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Využite blížiaci sa zber odpadu
Odpadové hospodárstvo obce
Deti z MŠ v obecnej knižnici
Tip na výlet – Hričovský hrad
113 km zamrznutými Kysucami

Najväčším zázrakom prírody
je ona sama.

Šarfan v parku na Námestí sv. Floriána vo Varíne

Číslo bezplatne poskytuje Obec Varín
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apríl 2018
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Obec informuje
Zber objemného odpadu v našej obci
V sobotu 14. apríla 2018 od 7:00 hod.
ráno bude v obci Varín prebiehať hromadný zber objemného odpadu z domácností formou od domu k domu.

Čo môžeme vyhodiť do objemného odpadu?
Objemný odpad predstavuje nepotrebné,
opotrebované, zastarané veci z domácností,
ktorých sa pôvodcovia odpadov chcú a potrebujú zbaviť. Sú to predmety, ktoré majú

väčšie rozmery a nie je možné umiestniť ich
do bežných zberných nádob. Objemným
odpadom je vyradená skriňa alebo polica
v demontovanom stave, zlomená drevená
alebo plastová stolička, poškodené kreslo,
posteľ, matrac, vyradený koberec alebo linoleum, vyradené a nepoužiteľné šatstvo,
bytový textil, vyradené umývadlo alebo toaletná misa, poškodená vaňa, dvere, okno
a iné veľkorozmerné nepoužiteľné predmety z domácností, staré lyže, detská autosedačka a pod.
Kde si máme pripraviť takýto odpad?
Objemný odpad pripravte v sobotu ráno
do 7:00 hod. pred vašu nehnuteľnosť alebo

na chodník, odkiaľ bude odvezený. Zberové auto bude prechádzať a službukonajúci
zbierať odpad v jednotlivých uliciach obce
len jedenkrát.
Aký odpad nemáme vykladať?
Nevykladajte iné druhy odpadov ako
je uvedené, nebudú vyzbierané! Nezbiera
sa napríklad elektroodpad, odpad zo záhrad, pneumatiky, nezbiera sa stavebný ani
zmesový komunálny odpad, ani odpad od
podnikateľov. V uliciach, kde už bude odpad vyzbieraný a odvezený, už nevykladajte
ďalší. V naliehavom prípade možno zavolať
na tel. číslo 0911 704 780.
ZS

Zber elektroodpadu v našej obci
V sobotu 21. apríla 2018 bude v obci
Varín zabezpečený zber elektroodpadov
a nebezpečných odpadov z komunálnych
odpadov. Takýto odpad môžete odovzdať
v čase od 7.30 hod. do 12.30 hod. v objekte obce „Bajovec“ na ulici Fatranská (súčasné sídlo Varínskej tlačiarne).
Čo môžeme vyhodiť do elektroodpadu?
Za elektroodpad považujeme odpad
z domácností s obsahom škodlivých látok – nepoužité chemikálie a náterové
hmoty (farby, laky, rozpúšťadlá, riedidlá,
umelé hnojivá, pesticídy, látky na boj proti škodcom, kyseliny, fotochemické látky)
a ich zvyšky a obaly z nich, technické spreje
na rôzne účely, zvyšky technických olejov
a tukov, olejové filtre, olejové látky, vody
znečistené olejom a chemikáliami, nádoby
a textílie znečistené olejom a inými škodlivinami, plasty znečistené ropnými látkami
a iný podobný odpad vykazujúci niektorú
z nebezpečných vlastností. Zbiera sa aj odpad obsahujúci ortuť, napríklad nerozbité
ortuťové teplomery. Vyhodiť môžeme aj
použité prenosné batérie a akumulátory
(gombíkové alebo z elektrozariadení).
Ďalej sa zbierajú: nerozobrané chladničky a mrazničky, práčky, sušičky, umývačky
riadu, mikrovlnné rúry, sporáky, elektrické
radiátory, varné dosky, ventilátory, klimatizačné zariadenia, vysávače, hriankovače,
fritézy, mixéry, mlynčeky, kávovary, elek-

trické hodiny, elektrické
váhy, elektrické nože,
spotrebiče na strihanie
a sušenie vlasov, holenie,
masáž, žehličky, osobné
počítače a ich komponenty, tlačiarne, notebooky,
reproduktory, kopírovacie zariadenia, vreckové a stolové kalkulačky, telefónne prístroje – bezdrôtové a mobilné, faxy, nerozbité televízory a monitory,
rozhlasové prijímače, videokamery, videorekordéry, elektronické hudobné nástroje,
hi-fi zariadenia, vŕtačky, pílky, nástroje na
zváranie, frézy, brúsky, šijacie stroje, kosačky, elektrické vláčiky a autodráhy, konzoly,
videohry, športové elektrozariadenia, svietidlá, lampy a pod., nerozbité svetelné zdroje (lineárne a kompaktné žiarivky, výbojky,
LED svetelné zdroje).
Elektroodpad z kancelárií a prevádzok,
ktorý má parametre tu uvedených elektrozariadení, sa považuje za elektroodpad
z domácností. Za odovzdaný uvedený odpad sa neplatí.
Ako narábať s tekutými chemikáliami?
Tekuté chemikálie nezmiešavajte, treba
ich odovzdať v identifikovateľných uzavretých, pevných obaloch (nie v sklených),
z ktorých sa odpad neuvoľňuje alebo nevyteká, najlepšie v pôvodných obaloch,
s pôvodným štítkom alebo náhradným

označením. Chemikálie v tekutom stave
spolu nezmiešavajte, hrozí nebezpečenstvo
výbuchu alebo vzniku zdravie poškodzujúcich výparov.
Odovzdať možno aj použitý jedlý olej
z kuchýň bez zvyškov potravín: precedený rastlinný olej v riadne uzatvorenej fľaši
(napr. v pôvodnom obale). Nepoužívajte na
tento účel sklené obaly.
Pneumatiky obec nezbiera! Občania
majú možnosť odovzdať použité pneumatiky v rámci bezplatného spätného zberu distribútorovi pneumatík (podnikateľ,
ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej
podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi – jednoducho každý, kto mení
pneumatiky aj bez ich predaja). Zberné
miesta: www.eltma.sk/zberna-miesta.
Informovať sa možno u zamestnanca
obce na čísle 0911 704 780.
Elektroodpad a nebezpečný odpad nepatrí do koša ani do prírody!
ZS

ŽIADAME OBČANOV, ABY ODSTRAŇOVALI VÝKALY PO SVOJICH PSOCH NA VEREJNÝCH
PRIESTRANSTVÁCH V CELOM KATASTRI OBCE. PROSÍME, ABY STE REŠPEKTOVALI TÚTO VAŠU
POVINNOSŤ. ĎAKUJEME.

Spoločenská rubrika
Narodili sa:
Adam Androvič
Anna Davidíková
Martin Mičian

Zosobášili sa:
Pavol Šelestiak a Ing. Ivana Ďuranová 20. 01. 2018
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Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

Opustili nás:
Margita Chabadová

* 27. 05. 1936

† 27. 02. 2018

Krížová cesta ulicami Varína, foto RB

Poďakovanie krížovkárom

Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapájajú do súťaže
a pravidelne posielajú vylúštený text tajničky. Je Vás postupne
čoraz viac. Váš záujem si vážime a prajeme Vám veľa šťastia
v súťažení.

