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Futbalisti hodnotia sezónu. Viac na strane 8.
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V sobotu 24. novembra 2018 sme sa pri sv. omši rozlúčili s našou spoluobčiankou pani Kamilou Tretinovou.
Pani Kamila Tretinová, rod. Hrivová, sa narodila 7. februára
1936 vo Varíne. Vydala sa za pána Pavla Tretinu. V roku 1963
sa presťahovali do Spišskej Novej Vsi, kde pani Tretinová pôsobila ako učiteľka na strednej škole. Vychovala dcéru Alexandru,
tešila sa z vnuka Rudolfa.
Svoje rodisko často a vždy rada navštevovala, natrvalo sa tu
vrátila v roku 2017. Pre zdravotné ťažkosti bola v posledných
mesiacoch odkázaná na pomoc najbližších, zomrela v nemocnici po dlhej chorobe v stredu 21. novembra v podvečerných
hodinách vo veku 82 rokov.
Na poslednej ceste drahú zosnulú odprevádza dcéra Alexandra s vnukom Rudkom, lúčia sa s ňou sestry Gabriela a Mária
s rodinami, švagrovia Ján a Peter s rodinami, švagriná Oľga
s rodinou, krstné deti, susedia, priatelia a známi zo Spišskej
Novej Vsi.
Nech odpočíva v pokoji!

Poďakovanie.
Miestna organizácia SNS vo Varíne ďakuje za podporu a za Vaše hlasy v komunálnych voľbách 2018.
Cvachová, SNS

Poďakovanie.
Výbor Obvodnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu vo Varíne ďakuje všetkým svojim
členom za spoluprácu pri čistení potokov, budovaní splavov, výlovoch a nasádzaní rýb. Zároveň
prajeme všetkým požehnané Vianoce, veľa zdravia
a úspešnú rybačku v novom roku 2019.
Petrov zdar!
ŠR

Betlehemské svetlo do našich domovov

Tento rok si môžete od varínskych skautov odpáliť
Betlehemské svetlo v pondelok 24. 12. 2018 od 9.00
do 12.00 hod. na týchto miestach:
- na Námestí sv. Floriána
- pri kaplnke pred základnou školou
- na Koňhore
- v kaplnke v Nezbudskej Lúčke (hneď pri ceste,
kúsok od mosta)
Nezabudnite si vziať so sebou kahanec alebo
lampáš.
Ďakujeme zo srdca všetkým, ktorí nás aj tento
rok podporovali.
152. zbor Javor Varín Vám želá požehnané
sviatky a všetko dobré do nového roku 2019.
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Nina Martinčeková
Timea Čičmancová

'
Branislav Ho
Hojčuš a Adriána Súlovská
Ing. Lukáš Vallo a Tereza Grenčíková
Martin Varsa a Mária Bôbiková
Marek Murárik a Mária Ďuranová

22. 08. 2018
22. 09. 2018
16. 11. 2018
17. 11. 2018

Poďakovanie.
Ďakujeme všetkým prispievateľom, ktorí svojimi
príspevkami počas uplynulého roku obohatili mesačník Varínčan. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!
Zároveň povzbudzujeme aj ďalších, na Vaše príspevky a nové nápady čakáme na adrese varincan@varin.sk. Tiež ďakujeme všetkým lúštiteľom krížovky
za ich vytrvalosť počas celého roka.

($ (##!
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Anna Hrivová
Helena Vlkolačková
Ján Zelina
Helena Kubíková
Viktor Repáň
Viktória Novosadová
Štefánia Sobolová
Edita Bulejčíková
Ružena Hodoňová
Pavol Cvacho

94
93
92
89
84
83
82
79
78
78

Sidónia Halušková
Ján Behúň
Janka Hoštáková
Ing. Emil Cáder
Magdaléna Solárová
Silvia Sobolová
Jarmila Vašová
Peter Freudenfeld
Anna Gáborová

78
76
75
75
75
75
73
71
70

 !%
Margita Talafová
Margita Surovcová
Irena Chalupjanská
Ladislav Solár
Matilda Ondrejková
Agneša Hliníková
Pavlína Cvachová
Antónia Mravcová
Alojzia Garčalová
Marcel Hodoň
Pavol Androvič
Emília Chrapčíková
Anton Androvič
Irena Jurová

92
89
86
86
85
85
82
81
81
80
78
78
77
77

Emil Bohačiak
Alica Bugáňová
Anastázia Salátová
Mária Samcová
Agneša Halušková
Mária Janošková
Anna Badurová
Ing. Peter Kubík
Gertrúda Bohačiaková
Milena Pantáková
Ján Berešík
Marcel Tichý
Jolana Stráska

