostali aj obleky, boli sme sa pomerať
v Odevných závodoch Trenčín a tam ich
aj ušili. Nakoniec sme dostali voľné lístky
na rýchlik a vypravili nás do Lanžhotu na
Morave, kde sme hrali na zábave. Staral sa
o nás človek, ktorý nás počul hrať v Žiline
a pozval nás na Moravu. Na začiatku zábavy nám doniesol demižón vína a povedal:
„Když ho vypijete, dostanete další.” Zábava
sa pomaly rozbiehala, nám sa hralo dobre, hostia sa zabávali. Po čase sa tento pán
znovu objavil a povedal: „Chlapci, hrajete
výborně, ale kdyby tady byla tá dechovka.“
Tam tá dychová kapela hráva na zábavách
častejšie ako u nás. Brali sme to s humorom, tak ako on a často sme na to spomínali.
Pravidelným hraním sa zvýšila aj kvalita
prevedenia. V roku 1967 sme pripravili hudobné pásmo populárnych tanečných melódií celého sveta. Náhodou sa zachoval aj
plagát vyrobený kapelníkom pred päťdesiatimi rokmi. Ten istý rok sme absolvovali aj
kvalifikačné prehrávky, získali sme 100 % +
sólistické príplatky, v tom čase sme trochu
inklinovali k Dixielandu. Notové rozpisy
robil kapelník, mali sme zopár zaujímavých
vecí. V tom čase sa ozvalo vedenie Interhotela Boboty. Hotel navštevovali väčšinou
cudzinci – Nemci, Holanďania, Rakúšania,
Švajčiari. V predvianočnom období sa tam
hrávalo dvakrát do týždňa, potom Silvester
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Plagát z roku 1967 namaľovaný
kapelníkom
a po Novom roku opäť dvakrát do týždňa.
Okrem toho konferencie, banícke podujatia
a iné. Hlavne silvestrovské zábavy boli veľmi vzrušujúce, keď tam hrávali dve kapely
a po polnoci vybuchovali piráti, ktoré sa
vtedy ešte u nás nedali kúpiť. Vždy nás potešilo, keď sa pravidelne na Silvestra chodili
zabávať kamaráti z Varína MUDr. Vikino
Talafa, Ing. Rudo Kapasný, Ondrej Mestický a Horská služba. Po polnoci všetci prišli ku kapele, aby sme si navzájom poželali
do nového roku. Aj počas roka prichádzali
známi, napr. pán František Šiška s manželkou, tiež MUDr. Ján Bielik s manželkou.
Častým hosťom bol aj Tono Ďuriník, vtedy
chatár spod Rozsutca. V hoteli sme účinkovali pätnásť rokov. Po desaťročnej spolupráci s vozňovým depom sme zmenili zriaďovateľa – stal sa ním Váhostav Žilina. Tam
sme získali finančnú podporu na nákup
kvalitných klávesov, bicích nástrojov, saxofónu a iného. Zato sme odohrali dohodnuté
podujatia pre Váhostav.
S kapelou sme pochodili veľa miest
a vždy bolo na prvom mieste uspokojiť
hostí a odohrať produkciu čo najlepšie.
Odmenou pre nás boli spokojní hostia,
ktorí nešetrili potleskom a priazňou. To sa
vždy odzrkadlilo na gradujúcom výkone.
Najčastejšie sme hrávali v žilinských podnikoch, napr. v Hoteli Polom, kde sme hrávali mesačné a dvojmesačné šnúry, hralo sa
každý deň okrem pondelka. Hotel bol dosť
navštevovaný a vždy tam hrala živá kapela.
Často sme hrávali v žilinskom Dome odborov na plesoch lesníkov, váhostavákov,
večerných škôl, na stužkových večierkoch,
Medzinárodných dňoch žien. V Dome
odborov bývali v nedeľu čaje o piatej, tam
sme sa striedali s bytovou kapelou niekedy
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v roku 1970.
hrávajú dodnes.
