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Víkendové lyžovanie na lyžiarskych vlekoch Pod Jedľovinou

Číslo bezplatne poskytuje Obec Varín

TERMÍNY PODUJATÍ NA ROK 2019
Z OBECNÝCH PODUJATÍ
ŠPORTOVÉ AKTIVITY ŽIAKOV
PLÁN VÝLETOV AUTOBUSOVÝCH TURISTOV
OZNAMY OBCE

foto: Dávid Košút
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OBEC VARÍN PRE VÁS
V ROKU 2018 PRIPRAVILA:
•
•
•
•
•
•
•
•

NOVOROČNÝ KONCERT
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE MOZOĽOVCI
FAŠIANGOVÉ POSEDENIE PRE SENIOROV
DETSKÝ FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
XXII. VARÍNSKY PLES
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MASIEK
PREHLIADKA KNIŽNICE PRE DETI MŠ
OSLAVA 90. VÝROČIA ZALOŽENIA
VARÍNSKEHO SPEVÁCKEHO ZBORU
• STAVANIE MÁJA
• DEŇ MATIEK
• DEŇ DETÍ
• O5 ZAPOJENÍ
• KONCERT ŽIAKOV HUDOBNÝCH KRÚŽKOV
• PRÁZDNINOVÉ VÝLETY PRE DETI
• AUTOBUSOVÝ ZÁJAZD DO BANSKEJ
ŠTIAVNICE
• DEŇ OBCE VARÍN
• DIVADELNÉ PREDSTAVENIE LÁSKA NA 3X
• UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
• ŠARKANIÁDA
• MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
• STRETNUTIE S JUBILANTAMI A 25. VÝROČIE
ZNOVUOBNOVENIA DYCHOVEJ HUDBY
VARÍNČANKA
• ONDREJSKÝ JARMOK
• STRETNUTIE S MIKULÁŠOM
• SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ A VÍTANIE
NOVÉHO ROKA
Okrem nich sa v obci konali ďalšie podujatia, ktoré
organizoval: Dobrovoľný hasičský zbor Varín, Farský úrad
vo Varíne, ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, MO Matice slovenskej
vo Varíne, 152. skautský zbor vo Varíne, Lukostrelecký
klub Varín 3D a ďalšie športové a spoločenské spolky
v obci.

TERMÍNY PODUJATÍ NA ROK
2019 V OBCI VARÍN:
06. 01.
30. 01.
01. 02.
02. 02.
09. 02.

TROJKRÁĽOVÉ KOLEDY
FAŠIANGOVÉ POSEDENIE PRE SENIOROV
MATIČNÝ PLES
DETSKÝ FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE LEKÁRSKE		
TAJOMSTVO
22. 02. XXIII. VARÍNSKY PLES
02. 03. FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MASIEK
19. 04. KRÍŽOVÁ CESTA ULICAMI VARÍNA
30. 04. STAVANIE MÁJA
12. 05. DEŇ MATIEK
02. 06. DEŇ DETÍ
07. 06. PLES MAŽORETIEK
15. 06. O5 ZAPOJENÍ
29. 07.–01. 08.
DETSKÉ PRÁZDNINOVÉ VÝLETY
18. 08.–25. 08.
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V 3D		
		LUKOSTREĽBE
31. 08. DEŇ OBCE VARÍN
09. 10. UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
13. 10. ŠARKANIÁDA
16. 10. MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
20. 11. STRETNUTIE S JUBILANTAMI
22. 11. KATARÍNSKA VESELICA
30. 11. ONDREJSKÝ JARMOK A TRADIČNÉ JEDLÁ		
V DOME MO-MS
08. 12. STRETNUTIE S MIKULÁŠOM
15. 12. VIANOČNÉ TRHY
31. 12. SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ A VÍTANIE		
NOVÉHO ROKA
Zmena termínov podujatí vyhradená.

Kto bol svätý Valentín a prečo oslavujeme jeho sviatok?
Asi málokto vie, že z cirkevného hľadiska slávime 14. februára
sviatok našich vierozvestcov – sv. Cyrila a Metoda. Tento deň je totiž výročným dňom smrti sv. Konštantína Cyrila, ktorého telo leží
v Bazilike sv. Klementa v Ríme. V slovanských krajinách si ale týchto svätcov pripomíname 5. júla.
Okrem sv. Cyrila má 14. februára výročie smrti aj sv. Valentín.
Tento biskup a mučeník žil v 3. storočí v Taliansku. O jeho živote
nemáme nejaké historicky spoľahlivé správy. Dokonca nie je isté
ani to, či bol v skutočnosti biskupom, hoci si ho v talianskom meste
Terni takto uctievajú.
Valentín sa stal známym vďaka svojmu svätému životu, láske
a zhovievavosti, horlivému účinkovaniu a zázrakom, ktoré robil.
Istý rímsky rečník menom Kratonus ho požiadal, aby mu uzdravil syna, ktorý bol viac rokov chorý. Valentín teda prišiel do Ríma,
uzdravil ho. Chlapec s celou rodinou prijal krst a dal sa na štúdiá
gréčtiny a latinčiny.
Cirkev zverila svätému Valentínovi do ochrany snúbencov a zaľúbených. Istá legenda hovorí, že sviatok sv. Valentína ako sviatok
zamilovaných sa začal sláviť v stredoveku v Anglicku a vo Francúz-

sku. Práve v polovici februára si totiž vtáci
začínajú hľadať svoj pár, preto sa 14. február
začal sláviť ako sviatok zamilovaných. Zaujímavá je aj legenda, ktorá hovorí, že sv.
Valentín mal rád ruže a iné voňavé kvety,
ktorými obdarúval snúbencov a prial im
šťastný život, a preto sa považuje za patróna
snúbencov a mladomanželov.
Za vlády cisára Klaudia boli kresťania
kruto prenasledovaní a dokonca mali vojaci zakázané ženiť sa, pretože cisár mal dojem, že ženatí muži nepodávajú dobré výkony na
bojisku. Valentín ale i napriek zákazu cisára liečil uväznených kresťanov a sobášil mladých vojakov. Za to bol odsúdený a neskôr 14.
februára 273 sťatý. Traja z jeho učeníkov – Prokulus, Efebus a Apolónius previezli Valentínovo telo do Terni. Kvôli tomu zabili aj ich.
Najmä v Severnej Amerike a západnej Európe sa sviatok sv. Valentína začal sláviť ako sviatok snúbencov a tých, ktorých máme
radi. Neskôr sa tento zvyk rozšíril aj do iných kútov sveta.
mt
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Spoločenská rubrika
Narodili sa:

POZVÁNKA

Filip Tichák

Dominika Jankovská

Jubilanti v decembri 2018
Ján Dávidík

71

Štefan Matejčík

71

Jubilanti vo februári
Kristína Rolková
Dorota Chabadová
Margita Kabatiarová
Mária Kokosíková
Ján Bulejčík
Ján Kupčuliak
Ján Rybár
Magdaléna Badurová
Mária Mestická

90
87
86
85
81
81
80
79
77

Štefan Williger
Peter Cvacho
Ing. Eva Cáderová
Ladislav Toma
Dušan Ružička
Eva Cvachová
PaedDr. Ľubomír Baník
Irena Dudášová
Ľudmila Macáková

77
77
76
74
73
73
71
70
70

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

Opustili nás:
Anna Golská
Alžbeta Chabadová
Vlasta Cvachová
Anna Hrivová

*01. 07. 1945
*06. 05. 1939
*15. 03. 1935
*01. 12. 1924

† 09. 01. 2019
† 10. 01. 2019
† 22. 01. 2019
† 02. 02. 2019

Štatistika obyvateľov za rok 2018

V stredu 13. februára 2019 sa pri príležitosti výročia
úmrtia nášho rodáka Jozefa Martinčeka uskutoční
pietna spomienka a akt kladenia venca. Stretneme sa pri
pamätníku v parku na Námestí sv. Floriána o 16.00 hod.
Všetci ste srdečne pozvaní.