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

 
Kamila Tretinová
Vincencia Zatráková
Anton Wolek

*07. 02. 1936
*03. 04. 1933
*08. 11. 1977

† 21. 11. 2018
† 11. 12. 2018
† 12. 12. 2018

76
76
75
75
75
75
74
73
72
72
71
70
70

24. 12. 2018 – Štedrý deň (pondelok)
Varín – 8.00 hod.
Krasňany – 22.30 hod.
25. 12. 2018 – Slávnosť Narodenia Pána (utorok)
Varín – 00.00 (polnočná), 8.00 a 10.30 hod.
Krasňany – 9.30 hod.
Nezbudská Lúčka – 11.00 hod.
26. 12. 2018 – Sviatok svätého Štefana (streda)
Varín – 8.00 a 10.30
Krasňany – 9.30 hod.
27. 12. 2018 – Sviatok svätého Jána, apoštola (štvrtok)
Varín – 18.00 hod.
28. 12. 2018 – Sviatok svätých Neviniatok (piatok)
Varín – 8.00 hod.
29. 12. 2018 (sobota)
Varín – 18.00 hod.
Nezbudská Lúčka – 17.00 hod.
30. 12. 2018 – Sviatok Svätej rodiny (nedeľa)
Varín – 8.00 a 10.30 hod.
Krasňany – 9.30 hod.
31. 12. 2018 – Silvester (pondelok)
Varín – 17.00 hod.
1. 1. 2019 – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok
(utorok)
Varín – 8.00 a 10.30 hod.
Krasňany – 9.30 hod.
Nezbudská Lúčka – 11.00 hod.
2. 1. 2019 (streda)
Varín – 8.00 hod.
3. 1. 2019 (štvrtok)
Varín – 18.00 hod.
4. 1. 2019 (piatok)
Varín – 8.00 a 18.00 hod.
5. 1. 2017 (sobota)
Varín – 18.00 hod.
Nezbudská Lúčka – 17.00 hod.
6. 1. 2019 – Slávnosť Zjavenia Pána – Traja králi (nedeľa)
Varín – 8.00 a 10.30 hod.
Krasňany – 9.30 hod.
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Aj v tomto roku sa uskutočnilo milé posedenie s jubilujúcimi občanmi Varína, ktorí v priebehu roka oslávili okrúhle
životné jubileá 70, 80 alebo 90 rokov. Pri tejto príležitosti si
pre nich vedenie obce Varín pripravilo slávnostné posedenie
s večerou, ktoré sa uskutočnilo 21. novembra 2018 v kinosále vo Varíne. V kultúrnom programe najprv vystúpili žiaci
a deti zo ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne. Ďakujeme pani
učiteľkám za nacvičenie pekného programu.
Následne sa rozozvučali dychové nástroje a znejúce ľudové
piesne rozospievali kinosálu. Nie náhodou stáli na pódiu hudobníci z domácej dychovky. Toto podujatie bolo totiž milou
oslavou 25. výročia znovuobnovenia Dychovej hudby Varínčanka. Členovia dychovky sa aktívne zapájajú do podujatí organizovaných obcou Varín, za ich čas a ochotu im patrí veľké
poďakovanie.
Po programe sa jubilanti zapísali do pamätnej knihy a zástupca starostu obce Miroslav Williger im zablahoželal a odovzdal pamätné dary s finančnou hotovosťou. Do knihy sa
zapísali aj členovia dychovky a prevzali si pozornosť. Nasledoval spoločný prípitok, večera a ďalšie piesne dychovej hudby. Zvyšok večera patril priateľským rozhovorom v príjemnej
atmosfére.
Jubilantom želáme ešte raz všetko dobré, veľa zdravia
a pohody.

   0'$
Svätý Mikuláš aj tento rok prijal pozvanie do našej obce
a varínske deti a starkých prišiel navštíviť v nedeľu 9. decembra 2018. Spoločnosť mu robili parťáci anjeli a čertisko. Keďže čertisko vybavilo dážď, stretnutie s deťmi a odovzdávanie
sladkých balíčkov sa konalo vnútri v kinosále. Nič to nezmenilo na tom, že stovkám detí žiarila v očiach radosť a stretnutie so svätým Mikulášom bolo pre nich veľkým zážitkom. Tie
smelšie ratolesti mu z vďaky zaspievali a zarecitovali. Rodičia
sa zatiaľ zohriali vianočným punčom a nechýbali ani spoločné fotografie s Mikulášom.
Aby sme aj my boli ekologickejší, punč a čaj sme podávali
do kompostovateľných papierových pohárov. Podobne tomu
bude aj na ostatných obecných podujatiach.
Ďakujeme štedrým sponzorom, ktorí finančne pomohli
Mikulášovi zaobstarať sladké balíky pre varínske deti:
URBÁRSKA OBEC, Pozemkové spoločenstvo Varín
pán Miroslav TOMAŠOV
pán Radoslav BOLČEK
Čerpacia stanica Varín, pán Bohuslav ONDRUŠ
TES-MEDIA
Autoservis JORAS Varín
MIPE Invest, pán Peter BUGÁŇ
predajňa KORUNA Varín

Starosta obce Varín Vás pozýva na

22. februára 2019
o 20:00 hodine
v kinosále vo Varíne
Vstupné: 25 €
V cene je zahrnutý prípitok,
večera, káva, zákusok a víno.
O skvelú zábavu sa postará
domáca kapela FORTE a nevidomý spevák Maroš Bango.
Pripravená je bohatá
tombola.
Vstupenky si môžete
zabezpečiť na tel. čísle
0903 477 924 alebo osobne
na obecnom úrade.
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Tradičný Ondrejský jarmok opäť prilákal v poslednú novembrovú sobotu množstvo predajcov a návštevníkov.
Tohtoročný úvod jarmoku nás však trochu vystrašil. Od
skorých ranných hodín úradoval silný vietor, pocitová teplota výrazne klesla, predajcovia svoj tovar nevykladali a čakali,
či sa počasie upokojí. Niekoľkých stánkarov počasie odradilo
natoľko, že sa hneď ráno, ešte pred príchodom kupujúcich,
zbalili a odišli. Nepríjemnosť s počasím však časom pominula a na kupujúcich už čakalo aj tak množstvo stánkov s rozličným tovarom.
Celé námestie bolo tradične vyhradené remeselníkom
a ich ručne robenému tovaru. Remeselníci vo svojich stánkoch ponúkali produkty umeleckej drevorezby a rôzne výrobky z dreva, pletené košíky a tkané koberce, medovníky od
výmyslu sveta, plechové zvonce rôznych veľkostí, keramiku,
mydlá, mastičky, výrobky z cínu, šperky a suveníry. Ďalej sme
si mohli zakúpiť dekorácie zo šúpolia a z cesta, čipkované
a háčkované výrobky a rôzne vianočné ozdoby.
Aby nikto neostal hladný, v ponuke boli domáce špeciality, pečená klobása, cigánska pečienka, domáce frgále, štrúdle
a trdelníky, rôzne mliečne výrobky a na zahriatie varené víno
a horúca medovina.
Tradičnou súčasťou Ondrejského jarmoku je aj varenie
tradičných jedál v Dome spoločenských organizácií na Hrnčiarskej ulici, ktoré zabezpečujú varínski matičiari. Sme veľmi
radi, že sa nám podarilo spoločnými silami prilákať množstvo ľudí, ktorí si to namierili do, Matice” a pochutili si na výborných jedlách. Viac sa dočítate v príspevku členov Matice.
Aj tento rok sa v jarmočnej atmosfére niesli námestím tóny

