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Pôstne zamyslenie
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO OBCE
Z fašiangových podujatí v obci
Poznáte svoje povinnosti ako držiteľ psa?
V Malej Fatre opäť stopovali veľké šelmy

„Miestnosť bez kníh je ako telo bez duše.”

Marcus Tullius Cicero

Po prestavbe kúrenia čaká priestory knižnice, obradnej miestnosti, klubovní a hygienických zariadení kompletná rekonštrukcia. foto jt

Číslo bezplatne poskytuje Obec Varín

marec 2018
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Pôst je časom Božieho milosrdenstva

zdroj: pixabay.com

Za jedným francúzskym kňazom prišla neodbytná farníčka. Vraj sa jej zjavil Ježiš a chce, aby kňaz postavil v ich meste
kaplnku. Kňaz jej neveril. Aby ho presvedčila, mala sa Ježiša
opýtať, ktorý kňazov hriech je najväčší. Na druhý deň sa žena
vrátila so slovami: „Pán Ježiš povedal, že už si nepamätá.“
Pán Boh sa nikdy nevracia k vypočutým hriechom. U neho
neexistuje hard disk, na ktorom by sa naše hriechy ukladali. Ak úprimne ľutujeme, on odpúšťa a zabúda – na rozdiel
od nás… Ako sám povedal svätej Faustíne: „Som trojnásobne svätý a nepáči sa mi najmenší hriech. Nemôžem milovať
dušu, ktorú poškvrňuje hriech, ale keď ľutuje, moja štedrosť
voči nej je bezhraničná. Svojím milosrdenstvom prenasledujem hriešnikov na všetkých ich cestách a moje srdce sa raduje,
keď sa vracajú ku mne. Zabúdam na horkosť, ktorou napájali
moje srdce, a teším sa z ich návratu. Povedz hriešnikom, že
vždy na nich čakám, načúvam úderom ich srdca, kedy začne
biť pre mňa. Napíš, že sa im prihováram cez výčitky svedomia, cez neúspechy a utrpenia, cez búrky a hromy…“
Božie milosrdenstvo je ako magnet. Neustále nás hľadá.
Aj židovskí rabíni potvrdzovali veľkosť Božieho milosrden-

stva. Vraveli, že hoci by aj deväťstodeväťdesiatdeväť anjelov
svedčilo o vine človeka a iba jeden by ho obhajoval, Boh by
sa priklonil k obhajobe a odpustil. Pretože náš Boh sa nedá
predbehnúť vo svojom milosrdenstve.
Božie milosrdenstvo najkonkrétnejšie zakúšame vo sviatosti pokánia.
Sám Ježiš povzbudzoval sestru Faustínu a cez ňu každého
z nás: „Píš, hovor o mojom milosrdenstve. Povedz dušiam,
kde majú hľadať útechu – v tribunáli milosrdenstva (v spovednici), tam sa dejú najväčšie zázraky, ktoré sa ustavične
opakujú. Aby sme ten zázrak dosiahli, netreba ísť na ďalekú
púť ani vykonať nejaké vonkajšie obrady. Stačí pristúpiť s vierou k nohám môjho zástupcu a povedať mu o svojej úbohosti
a zázrak Božieho milosrdenstva sa prejaví v celej plnosti. Aj
keby duša bola ako rozkladajúca sa mŕtvola, a aj keby z ľudského pohľadu už nebolo pre ňu vzkriesenia a všetko bolo
už stratené, nie je tak u Boha. Zázrak Božieho milosrdenstva
vzkriesi takú dušu v celej plnosti.“
Židia sa s Bohom, ktorého volajú Jahve, môžu zmieriť len
raz v roku v deň sviatku Jom Kippur. Moslimovia majú len jeden mesiac – Ramadán – na zmierenie s Alahom. My máme
na zmierenie s Bohom 365 dní v roku a osobitne týchto štyridsať dní pôstneho obdobia. Nemusíme ísť na ďalekú púť, nemusíme vykonať nijaké zložité a náročné obrady. Stačí trošku
pokory a úprimnosti voči Bohu, voči sebe i voči druhým. Tak
prečo to odkladať?
Nech je aj tento pôstny čas pre nás časom návratu k Bohu.
Časom, v ktorom pocítime liečivú silu jeho milosrdenstva.
pripravil vdp. kaplán Mgr. Ľubomír Matúška

Pôstna doba
Pôstna doba sa začína,
pokánie nám pripomína.
Človeče, zamysli sa nad sebou
a očisti sa od svojich neprávostí a hriechov.
Naše veľké previnenie
uráža Srdce nevinné,
ktoré z lásky k nám trpelo
a v bolestiach na kríži dokonalo.
Ó, predrahá Kristova krv,
na kríži vyliata,

očisti naše hriešne srdcia.
V ľútosti na kolenách prosíme Ťa.
Nech každé, aj to najtvrdšie srdce
pred Tvojou nekonečnou láskou sa pokorí,
keď pohliadne na kríž a ruky rozopjate,
ktoré objímajú tento hriešny svet celý.
Ďakujeme za Tvoju bolesť, za Tvoje muky,
náš najdrahší Spasiteľu,
za Tvoju milosrdnú lásku
nám všetkým hriešnikom ponúkanú.
Viktória Novosadová

Kalendár významných osobností našej
obce putoval aj do viacerých miest v zahraničí, na fotke v pozadí Sydney Opera
House v austrálskom Sydney.
foto πš

Spoločenská rubrika
Oznam

Narodili sa:
Marko Miho
Ľubomír Brna

Zuzana Matisová
Alžbeta Androvičová

Zosobášili sa:
Pavol Šelestiak a Ivana Ďuranová 20. 01. 2018
Ľuboš Dupkala a Iveta Klinčáková 08. 02. 2018
Alex Robair Ibrahim Hanania
a MUDr. Lucia Mládenková 24. 02. 2018

Jubilanti v marci
Jozefa Bučeková 
92
Ing. Mária Kurnocíková 71
Viktória Chrapčíková  90
Štefánia Janíčková 
71
Imrich Milo 
88
Františka Matejčíková  71
Gabriela Rovňanová  71
Milan Salát 
86
Anežka Germaničová  71
Jozef Bárdy 
85
Jozef Maťko 
70
Irena Širancová 
85
Katarína Pišová 
70
Vlasta Cvachová 
83
Karolína Gulášiová 
83
Vlasta Bárdyová 
81
Vincencia Androvičová 80

Jozefa Šlesárová 
78
Ján Cvacho 
77
Helena Štefanatná 
77
Valéria Gáborová 
77
Pavlína Freudenfeldová  77
Mária Bieliková 
76
Fabian Nemček 
75
Žofia Tomová 
75
Ivan Jankov 
75
Karol Cabadaj 
75
Emília Fogadová 
75
František Akantis 
74
Kamila Cabadajová 
74
Antónia Kupčuliaková  73
Vilma Hrušková 
73
Berta Rybárová 
73
Jozef Gehrer 
72
Terézia Akantisová 
71

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

Opustili nás:
Martin Michalčík
Emília Šugárová
Júlia Hajasová
Margita Cvachová
Pavel Salát

* 27. 10. 1974
* 25. 08. 1932
* 25. 04. 1930
* 13. 02. 1935
* 22. 09. 1939

† 06. 02. 2018
† 07. 02. 2018
† 14. 02. 2018
† 15. 02. 2018
† 21. 02. 2018

Hlásenie obecného rozhlasu, ktoré sa spustilo
15. februára 2018 v nočných hodinách,
bolo spôsobené technickou poruchou na zariadení.
Ďakujeme za pochopenie.

Ďakujeme

všetkým, ktorí sa rozhodli darovať našej knižnici
knižky alebo časopisy a tým obohatiť knižný fond.
„Knihy sú nádobami ducha.” Friedrich Nietzsche
Vo štvrtok 8. marca si pripomíname
Medzinárodný deň žien.
V deň narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského – 28. 3. – si pripomíname Deň učiteľov –
sviatok oslavy práce všetkých pedagógov, ktorých
práca je veľkým poslaním. Za ich znalosti, trpezlivosť
a obetu im patrí veľké poďakovanie.

