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Varínčan

DESIATE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VARÍNE V ROKU 2014
UZNESENIE č. 71/2014 a 72/2014 - procesné
UZNESENIE č. 73/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v roku 2014, konaného dňa 15.12.2014
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Berie na vedomie
1.
Výsledky voľby starostu
2.
Informáciu, že starosta obce počas voľby dňa 15.11.2014
nebol zvolený
3.
Výsledky voľby do obecného zastupiteľstva
b)
Konštatuje
1.
že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
I.
Mgr. Mariana Bohačiaková
II.
Ing. Ján Bugáň
III. Igor Cvacho
IV. Mgr. Jana Jakubčíková
V.
Mgr. Lenka Janíková
VI. Martin Lopušan
VII. Mgr. Lenka Milová
VIII. Ľubomír Sečkár
IX. Marek Tabaček
X.
Peter Zimen
Hlasovanie číslo 4
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 73/2014.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková,
Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček,
Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo procesné uznesenie č. 73/2014.
UZNESENIE č. 74/2014
z desiateho (ustanovujúceho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Varíne v roku 2014, konaného dňa 15.12.2014
k bodu Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude
oprávnený zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Poveruje
1.
Poslanca Martina Lopušana zvolávaním zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta,
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie číslo 5
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 74/2014.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 9
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková,
Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček,
Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 74/2014.
UZNESENIE č. 75/2014 - procesné
UZNESENIE č. 76/2014
z desiateho (ustanovujúceho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Varíne v roku 2014, konaného dňa 15.12.2014
k bodu Určenie sobášiacich
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Poveruje
1.
Poslankyne Mgr. Lenku Milovú a Mgr. Lenku Janíkovú
na prijímanie vyhlásení o uzatvorení manželstva podľa § 4 ods. (1)
zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie číslo 7
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.76/2014.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 8
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Martin Lopušan, Ľubomír
Sečkár, Marek Tabaček, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 2 Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 76/2014.
UZNESENIE č. 77/2014
z desiateho (ustanovujúceho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Varíne v roku 2014, konaného dňa 15.12.2014
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Vyhlásenie výberového konania na nájom nebytových
priestorov v Zdravotnom stredisku na adrese Námestie sv. Floriána
1002, Varín, poschodie, kancelária č. 105.
b)
Menuje
1.
Komisiu na otváranie obálok v zložení:
I.
Marek Tabaček
II.
Miroslav Williger
III. Ľubomír Sečkár
Hlasovanie číslo 8
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.77/2014
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján

Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková,
Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček,
Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 77/2014.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2014
z desiateho (ustanovujúceho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Varíne v roku 2014, konaného dňa 15.12.2014
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 2/2014
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady so zapracovaním predložených pripomienok 1, 2 a 3.
Hlasovanie číslo 9
Hlasovanie za schválenie VZN č. 2/2014 so zapracovanými zmenami.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková,
Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček,
Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 2/2014.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2014
z desiateho (ustanovujúceho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Varíne v roku 2014, konaného dňa 15.12.2014
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 3/2014
o miestnych daniach s čiastočným zapracovaním pripomienky č. 2
o odpustení dane za psa pre držiteľa psa so záchranárskym výcvikom.
Hlasovanie číslo 10
Hlasovanie za schválenie VZN č. 3/2014 so zapracovanými zmenami.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková,
Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček,
Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 3/2014.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2014
z desiateho (ustanovujúceho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Varíne v roku 2014, konaného dňa 15.12.2014
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 4/2014
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o určení sumy
úhrady, o spôsobe určenia úhrady a platenia úhrady za sociálne
služby v zariadení sociálnych služieb.
Hlasovanie číslo 11
Hlasovanie za schválenie VZN č. 4/2014.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková,
Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček,
Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 4/2014.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2014
z desiateho (ustanovujúceho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Varíne v roku 2014, konaného dňa 15.12.2014
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 5/2014,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011, o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území obce Varín (Trhový poriadok) s dopracovaním §13
podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie číslo 12
Hlasovanie za schválenie VZN č. 5/2014.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková,
Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček,
Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 5/2014.
UZNESENIE č. 78/2013
z desiateho (ustanovujúceho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Varíne v roku 2014, konaného dňa 15.12.2014
k bodu Výročná správa Obce Varín za rok 2013
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Berie na vedomie
Výročnú správu Obce Varín za rok 2013 podľa predloženého návrhu.
1.

pokračovanie na str. 4
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
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V januári okrúhle narodeniny
oslávili:
Surovcová Margita
85
Cvacho Rudolf
80
Kapasný František
80
Badurová Anna
70
Talafová Margita
Chalupjanská Irena
Solár Ladislav
Ondrejková Matilda
Hliníková Agneša
Cvachová Pavlína
Púčiková Emília
Mravcová Antónia
Garčalová Alojzia
Androvičová Jolana
Hodoň Marcel
Androvič Pavol
Chrapčíková Emília
Androvič Anton
Jurová Irena
Bohačiak Emil
Bugáňová Alica
Ganderáková Valéria
Salátová Anastázia
Samcová Mária
Halušková Agneša
Janošková Mária

88
82
82
81
81
78
78
77
77
77
76
74
74
73
73
72
72
71
71
71
71
71

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sebastián Martinček
Marek Ďuriš
Zuzana Póčiková
Adrián Dobroň
Damián Veverka
Mária Michaľáková

Prajeme veľa zdravia, lásky a rodinnej pohody.

#"!$
1.
2.
3.
4.

Eva Káčerová
Ján Srogončík
Kamila Jánošíková
Apolónia Pažičanová

24.05.1933
14.07.1925
27.05.1923
26.03 1915

ROK 2014

spolu

narodení:

43

22

21

zomrelí:

24

13

11

sobáše:

23

žien mužov

POČET OBYVATEĽOV

3801

prisťahovaní:

64

odsťahovaní:

64

ROK 2013

spolu

Vo februári okrúhle narodeniny
oslavujú:

narodení:

45

26

19

zomrelí:

41

18

23

Cvachová Margita
Badurová Magdaléna
Willigerová Magdaléna
Toma Ladislav

sobáše:

27

Rolková Kristína
Chabadová Dorota
Kabatiarová Margita
Kokosíková Mária
Bulejčík Ján
Kupčuliak Ján
Spevárová Oľga
Rybár Ján
Rybár Marcel
Mestická Mária
Williger Štefan
Cvacho Peter
Nováková Anna
Ing. Cáderová Eva

80
75
70
70
86
83
82
81
77
77
77
76
73
73
73
73
72
72

29.01.2015
01.02.2015
05.02.2015
07.02.2015

žien mužov

POČET OBYVATEĽOV

3789

prisťahovaní:

76

odsťahovaní:

45

ROK 2012

spolu

žien mužov

narodení:

50

25

25

zomrelí:

31

11

20

sobáše:

18

POČET OBYVATEĽOV

3755

prisťahovaní:

56

odsťahovaní:

43

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

4

Varínčan

NOVÉ VOĽBY STAROSTU OBCE
V sobotu, 7. marca 2015, sa vo Varíne
uskutočnia nové voľby starostu obce. Miestna
volebná komisia na svojom zasadnutí dňa 14.
januára 2015 preskúmala kandidátne listiny
(u nezávislých kandidátov aj petičné hárky)
a rozhodla o registrácii troch kandidátov na
starostu obce:
1. Ing. Michal Cvacho, nezávislý kandidát
2. Katarína Schmidtová, nezávislá kandidátka
3. Mgr. Karol Tichý, kandidát politickej strany
SMER-SD

Starostu obce budeme voliť v troch volebných
okrskoch:
okrsok č.1 – zasadačka Obecného úradu
vo Varíne, Nám. Sv. Floriána 1
okrsok č. 2 – učebňa ZŠ s MŠ O. Štefku
vo Varíne, M.R. Štefánika 432
okrsok č.3 – Dom spoločenských
organizácií vo Varíne, Hrnčiarska ulica 175.
Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do
20.00 hodiny.