Dychovej hudby Varínčanka. Členom dychovky ďakujeme za
ich čas a ochotu, že prišli spestriť toto tradičné podujatie.
Na záver jarmoku to oficiálne ukončil popoludňajší dážď.
Bolo nás neúrekom, preto ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili jarmoku a prišli si užiť pravú jarmočnú atmosféru. Opäť
sa ukázalo, že jarmok je obľúbená tradícia a ľudia sa veľmi
radi stretávajú na podobných podujatiach. Veľké poďakovanie patrí hasičom zo športového družstva DHZ za pomoc pri
organizačnom zabezpečení celého podujatia.
Hrubými písmenami si do kalendára poznačte termín 30.
novembra 2019, pretože vtedy sa opäť stretneme vo výbornej
atmosfére na Ondrejskom jarmoku.
text a foto: jt

!%!/.%$"!%-#"%'.
Žiaci našej školy sa aj v tomto roku zapojili do prípravy Ondrejského jarmoku v obci, ktorý sa konal 24. novembra 2018.
Počas celého novembra učitelia s výdatnou pomocou žiakov piekli a zdobili medovníkové ozdoby a sladké jarmočné
koláčiky. Na hodinách výtvarnej výchovy a techniky tvorili a vyrábali adventné venčeky, vianočné ozdoby, svietniky
a pohľadnice.
Všetky tieto výrobky prezentovali a predávali na jarmoku.
A bolo si z čoho vyberať! Žiaci naozaj ukázali svoju kreativitu
a šikovnosť nielen pri zdobení medovníčkov, ale aj pri výrobe
krásnych adventných vencov, vianočných gúľ a stromčekov.
Ďakujeme všetkým návštevníkom školského stánku, ktorí
si tieto produkty zakúpili a zároveň u žiakov podporili pocit
z dobre vykonanej práce. Pevne veríme, že vám tieto ozdoby
zútulnili vaše príbytky a vniesli do nich úžasnú vianočnú atmosféru.
Zároveň by sme vás chceli poprosiť o zahlasovanie za našu
školu v súťaži Na nový level, kde máme možnosť získať najmodernejšie vybavenie do počítačovej a interaktívnej učeb-

ne. Každým hlasom na stránke nanovylevel.sk sme bližšie
k výhre.
Ďakujeme a želáme vám pokojné a požehnané prežitie vianočných sviatkov.
kolektív základnej školy
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Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej aj tento rok
varili a podávali počas jarmoku tradičné slovenské jedlá.
Tak ako každý rok, aj tento rok sa v našej obci konal Ondrejský jarmok. Hlavným ukazovateľom je zmes ľudí, chutí,
vôní a stánkov s remeselníckymi a úžitkovými predmetmi.
Jednoducho takto sa dá bez skromnosti charakterizovať jarmok, ktorý je jednou z najväčších slávností v našej obci. Určite môžeme smelo povedať, že tento ročník mal veľké čaro.
K jarmoku neodmysliteľne patrí vôňa medovníkov, medoviny, pečených klobás, vareného vína a pocukrovaných šišiek. Trhovníci v stánkoch ponúkajú turecký med, kokosové
dobroty a, samozrejme, rôzny jarmočný tovar v stánkoch.
Predávali sa aj ručne vyrobené vianočné ozdoby, hračky
a rôzne darčeky vyrobené z dreva. Naozaj sa tu zišlo mnoho
predajcov. Zruční remeselníci – rezbári, pernikári, sviečkari,
keramikári, šperkári, výrobky z cínu a mnohí ďalší ponúkali
deťom i dospelým tradičné výrobky vyrobené rôznymi technikami.
Pre návštevníkov jarmoku bola pripravená kapustnica,
kvaková a fazuľová polievka, kabáč, kapustové, zemiakové
a jablkové osúšky a domáce koláče
Ani my, členovia Matice slovenskej, sme sa nedali zahanbiť. Pravidelnou a neoddeliteľnou súčasťou jarmoku sa stalo
aj varenie tradičných slovenských jedál, ktoré pripravujeme
my Matičiari. Účastníci jarmoku, či zblízka alebo zďaleka, Varínčania aj rodáci žijúci v rôznych kútoch nášho Slovenska, sa
zastavili v priestoroch Miestneho odboru Matice slovenskej
vo Varíne na Hrnčiarskej ulici. Tu mali možnosť ochutnať
tradičné jedlá, ktoré sa varili v minulosti vo Varíne a v blízkom okolí. Pre návštevníkov jarmoku sme mali pripravené
chutné občerstvenie v podobe kapustnice, kvakovej polievky,
fazuľovej polievky, špeciality kabáč, kapustových, jablkových
a zemiakových osúškoch a rôznych domácich špecialít, ktoré
pripravili matičiari a matičiarky. Dva druhy kapustnice sme
varili my chlapi už deň vopred. Nikto veru nezaháľal. Uvariť viac druhov polievok, napiecť množstvo posúchov a viac
druhov tradičných domácich koláčov nám dalo veľa práce.
Spokojnosť hostí bola pre nás veľkým zadosťučinením.
V sobotu ráno 24. novembra sme nechceli nič zanedbať,
všetko muselo byť pripravené. Skoro ráno sa začali objavovať