Náš spevák bol sólistom Tanečného orPred šiestimi rokmi vzniklo vo Varíchestra Domu Odborov Žilina a veľakrát ne vynikajúce podujatie O 5 zapojení, na
sme mali problém dostať ho na naše pod- ktorom sa každoročne prezentujú všetky
ujatie, pokiaľ spieval s orchestrom. Časom varínske kapely, okrem nás. My sme skonsme to s dirigentom dohodli a mali sme ho čili pred tridsiatimi piatimi rokmi a už sme
k dispozícii. Aj keď nedávno zosnulý diri- na dôchodku. Za vznik tohto podujatia
gent Peter Miglierini naňho nedal dopustiť patrí vďaka neúnavnému organizátorovi
a považoval ho za výborného sólistu, musel a muzikantovi Jankovi Androvičovi mladsa uspokojiť s náhradou, keď sme ho potre- šiemu. Nie je to jednoduché, stojí to veľa
bovali my. Vo Varíne sa nám dobre hrávalo času a potu. Treba zabezpečiť sponzorov,
na hasičských a športových plesoch a zába- bez ktorých by to nešlo. Želáme mu preto
vách, ktoré sme vždy uprednostňovali.
do ďalších rokov veľa optimizmu a zdravia.
V jeseni 1969 sme zmenili názov na bsix Toto podujatie už má nasledovníkov v Tepband a pôsobili sme ďalej v Interhoteli Bo- ličke nad Váhom a v Mojši, kde robia na
boty, kde sme postretávali bratislavských umelcov ako
Jozef Kroner, Juro
Velčovský s kapelou,
Ivan Krajíček, ktorý
nám chcel zobrať
sólistu do Blavy,
ďalej Milan Mlsna,
Ivan Stanislav, Eva
Máziková a Dušan
Grúň. Hrávali sme
ešte aj v iných podnikoch a kultúrnych
zariadeniach. Riaditeľ Hotela Polom sa
Sólisti Helena Freudenfeldová a Vlado Badura, r. 1966
ozval v roku 1970
a ešte v roku 1975.
hody podobné koncerty a účinkujú na nich
V priebehu rokov sa v kapele menili hrá- aj varínske kapely.
či. Kapela pracovala dvadsať rokov a za tenVarínski muzikanti, napíšte aj vy o svoto čas sa v nej vystriedalo cca jedenásť hrá- jich starostiach a radostiach počas vašej
čov. Skončili sme v roku 1982. Spomíname kariéry, radi si prečítame a zaspomíname.
s úsmevom, bolo aj horšie, aj lepšie, nie- Hreje nás pocit, že ako rodáci sme aspoň
kedy sme sa doslova nadreli, lebo dnešná troškou prispeli do vienka varínskej kultútechnika vtedy nejestvovala. Všetko sa mu- re.
selo odohrať naplno, či sa človek cítil dobPoužitá literatúra:
re, alebo zle. Dnes odohrajú zábavu dvaja
Vlastivedný zborník Považia
muzikanti s nahratým CD. Samozrejme,
text: Igor Badura, foto: archív IB
pokiaľ hrá kapela na
podujatí kompletná,
tento spôsob nevyužíva, ale tiež musí
ukázať, čo je v nej.
Keď sa zamyslím a premietnem
si tých dvadsať rokov hrania, možno
to bolo aj na niečo dobré. Založili
sme prvú hudobnú
skupinu vo Varíne,
ktorá účinkovala na
rôznych kultúrnych
podujatiach. Možno
Čakanie na svadobných hostí Budatín, r. 1980
práve na náš popud
zľava: Vlado Kuchár, Vlado Badura, Vlado Šalaga, Ďuďo
vznikli vo Varíne
Badura, Igor Badura, Vilo Kysela
ďalšie kapely, ktoré
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Športové družstvo hasičov hodnotí sezónu
Do sezóny sme vstupovali s veľkým nasadením. Na jeseň sa
nám podarilo zohnať s pomocou sponzorov a obce Varín čerpadlo PS18, s ktorým môžeme konkurovať predným priečkam hasičského športu. Následne nám obec zakúpila nové
športové hadice, ktoré sa využívajú v kategórii šport.