Slávenie Veľkej noci:

25. marca – Kvetná nedeľa, nedeľa utrpenia Pána
29. marca – Zelený štvrtok Pánovej večere
30. marca – Veľký piatok, slávenie utrpenia a smrti
Pána
31. marca – Biela sobota, Veľkonočná vigília
1. apríla – Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
2. apríla – Veľkonočný pondelok

Spomienka
Dňa 18. februára 2018
sme sa navždy rozlúčili
s mojou drahou milovanou maminkou Margitou Cvachovou, ktorá nás
opustila náhle po krátkej
a ťažkej chorobe. Ďakujem všetkým, ktorí si prišli
uctiť jej pamiatku a sprevádzali ju na poslednej ceste.
„Kto v srdci žije, nikdy neumiera.“
S vrelou láskou a úctou dcéra Evka
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Odpadové hospodárstvo obce
Obsah: Všeobecne o odpadoch
Z čoho sa skladá náš odpad
Ako to je
Ako to má byť
Riešenie
Zodpovednosť za riešenie
Záver
Všeobecne o odpadoch
Ľudská spoločnosť produkuje neuveriteľné množstvo odpadu. Je to dlhodobo neudržateľný stav. Na jednej strane drancujeme
prírodné zdroje, aby sme ich v zápätí jednorazovo použili a vyhodili. Priemerné množstvo odpadu pripadajúce na jedného obyvateľa za rok je u nás v rozmedzí 315 až 345
kg. Zamyslime sa ďalej. Ak tretina svetovej
populácie je zhruba na našej životnej úrovni
a vyššie, tak ide o 2 miliardy ľudí, vynásobíme ich 330 kg/osoba a dostaneme sa k astronomickému číslu 660 000 000 t odpadu
vyprodukovaného za rok. A to je len odpad
z domácností, k nemu treba pridať zhruba
2,5 násobne viac odpadu z priemyslu a dostaneme sa k neuveriteľným 2 310 000 000 t/
rok. To je štatistika. Otázka znie: čo s tým?
Aby sa dalo hľadať nejaké riešenie, je nutné
najskôr zistiť, čo sa vlastne v tomto odpade
produkovanom občanmi nachádza.
Z čoho sa skladá náš odpad
Priemerné zloženie komunálneho odpadu (v rôznych štatistikách sa udáva rôzne
percento, preto sa budem snažiť uvádzať
priemerné hodnoty):
38 % biologicky rozložiteľný odpad (má
sa spracovať a zhodnotiť v mieste jeho vzniku, teda v obci)
32 % recyklovateľné materiály (má sa vyseparovať priamo u nás doma, následne ho
odviesť na spracovanie, aby sa dali suroviny
z neho znova použiť)
30 % zvyšný zmesový odpad (aktuálne sa
len skládkuje, musíme sa snažiť o jeho minimalizáciu)
Poďme od konca:
1. Zmesový komunálny odpad (nevytriedený)
Ako to je? U nás tento odpad tvorí 90 %
nášho odpadu. Je to oficiálne číslo ako recykluje Slovenská republika podľa Európskej
únie. Kam s tým odpadom? No na skládku.
A to je problém. Tie staré sú preplnené a zatvárajú sa a nové nie je kde budovať. Skoro
žiadna obec nechce mať v katastri skládku
(náš odpad vozíme až do Čadce). A nie je sa
čo čudovať. Skládky odpadu, ako ich poznáme u nás, sú nič iné ako len časované bom-

by. Keď sa buduje nová skládka, tak sa na
podklad uloží nepriepustná vrstva (fólia), na
ňu sa naváža odpad a po naplnení kapacity
sa zasype zeminou. Nik nevie, čo všetko je
v tej skládke zakopané a k akým chemickým
reakciám tam dochádza pri hnití a rozklade jednotlivých zložiek, keďže sa skládkuje
chemicky aktívny materiál. Do toho sa to
premiešava s dažďovou vodou a vznikajú
rôzne kyseliny a plyny. Keď jedného dňa
povolí zemná izolácia (v lepšom prípade tak
po päťdesiatich rokoch) všetko sa to krásne dostane do zeme a do podzemných vôd.
A takto krásne si tu žijeme!
Ako to má byť? Vo vyspelých krajinách
EÚ tento odpad tvorí 30 – 40 % z celkového
odpadu. Kam s ním? Odvezie sa do spaľovní,
kde sa pri vysokej teplote prepáli a následne
sa zvyšok uloží na skládku. Dôvod jeho prepálenia? Zmenší sa jeho objem asi na tretinu, ale hlavne prestane byť chemicky aktívny
a ďalej už nehnije a chemicky nereaguje, takže ani po tých päťdesiatich rokoch, keď už
izolácia skládky povolí, sa nič moc nestane.
Riešenie? Načo vymýšľať niečo, čo už raz
vymysleli a dobre to funguje u našich susedov. Uvediem príklad: ak Slovák vyprodukuje 10 kg odpadu, z toho len 1 kg sa recykluje
alebo zhodnotí, tak zvyšných 9 kg skončí
ako časovaná bomba a ekologická záťaž pre
budúcnosť. Keďže sa tým nechceme zaoberať, tak to zahrabeme, nech si s tým lámu
hlavu naše deti. Ak Rakúšan vyprodukuje
10 kg odpadu, z toho 4 kg zhodnotí, 3 kg recykluje a ďalšie 3 kg spáli v spaľovni, z ktorej
vyjde 1 kg chemicky stabilného odpadu, tak
len ten 1 kg odpadu pôjde na skládku bez
dodatočnej ekologickej záťaže a „darčeka”
pre ich deti. Teda rovnaká skládka, ktorá
vydrží Slovákom s problémami 10 rokov,
vydrží Rakúšanom bez problémov 90 rokov.
Ak by sme prepálili uložený odpad vo
všetkých uzavretých a otvorených skládkach, skládky by boli po prepálení odpadu
naplnené len na tretinu a boli by chemicky
stabilné. Navyše vďaka spaľovaniu by sa plnili trikrát pomalšie ako doteraz. Neboli by
potrebné ďalšie nové skládky. Je to lákavé,
však? Áno, viem, nie je to zadarmo. Uvedené
spaľovne sú špičkové zariadenia. Jedna taká
sa nachádza priamo vo Viedni v meste, kde
spaľujú odpad pri veľmi vysokých teplotách,
vďaka čomu nevzniká veľké množstvo spalín
a ich zloženie je pomerne priaznivé. Spaliny neustále monitorujú podľa ich obsahu
a zloženia. V komíne prechádzajú cez rôzne
filtre. V snahe minimalizovať obsah škodlivín vypúšťaný spaľovňou, sa do nich pridáva