prví hostia, boli to vyzimení jarmočníci, počasie nebolo najpriaznivejšie, horúca polievka a posúch im padli veľmi vhod.
Netrvalo dlho a všetko sa rozbehlo v plnom prúde, priestory
Matice boli až do konca jarmoku stále preplnené. Napočítali
sme približne 800 hostí. Naši hostia a návštevníci jarmoku sa
mali možnosť v priestoroch Matice nielen pohostiť a zohriať,
ale mohli si pozrieť miestnosť s vystavenými predmetmi, ktoré používali naši predkovia. Každý sa mohol u nás príjemne
odreagovať a zároveň to bola pre hostí možnosť stretnúť sa
a porozprávať sa s priateľmi, s ktorými sa nemajú možnosť
denne stretávať.
Ondrejský jarmok je pre nás skvelá príležitosť, ako si pripomenúť jarmoky, ktorých sa zúčastňovali naše staré mamy
a dedovia.
Bola to pre nich neoddeliteľná súčasť života. Keďže v Matici používame keramické a sklenené misky, rozhodli sme sa,
že na jarmoku a všetkých našich podujatiach nebudeme používať polystyrénové poháre a plastové taniere. Veď sa dajú
jednoducho nahradiť papierovými. Veríme, že budeme dobrou inšpiráciou pre všetky podujatia, ktoré sa konajú v našej
obci. Je to to najmenšie, čo môžeme urobiť pre naše životné
prostredie. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Ondrejského
jarmoku.
Ľubomír Sečkár
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S blížiacou sa zimou vám prinášame zhrnutie jesennej futbalovej sezóny.
Raz si hore, raz si dole. Ako aj v bežnom živote, tak isto to
platí aj vo svete futbalu. V jesennej sezóne niektoré družstvá
napredovali viac, niektoré zasa menej. Poďme si teda priblížiť,
ako sa darilo túto sezónu jednotlivým skupinám.
A MUŽI FATRAN VARÍN
V tejto sezóne sa v piatej lige tímu mužov, žiaľ, nepodarilo
dovŕšiť vytúžený výsledok a prebojovať sa na vrchné miesta
v tabuľke. Hráči A mužstva získali uplynulú sezónu za 13 kôl
10 bodov a umiestnili sa v tabuľke na nelichotivom 13. mieste. Počas sezóny došlo k jednej veľkej zmene, ktorou je výmena súčasného trénera. Tím opustil dlhoročný tréner Pavol
Kubovich a jeho miesto zaujal skúsený domáci matador Igor
Zimen. Klub nepochybuje o jeho vodcovských schopnostiach a do nového trénera vkladá veľké nádeje.
Hráči A mužstva s prehratými zápasmi však svoje ambície
nevyhadzujú. My veríme, že umiestnenie na spodných častiach tabuľky ich nakopne vpred a budúcu sezónu motyka
vystrelí, a im sa podarí vyšplhať z 13. miesta až na vrchné
priečky tabuľky. A potom sa ešte len bude oslavovať!
DORAST FATRAN VARÍN
Dorastu sa v tejto sezóne darilo o čosi viac a príjemne
ohromili svojich fanúšikov i samých seba. Svoje 5. miesto si
zaslúžene, poctivo a tvrdo vybojovali. Veľkou oporou im bol
tréner Pavol Mikula, ktorého pestré tréningy a pozitívny prístup je príjemným prekvapením.
ŽIACI FATRAN VARÍN
Mužstvo žiakov sa po minuloročnom vypadnutí z tretej
ligy drží v pokojných stredných miestach tabuľky. Dôležitý
je aj fakt, že svoje zápasy hrajú s ročníkmi o rok-dva mladšími ako ich súperi. Pod vedením trénera Mareka Kadrliaka
absolvuje pestré tréningy množstvo chlapcov v žiackych kategóriách.

VEĽKÚ POZORNOSŤ VENUJEME NAŠIM NAJMENŠÍM FUTBALISTOM
TÍM PRÍPRAVKY FATRANU VARÍN
Našich sedem/osemročných chlapcov pod svojimi krídlami viedol tréner Ivo Kozák, ktorý nám odišiel trénovať dorast
do Tepličky nad Váhom. Touto cestou sa mu chceme za všetko poďakovať.
Teraz vedie prípravku tréner Ján Holúbek. Ten malým futbalistom počas sezóny neustále obohacoval program o rozličné aktivity a spolu sa zúčastnili viacerých turnajov. Pozitívne
vedenie k disciplíne a sústredenosť na tréningoch je pre deti
v ich veku veľmi dôležitá. Nájsť si vytýčený cieľ, neustále za
ním napredovať a tým aj sebapoznávanie svojich schopností
sú hlavné piliere, ktoré sa snaží klub v deťoch vzbudiť. Práve
preto sa pre nich snaží vytvoriť čo najlepšie možné podmienky na trénovanie a priblížiť im svet futbalu z čo najlepšieho
hľadiska.
Futbalisti hodnotia sezónu. Viac na strane 8.
Jedným z takýchto aktivít bol aj zážitok, ktorý si uchovajú
chlapci v pamäti určite ešte veľmi dlho. Zúčastnili sa zápasu
1. futbalovej ligy MŠK Žilina proti MFK Ružomberok. Keď
hovoríme o zúčastnení sa, nemyslíme tým len pohľad z hľadiska. Po prvýkrát vstúpili priamo na prvoligové ihrisko a zažili priamy kontakt s hráčmi klubu. Tiež si prvýkrát vyskúša-