Sté výročie DHZ Nededza sa stalo pre naše družstvo čarovným. Tu sme dosiahli náš prvý triumf, a konečne sme stáli na
stupni víťazov aj my – obsadili sme 1. miesto.

Člen družstva Jozef Židek
Člen družstva Marek Kupčuliak
Na prvej súťaži v Krasňanoch sme obstáli s dvomi penalizáciami na peknom 6. mieste pri konkurencii 18 družstiev.
Bola to obvodová súťaž a do postupu sa vyberajú len prvé tri
družstvá. Do prvej trojice sa pokúsime vďaka našim schopnostiam dostať už o dva roky.
Na súťaž v závode KIA sme sa veľmi tešili, pretože minulý
rok nám tam zlyhala technika. V motore striekačky nám ulomilo ventil a naši strojníci ho našli až v olejovej vani. Aj napriek novej technike sme, bohužiaľ, netriumfovali a na úkor
rozpojenej hadice sme obstáli na 13. priečke.
Dolný Hričov nám priniesol možnosť zúčastniť sa na nočnej súťaži. Bola to pre nás prvá nočná skúsenosť a napriek pár
chybám sme útok dokončili a dotiahli ho do úplného konca.

O týždeň neskôr sme súťažili v obci Lietava. Súťaž mala
viac kategórií. Zúčastnili sme sa dvoch: klasika a požiarny
útok historickou striekačkou PS8. V klasike nám roztrhlo hadicu, čo pre nás znamenalo stratu prvých pozícií. No v PS8
sme dominovali a získali sme 1. miesto s časom 43,77 s.
V auguste sme sa zúčastnili aj pohárovej súťaže v Brodne.
Ako aj v Lietave, aj tu boli dve kategórie PS12 a PS8. V kategórii PS12 sme sa umiestnili na zaslúženej 3. priečke. No
v PS8 sme obstáli na tzv. zemiakovej pozícii.
Ďalšia z nočných súťaží bola v obci Kotešová. Tam už to
bolo v porovnaní s našou prvou nočnou súťažou lepšie. Získali sme krásne 4. miesto. Na pozíciu tretieho miesta nám
chýbali neuveriteľné 3 desatiny sekundy.
V septembri sa konali v Martine-Priekope Hasičské dni
2017. Nie nadarmo sa Turčianska dolina volá kolískou ha-

Člen družstva Michal Mičo
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sičstva na Slovensku. V Martine si toto remeslo naozaj vážia
a vedia si ho krásne uctiť, preto v areáli SIM zhotovili hasičské múzeum pre širokú verejnosť. Majú tam rôzne muzeálne
kúsky, ktoré zaujmú každého priaznivca hasičstva. Výstavu
hasičskej techniky sme si pozreli aj my.
Ďalšou súťažou bol 1. ročník Memoriálu Gabriela Trizuliaka, ktorý zorganizoval DHZ Gbeľany. Súťaž bola plná priateľskej atmosféry a naše družstvo obsadilo 3. priečku.
Posledná súťaž v tomto roku sa bude konať až v decembri, a to v Dolnom Hričove. Nasadenie pre víťazstvo bude
motivované hlavnou výhrou o vianočného kapra. Neváhajte
a príďte nás povzbudiť, všetci ste vítaní!
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Touto cestou sa chceme poďakovať Obecnému zastupiteľstvu a p. starostovi Michalovi Cvachovi za podporu. Taktiež
ďakujeme Jankovi Hodoňovi a sponzorom, ktorí nám pomohli pri vyzbrojovaní hasičského športového družstva.
Tento rok sa nám podarila generálna oprava na čerpadle
PS12, ktoré bolo v nevyhovujúcom stave, a po spomínanej
súťaži v závode KIA nefunkčné. Opravu sme hradili z finančných prostriedkov našich členov. Ďakujeme!
text: Peter Zimen, člen športového družstva DHZ
foto: archív DHZ

Nové čerpadlo

Člen družstva Vladimír Fábel

Ján Krajčík a Peter Zimen na súťaži v Lietave

Súťaž v závode KIA
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Na hory aj za kultúrou
Malý Kežmarský štít v oblakoch

Turistický klub TJ FATRAN VARÍN má za sebou ďalší
úspešný rok svojej pôsobnosti, v ktorom zorganizoval viacero
zájazdov. O niektorých z nich nám porozpráva jeho predseda
p. Ľubor Panáček.
Ktoré domáce pohoria ste v tomto roku navštívili?
Z domácich napríklad opäť Vysoké Tatry, Roháče v Západných Tatrách alebo Veľkú Fatru. Plánovali sme aj hrebeň Kysuckej vrchoviny, ale pršalo a museli sme to opäť zrušiť. Už
sme sa tam chystali trikrát a pravidelne nám vychádza zlé počasie. Na štvrtýkrát sa nám to snáď podarí. Taktiež sme zrušili
plánovaný Slovenský raj, lebo pršalo. Na skalách by sa šmýkalo a v tom lejaku by to bolo riziko. Pôjdeme tam na budúci
rok. V zahraničí sme boli v Čechách a v Poľsku.
Autobusové zájazdy nie sú vždy len o turistike. Venovali ste
sa aj kultúre?
Práve v Čechách sme boli v Adršpašských skalách pri meste Teplice nad Metují. Boli sme ubytovaní v zámočku Bischofstein, ktorý bol kedysi letným sídlom českých biskupov. Výlet
mal aj turistickú, aj kultúrno-poznávaciu časť. Pozreli sme
si tamojší kostol a kláštor. Zaujímavosťou je, že predstavený
tohto kláštora je Slovák z hornej Oravy. Dlho sme sa s ním
rozprávali a hovoril peknou slovenčinou, aj keď je už roky
v Čechách.

V Adršpašských skalách
Ďalej sme boli napríklad v Poľsku v Stolových horách. Na
ďalší deň sme sa zastavili v Kláštore Broumov, je to pri hraniciach. Najprv sme plánovali Broumovské skaly, ale išli sme na
prehliadku kláštora. S týmto kláštorom sa spája jedna moja

spomienka. Naša teta bola mníškou práve v tomto kláštore.
V päťdesiatych rokoch tam bola deportovaná počas Akcie
R, kedy aj ostatné rehoľníčky násilne zavliekli do kláštora.
Kapacitu kláštora niekoľkonásobne prekročili. Spávali aj
na podlahe bez prikrývok. Je tam aj pochovaná na cintoríne. Chodila k nám domov pravidelne na návštevy. Ako deti
sme sa na ňu veľmi tešili, vždy prišla veselá a vtipná, dobre
vyzerajúca. Všetci sme jej závideli, že keď je mníška, ako sa
má dobre. Neskôr, keď sme zistili, v akých podmienkach žila,
boli sme veľmi prekvapení. Bol to veľký kontrast, že v takých
ťažkých ľudských podmienkach dokázala ostať byť človekom,
ktorý dokáže pomáhať druhým. Aj k takýmto príbehom sa
dostaneme počas poznávacích zájazdov.