HOSPODÁRENIE OBCE ZA ROK 2014

V novembrovom čísle časopisu Varínčan sme čitateľov informovali, že odchádzajúce
vedenie obce zanechá novému vedeniu na účte obce ušetrených 130 000 až
150 000,- €, ktoré sa môžu akokoľvek použiť, napr. na opravy obecného majetku
alebo ďalšie budovanie Varína.
Koľko sa nám nakoniec podarilo ušetriť?
Po uzavretí účtovného roku 2014 sa skutočná suma ušetrených peňazí pre nového
starostu obce a nových poslancov obecného zastupiteľstva vyšplhala na viac ako
220 000,- €. Zároveň sa nám v roku 2014 podarilo zvýšiť hodnotu majetku obce
o ďalších 660 000,- € (nadobudnutím nových pozemkov, atď...).
Na záver len skonštatujeme, že čo sme sľúbili, sme aj splnili a to s veľkou rezervou.

pokračovanie zo str. 2

DESIATE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VARÍNE V ROKU 2014
2.
Správu audítora, ktorou sa overuje súlad výročnej správy
s účtovnou závierkou za rok 2013.
Hlasovanie číslo 4
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 78/2014
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková,
Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček,
Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 78/2014.
UZNESENIE č. 79/2014
z desiateho (ustanovujúceho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Varíne v roku 2014, konaného dňa 15.12.2014
k bodu Plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2015 podľa
predloženého návrhu v termínoch:
I.
30. január 2015
II.
26. február 2015
III. 26. marec 2015
IV. 23. apríl 2015
V.
25. jún 2015
VI. 24. september 2015
VII. 10. december 2015
Hlasovanie číslo 14
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 79/2014.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 8
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján

Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka
Milová, Ľubomír Sečkár, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 2 Mgr. Jana Jakubčíková, Marek Tabaček
Obecné zastupiteľstvo prijalo procesné uznesenie č. 79/2014.
UZNESENIE č. 80/2014
z desiateho (ustanovujúceho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Varíne v roku 2014, konaného dňa 15.12.2014
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Odporúča
1.
Starostovi obce vypovedať mandátnu zmluvu s právnym
zástupcom obce Mgr. Dr. Antonom Kušnírom č. IN004/2012 do
31.12.2014.
2.
Rokovať s Mgr. Dr. Antonom Kušnírom o ukončení
mandátnej zmluvy č. IN004/2012 dohodou ku dňu ukončenia
mandátu súčasného starostu obce.
b)
Žiada
1.
Starostu obce predložiť písomnú správu o štádiu
vypracovania zmluvy o správe Chaty Fatranka a cene za vypracovanie
tejto zmluvy.
2.
Účasť redakčnej rady na zasadnutí obecného zastupiteľstva
dňa 30.01.2015.
Hlasovanie číslo 15
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 80/2014.
Prítomnosť/kvórum: 9/6
Hlasovanie:
za: 9
Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho, Mgr.
Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka
Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 80/2014.
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ZNÍŽENIE A ODPUSTENIE POPLATKU ZA ODPADY
ZNÍŽENIE A ODPUSTENIE POPLATKU OD 1. 1. 2015
PODĽA SPLNOMOCŇOVACIEHO USTANOVENIA § 83
ODS. 2 ZÁKONA č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktoré
obec ustanovila vo Všeobecne záväznom nariadení
obce Varín č. 2/2014 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Obec poplatok zníži o 50%:
a) Poplatníkovi v hmotnej núdzi (aj osobám spoločne
posudzovaným). Zníženie miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady poplatník
uplatní pred vyrubením poplatku na rok 2015 a priloží
príslušné potvrdenie/-ia do 28. 2. 2015.
b) Poplatníkovi, ktorý je držiteľom PREUKAZU FYZICKEJ
OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM. Zníženie
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady poplatník uplatní pred vyrubením
poplatku na rok 2015 a predloží platný preukaz (FO
s ŤZP), čo najskôr.
c) Poplatníkovi, ktorý pre obec vykoná dobrovoľnícku
prácu aspoň 40 hodín v kalendárnom roku. (Obec,
v prípade potreby požiada občanov, resp. poplatníkov
o zapojenie sa do dobrovoľníckej práce a po splnení
podmienky, preukázanej výkazom dobrovoľníckej
činnosti, poplatok zníži bez uplatnenia).
d) Poplatníkovi, ktorý v kalendárnom roku dovŕši vek 62
rokov.
2. Obec poplatok odpustí:
a) Poplatníkovi nad 80 rokov, ktorý žije sám v domácnosti
a v obci sa aj skutočne zdržiava počas celého
kalendárneho roka. Odpustenie poplatku si uplatní pred
vyrubením poplatku na rok 2015 do 28. 2. 2015.
Poplatníkovi, ktorý si uplatňuje odpustenie alebo
zníženie poplatku s termínom do 28. 2. 2015, sa
predlžuje táto lehota do 31. 3. 2015.
ZNÍŽENIE alebo ODPUSTENIE POPLATKU PODĽA § 82
ODS. 2 ZÁKONA č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov
s preukázaním splnenia podmienok a predloženia
podkladov, ktoré obec ustanovila v § 6 Všeobecne
záväzného nariadenia obce Varín č. 2/2014
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Poplatník, ktorý predpokladá, že sa bude počas
kalendárneho roka zdržiavať mimo obec viac ako 90
dní (poplatník v zahraničí, študent na internáte alebo
v zahraničí, zamestnanec pracujúci na turnusy, ...) môže si
uplatniť zníženie alebo odpustenie poplatku za príslušné
obdobie ešte pred vyrubením poplatku na rok 2015 na
základe splnenej podmienky a priložených príslušných
potvrdení podľa § 6 Všeobecne záväzného nariadenia
obce Varín č. 2/2014 o miestnom poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady. Poplatník, ktorý
neuplatní zníženie alebo odpustenie poplatku pred
vyrubením poplatku podľa uvedeného, môže ho uplatniť
do 31. decembra.
ZNÍŽENIE POPLATKU podľa § 82 ods. 3 zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov:
Obec na zmiernenie tvrdosti zákona poplatok zníži
o 50%:
Poplatníkovi, ktorý je držiteľom PREUKAZU FYZICKEJ
OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM SO
SPRIEVODCOM. Obec na základe žiadosti poplatníka
na zmiernenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok zníži
o 50% rozhodnutím. Zníženie miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
poplatník uplatní po vyrubení poplatku (v lehote na
podanie odvolania) a predloží platný preukaz (FO s ŤZP
so sprievodcom).
Pripomíname, kto je poplatníkom poplatku:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená
užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú
stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou,
alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast
na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom
území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý
je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
(ďalej len „nehnuteľnosť“) (Fyzická osoba platí poplatok,
ktorej prihlásením alebo narodením vznikne trvalý pobyt
v obci alebo prechodný pobyt alebo ktorej vznikne
oprávnenie užívať nehnuteľnosť v obci - nadobudne
nehnuteľnosť do vlastníctva alebo podielového
vlastníctva, zápisom do katastra nehnuteľností ako
vecné bremeno nadobudne právo užívať nehnuteľnosť
alebo ktorá na základe napr. nájomnej zmluvy alebo
iného vzťahu užíva nehnuteľnosť v obci),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel
ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania.
Fyzická osoba, právnická osoba a podnikateľ (poplatník),
ktorým v priebehu kalendárneho roka vznikla povinnosť
platiť poplatok (poplatková povinnosť) je povinná/ý
splniť oznamovaciu povinnosť podľa § 80 zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov do 30 dní odo dňa
vzniku povinnosti platiť poplatok.
Poplatník je taktiež povinný oznámiť zmenu skutočností
rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej
povinnosti v priebehu kalendárneho roka do 30 dní odo
dňa, keď tieto nastali.
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PUTOVNÁ VÝSTAVA V ŠKOLE VO VARÍNE
Pozývame rodičov, bývalých žiakov, ich priateľov
ako aj širokú verejnosť, aby si prišli túto jedinečnú
výstavu pozrieť. Výstava je bezplatná, len je potrebné
oznámiť svoju návštevu vedeniu školy. Využite túto
príležitosť počas nasledujúceho mesiaca. Výstava je
časovo obmedzená.
V spolupráci s Alianciou za život, o.z. z Košíc sme na našej
škole inštalovali obrazovú výstavu (15 tabúľ), na ktorej
je zachytený prenatálny vývoj dieťaťa. Jedinečné zábery
z maternice sú doplnené krátkym textom, ktorý približuje
proces rastu dieťaťa v maminkinom brušku jednotlivých
štádiách tehotenstva.
Okrem tabúľ máme k dispozícii makety bábätiek.
MR