li, aké je to byť v televízii. Deti si tento moment veľmi užili,
zažili pohľady tisíce divákov a na dotyk sa dostali k svojim
futbalovým vzorom. Všetko majú zvečnené na fotografiách,
aby na tento moment nikdy nezabudli.
Jedným zo spomínaných turnajov bol aj celoslovenský turnaj v obci Korňa, ktorý sa konal v obrovskej športovej hale.
Chlapci zviedli ťažké a namáhavé zápasy s veľmi kvalitnými
mužstvami s úplne inými tréningovými podmienkami. Hneď
prvý zápas odohrali s ťažkým súperom Slovanom Bratislava.

'(,%
"
Dňa 25. novembra 2018 zložili siedmi členovia našej zásahovej jednotky obce skúšky zo základného výcviku pre jednotky DHZO. Vďaka vedeniu obce je možné rozširovať našu
hasičskú základňu, čo je nevyhnutné pri zdolávaní požiarov
a iných nežiaducich udalostí. Držíme chalanom palce, nech
každý ich zásah je úspešné zvládnutý a nech tých zásahov
k požiarom je čo najmenej.
PZ
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Chlapci dali do zápasu
naozaj všetko a po obrovskej bojovnosti dokázali remizovať 1:1. Tento
bravúrny výsledok letel
do sveta. Ďalšie odohraté zápasy síce skončili
remízou alebo prehrou,
ale najdôležitejšie je to,
čo im tento turnaj dal.
Vôbec nešlo o výsledok,
ale o to, aby sami videli,
čo všetko môžu s poctivými tréningmi dokázať
a kam sa môžu posunúť.
Na futbalistov ešte čaká
turnaj v Belej a v novom
roku sa môžu tešiť na
pestrý program.
V mene klubu FATRAN VARÍN sa chcem poďakovať všetkým hráčom a trénerom za ich bojovnosť počas sezóny. Veľká
vďaka patrí aj rodičom našich najmenších za to, že boli pre
svoje deti oporou a podporovali ich počas trvania celej sezóny, čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch. Myslím, že mi dáte za
pravdu, že chlapci spravili kus práce vo svojom napredovaní.
Mário Kubík

  #!!(#-2
Staronový starosta obce
Ing. Michal Cvacho spolu
s novozvolenými poslancami
Obecného zastupiteľstva vo
Varíne zložili sľub a ujali sa
funkcií. Slávnostný sľub zložilo 8 z 11 poslancov. Udialo sa
tak v pondelok 10. decembra
2018 na ustanovujúcom zasadnutí v kinosále vo Varíne.
Traja poslanci svoju neúčasť
ospravedlnili a sľub zložia na
nasledujúcom zasadnutí.
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Systém zberu komunálnych odpadov v obci určený pôvodcom odpadov je vypracovaný podľa Všeobecne záväzného
nariadenia obce Varín č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení Všeobecne záväzného nariadenia obce Varín č. 8/2016, ktorým
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Varín
č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi.
(Doplňujúce informácie sú napísané kurzívou).
NAKLADANIE SO ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM
•Pôvodcovia odpadov a držitelia odpadov sú povinní vytvorený komunálny odpad najskôr vytriediť na jednotlivé
druhy odpadov – zložky, ktoré patria do triedeného zberu
a ktoré sa oddelene zbierajú.
•Vytriedené zložky sú pôvodcovia odpadov povinní jednotlivo ukladať podľa druhu odpadu do nádoby alebo kontajnera určených na tento účel, alebo pripraviť na iný nariadením určený spôsob zberu a prepravy.
•Zvyškový komunálny odpad uložiť do nádoby alebo kontajnera určených na ukladanie zmesového komunálneho odpadu.
OBYVATEĽ (pôvodca odpadu)
ZBERNÉ NÁDOBY, KTORÉ OBEC URČILA NA UKLADANIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU
A SPÔSOB JEHO ZBERU URČENÝ DOMÁCNOSTIAM
1. RODINNÉ DOMY:
•Zberná nádoba s objemom 110 litrov (valcovitá kovová)
alebo s objemom 120 litrov (hranatá čierna plastová s kolieskami) v počte 1 kus
•Určená je pôvodcom odpadov s počtom 1 až 4 osoby v rodinnom dome. V opodstatnenom prípade – štvorčlennej rodine s maloletým dieťaťom obec môže povoliť ďalšiu nádobu
s objemom 110 litrov alebo 120 litrov na obdobie do troch
rokov veku dieťaťa (zvýšená produkcia jednorazových plienok,
ak tieto u dieťaťa používajú).
•Nádobu si zabezpečí pôvodca odpadu u obci (zvyčajne
vlastník rodinného domu alebo stavby alebo platiteľ poplatku) za odplatu:
aktuálna výška odplaty je 26,00 eur za 110 litrovú kovovú nádobu; 20,00 eur za 120 litrovú čiernu plastovú nádobu
s kolieskami,
•Zberná nádoba s objemom 240 litrov (hranatá s kolieskami z plastu čiernej farby)
•Alternatíva sú malé nádoby v počte 2 kusy s objemom 110
litrov alebo 120 litrov
•Zberná nádoba a jej alternatíva je určená pôvodcom odpadov s počtom 5 a viac osôb v rodinnom dome.
•Nádobu si zabezpečí pôvodca odpadu (zvyčajne vlastník
rodinného domu alebo stavby, alebo platiteľ poplatku) u obci
za odplatu: aktuálna výška odplaty za nádobu s objemom 240
litrov je 30,50 eur.
•Odplata sa zaplatí v hotovosti do pokladne obce Varín
pred vydaním nádoby.
•Každá nádoba musí byť označená súpisným číslom domu
(stavby)