Ktoré z absolvovaných túr v tomto roku boli časovo alebo
dĺžkou najnáročnejšie?
Turisti sa na zájazdoch vyberajú trasy podľa vlastných
schopností a možností. Náročné túry boli v Roháčoch, hrebeňovka Baníkov – Plačlivé – Ostrý Roháč – Baranec. Aj vo
Vysokých Tatrách boli náročné, ľudia si vždy rozdelili doliny,
prechody hrebeňmi alebo výstupy na štíty. Kto si ako vyberie… Sú takí, ktorí chodievajú pravidelne na náročnejšie túry,
iní zase chodia pravidelne na kultúrno-poznávacie výlety.
Zaznamenali ste počas výstupov a prechodov nejaké úrazy?
Nie, neboli žiadne. Je veľkou výhodou, že ročný program
výletov je zverejnený vopred a turisti sa môžu pripraviť. Vedia,
že si treba naštudovať trasu podľa máp, pozrieť terén a dobre
si všetko naplánovať. Potom už dobre vedia, kam idú, koľko
hodín to bude trvať, aký bude terén a aký výstroj potrebujú.
Treba spojiť skúsenosti a zodpovednosť. Ešte sa nám nestalo,
aby zrazu nevládali a mali sme s tým potom problémy.
Ktoré z plánovaných akcií na rok 2018 by ste radi spomenuli?
Bachledovu dolinu, aj keď sme tam už pred pár rokmi boli.
Veľa ľudí sa ozývalo, aby sme ju zaradili do programu vďaka atrakcii Chodník korunami stromov. Ďalej v Slovenskom
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raji roklinu Kyseľ, v ktorej pôjdu jedni ferratu, ostatní klasiku. Zaujímavá bude aj Račkova dolina v Západných Tatrách.
Pripravujeme zájazd do rakúskeho Salzburgu. Bude mať aj
turistickú, aj kultúrno-poznávaciu časť. Pôvodne sme chceli
ísť pozrieť Plitvické jazerá do Chorvátska. Je to tam ale veľmi
drahé. Podstatne drahšie ako napríklad v Chamonix. Už v januári plánujeme výlet do Vysokých Tatier. Pôjdeme lyžovať
na Štrbské pleso a kto bude chcieť, pozrieme si ľadový betlehem na Rainerovej chate. Vo februári máme tradičné stretnutie s premietaním fotiek. Tam rozoberieme všetky plánované
výlety.

Výlet na Oravský hrad a kúpanie v Oraviciach

Majú turisti stále záujem o autobusové zájazdy?
Záujem je stále. Ľudia z okolia majú väčší záujem ako domáci. Treba, aby začali chodiť aj mladšie skupiny Varínčanov.
Už ste pochodili slovenské pohoria krížom-krážom. Ako je to
s ich značením? Ktoré sú dobre značené a naopak, v ktorých je
orientácia horšia?
Vysoké Tatry sú pomerne dobre značené, taktiež aj Roháče – Západné Tatry. Belianske Tatry sú už značkované slabšie.
V Nízkych Tatrách sú slabšie značené niektoré prístupové
trasy na hrebeň. Rezervy v značení majú určite aj Štiavnické
vrchy. Všetko to ale záleží podľa okresu, každý okres si značí
trasy sám. Niektoré okresy sú na tom dobre, iné horšie.

Žiliny. Zo všetkých zamestnancov tam ostala len sekretárka,
ktorá mi dala papiere a povedala, že si to musím ísť vybaviť
na okresný výbor strany. Ak nebudem mať od nich súhlas,
nepustia nás cez hranice. Išiel som odtiaľ rozmýšľajúci s tým,
že absolútne neviem, čo im poviem. Ak povie tajomník nie,
nikam nepôjdem. Spoliehal som sa na Božiu pomoc. Nebol
som schopný vybaviť si to sám. Prišiel som tam, zapísal som
sa a zahlásil, kam idem. Hneď mi povedali, že my nikomu
nedávame žiadne potvrdenia. Povedal som, že to je plánovaná akcia telovýchovnou jednotou, ideme na výmenu, my do
Poľska a Poliaci do Tatier. Nezaujímalo ich to. Povedal som,
že sa potrebujem rozprávať so
súdruhom tajomníkom. Zavolali
Chata pri Zelenom plese, ľudovo Brnčalka
ho, prišiel a začali sme debatovať.
Dostal som takú výrečnosť o všetkých možnostiach, že sme sa rozlúčili s tým, že mi poprial všetko
najlepšie, a aby sme urobili dobrú
reprezentáciu ČSSR a boli sme
správaním vzorom pre Poliakov.
Dal mi pečiatku a odišiel som.
Nikto zo zamestnancov okresného výboru nemal odvahu ísť na
okresný výbor strany vybaviť to.