SPOMIENKA

15. februára 2019 uplynie rok, čo navždy odišla moja
drahá maminka, krstná mama, sestra a teta Margita
Cvachová. Ďakujem všetkým, ktorí na ňu s láskou
spomínajú. Navždy zostaneš v našom srdci.
dcéra Evka
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Katarínska veselica už po pätnásty krát
Tak ako každý rok, opäť sme sa koncom novembra zabávali
na tradičnej Katarínskej veselici, ktorá oslávila už svoj jubilejný 15-ty ročník. Nechýbalo dobré jedlo, pitie a množstvo
zábavy, o ktorú sa postaral DJ Rudy, vďaka ktorému sa perfektná veselica konala až do skorých ranných hodín.
Na hostí čakala aj bohatá tombola, za ktorú ďakujeme v prvom rade našim sponzorom, ktorými boli AB Elektro, Semko, 35-tka, Meydan Kebab, Village Resort Hanuliak a ďakujeme aj obci Varín za poskytnutie priestorov. Za spoluprácu
ďakujeme aj Vinotéke – p. Fujdiaková a obchodnému reťazcu
Koruna Varín. Výťažok z tomboly sme venovali Detskému
speváckemu zboru Uhlíky. Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii veselice ďakujeme. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
organizátori
foto: Róbert Andrejko

Trojkráľové koledy v Kostole Najsvätejšej Trojice
Detský súbor Makovička je jedným zo záujmových krúžkov, ktoré pre naše deti zabezpečuje obec Varín. Už po približne dvoch mesiacoch činnosti tohto súboru pripravili jeho
lektorky spolu s deťmi polhodinové vystúpenie Trojkráľové
koledy, s ktorým sa predstavili na sviatok Zjavenia Pána v nedeľu 6. 1. 2019 v našom kostole vo Varíne. Bolo to ich prvé
vystúpenie, ktoré zvládli na výbornú aj vďaka tomu, že ste
ich prišli podporiť a uctiť si tajomstvo sviatku Troch kráľov.
Ďakujeme lektorke krúžku Aničke Cingelovej za obetavú
prácu a Adi Vráblovej za pomoc pri nácvikoch. Aj takýmto
spôsobom sa snažíme udržiavať tradície a zvyky v našej obci.
Tešíme sa na ďalšie vystúpenie.
jt

Tradičné Páračky v Matici slovenskej vo Varíne
Naša mládež sa mala možnosť vrátiť do čias tradícií našich
starých mám.
Dom spoločenských organizácií (Matica Slovenská) privítal
14. decembra tých, ktorí si chceli pripomenúť atmosféru čias
mladosti starých a prastarých mám pri Páračkách na ľudovú
nôtu. Pri ľudových melódiách vyludzovaných z klávesov nášho člena Igora Cvacha, vo svetle sviečok, s vôňou vareného
vína, klinčekov, domácich koláčov a pečených medovníkov,
sa páralo perie. Ako každým rokom neodmysliteľne k tomu
patrilo aj rozprávanie strašidelných príbehov a zážitkov, ktoré
sme prežili v rodinách počas končiaceho sa roka. Páračky, ale
aj drápačky či driapačky peria boli obľúbenou súčasťou zimného obdobia. V minulosti to bola každoročne sa opakujúca
príležitosť na spoločenský život mladších i starších, áno, boli
to doby, kedy neexistoval internet a ľudia mali k sebe bližšie.

Na páračky sa chodilo od začiatku novembra až do konca februára, re¬spektíve do konca fašiangov.
V niektorých regiónoch Slovenska museli byť ukončené do
sviatku sv. Martina – 11. novembra, pretože po tomto dni nasledovala ďalšia práca – pradenie, resp. priadky. Gazdiné po
celé leto usilovne ošklbávali husi len čo im perie zmohutnelo
a odkladali každé pierko, aby ho bolo dostatok na jesenné páračky. Po skončení poľných prác sa perie uchované v komore
či na povale po častiach znášalo do izby, kde sa schádzali ženy
a dievky z príbuzenstva a susedky. Spoločné páračky sa vnímali ako forma susedskej či príbuzenskej výpomoci domácej
gazdinej, ktorá pripravovala výbavu pre dcéru alebo chystala krstiny. Na driapačkách sa rozprávali strašidelné príbehy
o strigách, umrlcoch, mátohách a čertoch. Príbehy sa predeľovali piesňami a všakovakými prekáračkami. Pod oblokmi
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domu, kde sa páralo perie, zvykli
stávať mládenci a spievali.
Páračky sa kedysi robievali vo
varínskych domoch pravidelne,
tradičná páperová perina bola
kedysi súčasťou dobrej výbavy každej mladej devy. Napárať
perie do takej periny bola dlhodobá záležitosť. Perie sa poctivo
zbieralo počas leta pri šklbaní
husí a odložilo do komory, alebo
na povalu. Hoc my už pravdepodobne na celú perinu nenapárame, no na zvyky našich predkov nezabúdame. Touto cestou
chcem poďakovať obecnému
úradu za podporu pri tomto
zmysluplnom podujatí.
Ľubomír Sečkár

Zimné majstrovstvá SR juniorov v plávaní
Majstrovstvá Slovenska juniorov v Trnave uzavreli kolotoč
zimných plaveckých súťaží v krátkom bazéne v dňoch 14.
až 16. 12. 2018. Najviac titulov Majstra Slovenska a medailí
si odniesol Varínčan Juraj Topoľský. Zvíťazil v disciplínach
50m a 100m voľný spôsob a 50m motýlik. Taktiež si vyplával
druhé miesto na 50m znak.
V štafetách získal tri medaily. Chlapčenské štafety žilinského plaveckého klubu Nereus v zložení Urban Porubec, Roman Ftorek, Daniel Michlík a Juraj Topoľský boli úspešné na
4x50m voľný spôsob, kde dohmatli v cieli druhí a na 4x100m
voľný spôsob tretí. Mixová štafeta Nereus 4x50m voľný spôsob v zložení Urban Porubec, Alica Seidlová, Zuzana Michaličková a Juraj Topoľský skončila tiež tretia.
Dňa 21. 12. 2018 sa na Mestskej plavárni v Žiline konali
Vianočné preteky, kde boli udelené tituly najlepších športovcov klubu NEREUS za rok 2018. V kategórii junior získal
hlavnú cenu Juraj Topoľský. Cenu za 10 rokov reprezentácie
získal náš ďalší úspešný plavec Vladimír Štefánik.
Vladimír sa Zimných majstrovstiev Slovenska nezúčastnil, nakoľko mu to nedovoľuje štúdium a tréningový proces
v zahraničí (Tallahassee, USA). Popri štúdiu na vysokej škole
Florida State University, kde má úspešne za sebou 4. semester, reprezentuje univerzitu v plávaní v rámci vysokoškolskej
športovej organizácie NCAA – National Collegiate Athletic
Association.
Vladimír sa na Slovensko vráti opäť v máji, oddychovať
však moc nebude. V dňoch 14. až 16. júna 2019 sa zúčastní
na Majstrovstvách SR Open, a v dňoch 4. až 11. júla 2019 by
rád reprezentoval Slovensko na Letnej svetovej univerziáde
v Neapole.