Ak stavba nemá súpisné číslo, treba nádobu (až do pridelenia súpisného čísla) označiť iným vhodným spôsobom (podľa
pokynov príslušného zamestnanca obce pri ohlásení nového
zberného miesta).
•Výška odplaty za nádobu sa môže zmeniť podľa nadobúdacích nákladov obce.
•Na ukladanie zmesového komunálneho odpadu obec
vydá nádobu len čiernej farby (kvôli farebnému rozlíšeniu
nádob na ukladanie jednotlivých druhov triedeného odpadu).
•Frekvencia zberu a prepravy zmesového komunálneho
odpadu z rodinných domov je jedenkrát za 14 dní.
•Počas veľkonočných a vianočných sviatkov je jeden mimoriadny zber naviac.
•Zber a preprava sa vykonáva spravidla v každú druhú
stredu.
•Zber a preprava sa vykonáva zvyčajne v každý druhý utorok pre obyvateľov ulíc: Koňhorská, Farská, Športová, Na
Rybníkoch, Kpt. Ladislava Pfliegla, Pod Vajánkom, Hlboké,
Starohradská, Pltnícka, Ku Železnej studničke (z dôvodu zvýšenia zberných miest a nádob, v jeden deň nie je možné zo strany prepravcu túto službu zaistiť).
•Ak má pôvodca odpadu mimoriadne a jednorazovo viac
zmesového komunálneho odpadu (napr. z dôvodu rodinnej
slávnosti), môže ho uložiť do plastového vreca a vyložiť v deň
zberu a prepravy ku svojej nádobe, no treba oznámiť obci, že
bude mať vrece s odpadom, prípadne ďalšiu nádobu. Pracovníci prepravcu odpadu neoznámené vrecia s odpadom navyše
z bezpečnostných dôvodov nemusia prevziať.
•V prípade, že si pôvodca odpadov zabezpečí zbernú nádobu
z iných zdrojov, je povinný oznámiť obci túto skutočnosť (oznámi počet a veľkosť nádoby) a v prípade nového alebo iného pôvodcu odpadov, je povinný oznámiť obci aj nové alebo obnovené zberné miesto.
•Všetky náležitosti ohľadom nakladania s odpadom a zakúpenie nádob možno vybaviť na oddelení miestnych daní, kancelária dvere č. 5, 0911 704 780.
Pôvodca odpadu je povinný vyprodukovaný komunálny
odpad najskôr vytriediť.
DO ZBERNÝCH NÁDOB NEUKLADAJTE NEVYTRIEDENÝ ODPAD ANI STAVEBNÝ ODPAD!
2. BYTOVÉ DOMY:
Zmesový komunálny odpad z domácností v bytových domoch sa ukladá do kontajnerov, ktoré sú umiestnené v ich
bezprostrednej blízkosti. Pre bytový dom (s väčším počtom
bytov) je určený zberný kontajner s objemom 1100 litrov alebo 770 litrov. Veľkosť kontajnera sa určuje:
•1 kus s objemom 110 litrov na 1 bytovú jednotku s prepočítaním počtu bytov a objemu 110 litrov na kontajner s objemom 770 litrov alebo 1100 litrov z kovu alebo čierneho plastu.
•Frekvencia zberu a prepravy je jedenkrát za dva týždne;
•ak celkový objem na príslušný počet bytov presahuje objem 770 litrov alebo 1100 litrov, obec môže určiť frekvenciu
odvozov jedenkrát za týždeň. (Posudzuje sa aj skutočnosť, či
je bytová jednotka obývaná).
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•Počas veľkonočných a vianočných sviatkov môže byť jeden mimoriadny zber navyše pri frekvencii zberu a prepravy
1× za 14 dní.
•Zberný kontajner si zabezpečia vlastníci bytov sami alebo
prostredníctvom obce na vlastné náklady (tak, ako vlastníci
rodinných domov).
Pôvodca odpadu je povinný vyprodukovaný komunálny
odpad najskôr vytriediť.
DO ZBERNÝCH KONTAJNEROV NEUKLADAJTE
NEVYTRIEDENÝ ODPAD ANI STAVEBNÝ ODPAD!
•TENTO PÔVODCA ODPADOV, KTORÝ JE OBYVATEĽOM OBCE (T. Z. MÁ HLÁSENÝ TRVALÝ POBYT
ALEBO PRECHODNÝ POBYT V OBCI) A ZÁROVEŇ