močovina a iné látky. Aj tak to nie je zrovna
zelený proces. Ja sám nie som priaznivcom
spaľovní. V roku 2011, keď som nastúpil na
obecný úrad, sme spolu s aktivistami z Mojša tvrdo nesúhlasili s výstavbou spaľovne,
ktorá mala vzniknúť v kafilérii v Mojši. Behali sme po ministerstvách a vypisovali, kde
sa len dalo. Článok o tomto boji bol vtedy
zverejnený aj v mesačníku Varínčan. Ťažko povedať, čo je horšie: dýchať znečistený
vzduch od potencionálnych karcinogénov,
alebo si znečistiť zem a vodu. Veď voda sa dá
vyčistiť skôr, ako príde cez vodovod k nám
domov, ale vzduch, ktorý dýchame, už nie.
Keď zvážime, že skládky sa postupne plnia
a že stále sa sprísňujúca legislatíva EÚ skôr
či neskôr zakáže skládkovať chemicky aktívny odpad, ako to je už v niektorých jej
krajinách, neostáva nám nič iné, len odpad
chemicky deaktivovať. A momentálne najreálnejší spôsob jeho deaktivovania je jeho
prepálenie. Takže otázka nie je ani tak či
spaľovať alebo nespaľovať, ale skôr to, kedy
budeme musieť so spaľovaním začať. Teda
pokiaľ sa medzitým neobjaví nejaká nová
technológia alebo nové riešenie. Toto rozhodovanie je však, našťastie, na pleciach iných
fundovanejších a erudovanejších ľudí. My
musíme zabezpečiť, aby bolo odpadu čo najmenej. To je v našej moci.
Zodpovednosť za riešenie Toto musí
koncepčne, legislatívne a finančne vyriešiť
náš štát z našich spoločných peňazí. Tak je
to aj správne, veď je to náš spoločný a nami
spôsobený problém, takže si myslím, že by
to boli dobre investované peniaze.
2. Recyklovateľné materiály
Ako to je? Tento odpad tvorí 32 % nášho
odpadu. Na Slovensku reálne recyklujeme
len 10 %. Toto číslo síce rastie, ale pomaly.
V našej obci máme dlhé roky farebné kontajnery na separovaný zber. Musíme si vstúpiť do svedomia a začať recyklovať poriadne
a hlavne zodpovedne. Niektorí nerecyklujete vôbec, niektorí by sme v tom mali pridať,
ale sú medzi nami aj borci, ktorí by mali
naopak ubrať. Mám na mysli recyklátorov,
ktorí sa medzi plastami snažia recyklovať aj
škridle, tehly, olejové filtre z áut, polystyrény
a ďalšie. Je im jedno, kam to vyhodia, hlavne, že doma majú čisto. Len pre upozornenie, ak nájde firma, ktorá nám zabezpečuje
vývoz kontajnerov, pri náhodnej kontrole
v kontajneri viac ako 20 % znečistenia materiálom, ktorý do kontajnera nepatrí, tak
má táto firma právo účtovať nám najbližšie
obdobie v zmysle zákona niekoľkonásobne
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vyššie poplatky. Kto to potom zaplatí? My
všetci v poplatku za smeti v nasledujúcom
roku. Preto v duchu hesla nenávidím udávanie, ale hlásiť sa to musí, by sme mali na seba
vzájomne dávať pozor.
Ako to má byť? 32 % z celkového objemu odpadu sa má vyseparovať priamo u nás
doma, a až potom ho odviesť na spracovanie,
aby sa dali suroviny z neho znova použiť.
Riešenie? Nie je to o pohodlnosti, ale
o zodpovednosti. Výsledky hovoria o tom,
že zatiaľ víťazí pohodlnosť. Je potrebné
zmeniť myslenie, ale hlavne konanie nás
všetkých. Zmeniť myslenie a konanie človeka je buď nemožné, alebo veľmi ťažké.
Tak prečo sa o to snažiť? No lebo nám nič
iné nezostáva. Zmena nastane len postupne.
Neexistuje jednoduché riešenie. Musíme
sa začať viac venovať osvete, od škôlky, cez
školu, až k nám dospelým. Obec sa snaží
nájsť riešenia, aby podporila triedený zber.
Chceme zvýšiť počet stojísk na separovaný
zber a premyslieť ich rozmiestnenie (štatistika hovorí, že najviac sa separuje tam, kde
majú ľudia stojisko dostupné do päť minút
od domu). Chceme zabezpečiť častejší operatívnejší vývoz kontajnerov podľa aktuálnej
potreby. Nie tak, ako je tomu teraz, že aj keď
vývoz objednáme, trvá aj niekoľko dní, kým
ho vývozca uskutoční. Obec sa snaží zapojiť
do separovania aj podnikateľov. Dáva zľavy
na poplatku za smeti všetkým podnikateľom, ktorí separujú.
Už dva roky pracujeme na projekte zberného dvora, aby sme zaviedli zber odpadov,
ktoré sme doteraz nezbierali. O čo ide?
V mieste bývalých zberných surovín obec
vybuduje nový areál, kde budú mať všetci občania Varína právo dvakrát do týždňa
bez poplatkov odviesť svoj recyklovateľný
odpad, nebezpečný odpad, elektro odpad,
drobný stavebný odpad, oleje, polystyrén
a veľkoobjemový odpad. Ak máte doma
napríklad starú chladničku, nábytok alebo
pneumatiky, už ich nebudete musieť skladovať pol roka, kým budeme robiť zber, ale
budete ho môcť dvakrát v týždni odovzdať
v tomto areáli. Alebo ak ste prerábali kúpeľňu a máte vysekané obkladačky, už ich
nemusíte sypať do malebných zákutí okolo
rieky Varínky, v snahe vytvoriť farebnú skalku pre potechu oka okoloidúceho turistu.
Vysekané obkladačky budete môcť doniesť
dvakrát v týždni do tohto areálu a obec sa
postará o ich likvidáciu.
Zodpovednosť za riešenie Toto je oblasť
odpadového hospodárstva, za ktorú sme
zodpovední my všetci. Každý jeden z nás to
má v rukách, môže a musí sa snažiť pomôcť
našej prírode a planéte. Tu sa nemôžeme vyhovárať na vládu, na nikoho, je to len a len
naša záležitosť a zodpovednosť.
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3. Biologicky rozložiteľný odpad (bioodpad)
Ako to je? Tento odpad tvorí 38 % nášho odpadu. Skladá sa z biologického odpadu z kuchyne (zamastené papiere, šupky
z ovocia a zeleniny, zvyšky z jedál) a z biologického odpadu zo záhrad (pokosená
tráva, konáre, lístie atď.). Dovolím si tvrdiť,
že v tejto oblasti sme na tom najhoršie. Časť
týchto odpadov sa niektorí naši spoluobčania snažia na jar a na jeseň spáliť, čo je
podľa súčasnej legislatívy v rozpore so zákonom a nesmieme to tak robiť. Žiaľ, málokto
pravidelne kompostuje. Odpad zo záhrad
väčšinou končí ako čierna skládka a odpad
z kuchyne v komunálnom odpade v kontajneroch.
Ako to má byť? Od roku 2016 je skládkovanie bioodpadu zakázané! Musí sa
zhodnocovať. Čo to znamená? Zhodnocovaním sa rozumie jeho spaľovanie (nie len
tak svojvoľne na záhrade, ale ako palivo pri
výrobe tepla alebo elektriky – je to finančne
náročné a vhodné len v teplárňach). Ďalšou
možnosťou je jeho spracovanie v bioplynových staniciach, kde sa pri hnití premieňa
na kompost a bioplyn, ktorý sa potom spaľuje pri výrobe elektrickej energie (finančne
veľmi náročná technológia). Treťou možnosťou je kompostovanie v kompostárni
alebo v kompostéroch (finančne a prakticky
najreálnejšie riešenie).
Podľa zákona by mala obec vytvoriť
miesto, kde bude od občanov odoberať
biologický odpad zo záhrad, následne ho
spracovávať, alebo odovzdať na spracovanie.
Obec by mala prideliť každej domácnosti na
biologický odpad z kuchyne 125 l kontajner a zabezpečiť jeho vývoz raz za dva týždne, alebo v spolupráci s občanmi sa snažiť
docieliť to, aby aspoň polovica domácností
vo Varíne mala doma kompostér a aktívne
kompostovala. Kto to má zaplatiť? Naša vláda myslela aj na to. V zákone je uvedené, že
náklady na zavedenie zberu a spracovanie
bioodpadu má obec preniesť do poplatku za
smeti. Teda zaplatiť to máme a musíme my
všetci. Pripomínam, že toto nie je debata
o tom, či chceme alebo nechceme, či budeme alebo nebudeme separovať a zhodnocovať bioodpad. My to zo zákona musíme. Od
roku 2016 má každý z nás túto povinnosť
prikázanú zákonom. Len nám ešte dávajú
chvíľku čas, aby sme si to vyriešili, kým nám
začnú rozdávať pokuty.
Riešenie? Keď zvážime možnosti, ktoré
nám dáva zákon, a pozrieme sa na problém
triezvymi očami, máme len jedno riešenie.
Biologický odpad zo záhrad budeme, dúfam, že už od leta, zbierať od občanov v areáli zberného dvora a predpokladám, že skúšobne umiestnime po Varíne tri kontajnery