Obom športovcom z Varína, reprezentantom SR, držíme
palce, aby aj naďalej pokračovali v úspešne naštartovanej kariére.
IŠ
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Vyhodnotenie súťaže Vyhrajte potvorky pre Vašu školu
Žiaci z III. oddelenia v Školskom klube detí sa zapojili do súťaže o tvorivé hračky –
„potvorky“ pre školu. Ich úlohou bolo dotvoriť potvorky rôznymi technikami, vymaľovať, prišiť, nalepiť, nakresliť, ozdobiť… Každý žiak sa do práce pustil s veľkou chuťou
a nasadením. Žiaci museli využiť svoju kreativitu a pracovať s jemnou motorikou.
V sobotu 5. januára 2019 sme boli vyžrebovaní ako výhercovia v tejto súťaži. Našou
cenou sú ďalšie potvorky pre školu v počte 30 ks.
Žiakom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov pri ďalšom tvorení.
Iveta Mahútová

Florbal sa teší veľkému záujmu dievčat

Svoje aktivity rozbehli aj florbalistky z varínskej základnej
školy pod vedením učiteľov telesnej výchovy Mgr. Branislavy
Babišovej a Mgr. Jána Holúbka. Prvým krokom bolo vytvo-

renie florbalového krúžku, čo vedenie
školy s nadšením prijalo a vo všetkom
podporilo. Ďalším krokom bolo zistenie záujmu dievčat o tento šport a výsledok bol fantastický – skoro všetky
žiačky prejavili záujem o florbalové
súťaže. Následne sme sa zúčastnili niekoľkých turnajov v Terchovej, Belej, vo
Varíne, v Čadci a v Žiline, kde sme pre
veľký záujem postavili skoro vždy dve
mužstvá, čo je fantastické.
Tento rok nemáme veľké očakávania
čo sa týka výsledkov, pretože dievčatá
sa s florbalom len zoznamujú. Veľmi
nás teší záujem dievčat o tento šport
a hlavne nás teší ako rýchlo dievčatá napredujú. Veľká podpora je aj vo
vedení školy a obce, takže materiálne
podmienky sú na výbornej úrovni. Raz možno vychováme
hráčku ako je Lucia Jelínková (Košturiaková), rodáčka z Varína a reprezentantka Slovenska.

Turnaj prípraviek O pohár predsedu ObFZ Žilina
Žiaci varínskej školy sa pod vedením učiteľa telesnej výchovy zúčastnili veľkého turnaja
O pohár predsedu ObFZ Žilina v Korni, na
ktorom súťažilo 18 prípraviek z celého žilinského okresu. Narýchlo sme poskladali mužstvo, absolvovali spolu jeden tréning a obsadili sme nakoniec veľmi pekné 6. miesto, čo
je veľký úspech. Veľké poďakovanie patrí FK
Fatran Varín a obci Varín za poskytnutie dresov a zaplatenie štartovného. Turnaj bol veľmi
dobre zorganizovaný zo strany ObFZ Žilina
a chlapci predviedli výborné výkony, čo nás
všetkých veľmi teší.
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Projekt „Dajme spolu gól“
ZŠ s MŠ vo Varíne sa zapojila do projektu Slovenského
futbalového zväzu (SFZ), Dajme spolu gól“. Projekt sa týka
materských škôl a predstavuje pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal pre malých predškolákov.
Ako učiteľ telesnej výchovy a tréner futbalu som veľmi rád, že
sa nám podarilo do tohto projektu zapojiť aj našu materskú
školu, ktorá dostala športové pomôcky v hodnote 630 €, celková dotácia na projekt predstavuje od SFZ 1000 €.
Cieľom projektu je ponúknuť deťom možnosť pravidelnej
pohybovej aktivity, rozvoj pohybových schopností detí primerane k ich veku, ďalej vytvárať v nich trvalý vzťah k športovej aktivite a futbalu. Cieľom vedenia školy vo Varíne je získať čo možno najviac detí pre futbal už v tomto ranom veku
v materskej škole. Ako tréner som mal obavu ako to bude
prebiehať, ale moje obavy sa, našťastie, nenaplnili. Práve naopak, je to veľmi zábavná a zaujímavá práca. Niekedy ostávam
veľmi prekvapený, koľko energie majú deti predškolského
veku.

Trénujeme doobeda, vo vyhradenom čase, každý štvrtok
od 9:30 hod. do 10:15 hod. v telocvični základnej školy. Poďakovanie patrí pani riaditeľke ZŠ Varín za vytvorenie podmienok na realizáciu projektu. Ďalej ďakujem pani učiteľkám
z materskej školy za pomoc pri realizácii projektu.

Aktivity žiakov vo futsale
Svoje aktivity rozbehli aj žiaci zo základnej školy pod vedením svojho učiteľa telocviku Mgr. Jána Holúbka. Prvou
aktivitou bola návšteva zápasu 1. ligy vo futsale Makroteam
Žilina proti Lučencu, kde chlapci videli, čo je to ligový futsal.
Po tomto stretnutí chalani absolvovali krátku besedu s prezidentom Slovenského futsalového zväzu Dušanom Dobšovičom, na ktorej našim chalanom odovzdal značkové futsalové
lopty priamo prezident zväzu.
Naše aktivity po dohode s vedením školy pokračovali vytvorením dvoch futsalových krúžkov pre ročníky 5. – 9. Vedúci futsalových krúžkov Mgr. Ján Holúbek následne prihlásil mladších aj starších žiakov do futsalovej ligy základných
škôl v Žiline. Sme nováčikovia oboch súťaží, tak uvidíme, ako
sa nám bude dariť. Chlapci sa na súťaž veľmi tešia a verím, že
budeme vzorne reprezentovať nielen školu, ale aj obec.

1. miesto na turnaji mladších žiakov v Belej
Veľmi pekný úspech dosiahli žiaci varínskej školy,
ktorí pod vedením svojho učiteľa telesnej výchovy
vyhrali veľmi kvalitne obsadený halový turnaj v Belej.
Turnaja sa zúčastnili mužstvá prvej a druhej žiackej
ligy, kde jediné mužstvo z Varína hralo okresnú súťaž.
Turnaj sme vyhrali bez zaváhania s bilanciou 5 výhier
a 1 remíza.
Najlepším strelcom turnaja sa stal Matej Chebeň
a najlepším hráčom Matúš Bobáň. Chlapci podali výborné výkony, za ktoré budú odmenení výletom do
Tatralandie.
dvojstranu pripravil Mgr. Ján Holúbek
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Zo zájazdov „autobusových” turistov
Členovia turistického klubu TJ Fatran Varín prešli v uplynulom roku stovky kilometrov naprieč slovenskými horami. Absolvovali aj výstupy na ľadovci v Stubaiských Alpách. Uplynulú
turistickú sezónu zhrnie vedúci klubu pán Ľubor Panáček.
V januári sme absolvovali autobusový zájazd do Tatier,
konkrétne na Štrbské pleso. Časť turistov lyžovala na zjazdovke a ďalšia časť si zvolila areál bežeckého lyžovania, kde je
časť vyhradená pre profesionálov a časť pre amatérov. Tretia
skupina sa vybrala do Starého Smokovca, odkiaľ sa vyviezli
lanovkou hore na Hrebienok a absolvovali prehliadku Tatranského ľadového dómu. Následne sa išlo pozrieť na Rainerovu chatu a kto chcel, pokračoval na Zamkovského chatu.
Ľadové sochy predstavujú nezabudnuteľný zážitok, takže každému odporúčam návštevu tohto dómu, každý rok sú tam
nové sochy, ktoré vyrábajú umelci z viacerých štátov.
Vo februári sme mali tradičnú schôdzu, kde sme si premietali fotografie a spomienky z roku 2017. Vo veľkom počte sme si prešli program na nasledujúci rok a oboznámili sa
s podrobnými informáciami o jednotlivých výletoch. Už na
schôdzi sme mali na 80-90 % obsadený zájazd do Álp.
Veľkonočný pondelok sme oslávili tradičným výstupom
na Chatu pod Suchým, kde sme mali spoločné stretnutie pri
dobrej partii. Kto mal čas a chuť, vyšiel až na Suchý a späť domov sa každý vracal trasou, ktorá mu vyhovovala. Takto isto
prebieha aj spoločné stretnutie na chate v posledný deň roku
na Silvestra.
Ďalším výletom bol hrebeň Javorníkov. Je to veľmi pekná
nenáročná túra, vyšlo nám počasie, mali sme krásne výhľady.
V Javorníkoch sa dajú robiť nenáročné trasy, je tam iný ráz
horstva, tie kopce sú tam zaoblenejšie. Po trase natrafíte na
viacero osád, ktoré postupne obnovujú a opravujú ich. Vidno, ako sa o ne starajú. Vďaka tomu, že chalupárov pribúda,