4

Varínčan

Odpadové hospodárstvo obce
Dokončenie z minulého čísla 3/2018
V minulom čísle mesačníka Varínčan
som sa podrobnejšie zaoberal zložením
komunálneho odpadu, čo s ním treba
robiť, kto je zaň zodpovedný a kto zaň
bude platiť. V krátkosti zhrniem. Náš
komunálny odpad sa skladá:
z 38 % biologicky rozložiteľného odpadu
• podľa zákona sa nesmie skládkovať,
• má sa spracovať a zhodnotiť v mieste
jeho vzniku v obci,
• priamo zodpovední zaň sú podľa zákona občania,
• obec musí vytvoriť podmienky na jeho
spracovanie,
• náklady na jeho spracovanie a zber
majú platiť občania,
• náklady na nákup techniky a kontajnerov na jeho zber majú opäť zaplatiť
občania,
• ak to nesplníme, dochádza k porušovaniu zákona a z toho budú plynúť
príslušné pokuty.
z 32 % recyklovateľného odpadu a
materiálu
• má sa vyseparovať priamo u nás doma,
• každý z nás je ho povinný potom
umiestniť do príslušných kontajnerov
na jeho zber,
• následne ho odvezie a spracuje zákonom stanovená inštitúcia,
• náklady na jeho spracovanie a zber
platí pôvodca odpadu – teda výrobca,
• náklady na nákup techniky a kontajnerov na jeho zber platí pôvodca odpadu – teda výrobca,
• ak nebudeme separovať, porušujeme
zákon a z toho plynú príslušné pokuty
pre nás občanov,
• ak separujeme zle a znečisťujeme vyseparované suroviny odpadom, ktorý
tam nepatrí, opäť porušujeme zákon
a z toho plynú voči nám občanom príslušné pokuty.
z 30 % zvyšného zmesového odpadu
• riešenie jeho problematiky je na štáte,
• náklady na jeho spracovanie a zvoz
platíme my – občania,
• náklady na kontajnery platíme my –
občania,
• musíme sa snažiť o jeho minimalizáciu.

V skratke: z každých 10 kg odpadu
musíme 3,2 kg vyseparovať a 3,8 kg (bioodpadu) spracovať. Teda z každých 10 kg
odpadu je 7 kg na nás!
Naša motivácia?
1. Naša zodpovednosť voči prírode
a svetu, ktorý tu necháme našim deťom
a podobné populistické reči.
2. Ekonomika, naše vlastné peniaze.
Za jednu tonu komunálneho odpadu
zaplatíme 67 € a tento poplatok sa má
podľa pripravovaných zákonov zvýšiť na
minimálne 120 € za tonu. Za tento odpad platíme my! Naproti tomu za jednu
tonu vyseparovaného odpadu platíme
len symbolické 1 €. Teda 67 až 120-krát
menej ako za komunálny odpad. Ostatné náklady platí pôvodca odpadu – výrobcovia. Preto im vyseparujme všetko,
čo sa dá, nech to len za nás platia. Hovoriť o ekonomike pri bioodpade je
nezmyselné, pretože všetky náklady na
jeho zber a spracovanie musíme platiť my sami. Preto je dôležité vymyslieť
ako na to, aby nás to príliš veľa nestálo.
Hlavne počiatočné investície do vybudovania kompostárne a nákupu techniky
sú vysoké a podľa zákona ich musíme
zaplatiť my. Verte, že tieto počiatočné
náklady sú podstatne vyššie ako
poplatok za skládkovanie komunálneho
odpadu. Ich výška bude rôzna, pretože
každá obec si musí sama nájsť riešenie
ako ho bude spracovávať v rámci svojich
možností. V prípade bioodpadu ale nemáme na výber, tu ide o našu povinnosť
zo zákona.
3. Sankcie. V závere minulého článku
som napísal „Keď to ide inde, tak sa to
dá aj u nás. Len musíme prestať byť pohodlní.“ Opisoval som ako to funguje
v Rakúsku a Nemecku. Nie, Rakúšania
a Nemci nie sú iní ako my, tiež im to trvalo a hlavne im k tomu, aby sa naučili
separovať, výrazne „pomohol” štát. Ako?
Predstavte si, že žijete v krajne, kde Vám
kedykoľvek pred vývozom smetí môže
prísť kontrola ako separujete. Prídu poverení zamestnanci štátu k Vášmu naplnenému kontajneru na náhodnú kontrolu, vysypú ho na igelit na zem, a potom
sa v ňom prehrabávajú a vyberajú všetko, čo tam nepatrí. Teda biologicky
rozložiteľný odpad, recyklovateľné a

nebezpečné materiály. Podľa toho, čo
a koľko protizákonného odpadu Vám
vo Vašom smetnom koši nájdu, dostanete výšku pokuty. Prvýkrát je to rádovo v desiatkach € a na jeden rok Vám
zdvojnásobia poplatok za smeti. Ak Vám
nájdu pri opätovnej náhodnej kontrole
opäť v komunálnom odpade odpad, ktorý tam nepatrí, dostávate pokutu rádovo
v stovkách € a na dva roky štvornásobný
poplatok za smeti. A takto veselo budú
pokračovať až dovtedy, kým sa to nenaučíte. Drahá škola. Verte, že po druhej
takejto kontrole sa každý z nás rýchlo
naučí separovať. V niektorých štátoch
v Spojených Štátoch Amerických išli
ešte ďalej. Prvé porušenie separovania
odpadov je definované ako priestupok
a dostanete
pokutu.
Opakované
porušenie separovania odpadov je už
definované ako trestný čin a ocitnete sa
pred súdom. Teda ako vidíte, vo vyspelom svete sa s vami nikto nebabre. Buď
dodržujete pravidlá a máte pokoj, alebo
máte veľké problémy. Táto legislatíva,
ktorá sa už veľakrát osvedčila v praxi,
skôr či neskôr príde aj k nám. Nič iné na
nás asi nebude platiť. Rád by som sa mýlil, ale som realista.
Naše riešenie odpadového hospodárstva v obci Varín –
ZRIADENIE ZBERNÉHO DVORA
30 % zvyšného zmesového odpadu
– Tu veľa toho nevyriešime. Musíme sa
snažiť o jeho minimalizáciu, aby sme
platili čo najmenej.
32 % recyklovateľného odpadu
a materiálu – Do tejto kategórie patrí aj
veľkoobjemový odpad, ako napr. nábytok a koberce; nebezpečný odpad, ako
napr. pneumatiky, drobný stavebný odpad, olej alebo polystyrén; a patrí tu aj
elektronika, ako napr. biela a čierna elektronika. Naším riešením je robiť osvetu,
pridať počet stojísk kontajnerov na separovaný zber a premyslieť ich rozmiestnenie, zaviesť systém na pravidelný zber
všetkých týchto odpadov.
38 % biologicky rozložiteľného
odpadu
• Skladá sa z biologického odpadu