na tento odpad, ktorý budeme pravidelne
odvážať a spracovávať. Prečo skúšobne? Ak
si vzájomne nedáme pozor a niekto nám
tam bude hádzať odpad, ktorý tam nepatrí,
tak s tým skončíme a bioodpad budeme
zberať len v zbernom dvore. Kto to zaplatí? Dobrá otázka. Ako som už písal, druhý
rok sa trápime s projektom zberného dvora
(bližšie o tomto projekte nabudúce). V rámci tohto schváleného projektu, ktorý je financovaný z eurofondov v celkovej výške
460 000 €, sme získali kontajnery na tento
odpad, manipulačnú techniku na tento odpad a zariadenia na jeho následné spracovanie na kompost. Obec má schválený projekt,
financie, techniku, pozemok a aj povolenie
od príslušných úradov životného prostredia.
Jeden problém máme za sebou. Aj keď to trvalo dva roky, je to pre obec a pre občanov
pomerne lacné a zatiaľ nemusíme zvyšovať
poplatky za smeti. Čo aj bolo naším cieľom.
Ono vymyslieť si niečo a dať to zaplatiť ľuďom s tým – však to hovorí zákon – je veľmi
jednoduché. Zložitejšie je to vymyslieť tak,
aby to za nás zaplatil niekto iný. A to sa nám
zatiaľ darí. K biologickému odpadu z kuchyne sa bližšie vrátim niekedy nabudúce.
Pracujeme na tom a snažíme sa doriešiť to
tak, aby to fungovalo a nestálo nás to veľa.
Zodpovednosť za riešenie Opäť sa budem opakovať, toto je oblasť odpadového
hospodárstva, za ktorú sme zodpovední my
všetci. Každý jeden z nás to má v rukách,
môže a musí sa snažiť pomôcť našej prírode
a planéte. Tu sa nemôžeme vyhovárať na vládu, na nikoho, je to len a len naša záležitosť
a zodpovednosť.
Záver
Ak ste sa dočítali až tu, patrí Vám môj
obdiv a vďaka. Ako ste si mohli prečítať, až
za 70 % odpadu sme zodpovední my sami
(38 % biologicky rozložiteľný odpad, 32 %
recyklovateľné materiály). Z každých 10 kg
odpadu 3,2 kg musíme vyseparovať a 3,8 kg
(bioodpadu) spracovať, teda 7 kg odpadu je
na nás. Keď sa na tento fakt nechcete pozrieť
z presvedčenia a pocitu zodpovednosti za
svoj odpad, tak Vás, dúfam, presvedčí ekonomika. Európska únia zaviazala Slovensko k zvýšeniu poplatku za skládkovanie
na minimálnu hodnotu 120 € za tonu. Teraz platíme 67 € za tonu. Teda ak neznížime množstvo komunálneho odpadu, každý
z nás budeme platiť minimálne dvakrát viac
za odpad, ako doteraz. Naopak, ak sa nám
podarí znížiť množstvo komunálneho odpadu nie o 10 % ako teraz, ale až o 60 %, ako
sa to podarilo Rakúšanom alebo Nemcom,
môžeme trochu aj ušetriť. Verte, dá sa to. Ak
to ide aj inde, dá sa to aj u nás. Len nesmieme byť pohodlní.
Ing. Michal Cvacho, starosta obce
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XXII. Varínsky ples zakončil plesovú sezónu
Tohtoročnú plesovú sezónu sme zakončili hlavným obecným plesom 9. februára 2018 v kinosále vo Varíne. Varínsky
ples sa teší z čoraz väčšej priazne a obľuby, vďaka čomu je už
stálicou medzi podujatiami organizovanými vo fašiangovom
období. Vďaka veľkému záujmu o lístky sa vypredalo v priebehu pár dní, čo nás veľmi potešilo.
Všetkých hostí privítal starosta obce Ing. Michal Cvacho,
každá dáma dostala pri vstupe symbolicky ružu. Na úvod
predviedli svoj talent v dvoch vystúpeniach Varínske mažoretky. Následne sa opäť hosťom prihovoril starosta obce
a prvým tancom oficiálne otvoril už XXII. ročník Varínskeho
plesu. O dobrú zábavu a plný parket sa staralo skúsené trio
z hudobno-zábavnej skupiny EMINENT, ktoré už u nás vystupovalo na podujatí Mesiac úcty k starším v októbri v roku
2017. Slávnostnú večeru a polnočnú kapustnicu nám navarili
v novootvorenej prevádzke vedľa kinosály. Hudobníkov na
okamih vystriedala harmonika s ľudovými piesňami, a tak
zábava pokračovala až do skorých ranných hodín.
Nechýbala bohatá tombola, v ktorej hostia súťažili takmer
o päť desiatok skvelých cien. Výhercovia si odniesli viaceré
domáce spotrebiče, luxusné whisky, tablet, značkové kolekcie
vín, rôzne darčekové koše, praktické doplnky do domácnosti, poukážky na občerstvenie, wellness a bowling, darčekové
tašky s reklamnými predmetmi firiem alebo aj pečené bravčové koleno. Touto cestou ďakujeme všetkým sponzorom,
ktorí prispeli vecnými cenami do tomboly. Vašu ochotu
a záujem si vážime.
Ďakujeme zamestnancom obce, ktorí s cieľom zútulnenia
priestorov v kinosále a na chodbách vykonali viacero
drobných prác. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na
prípravách a výzdobe sály.
text jt
foto dm

Fotogalérie z podujatí
nájdete na www.varin.sk

Varínčan
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ĎAKUJEME SPONZOROM
za vecné ceny do tomboly XXII. Varínskeho plesu

textil IMPULSE Varín

MEYDAN KEBAB Varín

p. Miroslav Tomašov

textil TEBY Varín

CHÂTEAU Gbeľany

p. Miroslav Williger

predajňa Darčekovo Varín

Cafe Bar Galeria Varín

p. Michal Cvacho

predajňa 35-tka Varín

Nová farma Stráža

Obec Varín

ROCKER-ZJK Varín

Cukráreň Katka Varín

Kaderníctvo Tália Varín

p. Marcel Tichý

Kaderníctvo ALEN Varín

Čerpacia stanica Varín

DOPRASTAV, a. s.

Kvetinárstvo Katka Varín

Kvetinárstvo p. Bačinská

Pizzéria Babka Varín

Drogeria Market p. Bolček

TES Media, s. r. o.

KROS Žilina

Krčma Amfora Varín

Urbárska obec Varín

Zachej.sk

Kassotechnik Žilina

Autoservis JORAS

AB Elektro/Varínska tlačiareň

Stavebniny p. Tichák

Chata p. Jedľovinou Varín

El-Tab, s. r. o.

Goralská muzika zabávala seniorov
Obec Varín usporadúva každoročne vo fašiangovom období Fašiangové posedenie seniorov. Tak tomu bolo aj tento
rok, keď sa posledný januárový deň v kinosále stretlo v dobrej
nálade viac ako 140 varínskych seniorov.
Na úvod sa prítomným prihovoril starosta obce Ing. Michal
Cvacho. S veľmi vydareným programom vystúpili deti a žiaci
z MŠ a ZŠ Ondreja Štefku vo Varíne, v ktorom predviedli fašiangové tradície v ich originálnom detskom prevedení. Milé
detské rečňovanky a vinše priniesli vtipné a úsmevné momenty. Viacerí rodičia prišli podporiť svoje ratolesti a pozrieť
sa na ich vystúpenie. Následne prevzali taktovku skúsení folkloristi z FS Dedovanka z Oščadnice, ktorí spolu s kolegami

zo zohraného hudobného zoskupenia goralskými piesňami
a vtipmi rozospievali a zabavili naplnenú sálu. Spolu s goralským spevom zaznelo viacero huslí, basa, harmonika aj
ozembuch.
Ku dobrej zábave a radosti prispelo aj tradičné občerstvenie. Podávali sa obľúbené čerstvé škvarkové pagáče, ovocné či
nutelové šišky a čaj s rumom.
Všetkým účinkujúcim ďakujeme za ich program a vystúpenie. Bola to opäť možnosť stretnúť sa so známymi, pozhovárať
sa, zabaviť sa a radostne prežiť fašiangový čas, čas veselosti
a zábavy.
jt
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Detský karneval prilákal množstvo masiek a kostýmov
Vo fašiangovom období majú
aj deti svoje podujatie, kde sa
môžu spolu s rodičmi zabaviť
a poriadne vyskákať. Je ním Detský fašiangový karneval, ktorý
sa uskutočnil v sobotu 3. februára v kinosále vo Varíne. Medzi
deťmi je to skutočne populárna
akcia, čomu svedčí aj tohtoročný
počet viac ako 130 zaregistrovaných masiek. Mnohé z nich
prišli spolu so súrodencami
a s rodičmi, ktorí si dali na maskách záležať a svoje ratolesti vystrojili naozaj kreatívne.

Animátori, oblečení ako malé
deťúrence, pripravili pre deti
zábavný program a spoločne sa
naučili viaceré tančeky a pokriky. Zaplnenú kinosálu zabával
DJ Rudi, ktorý roztancoval aj
viacerých rodičov.
Masky sa predstavili spoločne po skupinách. Každá jedna
z nich bola originálna a zaslúžila si pozornosť. Vyhodnotili
sme tri kategórie masiek a vybrali víťazov, no sladkú odmenu si odniesla každá z nich.
Ako býva zvykom, stroj na
cukrovú vatu urobil mnohým
deťom radosť a ani na chvíľu sa
nezastavil.
Všetkým pomocníkom ďakujeme a vďaka patrí aj zúčastneným za ich hojný záujem
o toto podujatie.
jt
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Hlavné úlohy obce pri realizácii opatrení
na zabezpečenie ochrany obyvateľstva
Pri vzniku mimoriadnej udalosti
(MU) na území obce vykonáva Obce
Varín nasledovné úlohy:
1. Pri úniku chemických nebezpečných látok pri preprave po štátnej
ceste II/583 a železnici sa úlohy
a opatrenia neplánujú.
2. Úlohy pri povodiach na vodných
tokoch (Varínka a Váh):
a) varovať obyvateľstvo a vyrozumieť
osoby činné pri riešení následkov
MU,
b) evakuovať osoby z ohrozeného
územia,
c) regulovať pohyb osôb a dopravných prostriedkov,
d) poskytovať prvú predlekársku pomoc a prvú lekársku pomoc obyvateľstvu,
e) monitorovať ohrozené územie,
f) vykonať veterinárne opatrenia na
úseku veterinárnej starostlivosti,
g) zabezpečiť núdzové ubytovanie
obyvateľstva,
h) zabezpečiť núdzové zásobovanie
obyvateľstva.
3. Úlohy pri havárii na vodnej stav-

be (Liptovská Mara, Oravská
priehrada) po vzniku prielomovej
vlny:
a) varovať obyvateľstvo a vyrozumieť
osoby činné pri riešení následkov
MU,
b) evakuovať osoby a hospodárske
zvieratá z ohrozeného územia,
c) zamedziť úniku nebezpečných látok do životného prostredia,
d) vykonať záchranné práce so zameraním sa na obyvateľstvo,
e) regulovať pohyb osôb a dopravných prostriedkov,
f) vykonať ochranu a vyvezenie dôležitých zariadení a kultúrnych
pamiatok,
g) vykonať veterinárne opatrenia na
úseku veterinárnej starostlivosti,
h) monitorovať ohrozené územie,
i) zabezpečiť núdzové ubytovanie
obyvateľstva,
j) vykonať núdzové zásobovanie
obyvateľstva.
4. Úlohy pri ostatných ohrozeniach
obce ako je požiar, seizmická
činnosť, epidemické a epizootic-