dostávajú tieto osady nový ráz.
V máji sme si to namierili do Slovenského raja a absolvovali sme túry podľa vlastného výberu. Jedna za partií si vyskúšala ferratovú cestu aj s výstrojom, ktorý mali svoj, alebo
si ho požičali. Pricestovali sme tam plný autobus a každý sa
rozliezol kde chcel – do rokliny Suchá Belá, na Prielom Hornádu, do roklín Kyseľ alebo Piecky.
V júni sme mali naplánované túry do Račkovej doliny
v Západných Tatrách. Pre nepriaznivé počasie a veľké riziko
búrok sme však zájazd úplne zrušili.
V júli nasledovala Bachledova dolina s populárnym chodníkom a vyhliadkou Korunami stromov. Bolo tam všade plno
ľudí, niektorí boli prekvapení, keď ich na túto atrakciu nepustili so psami. Dolu na začiatku sú k dispozícii klietky na odloženie osobných vecí. Ďalej sme sa boli pozrieť v Belianskej
jaskyni, na konci ktorej je perfektne akusticky ozvučená, dá
sa povedať sála. Bývajú tam koncerty, pamätám si ako tam
kedysi koncertovali Babjakovci.
V septembri sme navštívili Oravské Beskydy, konkrétne
vrch Pilsko – najzápadnejší vrch za Babou horou, ktorý sa
nachádza len pár metrov od štátnej hranice. Mám odtiaľ jednu spomienku, ako sme s Milanom Janíkom počas brigády
značkovali trasu a na kopci tesne pod vrcholom nás zasiahol
blesk. Boli to roky dozadu, ubytovaní sme boli na Slanej vode.
Boli sme omráčení a keď sme sa prebrali, mysleli sme si, že
sme ako opití.
Samostatnou kapitolou bol autobusový zájazd a turistika
v Stubaiských Alpách. Opäť sme išli plne obsadený autobus
a túry si každý volil podľa vlastného výberu a náročnosti.
Ubytovaní sme boli na štyri noci na chate Dresdner Hűtte, čo
je približne 40 km od Innsbrucku. Absolvovali sme aj vysokohorské túry po ľadovci s mačkami a čakanmi, vystúpili sme
napríklad na vrchy Egesengrat
(2631 m) a vrch Schaufelspitze
(3333 m), na ktorého vrchole
je položený kameň, aby to číslo
bolo pekne zaokrúhlené.
Vysokohorské stredisko, kde
sme boli ubytovaní, je dosť známe a veľmi navštevované v lete
aj v zime. Všimli sme si tam takú
zaujímavosť, že na konci lyžiarskej sezóny nahromadia sneh na
kopy a tie zakryjú celtami. Sneh
potom použijú na začiatku ďalšej sezóny.
Okrem spoločných autobusových zájazdov sme každý, už súkromne, absolvovali ešte viacero
túr do slovenských pohorí.

Varínčan
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SPOMIENKA
V roku 1975 sme išli autobusom do Poľska, ubytovaní sme
boli v kempe v Zakopanom. Mali sme v pláne prejsť severnú
časť Vysokých Tatier od Morského oka po Kasprov vrch.
Pred spomínaným kempingom sme mali zaparkovaný autobus. Okolo polnoci sme išli spať. Ráno prišli policajti a budili nás, že nám horí autobus. V tom čase panovali nepokoje,
Solidarita… Poliaci zapálili dva poľské autobusy s varšavskou
ŠPZ-kou a aj jeden náš slovenský autobus. Namočili pucvolu,
dali ju nad zadné kolesá a podpálili ju. Horiaca guma vystrelila a vyrazila dieru do autobusu, cez ktorú sa oheň rozšíril
dovnútra. Takto zapálili všetky tri autobusy.
Ako vedúci zájazdu som tam ostal spolu so šoférom. Ná-

hradným autobusom nám doviezli náhradné kolesá na zhorený autobus, ktoré sme vymenili a o tri dni sme išli nazad so
zhoreným autobusom a novými kolesami. Cesta nazad bola
hrozná, v horúčave sme mali na sebe igelitové vrecia, pretože
na nás padali sadze. Strašne to smrdelo. Tri dni potom som
ešte nenastúpil do práce, ľudia mi neustále volali a zaujímali
sa ako to dopadlo a čo sa tam vlastne stalo.
Touto cestou sa chcem veľmi poďakovať všetkým turistom,
ktorí pripravili príjemné posedenie pri príležitosti môjho životného jubilea. Veľmi milo ste ma prekvapili a ešte raz vám
srdečne ďakujem!
text: Ľubor Panáček
foto: Peter Ledaj
spracoval: jt

PLÁN VÝLETOV NA ROK 2019
10. 02. 2019 – Schôdza turistov
predstavenie plánu výletov na rok 2019, informácie o výletoch, premietanie fotografií z predchádzajúcich výletov
28. 04. 2019 – Malá Fatra
Varín – Fačkovské sedlo – Kľak – Rajecká Lesná (Slovenský Betlehem)
odchod autobusu z Varína 6:30 hod.
zo Žiliny autobusová zastávka MHD Na Horevaží, Tesco
Hypermarket 6:45 hod.
zo Žiliny autobusová zastávka MHD Rajecká ELV 6:55
hod.
26. 05. 2019 – Kremnické vrchy
Varín – Krahule – Skalka (možnosť via ferraty) – Kremnica
odchod autobusu z Varína 6:00 hod.
zo Žiliny autobusová stanica 6:15 hod.
Zo Žiliny autobusová zastávka MHD Košická, oproti
Tescu 6:20 hod.
23. 06. 2019 – Západné Tatry
Varín – Zverovka (túry podľa vlastného výberu a kondí-

cie)
odchod autobusu z Varína 5:30 hod.
zo Žiliny autobusová stanica 5:45 hod.
Zo Žiliny autobusová zastávka MHD Košická, oproti
Tescu 5:50 hod.
26. 08. – 01. 09. 2019 – Julské Alpy, Slovinsko
22. 09. 2019 – Belianske Tatry
Varín – Ždiar – Monkova dolina – Chata Plesnivec – Tatranská Kotlina
odchod autobusu z Varína 5:30 hod.
zo Žiliny autobusová stanica 5:45 hod.
zo Žiliny autobusová zastávka MHD Košická, oproti Tescu
5:50 hod.
Dátumy zájazdov sú orientačné, v prípade nepriaznivého počasia sa môžu zmeniť. Záujemcovia o turistické
zájazdy sa môžu nahlásiť u pána Ľubora Panáčka na tel.
čísle 0903 471 085 alebo mejlom na adrese lubor.panacek@
gmail.com.
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Systém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a triedeným odpadom v obci Varín
pokračovanie z predchádzajúceho čísla Varínčan 12/2018 – 01/2019
NAKLADANIE SO ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM
(pre ďalšiu skupinu pôvodcov odpadov)
UŽÍVATEĽ NEHNUTEĽNOSTÍ
pôvodca odpadu, ktorý v obci nemá hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na
území obce
Na účel užívanie nehnuteľnosti ako nehnuteľnosť sa myslí: stavba alebo jej časť, tzn. dom, chata alebo chalupa, záhradný domček v intraviláne obce alebo objekt, ktorý nie je stavbou, tzn. rozostavaný dom
alebo chata alebo chalupa v intraviláne obce alebo iný objekt s plochou do 25 m² podľa stavebného zákona alebo byt, garáž, garážové
stojiská, záhrady v intraviláne obce a pod.
1. Zberná nádoba na ukladanie zmesového komunálneho odpadu a spôsob zberu určený užívateľom nehnuteľností na území
obce – v intraviláne obce:
•
Najmenej 1 kus s objemom 110 litrov alebo 120 litrov
•
frekvencia zberu a prepravy jedenkrát za dva týždne podľa
zavedeného harmonogramu, pokiaľ prístupová komunikácia umožňuje vjazd zberového auta. Platí aj pre garáže, garážové stojiská a záhrady v intraviláne obce.
Pôvodca odpadu je povinný vyprodukovaný komunálny odpad najskôr vytriediť
2. Zberný kontajner na ukladanie zmesového komunálneho odpadu a spôsob zberu určený užívateľom nehnuteľností na území
obce – v extraviláne obce (lokalita Koňhora a lokalita všeobecne pod
Jedľovinou)
Kontajner s objemom 1100 litrov z kovu (čierneho plas•
tu) umiestnené na stojisku zberných nádob na verejných
priestranstvách:
2 kusy pre lokalitu Koňhora: umiestnenie kontajnerov
•
- 1. ulica Koňhorská (pri „Pallovcoch“), 2. ulica Koňhorská – otočisko autobusov,
3 kusy pre lokalitu pod Jedľovinou: umiestnenie – uli•
ca Ku Železnej studničke.
Frekvencia zberu a prepravy je 1 x 7 dní. Uvedený systém
•
platí pre pôvodcov odpadov, ktorými sú chatári, záhradkári
s výnimkou:
v prípade, že je tento pôvodca odpadu obyvateľom obce (t.
•
z. má hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci),
zmesový komunálny odpad je povinný uložiť do zbernej
nádoby alebo kontajnera na adrese svojho trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu na území obce Varín.
Pôvodca odpadu je povinný vyprodukovaný komunálny odpad vytriediť.
Do zberných nádob a kontajnerov neukladajte nevytriedený odpad
ani stavebný odpad
PÔVODCA ODPADU, KTORÝ VYTVORÍ KOMUNÁLNY
ODPAD NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE OBCE
Nádoby na komunálny odpad umiestnené na verejných priestranstvách obce:
• malé smetné nádoby a koše z kovu v drevených stojanoch
(v parku a na ďalších verejných priestranstvách)
• plastové vrecia vložené v stojanoch (na verejne prístupných
miestach pri konaných spoločenských a športových podujatiach). Plastové vrecia sú určené len na ukladanie ľahkého
odpadu.
Uvedené nádoby neslúžia na ukladanie odpadov z domácností ani zo
stálych alebo príležitostných prevádzok, slúžia na odpad vyprodukovaný návštevníkmi obce alebo turistami.