Varínčan

z kuchyne (zamastené papiere, šupky
z ovocia a zeleniny, zvyšky z jedál). Tento odpad je presne ten, ktorý treba riešiť
takzvaným predchádzaním jeho vzniku,
teda robiť tak, aby ani nevznikol, aby sa
ani do kontajnerov nikdy nedostal. Mali
by sme si ho pekne doma skompostovať na svojom kompostovisku alebo vo
svojom kompostéri. V našej obci je veľa
nadšencov tejto metódy a dúfam, že
v najbližšom vydaní mesačníka Varínčan začneme robiť aj osvetu a publikovať
články týchto zanietencov. Na podpore
kompostovania v kompostéroch obec intenzívne pracuje už viac ako rok. Bližšie
informácie Vám poskytneme v ďalších
číslach mesačníka Varínčan. Verím, že
túto oblasť odpadového hospodárstva
spoločne úspešne dotiahneme.
• Skladá sa z biologického odpadu zo
záhrad (pokosená tráva, konáre, lístie
atď.). V tejto oblasti bude pokusne zavedený zber tohto odpadu a hlavne bude
určené miesto, kde ho budete môcť doviesť a obec sa oň v súlade so zákonom
postará.
Zriadenie zberného dvora
O čo ide? Ako bude fungovať? Z čoho ho
vybudujeme? Za čo ho vybavíme technikou? Čo Vás to bude stáť? Z čoho ideme
financovať jeho prevádzku? Alebo čo Vás
to bude stáť?
O čo ide?
V mieste bývalých zberných surovín vybudujeme do konca júna 2018
oplotený a osvetlený areál so štrkovými
a betónovými spevnenými plochami, na
ktorých budú umiestnené kontajnery
a manipulačná technika.
Nachádzať sa tam budú kontajnery na:
1. drobný stavebný odpad,
2. veľkoobjemový odpad – nábytky, koberce...,
3. nebezpečný odpad,
4. oleje,
5. polystyrén,
6. bielu elektroniku,
7. čiernu elektroniku,
8. dobre známe farebné kontajnery na
triedený odpad,
9. biologický odpad zo záhrad,
nachádzať sa tam bude aj:
- nákladné auto na zvoz
a manipuláciu s kontajnermi na biologický odpad, na odvoz drobného
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stavebného odpadu atď.,
- kompostovací voz,
- váha na váženie odpadu (podľa
zákona musí byť monitorované
množstvo odpadu obce).
Ako bude fungovať?
Prvotná predstava obce je nasledovná:
dvakrát do týždňa bude mať každý občan Varína možnosť priniesť svoj odpad
a bezplatne ho vhodiť do príslušných
kontajnerov. Malo by tak byť každú stredu v poobedných hodinách a v sobotu
predpoludním. Následne sa obec o jeho
spracovanie postará za Vás. Pri bioodpade zo záhrad je v pláne rozmiestniť
na troch miestach vo Varíne kontajnery, ktoré budeme pravidelne vyvážať.
Budem rád, keď nám poviete Vaše tipy,
kam by bolo dobré umiestniť tieto kontajnery. Spolu s Vami určite vymyslíme
tie najlepšie miesta. Túto otázku máme
načrtnutú len v hrubých rysoch, a to zámerne. Myslíme, že spoločne s Vami postupne nastavíme otvárací čas a zberné
miesta. Ukáže to život na základe Vašich
objektívnych požiadaviek. Nedá sa to
vymyslieť od stola, keď nikto z nás nemá
s ničím podobným skúsenosť.
Čo sa bude diať s odpadom? V prípade
elektroniky, polystyrénu, olejov a recyklovateľného odpadu, je to jednoduché.
Po naplnení kontajnerov ho odvezie
zazmluvnená organizácia na náklady
pôvodcu odpadu, teda výrobcu. Drobný stavebný odpad odvezieme vlastným
nákladným autom na spracovanie k zazmluvnenej organizácii. O bioodpad zo
záhrad sa postará kompostovací voz, ktorý bude pomocou hydraulického ramena
manipulovať s bioodpadom, následne ho
vloží do svojho pracovného priestoru,
kde ho bude drviť, štiepať a premiešavať,
kým nevytvorí kompaktnú hmotu, ktorú
prevezie na kompostovisko a pomocou
dopravníka vysype do drážok vhodných
na kompostovanie. Uvedené drážky sa
prikryjú geotextíliou, aby sa zabránilo
priamemu vnikaniu vody do kompostu
a pravidelne sa v ňom bude merať teplota tlenia. V prípade poklesu teploty,
sa pomocou prekopávacieho zariadenia
umiestneného na traktore opäť kompost
prekope a prevzdušní, aby sa opäť naštartoval proces kompostovania. Výsledný produkt? Záhradný kompost.

Za čo ho ideme vybudovať a vybaviť
technikou? Alebo čo Vás to bude stáť?
Podľa zákona má financovanie znášať
občan vo forme zvýšeného poplatku za
smeti. Ale my sme to vymysleli cez eurofondy, kde 85 % nákladov hradí Európska únia, 10 % hradí Slovenská republika a posledných 5 % musí, opakujem
v zmysle zmluvy s ministerstvom, zaplatiť Obec Varín zo svojich zdrojov. A to je
na tom to krásne. Síce podľa zákona to
máte platiť Vy občania, no toto je jediná výnimka, kedy to celé za Vás zaplatí
niekto iný. Síce to trvalo dva roky a mám
z celého tohto eurofondu kopu šedín, ale
stálo to zato. Nemuseli sme Vám kvôli
tomuto zdvihnúť poplatok za smeti ani
o cent. Práve o to nám s poslancami išlo.
Radšej dlhšie, ale kvalitnejšie a lacnejšie.
Celkové náklady sú vo výške viac ako
460 000 €.
Z čoho ideme financovať jeho prevádzku? Alebo čo Vás to bude stáť?
O zabezpečenie dohľadu nad zberným
dvorom dvakrát do týždňa sa postarajú
súčasní zamestnanci obce. Dôjde k prerozdeleniu ich práce, ale nie k nárastu
ich úväzku, teda mzdové náklady by nemali stúpnuť.
Proces zvozu, odvozu a nakladania
obecných kontajnerov, je vďaka novej
technike automatizovaný a stačí na to
jeden zamestnanec. Rovnako aj ovládanie kompostovacieho prívesu je plne
automatizované diaľkovým ovládaním
a zvláda ho jediný človek. Vďaka novej
technike, ktorá slúži na ohŕňanie snehu,
kosenie trávnika, zametanie ulíc, spracovanie a zvoz odpadu a vďaka novému
traktoru s nakladacou lyžicou sa aktuálne celá celoročná údržba obce zabezpečuje pomocou troch pracovníkov. Podľa
prepočtu by mali po prerozdelení práce
zvládnuť aj odpadové hospodárstvo. Takže zhrnuté a podčiarknuté: okrem priamych nákladov na poistenie techniky
a pohonné hmoty, by nás to nemalo stáť
moc navyše a naopak mal by poklesnúť
objem komunálneho odpadu. Úspora na
poplatkoch za skládkovanie komunálneho odpadu by mala pokryť vyššie uvedené prevádzkové náklady, takže do poplatku za smeti by sa nemal preniesť. Inými
slovami, poplatok za smeti sa z tohto
dôvodu nezvýši a zároveň budeme plniť
zákonom dané povinnosti.
Ing. Michal Cvacho, starosta obce
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Knižnicu navštívili jej najmenší čitatelia
Mesiac marec sa už dlhé desiatky rokov spája s prívlastkom
mesiaca knihy. Zámerom tohto spojenia bola trvalá podpora
záujmu o knihu, či už zo strany detí, mládeže alebo dospelých. A práve pri tejto príležitosti prišli pani učiteľky z Materskej školy vo Varíne a Nezbudskej Lúčky na návštevu do
obecnej knižnice vo Varíne.
Dohromady sa v knižnici vystriedalo takmer 120 detí vo
viacerých skupinkách. Deti si zopakovali základné poznatky
o knihe, o tom ako sa vyrába a ako s ňou treba zaobchádzať,
ako a kde sú knihy uložené. Najviac ich zaujali ich srdcu najbližšie knihy – rozprávky, o tých najobľúbenejších s radosťou
porozprávali. Po teoretickej časti si prehliadli celú knižnicu,
kde ich zaujali najmä encyklopédie a veľké kreslené knihy.
S pani učiteľkami si prečítali niektoré bohato ilustrované rozprávky a prisľúbili, že si ich prídu aj s rodičmi požičať, čo sa
tak aj stalo. Na záver deti nakreslili svoje obľúbené postavy
a hlavných hrdinov z rozprávkových kníh.
Návšteva knižnice, diskusia a následná prehliadka zanechali u detí pozitívne reakcie. Aj takouto formou môžeme
motivovať deti už v predškolskom veku k čítaniu, rozvíjať ich
fantáziu, gramotnosť a udržiavať pozitívny vzťah ku knihám.
Obecná knižnica ponúka okrem výpožičných služieb aj takéto možnosti výchovno-vzdelávacej činnosti.
text a foto: jt
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Naši jubilanti
V uplynulom období sa dožil náš rodák Milan Salát 86 rokov.
Narodil sa 6. marca 1932, jeho mama bola Terézia Halušková
a otec František Salát. Mal dvoch súrodencov – Ing. Vojtech Salát, ktorý pracoval vo Vápenke, a sestra Margita, vydatá Hoštáková, spolu s manželom pracovala v reštauračných zariadeniach
COOP Jednota.
Náš jubilant absolvoval základnú školu v piatich triedach ľudovej školy a štyroch triedach meštianskej školy. Po ukončení
povinnej školskej dochádzky sa učil za automechanika u bratov
Eichlerovcov. Po vyučení sa zamestnal v ČSAO v Žiline ako automechanik, kde pracoval až do odchodu do dôchodku. V roku
1958 sa oženil s Helenou Mikušovou, mali spolu tri dcéry, Magdalénu, Alenu a Silviu.
Milan, priblíž nám obdobie vo folklórnom súbore Sekera.
„Náš súbor bol spevácko-tanečný, čerpali sme námety z Terchovskej doliny. Jednou z významných udalostí bolo, že varínsky súbor Sekera organizoval vôbec prvý deň Jánošíkových
osláv, ktorý sa konal na Gavurkách pri Bielom potoku. Počítalo
sa to ako nultý ročník Jánošíkových osláv. Nasledujúci rok už
Terchovci zorganizovali prvý ročník Jánošíkových dní, ktoré sa
konali vo Vrátnej v Starom dvore. Tieto oslavy dopadli tak, že sa
vytvorilo viacero šarvátok medzi účastníkmi a štátne orgány zo
Žiliny následne tieto oslavy zakázali.
Súbor Sekera reprezentoval našu obec na rôznych slávnostiach,
na kultúrnych festivaloch, taktiež účinkoval na všetkých prvomájových oslavách. Najväčší úspech zožal v bratislavskej Redute, kde bol vyhodnotený ako jeden z najlepších folklórnych
súborov na Slovensku. Tento súbor s doplnením ďalších umelcov z Varína, akými boli napríklad pán František Skutecký alebo
Rozália Kučerová, nacvičili divadelné predstavenie s názvom
Jánošík. Po piatich rokoch som v súbore skončil a hrával som
ako muzikant vo varínskej hasičskej kapele. Kapelu tvorili títo
muzikanti: na krídlovky hrali Ferdinand Lopušan, ktorý bol aj
kapelníkom, Ján Bulejčík, Viliam Kysela, František Pavlíček ml.
a Jozef Michálek. Na baskrídlovke hrali Anton Lopušan, Anton
Zimen a Matej Hreus. Na trombóny hrali František Pavlíček
st., Anton Zimen a Ján Teplý. Na klarinety hrávali Ján Akantis,
Gustáv Synák a Eduard Androvič. Na basy hrali Vladimír Akantis a Ján Chudík, ktorý bol v tom období varínskym richtárom.
Na bicie som hral ja, Leopold Vlkolaček a Jozef Gábor. Trumpety boli v zložení Jozef Zimen, Štefan Cvacho a Alexander
Panáček.
Kapela účinkovala dlhé roky, zúčastňovala sa na rôznych koncertoch, napríklad v Žilinskom prírodnom kine na amfiteátri. Pravidelne chodili na futbalové turnaje do Ostravy Hošťálkovíc, do
Luhačovíc. PKO Žilina nám dal ponuku koncertovať v rôznych
tatranských liečebných zariadeniach pre kúpeľných hostí. Vtedy
sa to nazývalo kultúrne brigády. Jedného z týchto koncertov sa
zúčastnili aj rekreanti z pražského symfonického orchestra FOK
Praha. Našim koncertom boli nadšení a prejavili nám verejnú
pochvalu a uznanie. Ďalšími akciami boli každoročný majáles,
ktorý sa konal v stromkoch vedľa Vajánku, bolo tam vybudované provizórne tanečné kolo a miesto pre hudbu. Vždy sa tam
navaril guláš a v prvom jarku sa chladili dva sudy piva.
Neskôr sme vytvorili jazz band, v ktorom hrali títo muzikanti,