ké ohrozenie, teroristický útok,
ohrozenie mimoriadnymi javmi
poveternostného a klimatického
charakteru sa postupuje obdobne.
S prihliadnutím na rozsah poškodenia je možné ochranu zabezpečiť s obecnými zložkami, prípadne
v spolupráci s OÚ Žilina.
Viac informácii o rizikách vzniku
MU a pripravených opatreniach pre
Obec Varín môžete získať na Obecnom úrade vo Varíne.
Telefónne číslo tiesňového volania
(všeobecné) – 112
Telefónne číslo tiesňového volania
(hasiči) – 150
Telefónne číslo tiesňového volania
(zdravotná záchrana služba) – 155
Telefónne číslo tiesňového volania
(polícia) – 158
Ak Vás zaujímajú konkrétne otázky
ochrany obyvateľstva pri vzniku mimoriadnej udalosti, ktoré by mohli
byť publikované v časopise Varínčan,
zašlite svoje otázky na mailovú adresu: prednosta@obecvarin.sk.

Fašiangový pochod masiek v obrazoch
foto: za DHZ vo Varíne Marek Kupčuliak
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Poznáte svoje povinnosti ako držiteľ psa?
Viete čo robiť, ak váš pes niekoho
pohrýzol? Aké parametre musí podľa zákona spĺňať vonkajší koterec pre
psa, aby bol pre psa vyhovujúci? Na
problematiku povinností držiteľov
psov sme sa spýtali veterinárneho lekára MVDr. Petra Priputena.

Aké povinnosti ohľadom zaočkovania psa vznikajú majiteľovi psa?
Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný na vlastné náklady pri vnímavých mäsožravých zvieratách (pes, mačka,
fretka) starších ako tri mesiace zabezpečiť jeho vakcináciu
a revakcináciu proti besnote jedenkrát ročne alebo podľa
vakcinačnej schémy výrobcupoužitej vakcíny.

Aké podmienky určuje zákon majiteľovi psa voči obci, v ktorej býva?
Pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa
pes v danom roku prevažne nachádza.

Čo robiť, keď môj pes pohryzie cudziu osobu a nemám splnené potrebné očkovanie?
Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes
pohrýzol. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol
človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Ďalej je vlastník alebo
držiteľ zvieraťa povinný bezodkladne zabezpečiť veterinárne
vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka. Musí sa vyšetriť
aj zviera, ktoré bolo pravidelné vakcinované. Ak zviera nie
je vyšetrené a vakcinované, hrozí pokuta od 400 € do 1000 €.

Ak ideme so psom po verejnom priestranstve, musíme ho
viesť na vôdzke. Ako je to v extraviláne obce? Môže sa pes
voľne pohybovať po okolí s tým, že ho máme v dohľade?
V zákone nie je špecifikované vodenie psa v extraviláne.
Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov za dozoru zodpovednej osoby. Za voľný pohyb psa sa však nepovažuje pohyb
zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie. Zvláštnym psom je pes využívaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona; používaný horskou službou; používaný pri záchranných
prácach pri plnení úloh civilnej ochrany; poľovný; ovčiarsky;
vodiaci; používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku.
Podrobnosti o vodení psa ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením. Konkrétne vo Varíne platí VZN č. 5/2002
o niektorých podmienkach držania psov, ktoré napríklad
vymedzuje miesta, kde sa zakazuje vstup so psom, a to do
parku na Námestí sv. Floriána, na trhovisko, do zdravotného strediska, do areálov ZŠ a MŠ, do budovy obecného
úradu a do budov iných verejných inštitúcií.
Ako je to so znečistením verejného priestranstva výkalmi?
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto
psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť. V opačnom prípade je možné uložiť mu pokutu do výšky 65 €.
Je zákonom určené, kedy musí mať pes nasadený náhubok?
Na verejnom priestranstve musí mať nasadený náhubok
len nebezpečný pes. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý
pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane
alebo v krajnej núdzi. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony.

Aké parametre musí podľa zákona spĺňať vonkajší koterec
pre psa, aby bol pre psa vyhovujúci?
Psy chované vo vonkajších kotercoch musia mať voľný prístup do uzatvorených priestorov komunikujúcich s kotercom
alebo do vhodnej búdy umiestnenej v koterci, alebo komunikujúcej s kotercom. Vonkajší koterec musí poskytovať psom
ochranu pred nepriazňou počasia, najmä pred dažďom,
mrazom a priamym slnečným žiarením, musí byť vhodne
odvodnený a zabezpečený proti úniku psa. Najmenšia výška
uzatvoreného koterca pre psa s hmotnosťou do 50 kg je 2 m
a pre psa s hmotnosťou 50 kg a viac je 2,5 m. Voľná plocha
vonkajšieho koterca pre psa závisí od veľkosti psa alebo psov
a počtu psov chovaných v danom koterci a zodpovedá ploche uvedenej v tabuľke. Voľnou plochou je ohraničená alebo
dostupná plocha umožňujúca voľný pohyb zvieraťa, do voľnej plochy sa nepočíta plocha búdy a plocha pod inými prekážkami pevne spojenými s podlahou alebo stenou koterca
či pod inou pevnou časťou koterca zasahujúcou do životného priestoru zvieraťa. Psy chované vo vonkajších kotercoch
musia mať denne umožnený voľný pohyb mimo priestoru
koterca. Pokiaľ sa pes voľne pohybuje po našej záhrade a
záhrada je jeho vonkajším výbehom, musí byť podľa zákona celý pozemok vhodne zabezpečený proti úniku psa. Za
vhodné zabezpečenie vonkajších výbehov sa nepovažuje
použitie elektrických oplôtkov a ostnatého drôtu. Držiteľ
psa je povinný zabezpečiť všetky možné opatrenia k tomu,
aby pes neunikol.
Príloha k vyhláške č. 123/2008 Z. z.
Minimálne požiadavky na voľnú plochu koterca pre psa
￼
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Počet psov
1
2
3
4
5
6
každý ďalší
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Priemerná hmotnosť psa / Voľná plocha koterca (m2)
do 5 kg

5-10 kg

10-20 kg

20-30 kg

30-50 kg

3,5
3,5
4
4,5
4,5
5
+ 0,5

4
4,5
5
5
6
7
+1

4,5
5
5,5
6,5
7,5
9
+ 1,5

5
6
7
9
11
13
+2

6
8
10
12
14
16
+2

Aké špecifické požiadavky určuje zákon v prípade, ak je
pes držaný na reťazi?
Ak je nevyhnutné držať psa na reťazi, musí mať dostatočne
široký obojok s nastaviteľným obvodom, aby sa predchádzalo
jeho zarezávaniu do kože. Ak je reťaz psa pripevnená pohyblivým spôsobom k vodiacemu lanku, musí mať pes možnosť
pohybovať sa pozdĺž vodiaceho lanka v dĺžke najmenej 5 m
a do strany najmenej 2 m v oboch smeroch. Ak je reťaz pripevnená iným spôsobom, musí mať dĺžku najmenej 2,5 m,
musí byť vybavená dvoma otáčavými kolíkmi zabraňujúcimi
skráteniu reťaze v dôsledku zauzlenia a musí byť upevnená
a umiestnená tak, aby sa neomotala okolo akejkoľvek prekážky vo výbehovej ploche takto držaného psa. Pes držaný na
reťazi musí mať denne umožnený voľný pohyb bez uviazania. Spôsob upevnenia reťaze umožní psovi ukryť sa v ľahko
dostupnom prístrešku, ktorý mu dokáže zabezpečiť ochranu pred nepriazňou počasia, najmä pred dažďom, mrazom
a priamym slnečným žiarením.
Aké ďalšie podmienky musí podľa zákona spĺňať majiteľ
psa, aby mal jeho pes vyhovujúce podmienky na život?
Medzi špecifické požiadavky na ochranu psov patrí, že pes
musí mať možnosť vidieť a počuť, čo sa deje v jeho chovnom

50 kg
alebo viac
7
9
11
13
15
17
+ 2,5*)