NÁJOMCA HROBOVÉHO MIESTA A NÁVŠTEVNÍK CINTORÍNA
Odpad z cintorína, ktorý nemožno vytriediť, uloží do zberných nádob, ktorými sú:
•
plastové vrecia vložené v stojanoch (tieto vrecia sú určené
len na ukladanie ľahkého odpadu – napr. obaly zo sviečok,
znečistený papier, drobné predmety. Rozhodne tu nepatria
plastové kytice, skaly, hlina, ťažké dekorácie)
•
otvorené veľkoobjemové kontajnery
•
Biologicky rozložiteľný odpad z cintorína, t. z. aj z hrobových
miest je pôvodca odpadov povinný uložiť do samostatného kontajnera na biologicky rozložiteľný odpad.
Stavebný odpad z hrobových miest zabezpečuje:
• podnikateľ, ktorý, na základe objednávky alebo zmluvy o dielo
uzatvorenej s nájomcom hrobového miesta, vykoná úpravy na
hrobovom mieste. Zlikvidovanie takéhoto odpadu je povinný
preukázať obci,
• ak nájomca hrobového miesta vykoná úpravy hrobového miesta
svojpomocne, zlikvidovanie stavebného odpadu zabezpečí tento nájomca prostredníctvom obce: oznámi, že má takýto odpad
a s vlastnou prepravou ho môže, len spolu so zamestnancom
obce, uložiť do kontajnera určeného na tento účel. Takýto odpad
sa považuje za drobný stavebný odpad (DSO), kde obec nariadením zaviedla množstvový zber, kde je sadzba 0,020 eura za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín (zmesi
betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod). Povinnosť preukázať
nakladanie s odpadmi je v rozhodnutí obce (správcu cintorína),
ktorým sa povoľujú stavebné alebo udržiavacie práce na hrobovom mieste.
• Veľkoobjemové kontajnery na miestnom cintoríne nie sú určené na ukladanie stavebného odpadu z hrobových miest a nie sú
určené ani na ukladanie (stavebného odpadu, objemného odpadu, zeleného odpadu zo záhrad alebo komunálneho odpadu
z domácností)
Pôvodca odpadu je povinný vyprodukovaný odpad z hrobových
miest vytriediť.
Z dôvodu predchádzania vzniku hlavne plastového odpadu, odporúčame prehodnotiť používanie plastových dekoračných predmetov
a úžitkových predmetov obsahujúcich plasty na hrobových miestach.
(Vám, ktorí tak už robíte, ďakujeme)
PRÍLEŽITOSTNÍ PREDAJCOVIA NA TRHOVOM MIESTE
Na ukladanie zmesového komunálneho odpadu používajú:
• Nádobu s objemom 240 litrov umiestnenú na trhovisku
(odpad, ktorý predajca vyprodukuje pri činnosti, ktorá je
predmetom jeho podnikania, si zabezpečuje na vlastné náklady. Taký odpad nie je komunálny odpad). Táto nádoba neslúži
na odpad od iných podnikateľov na území obce
Pôvodca odpadu je povinný vyprodukovaný komunálny odpad vytriediť.
Do zbernej nádoby neukladajte nevytriedený odpad ani stavebný odpad.
VŠEOBECNÉ POVINNOSTI
Do zberných nádob a kontajnerov určených na zmesový komunálny odpad
UKLADAJTE len zvyškový komunálny odpad, to znamená zmesový komunálny odpad, ktorý zostane po vytriedení všetkých zložiek,
ktoré patria do triedeného zberu a oddelene sa zbierajú alebo odpad, ktorý už nie je možné ďalej vytriediť.
NEUKLADAJTE odpady, ktoré patria do triedeného zberu a oddelene sa zbierajú:
jednotlivo vytriedené zložky komunálneho odpadu., tzn.
•
PLASTY, SKLO, PAPIER A LEPENKA, KOVY, OBALY
•

