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Na oslave MDD bolo dobre a veselo...

foto: Ľubomír Sečkár

Číslo bezplatne

Jún 2013
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Mama...

Spoločenská rubrika

Sĺz nekonečné potoky,
starostí vyše hlavy,
obáv tak veľkých,
láska nevídaná.

(poskytuje obecný úrad z údajov v evidencii obyvateľstva)

Narodili sa:
Zuzana Paučinová 26.04.2013
Adela Cíbiková
26.04.2013
Ema Gjerová
01.05.2013
Lucia Krasulová
10.05.2013
Miroslav Stehlík
23.05.2013
Peter Staňo
29.5.2013
Linda Mikolajová
31.5.2013
Lucas Chobot
2.6.2013
„Buďte šťastné, deti! Najkrajšie kvety zeme!

Prívetivosť sama o sebe,
milota akú nepoznáme,
pohľad tak krásny,
úsmev najsmiešnejší.
Srdce ako vesmír,
dlane ako vankúš,
pery ako hodváb
a oči ako studňa čírej vody.

Manželstvo uzatvorili:
Ing. Marián Androvič a Ing. Zuzana Vícenová 27.04.2013
Milan Pallo a Ing. Marcela Matušková 23.05.2013
Ján Dávidík a Alžbeta Martinková 8.6.2013

Slovo ako vetrík v páľave,
obetavosť hrdinu,
slepota našich pádov
a radosť našich povstaní.

„Nech radosť Vášho svadobného dňa
nikdy nepatrí minulosti!“

Naši jubilanti:

Pochopenie bez výhrad,
ochrana bez podmienok,
sila akú má len láska.
Odhodlanie všetko preklenúť,
a chuť priblížiť nám nebo.
To všetko zliate v jedno,
je tvoja mama...

V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:

K.F.T.

Novosadová Eva
Cvachová Magdaléna
Gábor Vojtech
Šimlíková Kristína
Rendeková Mária
Kapasný Adam
Šimlíková Anna
Milová Mária
Sireková Blanka
Brežný Anton
Stehlíková Mária
Franeková Amália

90
85
85
80
80
75
75
88
87
87
84
82

Vráblová Magdaléna
Ševčíková Pavlína
Tomašovská Margita
Púčik Jozef
Mestický Ladislav
Janíková Mária
Haluška Pavol
Chabada Milan
Muráňová Helena
MUDr. Staníková Edita
Ing. Prekopová Eva

79
79
79
78
77
76
76
73
72
72
71

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:
Život nám dáva všetku tú krásu,
dni plné radosti, šťastia a jasu,
nech čaše sú plné práve v tento deň,
keď k tvojmu sviatku želať ti smiem...

Odišli do večnosti:
Mária Kútniková
Ľudmila Cvachová
Štefan Chrapčík
Jozef Macák
Emília Trojanová
Eva Panáčková
Paulína Macangová

* 22.09.1953
* 20.09.1959
* 31.03.1927
* 14.03.1932
* 15.08.2013
* 21.10.1942
* 12.5.1945

† 26.05.2013
† 26.05.2013
† 28.05.2013
† 30.05.2013
† 02.06.2013
† 08.06.2013
† 09.06.2013