na saxofón Janko Akantis, krídlovka Frerdinand Lopušan, Ján
Bulejčík a Viliam Kysela. Na pozauny Anton Lopušan a Matej
Hreus. Na bicie som hral ja, na akordeóne Martin Mičian. Tento
súbor robil rôzne koncerty pri oslavách, slávnostných príležitostiach a na svadbách.“
K tvojmu životnému jubileu ti chcem poďakovať za doterajšiu
prácu, ktorú si odviedol a ktorou si sa pričinil pri reprezentácii našej obce. Želám ti do ďalšieho života veľa šťastia, zdravia
a pohody pre celú tvoju rodinu.
pripravil Alexander Panáček

A. Kuric, M. Salát, M. Rendek, P. Gábor, J. Verčík, C. Cvacho, F. Synák, J. Meško, L. Žiaková, I. Chalupjanska, J. Sobolová, N. Kapasná,
L. Gáborová, M. Salátová – Badurová
Jánošíkov deň Terchová

Jánošíkov deň Terchová
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Tip na výlet – Hričovský hrad
V okolí našej obce Varín sa nachádza viacero hradov. Jedným z menej známych je Hričovský hrad. Jeho vznik sa datuje
do obdobia okolo polovice 13. storočia. Vystriedal viacero významných majiteľov ako boli napríklad Balašovci, Matúš Čák
Trenčiansky alebo lúpežní rytieri Podmanickí. Poslednými
majiteľmi boli Turzovci. Hrad začal v 17. storočí pustnúť a poslednú bodku v histórii mu dali Bočkajovi hajdúsi, ktorí hrad
vyrabovali a zdemolovali.

Nádej na lepšie časy mu svitla až v súčasnosti, keď sa o túto
národnú kultúrnu pamiatku stará Združenie priateľov Hričovského hradu. Partia nadšencov na čele s Jozefom Mihálikom
začala s rekonštrukčnými a konzervačnými prácami, ktoré
majú za cieľ zachovať túto pamiatku aj pre ďalšie generácie.
Takisto sprístupnili a zabezpečili niektoré časti pre bezpečný
pohyb návštevníkov hradu. Prístup na hrad je z Varína autom
po starej ceste na Považskú Bystricu, z ktorej treba odbočiť na
Hričovské Podhradie (cca 30 min). Tam je najlepšie zaparkovať pri Krčme Lipa a pokračovať ďalej po červenej značke
smerom hrad (cca 40 min). Počas celej trasy lemujú náučný
chodník vyrezávané drevené informačné tabule, ktoré opisujú
históriu a vývoj hradu. Tesne pod hradom je altánok, kde sa
môžeme občerstviť. Pod múrmi južného paláca môžeme vidieť vyčistenú hradnú cisternu.
Z najvyššej časti severného paláca sa nám otvárajú nádherné výhľady do širokého okolia. Voľným okom môžeme vidieť
napríklad Lietavský hrad. V areáli bolo vybudované nové
drevené schodisko, takže pohyb je tu vcelku bezpečný a výlet
je vhodný aj pre rodiny s deťmi. Samozrejme, ako na každej
hradnej zrúcanine treba dbať na bezpečnosť. Naspäť do Hričovského Podhradia sa môžeme vrátiť druhou trasou. Na rázcestí tesne pod hradom odbočíme doprava a pokračujeme po
náučnom chodníku. Ten lemujú v lese voľne prístupné umelé jaskyne vytesané v zlepencoch. Kto si ich chce pozrieť aj
zvnútra, mal by sa na výlet vybaviť svetlom. Najväčšia z nich
pripomína stredovekú svätyňu. Po tom, ako vyjdeme z lesa, sa
nám naskytnú ešte pekné pohľady na hrad. Po ceste sa opäť
vrátime ku Krčme Lipa.
Výstup na hrad sa dá absolvovať celoročne. V zimnou období treba dbať na zvýšenú opatrnosť. Združenie priateľov
Hričovského hradu tu organizuje počas roka viacero zaujímavých akcií. Informácie o nich nájdete na stránke www.hradhricov.sk a na Facebooku.
Pavol Cvacho
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Varovné signály

Varovné signály
Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi platnými pre územie SR
Varovanie
obyvateľstvaa vyhlášky
sa vykonáva
signálmiZ.platnými
pre územie SRna
podľa § 3a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva
MVvarovnými
SR č. 388/2006
z. o podrobnostiach
podľa § 3a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a vyhlášky MV SR
zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok
informačného
systému
civilnej
ochrany
v
znení
neskorších
predpisov.
č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových
Varovný signál:
Popis:

podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.