Varínčan
Z VIACVRSTVOVÝCH KOMBINOVANÝCH MATERIÁLOV (tzv. „Tetrapaky“)
biologicky rozložiteľný komunálny odpad (kuchynský od•
pad)
•
biologicky rozložiteľný odpad (zelený odpad zo záhrad)
•
nebezpečné odpady (odpady obsahujúce škodliviny, prenosné batérie a akumulátory, žiarivky a iné svetelné zdroje)
•
elektroodpad
nepoužité lieky a liečivá (alebo po skončení ich doby spot•
reby) a zdravotnícke pomôcky
•
šatstvo a textil
•
bjemný odpad
drobný stavebný odpad (ak je v nej uložený, nádoba ne•
bude vyprázdnená)
• Odpady z vlastnej podnikateľskej činnosti si zabezpečuje podnikateľ prostredníctvom oprávnenej organizácie (oprávnená
na nakladanie s odpadmi).
• Stavebný odpad zo stavieb a rekonštrukcií stavieb nie je súčasťou komunálneho odpadu. Nakladanie s takýmto odpadom si
zabezpečuje stavebník na vlastné náklady alebo firma prostredníctvom oprávnenej organizácie.
VŠEOBECNÉ POKYNY K ZBERU A PREPRAVE KOMUNÁLNEHO ODPADU (zhrnutie)
Pôvodca komunálneho odpadu resp. držiteľ komunálneho odpadu
je povinný zriadiť si vyhradené miesto pre zbernú nádobu alebo
nádoby. Pri jeho určovaní a umiestnení zberných nádob musí dbať
na to, aby:
Vyhradené miesto umožňovalo ľahký a dostatočne širo•
ký prístup ku zberným nádobám na účel prepravy
•
Zberné nádoby neboli trvalo umiestnené na komunikácii, chodníku alebo verejnom priestranstve
Zberné nádoby sa nesmú odpadmi preplňovať, a tie,
•
ktoré sú opatrené krytom, sa musia po vložení odpadov
uzavrieť
Za čistotu a poriadok na stojisku zberných nádob zod•
povedá pôvodca odpadu. Za znečistenie vzniknuté počas odvozu odpadu zodpovedá prepravca.
V zimnom období treba sprístupniť nádoby pracov•
níkom zberovej spoločnosti – odhrnúť sneh a poklop
očistiť od snehu.
• Nádoby, ktoré pôvodcovia komunálnych odpadov resp. držitelia komunálnych odpadov vlastnia alebo majú v prenájme,
používajú len na určený účel: na ukladanie zmesového komunálneho odpadu (alebo na ukladanie jednotlivo vytriedenú
zložku podľa druhu odpadu)
• Pre identifikáciu musia byť zberné nádoby označené súpisným
číslom stavby alebo skráteným názvom podnikateľa alebo
právnickej osoby.
• Na chodníkoch a komunikáciách môžu byť zberné nádoby
umiestnené len na dobu nevyhnutnú na účel zberu a prepravy
odpadov.
• Každá nádoba má určenú maximálnu hmotnosť a ak je (hlavne plastová) nádoba preťažená, pri vyprázdňovaní sa môže
poškodiť. Takto poškodenú nádobu zberová spoločnosť (prepravca) nenahradí.
• Zbernú nádobu poškodenú z iných dôvodov, počas vyprázdňovania v deň zberu a prepravy komunálnych odpadov zamestnancami zberovej spoločnosti, nahradí pôvodcovi resp.
držiteľovi odpadu táto spoločnosť (prepravca).
• Každý, kto vykonáva sezónnu vlastnú podnikateľskú činnosť
(predajný stánok alebo bufet alebo iné podobné zariadenie)
alebo organizuje podujatia pre verejnosť na verejných alebo
otvorených priestranstvách na území obce, je povinný zabezpečiť:
• toto priestranstvo dostatočným počtom zberných nádob na
komunálny odpad,
• zabezpečiť na vlastné náklady odvoz a zneškodnenie, resp.
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zhodnotenie odpadu zo zberných nádob, ktorý mu vznikol
v súvislosti s touto činnosťou a zabezpečiť čistotu a poriadok
do 3 m od zariadenia alebo ako určí obec podľa rozlohy podujatia.
Zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vykonáva zmluvný partner obce (zberová spoločnosť alebo prepravca) podľa obidvomi
stranami odsúhlaseného plánu – Harmonogram na zber a prepravu komunálnych odpadov - vydaného na príslušný kalendárny rok.
Harmonogram je k dispozícii vo farebnom tlačenom vyhotovení na
obecnom úrade počas celého príslušného kalendárneho roka od jeho
vytlačenia, celoročne je zverejnený na webovej stránke obce (www.varin.sk) a začiatkom resp. koncom kalendárneho roka je distribuovaný
do každej domácnosti.
VŠEOBECNÉ ZÁKAZY
podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Zakazuje sa:
•
uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste
ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom a všeobecne záväzným nariadením,
zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad
•
inak ako v súlade so zákonom o odpadoch
•
zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám, odkalísk), vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta okrem morí a oceánov,
vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadové•
ho hospodárstva alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú
sa súhlas vyžaduje,
riediť alebo zmiešavať komunálne odpady s cieľom do•
siahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok,
zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad
•
s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa
zákona o odpadoch
spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve
•
a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach,
•
ukladať do zberných nádob určených obcou na zber
zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených
na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,
vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunál•
nych odpadov (odpady z obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory) bez zariadenia na zber odpadov osobou,
ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona a nemá na túto
činnosť uzavretú zmluvu s obcou.
• Zakazuje sa ukladať na verejné priestranstvá alebo ku zberným nádobám a kontajnerom umiestneným na verejných
priestranstvách vrecia s odpadom, objemný odpad, stavebný
odpad alebo iný odpad. Zákaz platí aj v prípade, že sú zberné
nádoby a kontajnery už naplnené (alebo preplnené, aj napr. na
vytriedené zložky komunálneho odpadu).
• Zakazuje sa vyberať zo zberných nádob a kontajnerov v nich
uložený zmesový komunálny odpad alebo vytriedený komunálny odpad za účelom ich speňaženia alebo na iný účel.
• Zakazuje sa hocijakou formou poškodzovať zberné nádoby
a kontajnery. Zakazuje sa robiť na zberných nádobách a kontajneroch hocijaké úpravy a zakazuje sa s nimi manipulovať
alebo prevážať ich na iné miesto. Zákaz neplatí pre zamestnancov obce alebo obcou poverené osoby.
• Je zakázané podnikateľovi vhadzovať alebo odkladať odpad,
ktorý vzniká pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich
predmet podnikania alebo činnosti podnikateľa alebo komunálny odpad do nádob a kontajnerov alebo k nádobám
a kontajnerom určeným na komunálny odpad umiestneným
na verejnom priestranstve obci.
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Kto má povinnosť platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (poplatok)?
Kto má povinnosť platiť miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(poplatok)?
Poplatok platí (poplatník má poplatkovú povinnosť):
• fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo
• prechodný pobyt alebo
• ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce (nehnuteľnosťou sa vo veci poplatku myslí dom, byt,
chata, objekt, ktorý nie je stavbou, časť stavby, garáž, záhrada,
trvalý trávny porast, ovocný sad, vinica, pozemok v zastavanom území obce),
• právnická osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť na iný účel ako
na podnikanie
• podnikateľ, ktorý užíva nehnuteľnosť v obci na podnikanie
(nehnuteľnosť môže byť vlastná alebo v prenájme a môže to
byť samostatný objekt alebo napr. časť vlastného domu, kde je
zriadená prevádzka).
Od 1. 1. 2019 je na území obce účinné Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. VZN-2018-05 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „nariadenie“).
Z nariadenia vyberáme práva a povinnosti fyzických osôb – nepodnikateľov:
Sadzby poplatku od 01. 01. 2019:
• 0,050 eura za osobu a kalendárny deň (ročný poplatok je
18,25 eura za osobu)
• 0,020 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez
obsahu škodlivín(ďalej len DSO. Pre DSO je zavedený množstvový zber, za ktorý sa samostatne platí poplatok, 20 eur za 1
tonu DSO. Vznik DSO ste povinní oznámiť Obci Varín)
Určenie a vyrubenie poplatku:
• obec určí poplatok na celé zdaňovacie obdobie (t. z. príslušný
kalendárny rok) a vyrubí ho rozhodnutím,
• v prípade viacčlennej domácnosti vyrubí poplatok za všetkých
poplatníkov v celkovej sume jednému, v oznamovacej povinnosti určenému poplatníkovi (ich zástupcovi)
• obec pomernú časť zaplateného poplatku vráti ak poplatník
splní podmienku určenú v nariadení
Obec poplatok na zdaňovacie obdobie zníži alebo odpustí, ak
poplatník splní podmienky a predloží podklady určené v príslušných ustanoveniach nariadenia:
1. Obec odpustí poplatok na zdaňovacie obdobie poplatníkovi, ktorý po celý rok:
trvale žije, študuje alebo pracuje v zahraničí,
•
vykonáva kňazské alebo rehoľné povolanie mimo obce,
•
2. Obec odpustí poplatok na zdaňovacie obdobie alebo jeho
pomernú časť poplatníkovi, ktorý viac ako 90 dní sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce a ktorý:
je umiestnený v zariadení, ktoré poskytuje zdravotnú
•
starostlivosť mimo obce,
je umiestnený v sociálnom alebo obdobnom zariadení
•
mimo obce,
•
absolvoval niektorý druh liečenia (nemocenské, kúpeľné
alebo iné)
•
je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody,