20. – 22. týždeň
ŽIVOTASCHOPNOSŤ AJ MIMO
MATERNICE
V 20. týždni už pohyby plodu, činnosť
srdca a pľúc fungujú podľa pravidelného
cyklu, tzv. denného rytmu. Plod zároveň
začína výrazne priberať na váhe,
objavujú sa mihalnice a obočie. Telo je
pokryté jemnými vláskami – lanugo.
Vďaka vyvinutému vnútornému uchu,
ktorého časť (tzv. „slimák“) dosiahla už
rozmery ako u dospelého človeka, dieťa
reaguje na rôzne zvuky mimo maternice.
Sú vytvorené všetky kožné vrstvy
a štruktúry, spolu s vlasovými folikulami
a žľazami. Dvadsaťdva týždňový plod má
pľúca čiastočne schopné dýchať vzduch,
preto sa toto obdobie považuje za
obdobie životaschopnosti. To znamená,
že niektoré plody dokážu prežiť aj mimo
maternice.

24. – 27. týždeň
ŽENY SÚ CITLIVEJŠIE
V 6. mesiaci sa striedajú obdobia, kedy
je dieťa aktívne, s obdobiami pokoja
– spánku. Očné viečka sa opäť otvoria
a na stimuly v podobe hlasitých zvukov
dieťa reaguje žmurkaním a odtiahnutím.
Obvykle je táto reakcia vyvinutá skôr
u ženských jedincov. Niektorí vedci
tvrdia, že vystavenie plodu nadmernému
hluku môže mať nepriaznivé následky na
jeho vývin.
V 25. týždni môže dychová frekvencia
dieťaťa dosiahnuť až 44 vdychov –
výdychov za minútu. Hmotnosť mozgu
sa v treťom trimestri zvýši o 400 až
500%. Dieťa dokáže registrovať vône
aj základné chute už 26 týždňov po
oplodnení a o týždeň neskôr zreničky
už reagujú na svetlo. Pribúdajú zásoby
podkožného tuku.

Autor Žalmu 139 pokračuje
nasledovne:
Moje údy neboli utajené
pred tebou, keď som vznikal
v skrytosti, utkávaný
v hlbinách zeme. Tvoje oči
ma videli, keď som ešte
nebol stvárnený, a v tvojej
knihe boli zapísané všetky
moje dni, len pomyselné,
lebo som ešte ani jeden
neprežil.

SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ
Budúcnosť ľudstva závisí na mokradiach

Každý rok 2. februára oslavujeme Svetový deň mokradí.

Rozvoj vedy a techniky môže niekedy vytvárať dojem,
že sme „dobyli“ a ovládli prírodu, ale environmentálne
katastrofy ako záplavy, zosuvy pôdy, búrky, z ktorých
mnohé majú svoje korene v nešetrnom využívaní krajiny
a vody – naznačujú opak. Realitou je, že sme stále závislí
od dobre fungujúcich ekosystémov, ktoré nás udržiavajú
pri živote. Takými ekosystémami sú aj mokrade.
Mokrade prečisťujú a dopĺňajú zásoby našej podzemnej
vody a poskytujú ryby a ryžu, ktorá kŕmi miliardy ľudí.
Pôsobia ako prírodná špongia proti povodniam a suchu,
tým že zadržiavajú, či uvoľňujú prebytočnú vodu, chránia
naše pobrežia. Sú zdrojom biologickej rozmanitosti
rastlín a živočíchov a sú životne dôležité pre ukladanie
uhlíka, čím napomáhajú riešiť problém klimatických
zmien.
Žiaľ, tieto benefity, úžitky nie sú všeobecne známe. Často
sú považované za bezvýznamné prostredie, až 64 %
svetových mokradí od roku 1900 už nenávratne zmizli.
Zvrátiť, pozastaviť tento vývoj straty a degradácie našich
mokradí, môžete aj vy, pridajte sa k oslavám Svetového
dňa mokradí 2015!
Svetový deň mokradí v roku 2015: Mokrade pre našu
budúcnosť – Pripoj sa k nám!