*) Chov viac ako šiestich
psov tejto hmotnostnej kategórie v spoločnom koterci sa neodporúča

zariadení a v jeho okolitom prostredí a musí mať možnosť
s ním komunikovať. Pre psa je potrebné vytvoriť možnosti na
uspokojenie jeho požiadaviek na pohyb, pričom je potrebné
vziať do úvahy jeho veľkosť a temperament. Suky v poslednej
tretine gravidity, dojčiace suky, choré psy a šteňatá mladšie
ako šesť mesiacov na zabezpečenie svojej voľnosti pohybu,
fyziologických a etologických potrieb a na rozvíjanie svojich
daností a fyziologických prejavov nesmú byť uväzované na
dobu dlhšiu, ako je nevyhnutné na zabezpečenie ich pohody.
Krátkodobé uväzovanie je povolené najmä na dobu kŕmenia,
čistenia chovného priestoru, vyšetrovania a ošetrovania zvieraťa, alebo z iného dôležitého dôvodu vedúceho k zabezpečeniu pohody zvieraťa.
- Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov
- Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 123/2008
Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat
a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá
spracoval jt

Žiaci si pre seniorov pripravili fašiangové pásmo
Žiaci našej školy nacvičili fašiangové
pásmo a vystúpili s ním na Fašiangovom posedení seniorov, ktoré zorganizovala Obec Varín 31. januára 2018.
Vystúpenie bolo rozdelené na dve
časti. V prvej časti predstavili žiaci fašiangovanie – roztopašnosť, veselosť
a zábavu ľudí na dedine pred príchodom pôstu, kedy sa mládež poobliekaná
do masiek v poslednú fašiangovú nedeľu vydávala na obchôdzku z domu do
domu. Navštevovali a zabávali gazdov
a ich rodiny. Významom tohto fašiangového diania bolo úprimné dobrorečenie, dobrožičenie pre navštívený dom.
Fašiangovníci želali, aby sa všetkým
darilo po zdravotnej aj hospodárskej
stránke. Za odmenu dostávali slaninu,

klobásu, vajíčka, koláče a samozrejme
aj niečo vypiť. K typickému hodovaniu patrili aj smažené šišky, pampúšiky
a fánky. Prvú časť vystúpenia ukončili
štvrtáci spevom ľudových piesní a hrou
na heligónky.
V druhej časti vystúpenia žiaci zobrazili vyvrcholenie fašiangových sviatkov – fašiangový utorok, poslednú muziku spojenú s pochovávaním basy. Pri
symbolickom obrade ľudia plakali nad
umierajúcou basou, s ktorou sa lúčili
na štyridsať dní. Po skonaní basy čítali
testament, ktorým basa radí starým
mládencom a nevydatým dievčatám čo
robiť, aby sa vydali a oženili po Veľkej
noci, keď to nestihli vo fašiangovom
čase. Potom basu na slová piesne Ba-

sička, basička zomrela, kde sa tá veselosť podela, umrela, skonala, už všetky
pesničky dohrala, odprevadili v pohrebnom sprievode na cintorín a dobrými
radami umierajúcej basy do pôstneho
obdobia ukončili vystúpenie: Vážení
a milí, fašiangy sa skončili. Modlite sa
po celý pôst! Aby ste mali všetkého dosť
a prajeme Vám dobrú noc!
Žiaci boli za svoje vystúpenie odmenení potleskom a sladkou odmenou.
Dúfame, že sa nám podarilo potešiť
a spríjemniť popoludnie našim starším
spoluobčanom a svojou troškou sme
pripravili všetkým prítomným chvíle
pohody a radosti.
Mgr. Anna Synáková a žiaci IV. B
triedy
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Nočný pochod a bivakovanie v mrazoch na rozhľadni Špicák
V piatok 16. februára sme sa o deviatej večer stretli na
námestí siedmi statoční v zostave – Marek, Kača Z., Evička,
Jakub, Peťo, Maruška a ja. Z cesty na Nezbudskú Lúčku sme
odbočili na lesnú cestu, ktorá nás voviedla do nočnej prírody
Malej Fatry. Stádo asi dvadsiatich laní nám robilo sprievodcu až do hornej bane, kde sme miernym stúpaním zistili, že
vo februári nie je až taká zima, keďže sme sa celkom zapotili
a rozopínali sa. Posádka ešte netušila, že výstup na rozhľadňu nad Strečnom bude už bez búnd, lebo kopček to bol veru
slušný. Na rozhľadňu sme došli v noci o pol dvanástej.

Náš program sa zúžil do rýchleho najedenia sa a rýchleho
presunu do našich spacákov, dék, mikín, hrubých ponožiek
a všetkého, čo bolo. Pri mínus 6 °C a zametaní snehu spod
karimatiek to bol celkom slušný výkon. Peťo zistil, že nemá
karimatku a jeho tesco spacák to zrejme nezvládne. Bratsky
sme sa podelili a nakoniec Peťa zachránila karimatka od Jakuba (mal dve) a deka od Marušky (mala dve).
Noc prebiehala nasledovne:
- prečítanie krátkeho zamyslenia o hodnote slova,
- varenie vifonky Evky a Jakuba,
- postupné zaspávanie, funenie a chrápanie,
- pád turistických topánok z tretieho poschodia rozhľadne
na druhé (skoro ma vystrelo),
- nočné budenia a otázky kde som? čo tu robím? kde je otvor
na spacáku?
- celonočné rozjímanie či ísť na WC, alebo vydržím.
Prvý nevydržal Peťo a o pol piatej v sprievode buchotu a rachotu po drevenej podlahe sa vyrútil von vyprázdniť sa. Všetci sme mu držali palce, lebo sme sa prebudili a vír myšlienok
donútil nakoniec aj mňa nasledovať ho. Peťo šiel po chvíli
domov, rozhľadňu opustil už
ráno o pol šiestej, bol to jeho
plán B. My sme odišli z miesta činu o pol siedmej.
Vyliezanie zo spacákov po
nočnom bivakovaní bolo kruté, ale rýchlo sme sa zmobilizovali a strmým klesaním zo
Špicáku (aj po zadkoch) sme

zostupovali dole do Strečna. Cestou sme sa ešte rozprávali
o nočných zážitkoch a rozhodli sme sa, že všetci za jedného
pôjdeme opäť smerom cez Hornú baňu hľadať z večera stratenú Markovu rukavicu. Rukavicu sme nakoniec našli na lúke,
kde sme večer pozorovali lane. Cestu domov nám spríjemňovalo vykúkajúce slniečko a príroda budiaca sa do krásneho
zimného dňa, v ktorom prežili varínski skauti bez ujmy zimné bivakovanie a šťastní sa vracali domov.
Raz za čas patrí do skautského života aj takýto drsnejší zážitok. Pre výzvu či to zvládnem a pre zahĺbenie sa nad tým,
čo všetko máme, keď máme ozajstný domov. Zdar!
...
Rok 2018 sme začali viacerými akciami. Žilinská skautská
oblasť nás oslovila, či by sme usporiadali skautský ples. Ples
sme zorganizovali na 27. januára 2018. Do Varína tak okrem
nás zamierili aj skauti z Dolnej Tižiny, Martina, Vrútok, Dolného Kubína, Žiliny a na naše prekvapenie aj pätnásť skautov
zo Švédska. Bolo to super skautské plesovanie. Za jeho hladký priebeh a výsledný efekt ďakujeme hlavne našej zborovej
vodkyni Šumienke.
Mesiac februára sa niesol už v znamení práce s našimi
skautíkmi. Radcovia si zodpovedne pripravovali každodenné
družinovky. Okrem nich sú to ešte rôzne výlety.
výlet družiny Jelene, našej jedinej chlapčenskej družiny (12 členov)
nočný pochod s bivakovaním na rozhľad16.–17. 2. 2018
ni (článok hore)
prázdninový výlet družiny Zebričiek do
19. 2. 2018
Kurskej doliny (s Kačou)
celozborová stopovačka pre všetky druži24. 2. 2018
ny (s Majkou a Sisou)
dumka na duchovno-kresťanskú tému
25. 2. 2018
Oheň v nás (s Maťkou Beniačovou)
3. 2. 2018

Pripomínam ešte skautom a ich rodičom našu webovú
stránku www.skautivarin.sk, kde sa všetko včas dozviete
o našich akciách.
text a foto: Polárka
152. skautský zbor Javorov Varín
spracoval jt
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Dvadsiaty ročník Matičného plesu
Dňa 26. januára sa konal 20. ročník
Matičného plesu v našej obci. Tento
ples už po niekoľkýkrát otváral plesovú sezónu v obci. Organizátormi tohto
podujatia sú už tradične MO MS Varín
a Únia žien vo Varíne. Podujatie sa tradične odohráva
v miestnej kinosále, no tento
rok v nej prebiehali stavebné
úpravy, takže sa dvadsiaty
ročník plesu konal v Reštaurácii u Púčka. Zabávajúcim
sa účastníkom plesu hrala
do tanca hudobná kapela Tempers. Táto
kapela nám na plese hrala po druhýkrát, hudobníci sa už v predošlom roku
osvedčili a robili počas celého večera
skvelú zábavu.
Po úvodnom prípitku a privítaní
hostí vystúpili v úvode programu naše
Varínske mažoretky. Nasledovalo úvodné tanečné kolo a tanečný parket sa
zaplnil. O deviatej hodine sa podávala
chutná večera, po ktorej sa pokračovalo v zábave, následne sa predávala tombola. V tombole bolo veľké množstvo
krásnych cien, ako napríklad vŕtačka,

pracovné pomôcky, rôzne kozmetické
balíčky, darčekové koše, poukážka na
tovar od miestneho záhradníctva, farby
na maľovanie interiéru, stavebný materiál, torta, rôzne poukážky a veľa ďal-