Tón sirén:

VŠEOBECNÉ OHROZENIE Varovný signál:
VŠEOBECNÉ OHROZENIE
Popis: alebo pri vzniku
Varovanie
obyvateľstva
pri ohrození,
alebo
pri
Varovanie obyvateľstva pri ohrození,
mimoriadnej
udalosti,
ako aj pri
možvzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti
nosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti. rozšírenia
následkov mimoriadnej udalosti.
2-minútový kolísavý tón sirén 2Tón
minúty
sirén:
2-minútový kolísavý tón sirén

Varovný signál:
Popis:
Tón sirén:

OHROZENIE VODOU
Popis:
Varovanie obyvateľstva pri ohrození ničivými
účinkami
Varovanie obyvateľstva pri ohrození ničivými účinkami
vody.vody.
Tón sirén:
6-minútový stály tón sirén
6-minútový stály tón sirén

6 minút

Signál:
Popis:
Tón sirén:

Signál:
KONIEC OHROZENIA
KONIEC OHROZENIA
Popis:
Koniec ohrozenia, alebo koniec pôsobenia
Koniec ohrozenia, alebo koniec pôsobenia následkovnásledkov
mimoriadnej
udalosti.
mimoriadnej
udalosti.
Tón sirén:
2-minútový stály tón sirén
2-minútový stály tón sirén

2 minúty

Varovný signál:
Popis:

Varovný signál:
VZDUŠNÝ POPLACH
VZDUŠNÝ POPLACH
Popis:
Varovanie obyvateľstva počas vojny
Varovanie obyvateľstva počas vojny
a vojnového stavu
v prípade možného vzdušného naa vojnového stavu v prípade možného vzdušného
padnutia územia štátu.
napadnutia územia štátu.
2-minútový kolísavý tón sirén
2-minútový kolísavý tón sirén Tón sirén:

Tón sirén:

Varovný signál:

2 minúty

OHROZENIE VODOU

2 minúty

• Varovné signály a signál KONIEC OHROZENIA sa následne dopĺňajú hovorenou

• Varovné signály a signál KONIEC OHROZENIA informáciou
sa následneprostredníctvom
• Varovnýhromadných
systém sainformačných
vykonáva dvojminútovým
stálym tónom
prostriedkov.
dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom
hromadsirén
po
predchádzajúcom
informovaní
obyvateľstva
o čase
• Varovný systém sa nesmie preskúšavať:
ných informačných prostriedkov.
skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostried- v nočných hodinách,
• Varovný systém sa nesmie preskúšavať:
kov. Koordináciu preskúšavania týchto systémov vykonáva Mi- v dňoch pracovného pokoja,
- v nočných hodinách,
nisterstvo vnútra Slovenskej republiky. Spravidla je to jedenkrát
- spôsobom, pri ktorom
by mohla nastať zámena so skutočným varovaním obyvateľstva.
- v dňoch pracovného pokoja,
mesačne.
•
Varovný
systém
sa
vykonáva
dvojminútovým
stálym tónom
sirén po poplachovú
predchádzajúcom
- spôsobom, pri ktorom by mohla nastať zámena so skutočným • Obec Varín
má inštalovanú
mechanickú
sirénu na
informovaní
obyvateľstva
o
čase
skúšky
prostredníctvom
hromadných
informačných
varovaním obyvateľstva.
objekte Obecného úradu, Námestie sv. Floriána
1, 013 03 Varín.
prostriedkov. Koordináciu preskúšavania týchto systémov vykonáva Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky. Spravidla je to jedenkrát mesačne.
• Obec Varín má inštalovanú mechanickú poplachovú sirénu na objekte Obecného úradu,

V Nesluši sa konal prvý ročník Turnaja mládeže
Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín.

V sobotu 17. marca 2018 sa v obci Nesluša konal prvý ročník Turnaja mládeže na Kysuciach, ktorý sa rozhodli zorganizovať traja mladí ľudia Peťo Fox, Maťo Vnuk a Vlado Pilát.
Súťažilo sa vo futbale na umelej tráve. Turnaja sa celkovo zúčastnilo deväť družstiev, medzi ktorými figurovalo aj družstvo mladých chlapcov z našej obce v zložení – Dávidik Mário, Dávidik Adrián, Hruška Peter, Hruška Tomáš, Chebeň
Mário, Fábel Daniel, Fábel Vladimír a Sobol Tibor. Hlavným
sponzorom bola Slovenská národná strana a obec Nesluša.
Turnaj prebiehal ráno od pol deviatej a skončil záverečným
ohňostrojom. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený náš Tibor Sobol, ktorý si udržal čisté konto až do finálového zápasu,
ktorý skončil výsledkom 3:1 v prospech tímu SC Sarysoft Kysucké Nové Mesto, ktorý obsadil prvé miesto a turnaj vyhral.
Druhé miesto obsadili naši chlapci s tímom Super Mix Varín
a na treťom mieste sa umiestnil DHZ Hasiči Nesluša.
Turnaj sprevádzali aj rôzne súťažné podujatia, ako napr. kopanie na penalty, kde spomedzi štyridsiatich hráčov skončil
Daniel Fábel na krásnom štvrtom mieste.
Veľké ďakujem patrí organizátorom, sponzorom podujatia a, samozrejme, našim mladým varínskym chlapcom za

krásnu reprezentáciu našej obce Varín. Svojim priateľstvom,
športovým duchom a zdravou súťaživosťou opäť raz dokázali,
že hýbať sa má zmysel. Ešte raz zo srdca blahoželám a prajem
im ešte veľa úspechov a športových fanúšikov, ktorí vedia vytvoriť tú správnu športovú atmosféru.
Mgr. Mariana Bohačiaková
poslankyňa obecného zastupiteľstva za SNS
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Skautská chatovačka
Na úvod rekapitulácia našej nedávnej činnosti: v dňoch
9. – 10. – 11. marca sa konala Skautská chatovačka, o ktorej
si môžete prečítať v príspevku nižšie. V sobotu 17. marca sa
konala v poradí už tretia Skautská dumka – zamyslenie na
duchovnú tému. Za všetky tri stretnutia veľmi pekne ďakujeme Martinke Beniačovej, ktorá si v rámci kresťanskej
animátorskej školy, ktorú absolvuje, pre nás pripravila tieto
hodnotné stretnutia. Mati držíme v tomto jej zámere palce,
nech sa jej darí. Nemôžeme nespomenúť aj každotýždenné

skautské družinovky Melónikov, Zebričiek, Lastovičiek, Vŕčat a Jeleňov. Ďakujeme ich radcom, že si pripravujú tieto
stretnutia a nájdu si čas na prácu s deťmi. Ale poďme späť
k spomínanej chatovačke.
Po dlhých mrazoch a počasí, ktoré si myslelo, že sa tu
v marci vyskytuje právom, prišiel konečne týždeň, o ktorom
sa už dalo povedať, že je jarný. Preto, keď sme zistili, že toto
počasie má predispozície vydržať aspoň týždeň, sme boli
všetci šťastní a s chuťou sme v piatok 9. marca začali naše
jarné chatovanie.
V piatok večer sme sa po detskej svätej omši stretli pri fare
a v počte 38 ľudí sme sa rozlúčili s rodičmi, súrodencami,
starkými a vydali sa smerom na chatu, kde nás už čakali ďalší
traja členovia. Neprešlo ani desať minút a naša pôvabná dru-