UŽÍVA ĎALŠIU NEHNUTEĽNOSŤ, NAPR. CHATU, KDE
VYTVORÍ KOMUNÁLNY ODPAD, TAKÝTO ODPAD
JE POVINNÝ ULOŽIŤ DO ZBERNEJ NÁDOBY ALEBO
KONTAJNERA NA ADRESE SVOJHO TRVALÉHO POBYTU ALEBO PRECHODNÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ OBCE
VARÍN (Jednoducho, občan Varína si musí tento odpad priniesť domov a uložiť ho do svojej nádoby pri rodinnom dome
alebo do spoločného kontajnera, ak býva v bytovom dome).
Systém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi a triedeným odpadom v obci Varín je
zverejnený aj na webovej stránke obce www.varin.sk.
Pokračovanie v ďalšom čísle.
ZS
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Vianoce sú sviatkami pokoja a mieru. Všetci sa snažia,
aby ich príbytky čo najviac pripomínali atmosféru týchto
sviatkov. Pečú sa rôzne dobroty a zdobí sa vianočný stromček a vlastne aj celý dom. Pri tomto zhone však nesmieme
zabúdať na bezpečnosť, pretože tieto dni sú charakteristické
aj zvýšeným rizikom vzniku požiaru. To vzniká napríklad pri
použití nekvalitného a nesprávne inštalovaného osvetlenia,
zabudnutou horiacou sviečkou, alebo horiacou panvicou na
sporáku. Preto vám ponúkam pár rád, ako udržať vaše domovy aj v týchto sviatočných dňoch bezpečné, aby sa svetelná
šou z dekoračných svetiel nezmenila na ohňovú šou, aby ste
okrem vianočných koláčov neupiekli aj svoju rodinu a aby ste
pod stromčekom našli viac ako len popol.
VIANOČNÝ STROMČEK
•
Pri kúpe vianočného stromčeka pobúchajte kmeňom stromu o zem. Ak opadne veľké množstvo ihličia, strom
je vysušený a predstavuje vysoké nebezpečenstvo vzniku požiaru.
•
Zabezpečte mu dostatočné množstvo vody. Keď ho
prinesiete domov, urobte čerstvý rez a vložte strom do vody.
Ideálne sú stojany s nádobou na vodu.
•
Stromček dajte do stabilného stojana, aby sa zabránilo ľahkému prevráteniu.
•
Umelé stromčeky kupujte len nehorľavé.
•
Stromček umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od
krbu a tepelných spotrebičov.
•
Nezdobte stromček sviečkami a prskavkami.
VIANOČNÉ OSVETLENIE A DEKORÁCIE
•
Nakupujte vianočné osvetlenie len s Európskym
certifikátom kvality CE.
•
Do exteriéru/interiéru inštalujte iba vianočné osvetlenie, ktoré je na to určené.
•
Poraďte sa s predavačom o druhu osvetlenia a inštalácii.
•
Pred inštaláciou si dôkladne prečítajte príbalový leták.
•
Dôkladne skontrolujte celé osvetlenie, no hlavne
neporušenosť káblov. Tie bývajú hlavnou príčinou elektric-

kých skratov.
•
Skontrolujte každú žiarovku, či drží pevne v objímke.
•
Ak odchádzate z domu a tiež aj pred spánkom vypínajte osvetlenie.
•
Nepreťažujte elektrické zásuvky.
•
Zabezpečte osvetlenie a elektrické dekorácie pred
poškodením domácimi zvieratami a deťmi.
ĎALŠIE NEBEZPEČENSTVÁ A RADY
•
Nainštalujte si doma hlásiče požiaru.
•
Majte doma pripravený hasiaci prístroj.
•
Nenechajte variace jedlo bez dozoru. Počas sviatkov
pri návštevách a rozprávaní sa s priateľmi je veľké riziko, že
zabúdame na variace sa jedlo.
•
Nastavte si pre istotu kuchynský budík.
•
Obmedzte používanie sviečok. Sú hlavnou príčinou
požiarov domu počas sviatkov.
•
Nikdy nenechávajte sviečky bez dozoru a nepoužívajte sviečky v prítomnosti detí a domácich zvierat.
Načítaním QR kódu sa vám zobrazí krátke video požiaru
vianočného stromčeka.

Ľubomír Ondruš DiS,
technik požiarnej ochrany
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Pani VIEROSLAVA CHLADNÚCHOVÁ sa narodila
v roku 1956. Stredoškolské štúdium absolvovala na Strednej
ekonomickej škole v Žiline. Po nej pracovala v administratíve
v Třineckých železiarňach a vo Vápenke vo Varíne. Už dvadsať rokov je na invalidnom dôchodku. V tomto období sa začala zaujímať o umenie. Najviac obdivuje maliarske umenie,
ktorému sa venuje aj osobne posledných päť rokov.
Od septembra 2016 navštevuje výtvarný odbor na zák-

ladnej umeleckej škole v Žiline pod vedením akademického
maliara Mariana Čapku. Inšpirácie k maľovaniu čerpá z ľudového umenia a z maliarskych prác významných svetových
maliarov. Maľovaním chce robiť radosť sebe aj iným. Na tejto
dvojstrane si môžete pozrieť obrazy a plagáty z tvorby pani
Chladnúchovej s rôznymi témami. Po dokončení priestorov
obecnej knižnice budú obrazy vystavené na určitý čas aj pre
verejnosť.
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Oznamujeme všetkým daňovníkom, ktorým vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za
psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie
prístroje, t. j. ktorí v roku 2018 kúpili, predali, zdedili nehnuteľnosť, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné
rozhodnutie, ktorým skončilo oslobodenie od dani zo stavieb, ktorí sa stali alebo už nie sú vlastníkmi psa, ktorým bol
vydaný preukaz ŤZP, ŤZPS, ktorí k 1. januáru 2018 dovŕšili
vek 62 rokov a pod., aby podali priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty, k dani za
nevýherné hracie prístroje a uplatnili si úľavu na tejto dani
do 31. januára 2019.
Uplatnenie úľavy znamená podanie čiastkového priznania
k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, do ktorého sa
vkladá príloha: Zníženie alebo oslobodenie od dane podľa
§ 17 ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Daňovníkovi, ktorý si neuplatní nárok na zníženie alebo
oslobodenie od dane do 31. januára 2019, nárok na úľavu
za príslušné zdaňovacie obdobie zaniká (§ 17 ods.7 zák. č.
582/2004 Z. z.).
Majiteľom psov oznamujeme:
1.
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesia-