Už v minuloročnom rozhovore ste spomínali vašu osobnú
spomienku z gréckeho Olympu s tým, že pri ďalšom stretnutí
nám poviete o ďalšej…
O tejto spomienke som nehovoril ešte nikomu. Ani účastníkom vtedajšieho zájazdu. TJ Fatran Varín organizoval výlet
na Mazúrske jazerá v Poľsku, kde vtedy vrcholila Solidarita
a do Poľska sa vôbec nepúšťalo, nedalo sa tam ísť. Bola to
plánovaná akcia nášho klubu a klubu PTTK Tarnów, ktorú
nám aj odsúhlasili. Prišiel som si po potvrdenie na Okresný
výbor Československého zväzu telesnej výchovy a športu do

foto: archív Ľ. Panáčka
spracoval: JT
Plán výletov na rok 2018
nájdete v PDF na stránke obce
www.varin.sk
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Výrub drevín a stromov
Viacerí občania ste sa na Obecnom úrade vo Varíne informovali o zákonných podmienkach pri výrube stromov. Keďže
táto problematika nie je jednoduchá, o dôkladné vysvetlenie
sme poprosili znalca v odbore. Na naše otázky odpovedá pracovník Správy NP Malá Fatra lesník Ing. Peter Cáder z oddelenia starostlivosti o chránené časti prírody a krajiny.
Ako zákon charakterizuje drevinu a strom?
Drevinami sú stromy a kry. Na obidve sa vydáva súhlas na
výrub, na stromy jednotlivo, na kroviny plošne. Ak má žiadateľ pochybnosti, či ide o strom, alebo kroviny, určí tak kvalifikovaná osoba, ktorá na obci rieši problematiku výrubov.
Od koho treba žiadať povolenie na výrub?
Povolenie na výrub drevín vydáva príslušná obec, v katastri
ktorej sa drevina nachádza. Vo Varíne je to Obecný úrad vo
Varíne.
Ak je potrebná žiadosť na vydanie súhlasu o výrub, kde ju
nájdeme?
Ideálne je zájsť na obecný úrad, kde majú predtlačený formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Tu je dôležité uviesť údaje
žiadateľa, rozsah výrubu – počet stromov, ich obvod a plochu krovín. Ak žiadateľ nie je zároveň aj vlastníkom pozemku, kde sa drevina nachádza, tak je nutné doložiť aj súhlas
vlastníka. Pre identifikáciu vlastníka je nutné doložiť aj výpis
z katastra nehnuteľností.
Ako ďalej prebieha proces odsúhlasenia? Koľko potom zvyčajne trvá?
Proces prebieha v správnom konaní, tak ako napríklad aj
vybavovanie stavebného povolenia, riadi sa rovnakým zákonom. Samozrejme, ide o nepomerne jednoduchšiu agendu,
ale je nutné urobiť terénnu obhliadku, vyznačenie drevín, zvolať konanie a pod. Rádovo celý proces trvá niekoľko týždňov.
Na jeho konci je vydané rozhodnutie, ktoré podpíše starosta
obce. Žiadateľ sa proti rozhodnutiu môže odvolať v lehote 15

Silný vietor na jar 2017 zrútil
strom v parku

dní, ak s ním nesúhlasí. Až po tejto lehote nadobúda rozhodnutie právoplatnosť. V prípade, že sa žiadateľ vzdá odvolania,
právoplatnosť nadobúda ihneď po tomto úkone.
Za akých podmienok môžem vykonať výrub aj bez povolenia? Aj tento výrub treba nahlásiť?
Takýto výrub je možné realizovať v zmysle zákona „pri
bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo
pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku“.
Hlási sa bezprostredne na príslušnú obec. V praxi v zmysle
výkladu Ministerstva životného prostredia SR platí, že musí
ísť o naozaj bezprostredné ohrozenie, ktoré vzniklo náhle.
Ak sa stihne zísť komisia k posúdeniu, už to nie je ohrozenie,
ktoré vzniklo náhle. Ak strom vysychá, alebo ho podmýva
voda, a postupne sa stav zhoršuje, nie je to náhle. V podstate
sa táto možnosť nevyužíva. Je možné ju využiť pri živelných
pohromách, keď naozaj hrozí reálne bezprostredné a náhle
nebezpečenstvo. Je dobré zhotoviť aspoň fotodokumentáciu
pre prípadné dokazovanie reálnej hrozby.
Ak žiada o výrub obec, môže sama rozhodovať o výrube?
Nie. Musí požiadať Okresný úrad životného prostredia
v Žiline, ten pridelí obci iný úrad, ktorý bude o žiadosti rozhodovať. Spravidla je to susedná obec, ktorá celé konanie zrealizuje a vydá aj rozhodnutie.
Aké sú sankcie za nelegálne výruby?
Toto je individuálne. Výruby malého rozsahu môže riešiť
samotná obec. Výruby väčšieho rozsahu rieši zvyčajne Slovenská inšpekcia životného prostredia v Žiline, prípadne
aj Polícia SR. Stanoví sa spoločenská hodnota drevín, a to
v zmysle vyhlášky č. 24/2003 Z. z. Hodnoty stromov sú v tejto
vyhláške vysoké, nie je to hodnota drevnej hmoty, ale celospoločenská hodnota. Napríklad lipa o obvode 100 cm (čo je
priemer kmeňa cca 32 cm) má spoločenskú hodnotu 1165 €.
Ak spoločenská hodnota presiahne 2656 €, ide o trestný čin.
Je úplne bežné, že výruby väčšieho rozsahu rieši aj prokuratúra a následne súd. Aj vo Varíne sme už mali
takýto prípad. Pokuty sú minimálne rádovo
v stovkách eur, pri vážnejších prípadoch to,
samozrejme, rastie prudko hore.
Ak som si na vlastnom pozemku sám zasadil strom, môžem ho len tak vyrúbať bez
povolenia a bez nahlásenia?
Nie, zvyčajne musí rozhodnúť príslušná
obec. Toto je ale zložitejšia otázka a neexistuje na ňu jednoduchá odpoveď. A to preto, lebo zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny rieši túto problematiku
v závislosti od stupňa ochrany, v ktorom sa
drevina nachádza. Keď budem konkrétny,
tak samotná obec Varín a Koňhora sú v pr-