žina Zebričiek začala spievať. Ku chate to už nebolo ďaleko.
Nádherný výhľad, pochod nocou s baterkami a skutočnosť,
že nás po ceste nezrazilo žiadne auto ani srnka, dodávala
nášmu šťastiu nový rozmer. Už neostávalo nič iné, len sa vybaliť, zjesť to, čo nám naši milovaní nachystali, rozdeliť sa
do skupiniek a vymyslieť názvy, ktoré boli až nadpriemerne
originálne. Červená skupinka – Francúzi, Zelená skupinka –
Pet(r)žalka, Modrá skupinka – Sky a skupinka s tigrovanou
šatkou, ktorá si dala názov Tigre. Všetky skupinky si ešte
v ten večer vytvorili vlastnú vlajku a predstavili svojich členov. Spať sa, samozrejme, išlo v rozumnom
čase. Ako vždy (smiech).
V noci mali ešte vedúci
skupiniek robotu navyše.
V lese hľadali kód, ktorý
potom neskôr potrebovali.
Ráno chcel byť budíček
a rozcvička, ale keďže deťúrence behali po chate
už od šiestej, tak sa zľutoval a z izieb sa išlo hneď
dolu na raňajky, po ktorých nasledovala príprava na hľadanie pokladu.
Ak chcela skupinka dostať mapu, musela prejsť
piatimi
stanoviskami
a potom sa preukázať, že
ich splnili. Okrem mapy
dostali aj číslo v prípade
orientačných problémov.
S hrdosťou
však
oznamujem, že každá
skupinka svoj poklad
našla, použila získaný kód,
odniesla si čo jej patrí,
a keby žltá značka nebola vidieť na dvoch opačných miestach
naraz (čo zmiatlo jednu skupinku), môžem túto akciu považovať za dokonalú. Na obed sme sa neskutočne tešili a poobedný voľný program a hranie scénok, na ktorých sme sa
všetci poriadne zasmiali, prišlo po únavnom dni vhod.
No a na koniec našu perfektnú sobotu zaklincovali parené buchty a večerná diskotéka, na ktorej výzdobe si družina
Kvaplí naozaj zamakala. Ale aby sme nešli spať v hlučnom
štýle, úplný koniec tomu všetkému dala spoločná modlitba pri sviečkach a nočná prechádzka bez bateriek (tí, čo
ešte vládali) so sestrou Polárkou. V nedeľu ráno sme ešte
druhýkrát vyčistili topánky a nasmerovali si to rovno na
svätú omšu, z ktorej sme sa ponáhľali domov za rodičmi.
Evka

Kysucká stovka
113 kilometrov zamrznutými Kysucami
V piatok 2. marca sa vo večerných hodinách začali v športovej hale v Kysuckom Novom Meste stretávať slovenskí, českí, poľskí a maďarskí ultrabežci, aby o deviatej hodine večer
vyštartovali naprieč noci na preteky zimnou prírodou Kysuckej vrchoviny, Kysuckých Beskýd a Javorníkov.
Štartovalo sa večer o 21:00 hod.

A ja medzi nimi. To, čo sa deje v hlave bežca pred veľkými
pretekmi, ukončí až štart. Vtedy sa zžijem s prírodou, ktorá
mi robí spoločnosť hodiny a hodiny do ďalšieho dňa. Bežím
a uvedomujem si, že som odkázaná sama na seba. Na to, ako
túto výzvu zvládnem, či sa nestratím, či nájdem tajné kontroly a heslá, ktoré mi na najbližšej občerstvovačke skontrolujú
ako znak, že som danými miestami naozaj prebehla a pustia
ma ďalej. Vedela som, že prvá občerstvovačka je až po 35 km
v Hornom Vadičove, mne tak blízkemu, keďže odtiaľ pochádza moja mamina a starí rodičia. Cesta ubiehala nasledovne:
dvakrát som stratila značenie trasy, takže som ubehla nejaké
Ľadonhora

km navyše, pri mínus 18 stupňoch mi zamrzla voda, ktorú
som mala so sebou. Kto beháte viete, aký je niekedy glg vody
pri behu dôležitý. Ale stále si hovorím, že to zvládnem, aj keď
ešte nikdy pre mňa nebolo prvých 35 km pretekov tak ťažkými. Sťažené boli aj behom cez hlboký sneh a zamrznutým
potokom, ktorý nás viedol do sedla Žiarce. Do prvej občerstvovačky zostáva asi 7 km a ku mne sa pripája bežec, ktorý
mi hovorí, že končí. Tá zima je naozaj v noci dosť krutá a táto
„optimistická“ veta spolubežca mi teda naozaj nepomohla.
Zbiehame z lesa a už vidíme svetielka prvej občerstvovačky. Veľa bežcov to tu naozaj zabalilo a ďalej nepokračovalo.
Ja som pozbierala všetku svoju energiu a rozhodla som sa, že
idem ďalej. Po vypití asi troch pohárov teplého čaju a malom
prejedení, sa sama vydávam nocou na zvyšok 113-kilometrovej púte. Tie ostatné km boli plné snehu, ľadu, zimy, krásne
svietiaceho mesiaca, ranného východu slnka, ktorý som zastihla na Korcháni, ďalej mojich pádov, ktoré som, našťastie,
prežila bez ujmy, skvelých ľudí na občerstvovačkách, ktorí ma
povzbudzovali ďalej, prebehujúcich srniek cez horu, nechápavých lyžiarov, keď ma videli na Rači, a veľa iných malých
drobnôstok, ktoré dokážem vnímať pri ultra trailových behoch. Sú to pocity šťastia, únavy, slobody, zamrznutých prstov na rukách a všetkého tak chutne namiešaného, že keď po
dvadsiatich dvoch hodinách behu dôjdete do cieľa, tak vás
zaplaví tak úžasný pocit víťazstva, ktorý vás potom sprevádza
a uistí, že aj iné veci v bežnom dni dokážete a zvládnete.

Jeden z mnohých zľadovatených úsekov trasy

Momentka z trasy

Ale nemyslím si, že to musí byť iba šport a beh. Môže to byť
hocičo duchaplné, do čoho sa človek pustí a nevzdá to. A aj
tak najcennejšie je nevzdať to, byť dobrým človekom a páčiť
sa Bohu. Tak sa držme a bojujme! ZDAR!
podujatie: Kysucká stovka
druh podujatia: diaľkový pochod a ultra trail
pohoria: Kysucká vrchovina, Kysucké Beskydy, Javorníky
dĺžka trate: 113 km
prevýšenie: 4 700 m
umiestnenie: 3. miesto v kategórii žien
Polárka
152. skautský zbor Javorov Varín
foto: kysuckastovka.wbl.sk, vetroplachmagazin.sk,
FB/Kysucká stovka
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Škola informuje
Ilustrujeme rozprávky H. Ch. Andersena
Vo februári 2018 školská knižnica
v ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vyhlásila
školské kolo súťaže pod názvom Ilustrujeme rozprávky H. CH. Andersena.
Cieľom súťaže bolo pritiahnuť žiakov
k rozprávkam autora, ktorý položil
základy modernej rozprávky pre deti,
rozvíjať ich čitateľské zručnosti a formovať ich kladný vzťah k rozprávke,
ktorá odráža život a morálne vôľové
vlastnosti súčasníkov. Rozprávky dánskeho rozprávkara patria ku klenotom
svetovej literatúry. Napísal ich celkom
156 a preslávili ho po celom svete. Mal
mimoriadne láskavý vzťah k ľuďom –
najmä k deťom, ktorým rád rozprával
svoje rozprávkové príbehy. Bol najväčším rozprávkarom všetkých čias.