cov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Predmetom
dane za psa nie je pes chovaný na vedecké a výskumné účely,
pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom.
2.
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať,
kto psa vlastní.
3.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa pes stal
predmetom dane a zaniká posledným dňom kalendárneho
mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
4.
Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tejto dani do 30 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti.
5.
Ak zanikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať
čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti do 30 dní
odo dňa jej zániku.
6.
Správca dane vráti pomernú časť dane za psa za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak
daňovník nepodá čiastkové priznanie k týmto daniam do 30
dní odo dňa zániku.
mb
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22. októbra 2018 si pedagógovia v spolupráci so školskou
knihovníčkou pripravili zaujímavé úlohy a aktivity, v ktorých
dominovala ústredná téma podujatia: Skutočné knižnice –
skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska.
Podujatie sme nazvali Spoznajme sa navzájom – veselo
i vážne. Snažili sme sa o to, aby činnosť bola veľmi pestrá
a každý žiak si našiel to, čo sa mu páči. Pre žiakov sme pripravili viaceré aktivity: porozumieť slovám českej hymny
a zvládnuť jej melódiu; vlajka ako symbol štátnosti; vytváranie slovensko-českého obrázkového slovníka; vyhľadávanie informácií spojené s riadenou diskusiou z Magazínu
N – mimoriadne číslo: 100 ČSR Čo nám ostalo – o odkaze
Československa, ktorý prežíva dodnes; sledovanie rozprávok
a filmov v originálnom českom znení s dodatočným objasnením významu neznámych slov pomocou slovníkov; talentová
súťaž o najlepšie zvládnutú českú polku; postery – Velikáni
Čiech a Slovenska z oblasti histórie, kultúry, športu, vedy,
techniky; ďalej najkrajšie miesta Čiech/Slovenska; výstava
pohľadníc a výtvarných prác žiakov; vytváranie modelov
robotov (odkaz na K. Čapka, ktorý slovo uviedol do života);
interview: cudzinec, t. j. Čech je zvedavý, ako vyzerá život na
Slovensku – práca so slovami v češtine a slovenčine, rozdielnosť prízvukov a melódie viet; spoznávame Českú republiku
cez zážitky spolužiakov, ktorí majú české korene.

Celému dňu dominovalo podujatie, ktoré sme nazvali Ako
poznáš český jazyk. V rámci celoslovenského vyhodnotenia
podujatí k Medzinárodnému dňu školských knižníc sme získali 25. miesto. Celkovo bolo ocenených 88 školských knižníc. Do celoslovenského projektu sa prihlásilo 213 školských
knižníc v základných školách a stredných školách s celkovým
počtom 41 926 účastníkov podujatí. Celoslovenský projekt
propagovala Slovenská pedagogická knižnica, vyššie územné
celky, školské úrady a okresné úrady v sídle kraja – odbory
školstva, informačný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a informačný portál
InfoLib.
MV

<#=#5,-!(*$#!%*-
Žiaci biologického krúžku základnej školy vyhrali 1. miesto
v celoslovenskej súťaži v rámci Ekovýchovného programu Bocian.
Tento program organizuje Východoslovenské múzeum
v Košiciach a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.
Celoslovenské online hlasovanie o víťazný plagát – Žiadosť
bociana bieleho o prechodný pobyt prebehlo od 6. novembra
do 30. novembra 2018. Plagát obsahoval koláž 12 vypracovaných čiastkových úloh, ako napríklad pozorovanie hniezda
bocianov (ich prílet, pohyb po okolí, počet mláďat a odlet),
súhlas s prihlásením k pobytu, potvrdenie o bezúhonnosti, či
ochranársky čin pre bociana.
Náš plagát získal najviac hlasov verejnosti – až 220 z celkového počtu 531. Základná škola s Materskou školou Ondreja Štefku sa teda stala tohtoročným víťazom a žiaci, ktorí
sa do programu zapojili, získajú výhru v podobe terénneho

<#!. !
!(.$% $
V stredu 21. novembra 2018 si žiaci 1.B a 5.A triedy pripravili krátke popoludňajšie vystúpenie pre seniorov, ktorí
oslávili svoje životné jubileum, aby im zaželali veľa krásnych
rokov zdravia, šťastia a lásky.
Mgr. Lenka Martošová

programu alebo exkurzie, diplomy a vecné ceny. Výhercom
blahoželáme a želáme veľa chuti a nadšenia do ďalších environmentálnych projektov!
ZS
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Dobrý priateľ vezme všetky naše biedy…
(záver v tajničke)
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Správne znenie tajničky z č. 11/2018:
…až keď im odídeš zo života.
Výherca: KRISTÍNA IŠTOKOVÁ
Srdečne blahoželáme.
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VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 10 €
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VIANOCE
VO VARÍNE
VIANONÉ TRHY
15.12.2018 a 22.12.2018
Námestie sv. Floriána
PÔJDEME MY JEIŠKOVI HRA
19.12.2018
15.00 kinosála vo Varíne
vianoný program iakov ZŠ s MŠ
SILVESTROVSKÝ OHOSTROJ
31.12.2018
23.59 Námestie sv. Floriána
TROJKRÁOVÉ KOLEDY
6.1.2019
Kostol Najsvätejšej Trojice vo Varíne
hne po svätej omši o 10.30 hod.
vystúpenie varínskeho detského súboru
MAKOVIKA
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– Mesačný spravodaj o živote Varína
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