Varínčan

vom stupni ochrany, kde je to jednoduchšie, menej prísne.
Jedľovina, chatová osada, ale aj domy za riekou Varínka sú
v druhom stupni ochrany prírody (ochranné pásmo národného parku), kde je to prísnejšie. Hranicou je rieka Varínka.
Pre lepšiu orientáciu prikladám leteckú snímku s priebehom
hranice ochranného pásma.
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hlas na výrub je nutné žiadať aj na dreviny do 40cm obvodu,
teda na všetky dreviny, s výnimkou bodov b), c), d).
spracoval: JT
Priebeh hranice medzi 1. a 2. stupňom ochrany

V prvom stupni ochrany (Koňhora a samotná obec pred
Varínkou)
Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo
výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2.
b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční
do 18 mesiacov odo dňa výrubu.
c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo
výške 130 cm nad zemou, ak rastú
v záhradách a záhradkárskych osadách (pozemok musí
byť v katastri vedený ako záhrada).
d) na dreviny inváznych druhov.
V druhom stupni ochrany (domy za Varínkou a Jedľovina)
Platia všetky horeuvedené body okrem bodu a). Teda sú-

O putovnú varechu starostu obce
Zemiakové rezy

Okresná organizácia Únie žien Slovenska každoročne organizuje súťaž: O putovnú varechu starostu obce. Každý rok
sa do prípravy zapojí iná základná organizácia. V roku 2016
bolo toto podujatie vo Varíne a súťažné tímy pripravovali nátierky a šaláty. V tomto roku štafetu prebrala Základná
organizácia únie žien Slovenska v Žiline. V podujatí „O putovnú varechu primátora mesta Žilina” sa súťažilo na tému
Zemiakové variácie. Členky výboru Základnej organizácie
Únie žien Slovenska vo Varíne pripravili a priniesli do súťaže
zemiakový rez. Aj napriek tomu, že súťažný stôl sa prehýbal
množstvom chutných zemiakových jedál a dobrôt, náš sladký
zemiakový rez uspel a vyhral 2. miesto.
Ak chcete vyskúšať výborný zemiakový zákusok, prikladáme recept na jeho prípravu. Dobrú chuť!
spracovala Eva Cvachová

1 celé vajíčko,
4 žĺtky,
15 dg kryšt. cukru,
1 vanilkový cukor,
1 lž kakaa,
hrsť mletých orechov,

5 dg jemnej strúhanky,
2 lž rumu,
½ prášku do pečiva,
25 dg postrúhaných
zemiakov (varených
v šupke)

– všetko spolu zmiešame, pridáme sneh zo
4 bielkov. Pečieme na menšom plechu cca
55 min. pri teplote 170 stupňov. Po dĺžke
prekrojíme, naplníme plnkou a polejeme čokoládovou polevou.
Plnka: 25 dg pretlačených zemiakov (varených v šupke), 10 dg kryšt. cukru, hrsť mletých orechov, 3 lž rumu, 10 dg masla, pomarančová šťava – všetko spolu zmiešame.
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Nebo Pod Jedľovinou ovládli šarkany
Obec Varín, Detský a mládežnícky spevokol a 152. skautský
zbor Javorov zorganizovali v nedeľu 15. októbra Šarkaniádu, na
ktorej sa spomedzi zúčastnených zaregistrovalo viac ako 50 súťažiacich detí so šarkanmi. Lúka Pod Jedľovinou sa ukázala ako
skvelé miesto na toto podujatie. Deti súťažili v rôznych kategóriách šarkanov a víťazi boli odmenení vecnými cenami a diplomom.
Zasúťažili si aj pri rôznych iných hrách a svoju šikovnosť predviedli pri kreatívnom stánku s jesennou tematikou. Mali sme skvelé
počasie, slnečno
Foto: Marek Kvačkaj
a na vtedajší dátum
aj pomerne teplo.
Nabudúce však objednáme viac vetra! Niektorí na mieste ostávali aj po skončení programu.
Touto cestou sa chceme poďakovať Jankovi Hodoňovi, Veronike Krajčíkovej,
Betke Beniačovej, Peťovi Rišovi, Michalovi Jakubčíkovi, Jakubovi Haluškovi,
Evke Halúskovej, Miške Novákovej a Zuzke Bukovinskej a jej skautkám za ich
pomoc a ochotu!