Pripomíname si tým 2.február 1971, kedy sa v iránskom
meste Ramsar podpísal Dohovor o mokradiach majúcich
medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného
vtáctva, známy aj ako Ramsarská konvencia. Od roku
1997 využívajú vládne agentúry, inštitúcie, mimovládne
organizácie a skupiny občanov po celom svete tento deň
na zvýšenie povedomia verejnosti o hodnotách týchto
citlivých ekosystémov pre človeka a trvalo udržateľný
rozvoj.
K oslavám Svetového dňa mokradí sa pripája aj
Národný park Malá Fatra širokou škálou podujatí. V rámci
spomínaného dňa a počas celého januára a februára budú
prebiehať pre školákov a študentov environmentálne
programy zamerané na tému mokradí. Pre verejnosť
a školy bude od 2. februára otvorená v Krajskom
kultúrnom stredisku v Žiline výstava „Druhy európskeho
významu na Slovensku“, ktorá prostredníctvom textu
a unikátnych fotografií vysvetlí problematiku sústavy
chránených území NATURA 2000 a predstaví druhy rastlín
a živočíchov žijúcich v tečúcich a stojatých vodách.
Spracovala z podkladov www.worldwetlandsday.
orgSpráva NP Malá Fatra, Ing. Miriam Balciarová
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ZAMYSLENIE V PÔSTE
Pred niekoľkými dňami sme vstúpili do obdobia veľkého
pôstu. Je to čas, kedy sa mnohí z nás dobrovoľne rozhodli
zriekať sa (z náboženských alebo iných dôvodov) nejakých
pôžitkov – či už vo forme postenia sa, darovania almužny
chudobným, skoršieho vstávania, alebo mnohými inými
spôsobmi.

záleží – venovať čas sebe a svojim záľubám, venovať čas
svojim blízkym okolo nás, no predovšetkým venovať
čas duchovnému rozvoju – uvažovaniu nad životom,
modlitbe či meditácii. Napokon nie je dôležité zapieranie,
ktoré na nás vidia druhí, ale využitie pôstu tak, aby sme
mali zo seba dobrý pocit my sami.

Pôstne obdobie nás však nevyzýva iba k takémuto
fyzickému sebazapieraniu. Je to čas, kedy sme pozvaní
zastaviť sa i vnútorne, spomaliť a uvedomiť si, že tak ako
sme na tomto svete iba dočasne, tak i všetky naše starosti
a plány sú ľahko pominuteľné. V tomto duchu by sme
mali začať venovať viac času tomu, na čom v skutočnosti

Ak nebudeme zabúdať i na to nehmotné, z čoho sa človek
skladá, budeme na konci pôstneho obdobia pociťovať,
že nám poslúžilo nielen na očistu tela, ale rovnako aj na
očistu a regeneráciu nášho ducha.
Michal Tichý

ŽIDOVSKÁ NÁBOŽENSKÁ OBEC V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ
Začiatkom 20. rokov tvorilo náboženskú obec 48 hláv rodiny
platiacich cirkevnú daň, 375 osôb, väčšinou z okolitých dedín.
V roku 1922 mala rozpočet asi 9 000 Kč a troch zamestnancov. Vlastnila synagógu, cintorín, mikve a budovu s bytmi pre
zamestnancov, sídlom náboženskej obce a jatkou na výsek
kóšer mäsa. Jej predsedom bol v roku 1920 Herman Singer,
potom Jozef Lilienthal, tajomníkom Hugo Stern. Rabínsku
funkciu vo Varíne zastával Móric Schiff, ale členovia náboženskej obce spadali do kompetencie hlavného rabína v Žiline.
Tradičné charitatívne spolky CHEVRA KADIŠA, SPOLOK ŽIDOVSKÝCH ŽIEN, BIKUR CHOLIM,CHEVRAT CEDAKA sa starali o sociálne odkázaných členov komunity.
Židovskú stranu zastupovali v komunálnych voľbách v roku
1920 jej členovia Jozef Lilienthal a Žigmund Engel.
V medzivojnovom období počet židovského obyvateľstva
naďalej klesal (v roku 1926 bola zrušená aj židovská ľudová škola, kde učil Žigmund Stern, ktorého po odchode do
dôchodku vymenovali za čestného občana Varína) a koncom 30. rokov mala varínska komunita asi 80 príslušníkov.
Živili sa najmä obchodovaním a remeslami. Ich hospodárske postavenie bolo dobré. Vlastnili 4 obchody s miešaným
tovarom, 2 hostince (Viliam Eckstein, Ferdinand Engel) a 2
mäsiarstva. Vo Varíne pracovali dvaja židovskí lekári, jedným
z nich bol Dr. Karol Pollaček, ktorý bol obvodným a železničným lekárom do roku 1940, druhý bol Dr. Leopold Gross).
Pôsobil tu aj jeden advokát, Dr. Emil Klein.
V rokoch 1920, 1924 a 1926 boli členmi obecného zastupiteľstva aj členovia varínskej židovskej komunity, a to Žigmund Engel a Jozef Lilienthal, vo finančnej komisii pôsobili
v roku 1926 Herman Eckstein a Žigmund Engel.
V období ČSR bola založená pobočka sionistickej organizácie. V 30. rokoch založilo sionistické mládežnícke hnutie HAŠOMER HACAIR vo Varíne hachšaru, keď sa ústredné vedenie
spolku presťahovalo do Varína. Práve vo Varíne sa pripravovali na nový život zakladatelia prvého kibucu Šaar Hagolan
(aj druhého – Kfar Masaryk, a štvrtého v poradí – Hagoen).
V komunálnych voľbách v roku 1928 a 1938 získala Židovská
strana jeden mandát. Pri sčítaní ľudu v roku 1930 sa väčšina židov prihlásila k československej národnosti a 52 osôb
(38,8 %) k národnosti židovskej (v roku 1921 to bolo 82,
49,7%).
Obdobie holokaustu
Po vzniku vojnového slovenského štátu sa začali výrazné zásahy do občianskych a ľudských práv židovského obyvateľstva. Náboženská obec mala v tom čase spolu so židovskými
obyvateľmi okolitých dedín približne 140 členov. Na jej čele
stál v roku 1940 Dr. Karol Pollaček, v predstavenstve spolku
CHEVRA KADIŠA boli Viliam Weiner, Ignác Glückstal, Armin
Haas a Dávid Neumann. Napriek stálemu poklesu počtu čle-