Žiaci pripravili
besiedku
k MDŽ

Vo štvrtok 8. marca si žiaci z Hudobno-pohybového
krúžku pripravili besiedku,
ktorou sme si pripomenuli a oslávili Medzinárodný
deň žien. Potešili ňou svoje mamičky, babičky, krstné tety a taktiež ostatných
divákov, ktorí prijali naše
pozvanie. Počas vystúpenia predviedli malú ukážku
pestrej palety hudobného
sveta, v ktorom sa učia spoznávať hudobné a tanečné
žánre modernej populárnej
hudby.
V podobe spevu, hrou na
hudobných Orffových nástrojoch, spoločného tanca
Benedikát a párového rytmického tanca z Belgicka,
nám spestrili štvrtkové popoludnie, na konci ktorého
obdarovali svoje mamičky
vlastnoručne vyrobenými
pozdravmi.
Mgr. Natália Martošová

Naši žiaci vo svojich výtvarných dielkach vyjadrovali svoje pocity, náladu
a snažili sa vystihnúť charakter rozprávky. Nakoniec sme mohli vyberať zo
47 prác. Medzi najúspešnejších autorov
patrili títo ocenení žiaci.
1. miesto: Júlia Staníková, 9. A
Ema Mešková, 6. B
Stefany Liptáková, 3. A
2. miesto: Lívia Kabatierová, 5. B
3. miesto: Adam Verčík, 6. A
Benjamín Grenčík, 5. B
Mária Belová, 5. B
Ocenení si odniesli diplomy, malé
vecné darčeky a žiaci na prvom mieste nákupné poukážky na voľný nákup
kníh. Ceny si prevzali z rúk riaditeľky

školy. Srdečne touto cestou ďakujeme RZ za finančnú podporu súťaže,
vedeniu školy za možnosť propagácie
a realizáciu súťaže, ako i kolegyniam,
ktoré so žiakmi spolupracovali a zapojili ich do súťaže. Najvydarenejšie práce
žiakov boli vystavené v priestoroch našej školy.
Mgr. Margita Vojteková

Žiaci súťažili v rámci Shakespeare’s Day

Vo štvrtok 15. marca na našej škole uskutočnil už piaty ročník súťaže v prednese anglickej
poézie a prózy s názvom Shakespeare’s Day. Súťaž sa stretla s veľkým ohlasom, o čom svedčí aj
skutočnosť, že počet súťažiacich každým rokom rastie. Tento rok sa do školského kola zapojilo
spolu 36 žiakov z tretieho až deviateho ročníka.
Žiaci súťažili v troch kategóriách. Hodnotil sa výber textu, jeho primeraná náročnosť, výslovnosť, prednes a celkový charakter vystúpenia. Naši šikovní recitátori a prednášatelia ukázali svoj talent, schopnosti a najmä svoj záujem o anglický jazyk. Za niekoľkominútovým
vystúpením stálo veľa domácej prípravy a odhodlania. Aj vystúpenie pred porotou a obecenstvom si vyžaduje veľkú dávku odvahy a cieľavedomosti.
Ako každá súťaž, aj táto mala svojich víťazov, no nebol v nej ani jeden porazený. Veľmi oceňujeme výkony všetkých zúčastnených, zaslúžia si náš obdiv i veľkú pochvalu.
Mgr. Mária Halečková

Veľká praveká súťaž pre základné školy

Naši žiaci sa zapojili do Veľkej pravekej súťaže pre základné školy, ktorú vyhlásilo Múzeum
praveku Slovenska v Bojniciach. Cieľom súťaže je podnietiť u detí záujem o históriu našej krajiny, v ktorej všetci žijeme, zároveň rozvíjať ich tvorivosť, samostatnosť a kreativitu, tímovú
spoluprácu v kolektíve a tiež hrdosť na dejiny nášho Slovenska, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou histórie Európy i tohto sveta. Úlohou žiakov bolo zistiť informácie a vypracovať projekt
na témy Žil medzi neandertálcami v Bojniciach šaman? Kto to bol praveký šaman? Aké mal
úlohy, spoločenské postavenie,
čo predstavoval pre svojich
súkmeňovcov? Ako mohla
byť vyzdobená jeho praveká
šamanská jaskynka.
Svoje predstavy o pravekom
šamanovi žiaci nakreslili na
výkresy, ktoré sme pospájali
a vzniklo tak jedno úžasné spoločné dielo.
Mgr. Mária Halečková
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Olympijské dianie v záujme žiakov
Do olympijského diania sa
v tomto školskom roku zapojili
aj žiaci našej školy. Prostredníctvom rôznych aktivít podporili olympijskú myšlienku.
Písali pozdravy pre všetkých
športovcov, ktorí reprezentovali
našu krajinu a prostredníctvom
Olympijského klubu v Žiline ich
odoslali do Pjongčangu. Všetci
sme s napätím sledovali dianie
v Pjongčangu. Fandili sme, držali sme palce a tvorili olympijské noviny – tematické koláže
o dianí a úspechoch v zimných
strediskách v Južnej Kórei.
Štvrtáci
sa
v tomto
olympijskom
čase
zúčastnili
besedy
s bývalým
olympionikom – chodcom Petrom Tichým. Práve od neho sa
okrem iného dozvedeli, koľko
námahy, úsilia a vytrvalosti si
vyžaduje úspech športovca na
vrcholovom podujatí.
S veľkou radosťou sme privítali úspechy našej olympioničky
Anastázie Kuzminovej. Veď bola
to práve ona, ktorá reprezentovala nás, Slovákov, a práve nad jej hlavou viala Slovenská vlajka
a na jej počesť znela v ďalekej Ázii naša hymna. Práve pre toto
sú Slováci na ňu hrdí. So šiestimi individuálnymi olympijskými medailami sa stala najúspešnejšou biatlonistkou v histórii
svetového biatlonu.