•
je nezvestný,
•
je evidovaný na Obci Varín a v obci nebýva,
3. Obec poplatok na zdaňovacie obdobie zníži o 50 % poplatníkovi:
•
žiakovi a študentovi denného štúdia na území SR ubytovanému mimo obce,
•
pracujúcemu na území SR a je ubytovaný mimo obce,
•
žiakovi a študentovi denného štúdia v zahraničí,
•
pracujúcemu v zahraničí,
4. Obec poplatok na zdaňovacie obdobie zníži o 50 % poplatníkovi, ktorým je:
•
fyzická osoba v hmotnej núdzi,
•
držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím,
•
držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom
•
prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba (treba
preukázať príslušným dokladom alebo potvrdením).
5. Obec poplatok na zdaňovacie obdobie zníži podľa najnižšej
sadzby poplatníkovi, ktorý má v obci trvalý pobyt a počas
celého kalendárneho roka v obci Varín nebýva.
Ďalšie podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku:
• podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku predložte
najneskôr do 2. apríla 2019
• obec pri určení poplatku na zdaňovacie obdobie na podklady
na zníženie alebo odpustenie poplatku predložené po tejto lehote nemusí prihliadnuť
• podklady v inom jazyku treba predložiť v štátnom jazyku podľa daňového poriadku (okrem podkladov v českom jazyku)
• čestné vyhlásenie nie je podkladom na zníženie alebo odpustenie poplatku
• pri súbehu zliav, jednému poplatníkovi sa poskytne len jedno,
preňho najvýhodnejšie zníženie
• obec poplatníkovi, ktorý má voči obci pohľadávku po lehote
splatnosti, poplatok nezníži alebo neodpustí
• na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona obec v určených prípadoch (podľa vnútorného predpisu) môže vyrubený
poplatok znížiť alebo odpustiť na základe písomnej žiadosti.
• poplatník, ktorý si uplatňuje zníženie alebo odpustenie poplatku na príslušný kalendárny rok, musí splniť podmienky
a predložiť podklady každý rok podľa platného nariadenia
(výnimka môže byť uvedená v nariadení).
(viac na: www.varin.sk – obyvateľ – VZN → Digitálne mesto – Povinné zverejňovanie – výber: VZN – zadať: 5/2018)
Čo je oznamovacia povinnosť?
• Oznamovacia povinnosť je povinnosť podľa zákona č.
582/2004 Z. z. Túto povinnosť treba splniť v lehote do 30 dní
odo dňa:
•
kedy v priebehu kalendárneho roka vznikla poplatníkovi povinnosť platiť poplatok (poplatková povinnosť)
kedy v priebehu kalendárneho roka nastane skutočnosť,
•
ktorá je rozhodujúca na vyrubenie poplatku
•
kedy v priebehu kalendárneho roka zanikla poplatková
povinnosť
• za jej nesplnenie obec uloží pokutu.

Varínčan
•
•
•

v prípade, že poplatník dobrovoľne nesplní oznamovaciu povinnosť, a ani na základe výzvy, obec určí poplatok podľa pomôcok a uloží pokutu
môže nastať stav, že v priebehu jedného kalendárneho roka
túto povinnosť teba splniť aj viackrát
podľa daňového poriadku miestny poplatok je daň.
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P. S: Vyjadrenie „…obec vie, že sa vo Varíne táto osoba nezdržiava…“ a podobné, je irelevantné na zníženie alebo odpustenie
poplatku (poplatok je podľa zákona daňový poriadok „daňou“
a jeho správu obec ako správca dane vykonáva v intenciách zákona
o miestnych daniach, nariadenia obce o poplatku a daňového poriadku). Ďakujeme za porozumenie.

Upozornenie pre podnikateľov, ktorí prevádzkujú malý zdroj znečisťovania
ovzdušia na povinnosť podľa zákona č. 401/1998 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov:
•

•

•

•

•

1 ods. 1) zákona č. 401/1998 Zb. podnikateľ oprávnený na
podnikanie, ktorý na území obce Varín prevádzkuje malý
zdroj znečisťovania ovzdušia platí poplatok za znečisťovanie
ovzdušia.
2 ods. 2) o poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ malého zdroja“),
rozhoduje v prenesenom výkone štátnej správy obec.
3 ods. 2) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky
663,87 eura na základe údajov oznámených podľa § 6 ods. 4
a 5 úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
6 ods. 4) prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť
každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva
a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za
uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch
palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja
znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích
zariadení.
8 ods. 3) za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4
a určených v rozhodnutí obce vydanom podľa § 6 ods. 6 uloží

obec v prenesenom výkone štátnej správy prevádzkovateľovi
malého zdroja pokutu do 663,87 eura.
Náležitosti oznámenia, podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja vrátane vyčlenenia malých zdrojov a vyrubenia poplatku, obec určila vo Všeobecne záväznom nariadení
Obce Varín č. 5/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce Varín. (nariadenie
je prístupné na obecnom úrade alebo na www.varin.sk – Obyvateľ –
VZN → Digitálne mesto - Povinné zverejňovanie – výber: VZN – zadať: 5/2013)

Poskytovanie dotácie na podporu stravovacích návykov dieťaťa v
Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432,
Varín, s účinnosťou od 1. januára 2019
V súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácií na
podporu k stravovacím návykom dieťaťa („dotácia na stravu“)
s účinnosťou od 1. januára 2019 si Vás dovoľujeme upozorniť na
nasledovné skutočnosti:
1. dotácia na stravu od 01. 01. 2019 bude v materskej škole poskytovaná na deti, ktoré navštevujú materskú školu a zároveň:
•
majú rok pred plnením školskej dochádzky,
•
sú vo veku od 2 – 5 rokov a žijú v rodine, ktorá predloží
potvrdenie, že sa jej poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
alebo jej príjem je najviac vo výške životného minima.
2. dotácia na stravu od 01. 01. 2019 bude v základnej škole poskytovaná na deti, ktoré navštevujú základnú školu a zároveň
žijú v rodine, ktorá predloží potvrdenie, že sa jej poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi alebo jej príjem je najviac vo výške
životného minima.
3. suma poskytnutej dotácie je vo výške 1,20 € na dieťa za každý
stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a súčasne odobralo stravu.
4. V prípade, že je schválená suma stravnej jednotky vyššia, ako

5.

6.

je výška dotácie, rozdiel uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.
Upozorňujeme
na
zodpovednosť prihlasovania a odhlasovania zo stravy
z dôvodu, že dotácia
na stravu sa bude
poskytovať len za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
výchovno-vzdelávacieho procesu. V prípade, že dieťa nebude
v MŠ/ZŠ prítomné a rodič stravu neodhlási (alebo odoberie
do obedára), musí si danú stravu uhradiť v schválenej sume za
stravnú jednotku.
Ak zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétne
stravovanie a zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom,
že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie, zriaďovateľ vyplatí poskytnutú dotáciu zákonnému zástupcovi
dieťaťa.
Školský úrad Varín
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Dobrá kniha – osvedčený relax po náročnom dni
Je vám známa situácia, keď prídete neskoro poobede unavení domov a máte pocit, že dnes ste neboli v práci, ale na
pretekoch? Od rána sa na vás valila jedna úloha za druhou
a vy ste nemali čas ani na základne ľudské potreby, nie to ešte
na jedlo! Dve-tri kávičky na oklamanie žalúdka a fungujeme
ďalej. Samozrejme, že takýto scenár dňa nie je zdraviu prospešný ani dlhodobo udržateľný. No stáva sa. Aby sme zachránili aspoň večer prežitého hektického dňa, spomaľme.
Čas už späť nevrátime, ale môžeme príjemne stráviť ten,
ktorý je pred nami.

rová na pozadí života tejto biblickej postavy nám na základe
historických faktov približuje spôsob života a myslenia ľudí
v tomto období.
Ak pred romantikou uprednostňujete radšej niečo akčné
a detektívne, potom si prídete na svoje v románoch americ-

Ak aj nepatríte medzi knihomoľov, skúsim vám ponúknuť a predstaviť niekoľko knižných tipov, ktoré isto zaujmú aj nie veľkých nadšencov čítania. Stráviť večer pri knihe s pohárom teplého kakaa alebo dobrého vínka, je ten
správny balzam na unavené telo a prepracovanú myseľ.
Francine Riversová, spisovateľka zo severnej Kalifornie, napísala niekoľko
desiatok románov a získala
množstvo ocenení vo svete.
Jej príbehy sú písane veľmi
pútavo. Hlavné postavy románov sú postavené pred
ťažké životné situácie a rozhodnutia. Prostredníctvom
osudov týchto ľudí autorka
vykresľuje úžasné Božie milosrdenstvo a otvorenú náruč Otca, ktorému záleží na každom svojom dieťati.

kej autorky Colleen Cebleovej. Najznámejšia je trilógia série
Rockharborské mystérium: Bez stopy, Raz a navždy, Na dne.
Rockharborské romány sú štylizované do nespútanej nádhery Horného polostrova štátu Michigan. Vťahujú čitateľa do
života a dobrodružstiev záchranného tímu, pátracích psov
a zároveň odhaľujú tajomstvá kúzelnej divočiny.