nov bola náboženská obec aj naďalej aktívna. V roku 1940
mala asi 70 príslušníkov podliehajúcich okresnej pobočke
Ústredne Židov v Žiline. Od roku 1942 bol rabínom varínskych židov Jozef Blaustein, ktorý býval aj s rodinou (mal 4
deti) v dome, ktorý vlastnila náboženská obec spolu s rodinou bývalého rabína Mórica Schiffa.
V roku 1940, keď židov postupne vyraďovali z hospodárskeho života, židovské podniky boli zlikvidované alebo arizované. K zlikvidovaným patrili aj obchod s miešaným tovarom
vdovy Hermíny Engelovej, obchod so zeleninou a ovocím
Rozálie Kulkovej, krajčírska dielňa Alfréda Kulku, obchod
s textilom Bedricha Kulku a obchodovať s dobytkom nemohol ani Viliam Kulka. Ďalší obchodník s dobytkom Alexander
Neumann stratil aj svoju živnosť mäsiara a údenára. Zavreli
výrobňu sódovej vody a limonády Hermana Neumanna, obchod so strižným tovarom Mórica Feuerwerkera a „kramársky“ obchod Ferdinanda Donátha. O svoju živnosť obchodovať s vápnom prišla aj Regina Eichenbaumová a Herman
Schwarz už nemohol predávať hydinu. Arizácia sa nevyhla
ani firme Izidor Lilienthal a synovia, ktorá vlastnila obchod
s miešaným tovarom, alebo hostinec vdovy Elzy Ecksteinovej. Na jeseň 1941 odviedli niekoľko židov zbavených existenčných možností do pracovných stredísk na nútené práce.
Podľa súpisu bolo vo Varíne v roku 1942 registrovaných 56
židov, ich deportácie sa začali koncom marca 1942. Viacero
mladých mužov deportovali cez zberné stredisko v Žiline do
Osvienčimu alebo iných koncentračných táborov. Do žilinského zberného strediska miestni gardisti a žandári odvliekli
2. júna 1942 celé rodiny. Väčšinu z nich deportovali do oblasti Lublina v obsadenom Poľsku. Práceschopných mužov
do koncentračného tábora Majdanek, ženy, deti a starcov do
tábora smrti Sobibor.
Po prerušení deportácií v októbri 1942 zostali vo Varíne dve
židovské rodiny dočasne chránené výnimkami.
Po deportovaných prevzali ich majetok – poľnohospodársky
a domový majetok – dočasní správcovia, ktorí ich spravovali,
užívali, alebo ďalej prenajímali. Bol to majetok Reginy a Malvíny Eichenbaumových, Rozálie, Dávida a Hermana (zomrel
1942) Neumanovcov, Arpáda a Eleméra Lilienthalovcov,
vdovy Hermíny Engelovej, Žigmunda Engela, Viliama Weinera, Jozefa a Arpáda Lilienthalovcov (k majetku patril aj
obchod a kancelária), Emila Blumenfelda (2 byty a obchod),
Ferdinanda Donátha, Ignáca Glückstahla (k majetku patrila
tehelňa a dom), vdovy Ireny Grossovej, vdovy Leontíny Kulkovej (k majetku patril aj obchod), vdovy Rozálie Stráhovskej
(správca umožnil, aby v byte naďalej bývala jeho pôvodná
majiteľka) a v budove bývalej školy, ktorá bola majetkom
náboženskej obce, umiestnili sídlo Hlinkovej gardy a jej mládežníckej organizácie.

8

Varínčan

OBEC VARÍN INFORMUJE
Naša obec začala v jeseni minulého roka rekonštrukciu
ciest – miestnych komunikácií.
Boli vysúťažené a zároveň aj zrekonštruované dve
miestne komunikácie.
1. Miestna komunikácia Kamence – časť II. Varín –
ulica Andreja Hlinku.
Táto miestna komunikácia bola vyhotovená dlažbou
„HAKA“ hr. 80 mm s lôžkom z kameniva hr. 30 mm
v zmysle platných noriem, predpisov a technických
príručiek PREMAC. Navrhovaná konštrukcia vyhovuje
predpokladanému dopravnému zaťaženiu pre riešenú
kategóriu komunikácie miestna obslužná.
Keď poslanci OZ uznesením č. 70/2014 schválili aj
vyhotovenie príjazdových chodníkov k nehnuteľnostiam
p. Zimena a p. Bugáňa, ulica Andreja Hlinku sa doriešila
a robila ako jeden celok.
Preinvestovaná hodnota danej komunikácie:
nosná komunikácia ....67.950,- €
prístupový chodník .....17.764,39 €
2. príst. chodník ............17.545,21 €
Celá rekonštrukcia ulice A. Hlinku v hodnote 103 259,60 €
bola realizovaná z vlastných ušetrených finančných
prostriedkov Obce Varín.

zábery sú z ulice A. Hlinku
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OBEC VARÍN INFORMUJE
2. Rekonštrukcia ulíc Fatranská, O. Mezsárosa a A.
Trizuljaka.
Je to jeden z najdlhších a najvyťaženejších úsekov
v obci, pretože tvorí spojnicu od ATC Varín až po Kostol
Najsvätejšej Trojice. V mnohých miestach je prepadnutý
po kanalizácii a jednotlivých prípojkách k rodinným
domom, preto sa právom rozhodlo, že to budú tieto
cesty, ktoré sa budú rekonštruovať.
Povrch komunikácie je prevedený ako živičný,
vyspravený k jestvujúcim kanalizačným zberačom
a šachtám. Nakoľko uvedená komunikácia bola miestami
prepadnutá 25 –30 cm, bola robená na viackrát.
Preinvestované:
29 937,60 € – podrovnávka z kameniva obaľovaného as-

faltom hr. 0 – 15 cm plus geodetické zameranie vozovky
kvôli odtokom vody z uvedenej komunikácie.
105 779, – € frézovanie asfaltového povrchu,
spojovací
postrek,
asfaltová
zmes,
výšková úprava šupatiek a kanalizačných odvodov.
Celkové preinvestované náklady na rekonštrukcii uvedených miestnych komunikácií predstavujú 135 716,60 €
a boli uhradené z vlastných finančných zdrojov obce.
Prajeme si, aby zrekonštruované komunikácie dobre
slúžili našim spoluobčanom. Aby k ulici A. Bernoláka,
Krivánskej, Októbrovej, Školskej, A. Hlinku a Fatranskej
pribudli postupne i ďalšie.

Ulica Fatranská

Ulica Fatranská

Ulica O. Meszárosa

Ulica Fatranská

Ulica A. Trizuljaka

Ulica Májová
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RYBÁRSKE OKIENKO
Lieň sliznatý

Lieň sliznatý je síce nepôvodný druh v našich vodách, no
napriek tomu je u nás rybou široko rozšírenou. Je to kvôli
jeho prispôsobivosti a nenáročnosti. Zvyčajne dorastá do
dĺžky okolo 50 cm a hmotnosti okolo 3 kg. Výnimočne
môžeme uloviť aj liene väčšie než 60 cm. O lieňoch je
známe, že rastú veľmi pomaly a to aj v prostredí bohatom
na potravu.
Lieň sliznatý je nenáročný na obsah kyslíka vo vode.
S obľubou vyhľadáva úseky so slabým tokom, bahnitým
dnom a preferuje plytké vody. Cíti sa v bezpečí medzi
hustým porastom, tým pádom sa stáva často obeťou
útoku šťuky. No má proti nej účinnú zbraň a tou je jeho
nenápadnosť a spôsob života, kedy mnoho času trávi
zahrabaný v bahne. Lieň vtedy upadá do akejsi letargie,
takto trávi letné horúčavy a prežíva zimu.
Zvyčajne sa živý s menšími živočíchmi, taktiež konzumuje
aj mladé výhonky rastlín a vo vode žijúce riasy. Je možné
ho oklamať aj na červy a väčšie liene sú zvyčajne ulovené
kukuricu, boiles, či pelety. S prirodzenej potravy lieň
sliznatý preferuje larvy pakomára, ktoré doslova zbožňuje.
Je to extrémne plachá ryba, ktorá žije samotársky alebo
v malých skupinkách. Má rad svoje stanovištia, ktoré
neopúšťa ak nemusí. Lieň má malé oči, a teda slabší zrak,