ších zaujímavých cien. Počas prestávok
sa nám o posedenie pri chutnej kávičke
postarali zamestnanci miestnej reštaurácie. O polnoci sa vyžrebovali výhercovia cien v tombole, následne sa podávala
skvelá kapustnica a zábava pokračovala
až do skorého rána.
Už po niekoľkýkrát môžeme konštatovať, sme nesmierne radi, že sa hosťom
páčilo a všetko prebehlo tak, ako sme si
predsavzali. Želali sme si, aby to bol ples
s príjemnou atmosférou, nie prehnane
noblesný a určite nie snobský, bohatý
na návštevnosť ľudí, ktorí sa radi zaba-

Pravý dôvod mojej únavy
Doteraz som si myslel, že je to chudokrvnosť, nedostatok
vitamínu, diétna strava a iné veci.
Ale teraz som objavil pravý dôvod únavy.
Som prepracovaný. V tejto krajine je 5 miliónov ľudí.
Z toho 2 milióny sú na dôchodku, takže ostávajú 3 milióny ľudí na prácu.
Z nich je 1,5 milióna v školách, takže zostáva 1,5 milióna. Z tých ¾ milióna pracujú pre štátne či miestne úrady
a organizácie. Takže zostáva ¾ milióna na prácu. Z toho
je 350 tisíc v armáde, polícii a pohraničnej stráži a ďalších 200 tisíc sú ženy v domácnosti.
Zo zvyšku ľudí pracuje 100 tisíc v štátnych podnikoch,
takže ostáva 100 tisíc. Z nich je 55 tisíc v nemocniciach
alebo na invalidnom dôchodku.
A podľa posledných informácií ministerstva vnútra je
v našich väzniciach a nápravných zariadeniach všetkých
stupňov celkovo 44 998 ľudí.
Takže zostávajú na prácu len dvaja.
Ty a ja.
A ty si tu sedíš a čítaš Varínčana.
Ja sa môžem z toho zblázniť!

via. Účasť na tomto plese je výnimočná
aj tým, že každý, kto je na tomto plese,
je pozvaný od niektorého z matičiarov,
alebo z radov priateľov Únie žien. Po
dvadsiatich rokoch môžeme objektívne
zhodnotiť, že zámer našich
predkov sa podarilo naplniť.
Ples sa stal peknou tradíciou
v našej obci. Všetci sa tešíme
na ďalší ročník matičného
plesu. Ak by mal niekto záujem o budúci ročník Matičného plesu, radi ho privítame, už teraz sa môžete prihlásiť u členov
výboru MO MS vo Varíne. Tešíme sa na
Vás.
Ceny do tomboly venovali: Firma JAVOR Varín, JUSY, s. r. o., p. Ľubomír Sečkár, Únia žien Varín, Obecný úrad Varín,
Kaderníctvo Tália Varín, Kvetinárstvo p.
Katarína Kubíková Varín, p. Ján Hodoň,
BESS Slovakia, Meydan Kebab Varín, p.
Kamila Gáborová, Firma DOMMONT,
p. Jozef Hrivo, p. Karol Tichý, Urbár Varín.
text: Ľubomír Sečkár
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81 rokov od úmrtia Jozefa Martinčeka
Február je mesiac, kedy si už tradične
miestna organizácia SNS vo Varíne pripomína pamiatku nášho rodáka, kňaza
a národovca Jozefa Martinčeka. Touto
cestou sa chcem poďakovať všetkým tým,
ktorí prišli a spolu s nami sa 16. februára
2018 zúčastnili tejto pietnej spomienky
k 81. výročiu úmrtia varínskeho rodáka.
Jozef Martinček prišiel na svet 15. augusta 1855 vo Varíne
v roľníckej rodine. So svojou sestrou a dvomi bratmi navštevoval školu, kde vyučoval ich strýko. Práve on začal malého
Jožka zaúčať do latinského jazyka, rodina si priala mať z neho
kňaza. Keďže vo vtedajšom Uhorsku bolo nevyhnutné pre
ďalšie štúdium ovládať slovom a písmom aj maďarčinu, poslali ho po žilinskom gymnáziu do škôl v Jágri. Napokon štúdium skončil v Banskej Bystrici, kde vstúpil aj do seminára.
Kňazskú vysviacku prijal 3. júna 1879 v Banskej Bystrici, kde
aj slúžil svoju primičnú svätú omšu.
Bol mladý, plný elánu, povahou húževnatý a zanietený pre
farníkov a najmä pre národné veci. Práve to spôsobilo, že ako
kaplán slúžil na rôznych farách nekonečných trinásť rokov.
Napokon ako 37-ročný dostal faru v Lopeji a s ňou aj filiálku
v Podbrezovej.Vyhrnul si rukávy a s nasadením sa pustil
do obnovy rozpadajúceho sa kostola, dal vyhotoviť tri nové
oltáre, kazateľnicu, dlážku, organ i obraz sv. Cyrila a Metoda.
Naplno sa venoval svojim veriacim, rozširoval slovenské časopisy, knihy, poniektoré aj daroval, chodieval s farníkmi na
púte na Skalku vzdialenú 40 km pešou chôdzou.
Keďže v Lopeji a v Dolnej Lehote bolo len po jednom
učiteľovi, farár Martinček bol správcom oboch škôl. Pre deti
zháňal slovenské učebnice, deň s nimi začínal hymnou Hej,
Slováci a rád vyučoval slovenčinu.
Jozef Martinček sa začal angažovať aj verejne. Svojím pohľadom a názormi neváhal prispievať do slovenských novín,
obhajoval napríklad manželstvo uzavreté sviatostne. Zastával
záujmy slovenského ľudu, ktorý sa neustále boril s neutíchajúcou maďarizáciou. Ako člen obecného zastupiteľstva sa
pokúšal presadiť, aby sa zápisnice písali v slovenčine, bojoval proti odstraňovaniu slovenčiny zo škôl. Za
svoje snahy, odvahu a najmä za niektoré články, ho v roku 1896 súd v Budapešti odsúdil na
tri dni väzenia a 150 zlatých.
Svoj ľud mal nesmierne rád a snažil sa mu
uľahčiť ťažký život ako len vedel. V Lopeji
založil filiálku banky Tatra, aby ľudí ochránil
pred úžerníctvom, pričinil sa aj o vznik potravinárskeho spolku a mliekarenského družstva. Tie časom upadli a neprajníci potravinové družstvo vyrabovali.
Ani politická angažovanosť nedala na seba
dlho čakať. Aktívny Jozef Martinček sa v roku
1894 zúčastnil veľkého katolíckeho kongresu

v Pešti, o rok neskôr účinkoval na kongrese pre nemaďarské
národy v Budapešti, v roku 1898 pomáhal pri voľbách do
uhorského parlamentu. Aktívne chodieval na augustové slávnosti do Turčianskeho Svätého Martina, na stretnutia Muzeálnej slovenskej spoločnosti a na valné zhromaždenia Spolku
sv. Vojtecha.
Ako to však už poznáme z našich dejín, prílišní horlivci za
dobrú vec bývajú tŕňom v oku mocných. Za svoje snaženia
bol svetskou aj cirkevnou vrchnosťou šikanovaný výhražnými listami, balíkmi, a keď sa mu neprajníci pokúsili siahnuť
na život, rozhodol sa, že odíde do Ameriky. V septembri 1904
sa usadil v meste Syracuse pri New Yorku medzi vysťahovanými rodákmi.
V USA sa hneď zapojil do národných a kultúrnych podujatí Slovákov. Bol zakladateľom Pokladnice sv. Antona, stál pri
zrode Slovenskej ligy v Amerike, ktorá mala na starosti pestovať kultúrny život slovenských vysťahovalcov. Jeho podpis
zdobí Pittsburskú dohodu, predsedal pamätnému zhromaždeniu národovcov v Pittsburghu 12. októbra 1922 a vítal aj
vojtešskú matičnú delegáciu s priateľom Andrejom Hlinkom.
V Amerike mohol bez cenzúry opäť prispievať do novín. Jeho
články prinášali najčastejšie správy o ťažkom živote Slovákov v Uhorsku. Ako bol známy doma, tak sa stal známym
a obľúbeným aj v Amerike. Zakladal a staval slovenské školy, obnovoval farnosti, kostoly, nabádal študentov, aby čítali
Hviezdoslava a Kukučína. Celou svojou bytosťou slúžil verne
Bohu a národu.
Na zdravie sa rodine nesťažoval, často ďakoval Pánovi za
dlhý vek, trápil ho len zrak, zomrel 13. februára 1937 v Amerike na zápal pľúc. Veľkolepým pohrebom v Syracuse si ho
však uctil jeho biskup, 125 kňazov a veriaci, ktorí sa s ním
lúčili štyri dni v chráme, kde bol kňazom.
„Nuž spi sladko, drahý duchovný otec náš, v ďalekej cudzine.
Oroduj u Božieho trónu za lepšie časy nášho národa!
Pamiatka tvojho mena bude žiť dlho medzi nami z pokolenia
na pokolenie.“
Mgr. Mariana Bohačiaková
poslankyňa OZ vo Varíne za SNS