Uvítanie 50 malých
Varínčanov
Starosta obce uvítal do života 50 malých Varínčanov,
ktorí sa narodili od marca 2016 do júla 2017. Toto milé
podujatie sa uskutočnilo v stredu 4. októbra v obecnej kinosále. Deti z Materskej školy si pre prítomných
rodičov pripravili malé vystúpenie. Starosta obce Ing.
Michal Cvacho potom odovzdal rodičom finančnú hotovosť a darčeky pre ich ratolesti. Nasledoval zápis do
pamätnej knihy a fotenie v kolíske.

Podujatie venované úcte seniorom
Pri príležitosti októbra – mesiaca venovaného úcte k seniorom, zorganizovala obec Varín podujatie Mesiac úcty k starším, ktoré sa uskutočnilo v stredu 18. októbra v obecnej kinosále. Pred zaplneným hľadiskom sa najprv predstavili deti
zo Základnej školy s Materskou školou Ondreja Štefku. Touto
cestou ďakujeme p. učiteľkám za nacvičenie programu a celej
príprave na vystúpenie. Neskôr to už roztočila zábavná kapela Eminent so svojím estrádnym vystúpením. Na pódiu sa

v podaní jedného zabávača vystriedali známi umelci ako Kája
Gott, Marika Gombitová, Miro Žbirka, Luděk Sobota a ďalší.
Neskôr sa podávalo občerstvenie, ktoré pripravili p. kuchárky
zo školskej jedálne.
text a foto: JT
fotogalérie z podujatí nájdete na www.varin.sk

Varínčan
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Krížovka
Pomôcky:
Po, Lato, VT,
ska, Okáli,le,
Dirac, arbor,

Osvieži

Oslavuje

Straší poľský
futbalista

Blanokrídly Označenie
lietadiel Indie
hmyz

Inakšie

Bývalá
talianska
mena

Praštil (expr.)

Zvolanie
na voly

Prihovoril sa
niekomu

Vylúštený text tajničky pošlite alebo odovzdajte do
20. novembra 2017 na adresu redakcie alebo pošlite
mailom na adresu: varincan@varin.sk
Nezabudnite uviesť svoje meno a adresu.

2. časť
tajničky

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 10 €

Argón (zn.)

Správne znenie tajničky z č. 10/2017:
…odložiť minulosť a až potom môže ísť ďalej.
Výherca: MÁRIA AKANTISOVÁ
Srdečne blahoželáme.
Bez úsilia toho veľa nedosiahneme. Tí, ktorí sa nechajú odradiť, porazili samých seba… (záver je v tajničke)
Autor: Jozef Mys v MalajBlaho
zii

Dobre
(z angl.)

Rúbe

Prišíva
záplaty
Jamajská
hudba

Mena Macaa

Samec srny
Jestvuj,
existuj

Japonská
ploš. miera

Tam

Prejavil

Tamtí

Pletenec
z vlasov

Prišívaj

Ázijské kyslé
mlieko

Príbytky včiel

7. časť
tajničky

5. časť
tajničky

Chápal
Vnímala
zrakom

Slovenský
historik

Varínčan

Zlostne
odhodil
(expr.)

Farba
na vajíčka

Doložil

Strom (bot.)

Francúzsky
člen

Anglický
matematik

Černošský
kmeň (Guro)

4. časť
tajničky

Zabával

Poplatky
štátu

Pichal
Ázijské slovo
úcty

Zázrak

Veľmi jasný
meteorit

Registrovaná
tona

Spája lepom

Kúpanie,
po nemecky

Francúzsky
skladateľ

Prines

Ľudský organizmus
3. časť
tajničky

Honotil
počtom
bodov

Čínsky
medený bicí
nástroj

Býv. nemec.
kancelár

Rodový
znak, címer

Plášte
bez rukávov

Posolil

Ženské meno

Zranil

Varínčan

Čínsky egreš

Anglické
muž. meno

Dlhý čas
(prísl.)

Malý netopier

Kvapka
(expr.)