no chuťové orgány ma vysoko rozvinuté.
Telo lieňa je výnimočne klzké a sliznaté (v minulosti ho
ľud nazýval aj rybím doktorom, vysvetľovali to tým, že
choré ryby sa treli o telá lieňov a tak sa vyliečili). Taktiež
ako „liek” bol lieň sliznatý obľúbený medzi ľuďmi na
širokú škálu problémov a chorôb.
V poslednej dobe sa lieň stáva v našich vodách
vzácnosťou. Každý úlovok lieňa by sa mal preto vrátiť späť
do revíru. S tým súvisí aj jeho povýšenie na hospodársky
cennú rybu. Sliz na jeho tele má pre neho mimoriadny
význam, chráni ho pred parazitmi a takto môže ľahšie
prenikať pomedzi rôzne prekážky vo vode. Je pre neho
teda životne dôležitý a preto by mal každý rybár s lieňom
zaobchádzať šetrne, doporučujeme rybu ani nevyberať
z vody pri odkvačovaní.
Pohlavie je u lieňa sliznatého ľahko rozpoznateľné, samci
majú výrazne dlhšie brušné plutvy, ktoré siahajú až po
análny otvor alebo až za neho. V dobe trenia majú ešte
samci drobnú treciu vyrážku. Samica ukladá ikry na
vodné rastlinstvo a neres prebieha v období od medzi
májom a júlom.
Latinský názov: Tinca tinca
Lovná miera: 25 cm
Doba hájenia: 15. 3. – 31. 5.
Pár tipov ako úspešne uloviť lieňa:
- berie od prvého oteplenie v máji, no cez veľké horúčavy
je neaktívny
- tak ako väčšina rýb aj lieň sliznatý má najväčšiu aktivitu
skoro ráno a neskoro večer, na začiatku a konci sezóny je
aktívny aj počas dňa
- pri love sa správame veľmi opatrne, neopatrný príchod
k vode, či časté prehadzovanie môžu spôsobiť, že lieňa
neulovíme
- potravu hľadá najmä pri brehoch, dokonca zvyčajne
na presne rovnakých miestach, nahadzovať k brehu, či
k vodnému porastu sa preto vyplatí!

ZBER SLADKOSTÍ A ŠKOLSKÝM POMÔCOK POČAS ADVENTU
a podporili sme aj niektoré sociálne
slabé rodiny vo Varíne. Priblížim Vám
aspoň niektoré odpovede, ktoré sme
dostali:
„...úprimné poďakovanie za pomoc,
ktorú ste nám poskytli v čase, ktorý
spája ľudí, otvára srdcia pre pomoc
zraniteľným bytostiam, v období
Vianoc. Naše prekvapenie pri preberaní
balíka s darčekmi pre deti bolo plné
vnútorného šťastia a viery v dobro ľudí,
ktoré ešte stále nezahynulo. Veľmi si
vážime Vašu pomoc, slová sú niekedy
veľmi chabým nástrojom na vyslovenie
pocitov, tie sú najčitateľnejšie v očiach
obdarovaných detí...“

Od novembra do decembra prebiehal
zber sladkostí a školských pomôcok
pre deti z krízových centier. Akciu
sme robili v spolupráci s misijným
klubom vo Varíne už druhý rok. Aj
tento rok sa ukázalo, že ľudia vo
Varíne majú dobré srdcia a dokážu
myslieť aj na druhých. Deti do školy,

na detské sväté omše, ale aj ostatní
Varínčania poprinášali do misijného
klubu toľko vecí, že sme mohli poslať
balíky do Centra sociálnych služieb
ANIMA v Liptovskom Mikuláši, do
Útulku vo Svite, do krízového centra
Čakanka v Považskej Bystrici, do
Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach

„...požehnané vianočné sviatky zo
srdca prajú deti s mamičkami z Útulku
vo Svite, ktoré srdečne ďakujú deťom
z Varína za sladkosti...“

Všetkým, ktorí nezabudli na to, že
Vianoce sú o láske a dobrote zo srdca
ďakujeme.

Varínčan
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR VARÍN
Nepríjemné pády sú častým a závažným zdravotným
problémom a s príchodom zimy je riziko ešte vyššie.
Keďže pád je výsledkom súhry viacerých okolností
a rizikových faktorov, nevyhne sa im takmer žiadny
jedinec - či už v detstve, alebo v staršom veku. Žiaľ,
s narastajúcim vekom dochádza častejšie k pádom, preto
čím je človek starší, tým sa riziko pádu zvyšuje. Vonkajšie
príčiny pádov sú spojené s prudkými a neočakávanými
zmenami polohy ťažiska, napríklad nerovná podlaha,
nevhodná obuv či nedostatočné osvetlenie okolia

kombinované so zhoršením ostrosti zraku. Rizikom
pošmyknutia a pádu sú aj kĺzajúce koberce, mokrá
podlaha, námraza či sneh, nevhodná obuv, zodratá guma
na paličke či státie na jednej končatine a chôdza po úzkom
chodníku. Najvážnejším dôsledkom pádov je široká
škála poranení, počnúc menej závažnými odreninami
kože, pomliaždením svalov až po imobilizačný syndróm
so zaľahnutím na lôžko. Pády sú piatou najčastejšou
príčinou smrti starých ľudí. K najvážnejším dôsledkom
pádu patria zlomeniny.

!!! Dobré rady !!!
Zvýšiť ostražitosť pri chôdzi.
Preferovať chôdzu po rovine, vyhýbať sa
hrboľatému a nerovnému terénu.
Pri chôdzi po schodoch sa držať zábradlia.
Vyvarovať sa chôdzi po klzkých povrchoch.
Ak je to potrebné, používať paličku, barlu či
protišmykové nálepky.
Nosiť obuv s protišmykovou podrážkou.
Zabezpečiť dostatočné osvetlenie rizikových
miest – schodov, kúpeľne...
Z bytu odstrániť prekážky, voľne ležiace
predmety na podlahe, neupevnené koberce.
V kúpeľni si zabezpečiť protišmykové rohožky
a držadlá na bok vane a sprchu.
Denné cvičenie zlepšuje pocit istoty udržania
rovnováhy a posilňuje svalstvo.
Vyhýbať sa športom, ktoré riziko pádu
zvyšujú. Vyhýbať sa noseniu ťažkých
predmetov a nakláňaniu sa s nimi. Pri potrebe
niečo zdvihnúť zo zeme je vhodnejšie radšej
pokrčiť nohy v kolenách a chrbticu držať
vzpriamenú.
Vyhýbať sa nadmernému užívaniu uspávacích
prostriedkov a alkoholu.