Krížovka
Pomôcky:
Ata, rubato, Zaujme istú
Abe, Amaru,
funkciu
Alain, erato,

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 10 €
Všetko, čo máte urobiť,...(záver je v tajničke)

Panovnícka
listina

Japonský
spisovateľ

Ruské jazero

Ligot

Ílový nerast

2. časť
tajničky

Meno herca
Delona

Malý ďalekohľad
Taliansky
súhlas
Staroindický
básnik
Úkon, čin

Ostrov
Tongy

Všetko, čo máte urobiť… (záver v tajničke)
1. časť
tajničky

Morský
hĺbkomer

Šumivé víno

Správne znenie tajničky z č. 2/2018
Niekedy to znamená, že je silný.
Výherca: ALŽBETA DÁVIDIKOVÁ
Srdečne blahoželáme.

Služobné
hlásenie
(zastar.)

Kanadský
spevák

Praštili
(expr.)

Vylúštený text tajničky pošlite alebo odovzdajte do
25. marca 2018 na adresu redakcie alebo pošlite mailom
na adresu: varincan@varin.sk
Nezabudnite uviesť svoje meno a adresu.

Autor: Jozef
Blaho

4. časť
tajničky

Ženské meno

Latin. predložka (od)

Štvorček
(typ.)

Tamto

Odvážne
(prísl.)

Tamtí

Meno
Stanislavy

Tam

Meno Zlatice
Odmeral

Nepokojne
(hud.)

Bratislavské
výrobné
družstvo
Náboženský
chválospev

Karibský
ostrov

Dozrievali

Roľa

Obaja

Registrovana
tona

Pozývala
(kniž.)

Čín. mužské
meno

Výkvet

Plodová
zelenina

Múza poézie

Ukazovacie
zámeno

Starogrécka
obeť

Meno Silvie

Ženské meno

September
(skr.)

Postavilo sa

Kôrovec

Holandská
objemová
miera

Ázij. dvojkoles. vozík

Utesňovala

Šeptala

Varínčan

Klusom
(hovor.)

Liečiva
rastlina

Francúzsky
komik
Umelec. sloh
18. stor.

Robil riedším
Zádušná
omša

Cudzia
zmenka

Je potrebné

Úloha herca

3. časť
tajničky

Mys v Malajzii

Odhad
výsledku

Futb. klub
v Miláne

Čes. plošná
miera

Meno herca
Pacina

Japonská
abeceda

Druh palmy

Akože

Škriepka
(zastar.)

Mena Macaa

Dala za peniaze

Cit. údivu

Európska
norma

Moderný
(hovor.)

Žltohnedá
farba

Udieral

Previnenie

Druh opice

Krídlo (odb.)

Inam

Kráľ
hebronský
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Varínčan

V Malej Fatre opäť stopovali veľké šelmy
Medveď, vlk a rys je trojica veľkých šeliem, ktoré pôvodne obývali celé územie
Európy. Vplyvom ľudských aktivít sa ich
počet zredukoval a obmedzil na zvyšky európskych lesov. Slovenské populácie týchto
šeliem patria k najväčším v rámci Európskej únie a sú významné z hľadiska ich
možného opätovného prirodzeného šírenia
do území, kde boli v minulosti vyhubené.
Veľké šelmy, osobitne vlk a medveď,
vzbudzujú v ľuďoch často strach. Niet sa čo
čudovať, keď média chrlia historky o krvilačných šelmách a medzi ľuďmi kolujú „zaručené“ senzácie o ich agresivite. Málokto
však skutočne pozná ich reálny život. Veľké
šelmy sú neoddeliteľnou súčasťou našej prírody a zasluhujú si našu pozornosť a ochranu, preto je dôležité spoznávať ich život
objektívne na základe vedeckého výskumu.
Jednou z metód výskumu veľkých šeliem je
aj sledovanie pobytových znakov v teréne.
V sobotu 20. januára 2018 sa v Malej
Fatre uskutočnil tretí ročník zimného monitoringu veľkých šeliem. Akciu organizuje
Štátna ochrana prírody SR, Správa NP Malá
Fatra a Občianske združenie Fatranský
spolok v spolupráci s dobrovoľníkmi. Tento
rok sa na akciu prihlásilo 97 ľudí, v sobotu
do terénu napokon vyrazilo 89 osôb. Prešli
45 trás v celkovej dĺžke 360 km. Monitoring
nabral jemný nádych medzinárodnej akcie,
pretože okrem Slovákov a Čechov sa na akcii zúčastnili aj jeden Poliak, Rus a Francúz.
Účastníci na trasách zisťovali pobytové znaky šeliem (stopy, trus, korisť), pri nájdení
čerstvého trusu ho aj odobrali na genetický

výskum.
Všetko však vypuklo už v piatok 19. januára 2018 o 19.00 hod. na Správe Národného parku Malá Fatra vo Varíne. Večer
bol venovaný semináru o veľkých šelmách.
Zúčastnilo sa ho 72 poslucháčov. Vypočuli si príspevky o metodike monitoringu a doterajších výsledkoch k medveďovi
hnedému (Michal Kalaš), k vlkovi dravému (Ľubo Hrdý a Tomáš Flajs), o rysovi
ostrovidovi (Martin Duľa) a k mačke divej
(Tomáš Flajs). Zaujímavým spestrením
bola prezentácia Pavla Hulvu z Karlovej
Univerzity v Prahe o zbere biologického
materiálu v teréne a následnom genetickom výskume. Prednášky uzavrel Michal
Bojda z Hnutí DUHA (ČR) s prezentáciou
o tajoch a ťažkostiach migrovania šeliem na
slovensko-českom pohraničí.
Po spracovaní všetkých prijatých správ
z monitoringu vznikla zaujímavá mozaika
pohybov zvierat v území. V národnom parku boli potvrdené známe vlčie svorky. Jednu
zistili tri skupiny mapovateľov. Zhodli sa na
počte troch jedincov. Svorka sa pohybovala
v juhozápadnej časti parku. Druhá svorka
bola naopak na východnej strane územia.
Aj tu boli zistení traja vlci. Spestrením a súčasne komplikáciou vyhodnocovania bolo
opakované sledovanie samostatne sa pohybujúcich vlkov. Takto boli potvrdení jedinci
na troch vzdialených trasách.
V ochrannom pásme bola zistená existencia dvoch svoriek. Pri oravsko-kysuckej
svorke potešil vôbec fakt, že sa vlci začali
ukazovať v území, kde dlhšiu dobu ziste-

ní neboli. Ďalší dvaja jedinci boli zistení
na hranici v západnej časti ochranného
pásma. Pri druhej, päťčlennej rodine, sa
v neďalekom okolí zistil ešte jeden samostatne sa pohybujúci vlk. Dôležitým zistením pred zimným monitoringom bolo, že
táto svorka nebrložila dva roky, až v roku
2017 sa jej podarilo vyviesť mladé.
Rysa ostrovida potvrdili v národnom
parku štyri skupiny mapovateľov. Tri jedince sa pohybovali v západnej časti územia,
štvrtý v jeho východnej časti. V ochrannom
pásme sa potvrdili tri jedince, pričom všetky sa pohybovali v jeho východnej časti.
Medveď bol zistený len na jednej lokalite.
Jedinec sa pohyboval okolo krmoviska zveri v južnej časti národného parku. Mačka
divá ostala opäť zahalená rúškom tajomstva. Pri lepších snehových podmienkach
sme očakávali výskyt aspoň na dvoch lokalitách, ktoré sa však nepotvrdili.
Tretí ročník zimného monitoringu sprevádzali náročné klimatické podmienky,
ktoré preverili stopárske schopnosti účastníkov. Monitoring opäť potvrdil záujem
verejnosti o problematiku ochrany veľkých
šeliem. Konštatujeme, že do Malej Fatry sa
vracajú pre vec zapálení ľudia. Im patrí naše
poďakovanie. Nepochybujeme, že sa uvidíme pri ďalšom ročníku.
text a foto: Mgr. Tomáš Flajs,
strážca NP Malá Fatra
RNDr. Michal Kalaš,
riaditeľ NP Malá Fatra
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Rodina vlkov z JV časti NP MF

Stopy po medveďovi

Stopy po vlkovi
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