Časť celku

Inkasný
príkaz

Odovzdáva
hlas

Česká plošná
miera

Kvitnúca
drevina

6. časť
tajničky
Olivovitá
krmovina
Rozrývaj

Dával zrno
do pôdy

Na, po anglicky

Mys

Skratka
poručíka

Plod obilia

Čelo plavidla

Teba

Splietaj

1. časť
tajničky

Mesto v Brazílii

Modifikácia,
Krídlo (odb.)
obmena

Plietol

Pieseň,
nápev

Meno Adely
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Zážitková pedagogika s hasičmi
nadobudli žiaci nové
vedomosti, s ktorými sa
v bežnom živote často
nestretávajú. Veríme, že
realizáciou tejto aktivity
deti nadobudli poznanie
a skúsenosti, ako správne
reagovať v takýchto situáciách.
Zážitková pedagogika je moderný
pedagogický smer, ktorý využíva zážitkové učenie ako formu organizácie
vyučovania. Práve také vyučovanie sme
pripravili pre našich žiakov vo štvrtok
28. septembra 2017. Členovia DHZ vo
Varíne s veliteľom Ľubomírom Ondrušom ukázali žiakom a pedagógom našej
školy spôsob hasenia požiarov v domácnosti.
Simulovaný požiar horiaceho oleja
na sporáku využili hasiči na poučenie
o bezpečnosti pri varení. Žiaci názorne
videli, akoby to mohlo dopadnúť, keby
takýto požiar hasili vodou. Výbuchové
vzbĺknutie s veľmi intenzívnym ohňom
nás všetkých prekvapilo, nečakali sme,
že sa oheň môže šíriť tak rýchlo. Hasiči
nám ukázali, že takýto požiar je najlepšie uhasiť obyčajnou kuchynskou soľou.
Vysvetlili, že soľ je kameň, ktorý zabraňuje prístupu vzduchu k horiacemu
oleju. Ďalej nás oboznámili s druhmi
hasiacich prístrojov a s možnosťami ich
využitia. Niekoľko detí si vyskúšalo hasenie práškovým hasiacim prístrojom.
Prostredníctvom prežitých aktivít

Timko Paňák

Žiaci si skúsili prácu hasičov
Naši štvrtáci absolvovali svoje prvé
hasičské cvičenie. Cieľom tejto aktivity
bolo oboznámiť sa so zodpovednou, namáhavou a riskantnou prácou hasičov
a získať predstavu o práci a nástrojoch
hasičov v minulosti a porovnať ich
s nástrojmi a technikou v súčasnosti.
Štvrtáci sa veľa dozvedeli o histórii
a vzniku dobrovoľných hasičských zborov. Zistili, že v minulosti mal veľmi dôležité poslanie nočný hlásnik. Štvrtáci
si vyskúšali niekoľko disciplín: nosenie
rebríka, prenášanie vody a hasenie požiaru. Pri prenášaní rebríka zistili, aká
dôležitá je súhra v pohyboch a v koordinácii pri behu. Pri druhej disciplíne
nosili vodu v kýblikoch na miesto požiaru. Tu rýchlo pochopili, že kýblik
musia pri behu stabilizovať, že sa nesmie kývať, keď nechceli vyliať vodu na
zem alebo na seba. Pri tretej disciplíne
vytvorili ľudskú reťaz, ktorú využívali
ľudia pri hasení v minulosti. Bol to
pre nich dôkaz vzájomnej spolupráce, pomoci a ľudskej spolupatričnosti.

Rastík Hošták

Členovia DHZ predviedli žiakom ešte
veľa ďalších praktických ukážok, ktoré
si mohli žiaci aj sami vyskúšať.
Žiaci a pedagogický zbor ďakujú
všetkým členom DHZ vo Varíne, ktorí pomáhali pri nácviku evakuácie
žiakov a zamestnancov školy, najmä
Ľubomírovi Ondrušovi, Miroslavovi
Turskému, Kataríne Ondrušovej, Janke Filovej, Vladimírovi Rosenbergovi,
Marekovi Trnkovi a Štefanovi Filovi.
Ďakujeme členom DHZ aj za zážitkové
učenie, pri ktorom získali cenné skúsenosti a naučili sa, ako reagovať v mimoriadnych situáciách ohrozujúcich zdravie a život. Milí hasiči, ukázali ste nám
ako sa máme v prípade požiaru správať,
a najmä to, ako sa máme správať voči
sebe navzájom, podporovať sa a nezištne si pomáhať.
kolektív ZŠ s MŠ Ondreja Štefku
Naši prváci, ktorí pracujú so šlabikárom HUPS, už po mesiaci v školských laviciach modelujú písmená,
ktoré sa naučili.
tr. uč. Mgr. Monika Solárová

Marika Androvičová

Tvorba žiakov 3. ročníka na tému október – mesiac úcty k starším. tr. uč. Mgr. Katarína Dominiaková
– Mesačný spravodaj o živote Varína
Vychádza desaťkrát ročne. Vydáva: Obec Varín, IČO: 00 321 711.
Adresa redakcie: Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín, e-mail: varincan@varin.sk, tel.: 0903 477 924.
Redakčná uzávierka vždy do 20. predchádzajúceho mesiaca. Náklad 1200 kusov.
Registrované Ministerstvom kultúry SR, EV 3958/09 ISSN 1339-2891. Tlač: Varínska tlačiareň. November 2017. Číslo bezplatne.