Pozor na padajúci sneh
a cencúle zo striech!!!
Silné sneženie robí vrásky predovšetkým majiteľom
objektov s plochou strechou. Príchodom oteplenia, sa
stávajú nebezpečnými aj šikmé strechy, predovšetkým
tie plechové.
Ak sa vytvoria na streche alebo odkvape cencúle, vlastník,
správca alebo užívateľ takejto nehnuteľnosti je povinný
vykonať opatrenia, aby cencúle a snehová pokrývka zo
strechy neohrozili život alebo zdravie ľudí.
„Plech sa dokáže rýchlo zohriať a naraz sa uvoľnia veľké
kusy snehu a ľadu. Tie môžu vážiť 500 až 1 000 kilogramov.“
Netreba však zbytočne riskovať, pretože ak odtrhnutá
masa snehu, cencúľ niekoho zraní zodpovedný je majiteľ
nehnuteľnosti.

JUBILANT RUDKO
Dňa 2. januára 2015 sa dožil krásneho
životného jubilea náš dlhoročný člen p.
Rudolf Cvacho. Ujo Rudko patrí medzi
najaktívnejších členov. Aj napriek
vysokému veku je vždy dobre naladený
a ochotný zúčastniť sa na každej akcii.
S radosťou nám odovzdáva svoje
skúsenosti, ktoré získal v zbore, do ktorého
vstúpil v roku 1969. S úctou nosí našu
vlajku. Touto cestou DHZ Varín ďakuje
ujovi Rudkovi za doterajšiu príkladnú
prácu. Zo srdca mu blahoželáme a želáme
do ďalších rokov veľa zdravíčka a sily.
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Informatická súťaž iBobor
V novembri 2014 sa naša škola zapojila do súťaže iBobor.
Je to informatická súťaž a jej hlavným cieľom je podporiť
záujem žiakov o IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom
a kreatívnejšom používaní technológií pri učení sa.
Žiaci riešia v stanovenom čase on – line súťažný test
s logickými úlohami s rôznou náročnosťou. Súťaž je
určená pre žiakov 3. až 9. ročníka ZŠ. Spolu sa prihlásilo
151 žiakov. Súťažilo sa v troch kategóriách: Bobríci 3. -4.
ročník, Benjamíni 5. -7. ročník a Kadeti 8. -9. ročník.
Najúspešnejší žiaci, ktorí za svoju šikovnosť získali
diplomom: Vanessa Porubčanská (4.A), Lívia Androvičová
(4.B), Ondrej Blaško (4.A), Marek Bugáň (4.A), Martin
digaňa (7.A), Martina Androvičová (7.A), Aneta Bolčeková
(7.A), Juraj Androvič (7.A), Marek Gacho (7.A), Petra
Cáderová (6.B), Natália Halečková (7.A), Eva Halúsková
(9.A), Lukáš Chobot, (9. B), Natália Porubčanská, (9. B),
Matej Šutý (9. B), Marek Švec (9. B), Simona Zavoďančíková
(9. B), Jakub Kapitulčin (9. A), Ivan Okruhlica (8. B), Radka
Jedličáková (9. B), Ondrej Prieložný (8. A), Martin Bajaník
(8. A), Ľubomír Cabadaj (9. A), Adela Prekopová (8. B),
Martin Samec (8. B), Andrej Trnka (9. B), Denisa Vráblová
(9. B), Andrej Gacho (9. B), Patrik Krasnec (9. B), Daniel
Vrábel (9. B), Natália Zelenayová (9. A), Lucia Matejčíková
(9. A), Simona Hrušková (8. B), Veronika Kubičková (9. B),

Tomáš Williger (8. B), Vanesa Kulmanová (8. B), Lukáš
Málik (8. B), Michaela Dikošová (8. A), Matej Novosad (8.
B), Karin Pražencová (8. B), Lenka Salatová (8. B), Katarína
Cáderová (9. A), Izabela Cvachová (9. A), Erik Dančo (8. A),
Klaudia Synáková (8. A), Tatiana Trnková (8. A), Benjamín
Vrábeľ (8. B).
Všetkým srdečne blahoželáme!

ZRUČNOSTI PRE ÚSPECH
Dňa 19. novembra 2014 sa naši traja žiaci deviateho
ročníka Lukáš Cvacho, Bohuš Androvič a Rastislav Trnka
(9.B) zúčastnili Dňa otvorených dielní v rámci projektu
Zručnosti pre úspech. Odbornú technickú súťaž pripravila
Dopravná akadémia v Žiline vo svojom stredisku
odbornej praxe. Zábavnou a súťažnou formou sa
otestovali v zábavnom kvíze a logickej hre „Cuts“ a svoje
manuálne zručnosti si vyskúšali pri montáži a demontáži
obalu prevodovky, pri výmene pneumatiky, v slalome
s pneumatikou, v rezaní dreva, pri montáži a demontáži
skrutkových spojov a pomocou airbrush pištolí maľovali
osobný automobil. Škola za účasť získala účastnícky list.

Varínčan
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V čase, kedy nám zima ešte stále ukazuje svoju silu,
prebehol v dňoch 21. januára a 22. januára v priestoroch
našej varínskej školy zápis detí do prvého ročníka. Zápisu
sa zúčastnilo spolu s rodičmi 55 detí (25 dievčat a 30
chlapcov), pričom všetky deti navštevujú predškolskú
triedu v materskej škole. Pri zápise deti ukázali svoje
vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na zhodnotenie
školskej spôsobilosti pri nástupe na povinnú školskú
dochádzku. Povinná školská dochádzka je desaťročná a sa
týka všetkých detí, ktoré k 1. septembru kalendárneho
roka dosiahli vek 6 rokov. Od plnenia PŠD nemožno
nikoho oslobodiť, ani zdravotne znevýhodnené deti,
ktoré sa môžu javiť ako nevzdelávateľné. Zdravotný
stav dieťaťa a spôsobilosť na nástup na plnenie PŠD
posudzujú u takýchto detí lekár a psychológ. Títo sú
kompetentní rozhodnúť o možnostiach vzdelávania
detí so zdravotným znevýhodnením a určiť ich prípadné
špeciálne výchovno – vzdelávacie potreby.
Čo by mal vedieť prvák
REČ: Dieťa pripravené na školu by malo mať dostatočnú
slovnú zásobu a hovoriť čisto a zrozumiteľne. Malo by
poznať: svoje celé meno, adresu, členov rodiny, dni
v týždni, ročné obdobia (prípadne aj mesiace v roku),
základné farby, geometrické tvary, pomenovať bežné
zvieratá, rastliny, časti tela. V čom má veľa detí problémy,
je rozvinutá sluchová analýza: budúci školák by mal
vedieť povedať, aké písmeno je na začiatku slova, aké na
konci, prípadne aj vytlieskať slabiky a hlásky.
SOCIÁLNA ZRELOSŤ: Dieťa zrelé do školy sa nehanbí
nadviazať kontakt s inými deťmi alebo dospelými. Vie
sa samé prezuť, obliecť, umyť, chodí na toaletu. Nerobí
mu problém ostať chvíľu bez rodiča. Pri príchode vie
pozdraviť, pri stolovaní sa nerozptyľuje hraním alebo
rozprávaním, vie si po sebe upratať hračky a nemá
problém hračky požičať. Vie sa sústrediť na jednu činnosť