V románe Most do prístavu sa prenesieme do obdobia 50tych rokov. Jednoduché dievča Abra, ktoré s veľkou láskou
vychovávajú adoptívni rodičia spolu s ostatnými svojimi deťmi, sa zrazu cíti nemilovaná a opustená. Utečie z domu s mladíkom pochybnej povesti, ktorý jej sľúbi slávu, popularitu
a uznanie. Hollywood 1957. Mladík splní svoj sľub a z Abry
sa stáva filmová hviezda Lena Scottová. Prinesie Abre splnenie sna o úspechu radosť zo života a pokojný spánok?
Príbehom z iného prostredia i obdobia je román Krajina mlčania od Tessy Afsharovej. Autorka zasadila dej
tohto románu do obdobia
verejného účinkovania Ježiša
Krista – teda okolo roku 20 až
33 po Kristovi. Hlavnú postavu knihy – Eilianu, poznáme
z evanjelia ako ženu, ktorá
trpela na krvotok a bola Ježišom uzdravená. Dej knihy je
napínavý od prvej kapitoly po
poslednú stranu. Tessa Afsha-

Len málokto nepozná veľmi svojského farára zo Žakoviec
Mariána Kuffu. Príbehy, ktoré spísal v knihách, napísal sám
život. Jednoduchý a zrozumiteľný jazyk, ktorým tento kňaz
rozpráva, zanechá stopu a hlboký dojem v každom čitateľovi.
Ak sa chcete oboznámiť s príbehmi zo slovenského prostredia, načerpať optimizmus, uvedomiť si, čo je v živote dôležité
a nad čím netreba plytvať energiou, potom sú knihy Mariána
Kuffu pre vás tou správnou voľbou.
Monika Bugáňová

Varínčan
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Krížovka
Pomôcky:
Ilai, VND,
oon, keine,
aduje,

Vylúštený text tajničky pošlite alebo odovzdajte do
20. februára 2019 na adresu redakcie alebo
pošlite mailom na adresu: varincan@varin.sk
Nezabudnite uviesť svoje meno a adresu.

2. časť
tajničky

Hluk, kravál

České
mužské
meno

Pritakávanie

Ekonomické
noviny (skr.)

Nariekal
(bás.)

Združenie
leteckej
dopravy

Elektrický
výboj

Zosekalo,
zrúbalo

Lotyšský
(skr.)

Cudzie
ženské
meno

Popravcovia

Preorával

Odleteli

Meno
Romany

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 10 €

Astát (zn.)

Správne znenie tajničky z č. 12/2018 – 1/2019:
…a pretvorí ich na nádej.
Výherca: EVA GECELOVSKÁ
Srdečne blahoželáme.
Byť silný… (tajnička)…,
i keď sami máme v srdci bolesť.
Autor:
Vierka
Blahová

Prevážanie

Patriaci
Ivane

Voňavá
masť

Ohmat
(hovor.)
Šeptanie
Kráčala
Tuzexová
poukážka

Trváca
ľaliovitá
rastlina

Z, po rusky

Výraz
v kartách

Abampér
(zn.)

Tropický
strom
Uvedenie
údajov

Nech,
Electronic
po česky
Law Library
Ukazovacie
(skr.)
zámeno

Policajná
prehliadka
4. časť
tajničky

Holičský
štipec

Typ zbrane
Tanečnica
v balete

Trhalo
(kniž.)

Žiaden,
po nemecky
Kozmas
(dom.)

Revízny
lekár

Naleje dnu

Patriaca
Adele

Gróf (angl.)

Kód
vietnamskej
meny

Okrem
iného (skr.)

Poznajú,
ovládajú

Area Audit
Office

Materiál

Predpona
(kyslosť)

Zemina

Roku Pána

Obyvatelia
Arábie

Vajíčko
(lek.)
Zliatiny
železa

1. časť
tajničky

Pomôcky:
iz, IATA,
asdic,

Amatérska
spev. šou
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Varínčan

Už po desiaty krát
Nadišla sobota 5. januára 2019. Deň ako každý iný, ale pre
nás mladých výnimočnejší. Už po desiaty rok sme sa vybrali
spolu na Chatu pod Suchým. Neodradilo nás ani veľa snehu,
a tak sme sa plní elánu vydali po ceste hore. Našou jedinou
skratkou bol Brestov, kde sme napokon zišli z chodníka, pretože nebol vyšľapaný. Ocitli sme sa v snehu, ktorý nám siahal
po pás a niektorým aj vyššie.
Po štyroch hodinách brodenia sa v snehu sme konečne dorazili do vytúženého cieľa. Spravili sme tržbu a pokračovali
sme ešte pred zotmením domov, niektorí odišli z chaty skôr,
iní neskôr. Tí odvážnejší a zdatnejší išli ešte pozrieť na vrch
Suchý, ale kvôli veľkej snehovej nádielke sa otočili a radšej
sa vrátili domov. Plný zážitkov a snehu v topánkach sme sa
šťastne všetci vrátili domov. Ďakujeme všetkým zúčastneným.
mladí z Varína

Skautský vianočný večierok
Vianočné sviatky sú plné tradícií. Či už sú to oblátky s medom, alebo vianočný kapor odchovaný vo vani. My, skauti,
sme si taktiež zaužívali jednu vianočnú zvyklosť, ktorou je
posedenie s rodičmi skautov.
Tento rok sme sa stretli 16. decembra v kinosále. Výzdoba,
napečené koláčiky, horúci čaj, všetko je pripravené na príchod rodičov a členov 152. zboru Javorov. Alebo sa mýlim?
V skutočnosti sme neboli pripravení na príchod toľkých ľudí.
Museli sme narýchlo nachystať ešte niekoľko stolov. Razom
sa kinosála naplnila ľuďmi a príjemnou atmosférou.
Priateľské rozhovory sme po chvíli prerušili a odštartovali
tak oficiálny program, ktorý si radcovia pripravovali s deťmi
na družinovkách. Takto mohli rodičia vidieť výsledok ich úsilia. Ako prvé sa pódia zhostili dievčatá z družinky Melónikov
a Hokajíd, ktoré zahrali scénku Predstava vs. Realita, ktorej
nosnou témou bol skautský tábor. Dobre sme sa zasmiali,
lebo dievčatá to nielen vtipne podali, ale aj presne vystihli.
Nasledovali Lastovičky, ktoré nás svojím spracovaním myšlienky Betlehemského svetla prinútili trošku porozmýšľať
a navodili sviatočnú atmosféru. Chlapci z družiny Vlk nám
zas ukázali ako vyzerá ich tradičná družinovka. Aby sme neboli príliš usedení, tak nás zo stoličiek zdvihli Vŕčatá a naučili
tancovať ich indiánsky tanec. Galaprogram ukončila družinka Jeleňov tak trochu neštandardnou koledou. Na záver sme
odmenili niekoľko skautov, ktorí si svojou prácou v zbore zaslúžili ocenenie 7 ľalií.
Niekedy stačí naozaj málo na to, aby sa nám udalosti zapísali do pamäte. Rovnako ako náš tohtoročný večierok. Nediali sa veľké veci, ale ten pocit pokoja, priateľstva a porozumenia, ktorý sa počas celého času vznášal v miestnosti, stačil.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prišli a strávili s nami popoludnie a už teraz sa tešíme na budúci rok. Taktiež chceme
poďakovať obci Varín za poskytnutie kinosály.
varínski skauti
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