Po jej návrate na Slovensko sa niekoľkým Varínčanom podarilo stretnúť sa prvého marca na námestí v Banskej Bystrici
so samotnou športovkyňou. Ochotná vyhovieť fanúšikom
sa fotografovala, kývala, pozdravovala, rozprávala, ďakovala
a hlavne sa na všetkých usmievala. Jej šťastie bolo aj našim
šťastím, jej radosť bola aj našou radosťou. Je to úžasná žena.
Jej skromnosť, láska k rodine a športu sa stala
určite motiváciou pre nás mnohých. Bol to
nezabudnuteľný zážitok. Nám sa na tomto
stretnutí podarilo získať pre našu školu vzácnu trofej – tričko s jej doterajšími úspechmi
a venovaním: Pre ZŠ vo Varíne venuje Nasťa K. A, samozrejme, nechýbal pri ňom jej
podpis v azbuke ANKUZ. Toto tričko bude
vystavené vo vitríne vo vestibule školy. Nasťa,
ďakujeme!
žiaci a zamestnanci školy, SAV
„Milej Kuzminovej Nasti,
prajeme len víťazstva slasti.
V behu, streľbe, nech sa darí,
nech netrápia ju žiadne chmáry.
Každý náboj nech do stredu terča letí,
to prajú našej biatlonistke Nastenke
z Varína deti.”
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Deti pomáhajú bocianom
Žiaci 6. B triedy ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne sa aktívne zapojili do minulého ročníka ekovýchovného programu
Bocian, ktorý vyhlasuje Východoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR. Keďže
bocian vo Varíne nehniezdi, zobrali si pod patronát najbližšie hniezdo bociana v Mojši. Deti boli veľmi iniciatívne.
Hniezdo pozorovali, zorganizovali konferenciu, navštívili
pána starostu Mojša Ing. Štefana Svetka, či vypracovali plagát Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt, ktorý putoval na výstavu do Košíc.
Aktivita žiakov však neustala, o život bocianov sa zaujímajú a vyvíjajú snahu pomôcť tomuto charizmatickému
druhu vtáka. Na stretnutí s pánom Svetkom sa dozvedeli
zaujímavú informáciu o existencii neobsadených stĺpov
s hniezdnou podložkou, ktoré sa nachádzajú v katastri
obce Mojš. Tieto stĺpy sú tri a boli osadené v minulosti pri
výstavbe Vodného diela Žilina, pravdepodobne ako kompenzačné opatrenie na zlepšenie hniezdnych možností
bociana. Tieto stĺpy však neboli dodnes bocianom obsadené. S veľkou pravdepodobnosťou to môže byť z dôvodu
ich nevhodného situovania, prípadne absentujúcej výplne
z prútia.
Skúsenosti z iných lokalít na Slovensku ukazujú, že práve
takýto prútený základ môže bociana na hniezdo prilákať.
Keďže pán starosta Svetko na stretnutí s deťmi vyjadril
ochotu pomôcť pri takejto aktivite formou poskytnutia
vysokozdvižnej plošiny, rozhodli sme sa tento plán uskutočniť.
Výroba hniezda prebehla 6. decembra 2017 na Správe
NP Malá Fatra. Samotné osadenie hniezda na stĺp sa konalo 28. februára 2018 a zúčastnili sa ho okrem pracovníkov Správy NP Malá Fatra aj samotné deti. O tejto akcii
natočila RTVS reportáž, ktorú odvysielali ešte v ten deň.
Môžete si ju vyhľadať
v archíve Správ RTVS
z regiónov
s dátumom
stredy 28. 2. 2018
o 17:30. Či bude snaha
prilákať bociana zavŕšená
úspechom,
uvidíme
čoskoro, keďže bociany
prilietajú už v priebehu
marca.
Chcem sa poďakovať
pánovi starostovi obce
Mojš Ing. Štefanovi Svetkovi, ktorý poskytol vysokozdvižnú
plošinu.
Taktiež ďakujem pánovi
Jánovi Hodoňovi z Varína
za zabezpečenie dopravy
detí z Varína do Mojša
a späť. Akcia by sa ne-

Krížovka

mohla uskutočniť bez podpory pani riaditeľky ZŠ vo Varíne
Moniky Filovej a pani učiteľky Zuzky Synákovej a, samozrejme, bez nadšenia a zápalu detí, ktoré sa do programu zapojili.

Pomôcky:
Masan,rodit,
Adams,Anal,
Dam,Moravia

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 10 €

2. časť
tajničky

Ovsienka
(bot.)

Znemožňuj Ruské jazero

Zápasník
s býkmi

Výsuvná
plošina

Číslovka

Kantáta L.
Janáčka

Panskí
sluhovia

6. časť
tajničky

Tyran

Japon.dĺžková miera

Jemná hmla

Menší les
Obruba
Otrava

Hladnému daruj kúsok chleba… (záver v tajničke)
Vidina
v spánku

Nástroje,
náradie

Bol pohltený

Správne znenie tajničky z č. 3/2018:
…urobte najlepšie ako viete.
Výherca: JANKA HULIČIAROVÁ
Srdečne blahoželáme.

Autor: Jozef
Blaho

Mal úspech
(kniž.)

Poplach
(zastar.)

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

Ing. Gabriela Kalašová, ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra

5. časť
tajničky

Výsledok
sčítania

Hektoliter
(zn.)

Ostrov v Indonézii

Popíjaj

Zrážal kosou

Mys v Malajzii

4. časť
tajničky

Tam

Pôda, po nemecky
Vyhýba sa

Čiastočne
(prísl.)

Dal do ruky

Rozsekal
Výkvet

Španielske
mesto

Meno Norberta

Varínčan

Ródiove
zlato

Molybdén
(zn.)

Praveké
zviera

Taliansky
prozaik

Skratka
valuty

Maketa

Olejnatá
plodina

Pokolenie

Rodička

Lalotanie
(expr.)

Kartársky
výraz

Mesto
v Kórei

Kartová hra

Plakala (bás.)

Dánsky
fyziológ
3. časť
tajničky

Pomýlil

Začul
Objednala si

Pisársky alebo kresliarsky ťah

Varínčan

Ťažká voľba
Moderný
spoločenský
tanec

Úkon, čin

Pôvodná
vlasť

Anglický
astronóm

Vlnená
tkanina

Vpíjala

Namočiť,
po anglicky

Stisk (bás.)

Zolov román

Majstrovstvá
Európy

Nerozlamuj

Druh
papagája

Platina (zn.)

Guľovitá
baktéria

Meno Adely

Popevok

Čes.operný
skladateľ

Decitona
(zn.)

Otec Nimrodov (bibl.)

Voltampér
(zn.)

1. časť
tajničky

Somár,
po anglicky

Domáce
zviera

Rieka v Indonézii

Český
skladateľ
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Princípy rezu ovocných drevín
Záhradkári zbierali skúsenosti na kurze
rezu ovocných stromov
Občianske združenie OZ „Partnerstvo
pre MAS Terchovská dolina” je miestnou
akčnou skupinou so sídlom vo Varíne,
ktorá už 10 rokov vykonáva aktivity zamerané na rozvoj vidieka a spoluprácu
v mikroregióne terchovskej doliny. Pracuje na princípe prístupu LEADER, ktorý znamená spájanie aktivít na vidieku
za účelom miestneho rozvoja. V EÚ už
viac ako 25 rokov tento úspešný nástroj
využívajú všetky členské štáty, v súčasnosti sa tento prístup označuje aj ako
CLLD – miestny rozvoj vedený komunitou.

nedávny kurz Princípy rezu ovocných
drevín – ovocinárstvo blízke prírode,
ktorý sa za hojnej účasti záujemcov konal dňa 19. marca 2018 v Krasňanoch.
Už druhý rok sa ho zúčastnilo takmer
40 účastníkov žijúcich prevažne na území miestnej akčnej skupiny, teda v mikroregióne terchovskej doliny, avšak
chýr sa zaniesol aj do Čadce, Považskej
Bystrice či Liptovského Mikuláša. Počas
doobednej teoretickej časti sa lektor Ján
Veselý z OZ Tilia z Rajca venoval napríklad téme harmonizačného rezu ovocných drevín, rovnováhe medzi rastom

a plodnosťou, správnemu hnojeniu,
založeniu ideálnej koruny či odporúčanému náradiu. Poobedný blok bol zameraný na osvojenie praktických zručností pri starostlivosti o rôzne druhy
ovocných drevín. Praktické ukážky sa
realizovali opäť v záhrade u ochotného
pána Trnku v Krasňanoch.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za
vytvorenie príjemnej a priateľskej atmosféry. Už teraz sa tešíme na ďalšie
stretnutia a podobné akcie.
text: AG
foto: Jozef Jurík

Do augusta 2015 prijalo združenie celkom 43 žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
z ktorých 40 podporilo a úspešne bolo realizovaných celkovo 39
projektov v sume 2 059 148,07
€. Okrem podpory projektov
sa snaží MAS vyvíjať aktivity
zamerané na prácu s miestnou
komunitou, či už sú to podnikatelia, poľnohospodári, remeselníci, folklórne súbory, občianske
združenia alebo aktívni občania.
Pre svojich členov, ale aj širokú
verejnosť, sa združenie snaží organizovať množstvo odborných
akcií, seminárov a exkurzií.
Jednou z takýchto akcií bol aj
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