aspoň 20 minút a vie ju aj dokončiť. Vie rozoznať hru
od povinnosti, vie spolupracovať. Dieťa by nemalo mať
problémy povedať svoje želania, prípadne starosti, ktoré
ho trápia.
JEMNÁ MOTORIKA: Takmer hotový školák by mal
vedieť správne držať písacie potreby, napodobiť tvary
písma, geometrické tvary, a nakresliť kompletnú postavu
človeka ( s hlavou, krkom, rukami, nohami, a bruchom).
Mal by vedieť kresliť čiary, vlnovky, osmičky. Vyfarbiť
obrázky, strihať, modelovať, navliekať korálky.
HRUBÁ MOTORIKA: Dieťa by nemalo mať problém ani
s hrubou motorikou: vie skákať (aj na jednej nohe), behať,
preliezať, chytať a hádzať loptu, skákať cez švihadlo, robiť
kotrmelce.
ORIENTÁCIA: Dieťa pripravené na vstup do školy vie
povedať, kde je vpravo, kde vľavo, a kde hore, dole,
ponad, popod, cez. Nezablúdi v mieste svojho bydliska,
pozná pravú a ľavú ruku. Vie sa orientovať aj v čase (dnes,
včera, zajtra, ráno, obed, večer, bude, bolo). Rozozná
základné farby a geometrické tvary.
POČÍTANIE: 6-ročné dieťa by malo vedieť počítať do
desať, poznať číslice od jedna do desať a vedieť ich
priradiť k počtu. Rovnako by malo vedieť priradiť počet
predmetov k číslu, rozlúštiť ľahké matematické hádanky.
Vie rozlišovať čo je viac, čo menej, veľa, málo, trochu.
CHCE SA UČIŤ: V neposlednom rade by sa malo dieťa
pripravené na vstup do školy rado učiť: chce vedieť
viac, pýta sa rodičov na jednotlivé písmená, zaujíma sa
o základné počty. Má v zásobe neustálu paľbu otázok
typu: prečo? Rado dostáva nové úlohy a rieši ich, a vydrží
ich riešiť až do konca? Potom je na školu pripravené.
kj
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Beseda pre druhákov
28. januára 2015 sa v škole uskutočnila zaujímavá
beseda pre druhákov s pani doktorkou MUDr. Katarínou
Murajdovou o ochrane zdravia.
Druhákov pútavé rozprávanie pani doktorky zaujalo,
doplnili si vedomosti o ľudskom tele v súlade s učivom
prírodovedy. Naučili sa, ako sa správne starať o svoje
zdravie v zimnom období, ako bojovať proti vírusom, čo
robiť v prípade ochorenia. Ďakujeme pani doktorke, že si
v svojom náročnom pracovnom vyťažení našla čas i pre
našich žiakov.

OPÄŤ SME SA ZABÁVALI A POMÁHALI...
Aj tento rok sa na Štefana konala vo Varíne pod záštitou
Obce Varín dobročinná akcia Štefanská veselica 2014.
Podujatie sa nieslo v duchu dobrej zábavy, kde hlavnou
myšlienkou bolo finančne pomôcť chorému chlapcovi,
ktorý to nemá v živote ľahké.
Počas zábavného večera bolo možné prispievať buď
finančnou hotovosťou, alebo zakúpením lístkov do
tomboly, ktorá bola veľmi bohatá, za čo ďakujeme
všetkým sponzorom.
Vďaka zabávajúcim sa, sponzorom a dobrovoľným
darcom sa podarilo vyzbierať sumu 460,- €. Celá suma
bola odovzdaná 12. 1. 2015 mamine malého Alexíka,
ktorá sa veľmi potešila a poďakovala všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na tomto dare.
Aj my ešte raz ďakujeme hlavne všetkým zúčastneným,
Obci Varín, sponzorom aj darcom, ktorí dodatočne
finančne prispeli a tým navýšili výslednú sumu.
Tešíme sa na stretnutie o rok, kde sa opäť MY zabavíme,
ale hlavne INÝM pomôžeme.

Varínčan
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TAJNIČKA
◆ KUPÓN č. 2 ◆ KUPÓN č. 2 ◆ KUPÓN č. 2 ◆
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ŠKOLSKÝ TÍM – COCA-COLA CUP
ZŠ s MŠ Ondreja Štefku sa zaregistrovala do celoslovenského futbalového turnaja s názvom Coca-Cola Cup a pri
tejto príležitosti vytvorila tím žiakov 9. a 8. ročníka, ktorí by nás mohli na turnaji reprezentovať. Coca-Cola Cup je
postupová súťaž, v ktorej hrajú veľmi kvalitné futbalové družstvá z celého Slovenska. Nášmu tímu sa zatiaľ podarilo
dosiahnuť výborný výsledok, pretože postúpili už do 2. kola súťaže. Hráči museli najprv zdolať v kvalifikačnom zápase
ZŠ Gbeľany, čo sa im podarilo v pomere 3:2, čím si zabezpečili postup do 1. kola súťaže, v ktorom si hráči merali sily
s tromi ďalšími školami. Výsledky 1. kola:
ZŠ s MŠ Ondreja Štefku – Spojená škola Belá ( 1:1)
ZŠ s MŠ Ondreja Štefku – ZŠ Zázrivá (7:2)
ZŠ s MŠ Ondreja Štefku – ZŠ s MŠ Adama Františka Kollára (2:1)
Futbalisti si jednou remízou a dvoma výhrami vyslúžili 1. miesto, čím si zaručili postup do už spomínaného 2. kola
súťaže, ktoré sa uskutoční až po zimnej prestávke. Na náš tím sa už teraz chystajú vynikajúce tímy, ako sú: ZŠ s MŠ
Hurbanova, ZŠ Horná Štubňa, ZŠ Lipová (Rajec).
Zápasy s vyššie uvedenými družstvami budú pre náš tím veľmi náročné, ale veríme, že futbalisti nechajú na ihrisku
nielen svoje futbalové majstrovstvo, ale aj dušu a srdce a opäť sa im podarí zvíťaziť. Držme im palce!
Zoznam žiakov tímu Coca-Cola Cup:
1. Bohuš Androvič (9.B)
2. Andrej Gacho (9.B)
3. Matej Šutý (9.B)
4. Lukáš Chobot (9.B)
5. Michal Jakubčík (9.A)
6. Jakub Kapitulčin (9.A)
7. Lukáš Michalčík (9.A)
8. Matúš Cvacho (9.A)
9. Matej Ripel (9.A)
10. Bejmín Vrábeľ (8.B)
11. Rafael Chovanec (8.B)
12. Michal Matejčík (8.B)
13. Erik Dančo (8.A)
14. Ondrej Prieložný (8.A)
15. Michal Kolibáč (8.A)
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