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Dejiny hasičského zboru

V rokoch 1947-48 varínski hasiči zasahovali pri viacerých požiaroch, a to
v Gbeľanoch, kde zhoreli tri rodinné domy. Vo Varínskej Vápenke sa požiar vďaka pohotovému zákroku rýchlo uhasil. Napokon vznikol požiar
v obci Belá, kde zhorelo osem obytných domov. V roku 1948 sa udeľovali hasičom odmeny za zásluhy. Na tento účel bolo venované 6000 Kčs.
V júni roku 1949 hasičský zbor Banská Bystrica poslal varínskym hasičom
pamätný – jubilejný odznak. V tom istom roku sa zbor zúčastnil pri krste
striekačky a práporu v súkenke Žilina, na tejto slávnosti bolo prítomných
10 našich hasičov. Dňa 26 júla 1949 zbor prevzal novú sušiareň hadíc,
ktorá bola zhotovená pri Englovci na Hrnčiarskej ulici. 26. októbra 1949
varínski hasiči boli pomáhať lokalizovať požiar v Strečne, tento sa hasil
dva dni. Veľmi významným momentom v živote varínskych hasičov bol
23 október 1949, keď všetci členovia zboru dobrovoľne vstúpili do Zväzu
československo – sovietskeho priateľstva, čím prejavili veľkú úctu, priateľstvo a vďaku Sovietskemu Zväzu. Na príkaz OHJ v Žiline bola zostavená
úderná jednotka. Táto jednotka podliehala pod velenie OHJ v Žiline. Na
členskej schôdzi dňa 26. januára bol zvolený za veliteľa Anton Toráň, ktorý
vystriedal Ondreja Kucíka. Členská schôdza poďakovala Ondrejovi Kucíkovi za jeho dobrú prácu, za vedenie hasičského zboru v prísnej vojenskej
disciplíne a predovšetkým za rozšírenie členskej základne. Na počesť IX.
zjazdu KSČ členovia zboru odpracovali 240 brigádnických hodín. V tomto
období si náš zbor obľúbil okresný náčelník veliteľa Sachmerd, ktorý častými návštevami, prednáškami technického rázu našich hasičov zaškoľoval.
V tomto období odkúpili hasiči hudobné nástroje z Liskovej. 22 nástrojov
za 45 000 Kčs prevzal František Lopušan, ktorý bol v tom čase kapelníkom.
Nástroje dali do poriadku (zladili) v Trenčíne, čím ich hodnota vzrástla na
64 122 Kčs. MNV vo Varíne prispel na tento cieľ 26 000 Kčs a zvyšujúca
suma bola uhradená pôžičkou, ktorú zaručilo veliteľstvo.

Salát, Pavol Akantis, Michal Hrivo, František Pavlíček, Pavol Peťko, Alexander Zimen, Jozef Zimen, Ján Novosad, Eduard Haluška. II. družstvo:
František Kubík, Anton Zimen, Ján Cvacho, Anton Šimlík, Vladimír Akantis, Ján Akantis, František Pavlíček ml., Anton Lopušan, Štefan Gajdošík. III.
družstvo: Ondrej Kucík, Rudolf Zbyňovský, Jozef Hanus, Eduard Androvič, Anton Salát, Koloman Lopušan, Rudolf Remenár, František Lopušan
a Štefan Akantis. IV družstvo: Elena Toráňová, Jozefa Andrisíková, Elena
Kořínková, Antónia Androvičová, Klára Crková, Paulína Kyselová, Anna
Salátová, Antónia Janušová a Mária Hullová. Dňa 11 marca 1951 boli odmenení požiarnici údernej jednotky bronzovými odznakmi, ktoré dostali za
úspešné zvládnutie pohotovostného cvičenia úderných jednotiek. Členská
schôdza dňa 27. apríla 1952 zvolila nový výbor, ktorý pozostával z týchto
požiarnikov: predseda: Martin Kapasný, veliteľ: Anton Toráň, tajomník:
Karol Haluška, pokladník: Gustáv Ďurčanský, kultúrny referent: Ondrej
Kucík, referent preventívnej ochrany: Eduard Salát, referent zdravotníctva:
František Pavlíček st., samaritán: Pavol Peťko, referent dorastu: Rudolf
Zbyňovský, referent žien: Elena Toráňová, revízori: Alojz Hanus, Eduard
Salát, Alexander Zimen. Na tejto schôdzi boli zvolení delegáti na okresnú
konferenciu v Žiline. Boli to Pavol Akantis, Alexander Zimen. V priebehu
roku sa zbor zúčastnil prvomájových osláv, previedli sa dve poplachové
cvičenia, a to v Drevoimpregne a na Kačiakovej píle. Na skúškach sa previedli skúšky penovými hasiacimi prístrojmi tak, aby každý z požiarnikov
ovládal manipuláciu s uvedenými prístrojmi pri požiari.

Nové smernice

13. januára 1951 podľa nových smerníc boli dobrovoľné hasičské zbory
premenované na Požiarne zbory. Uvedené premenovanie sa uskutočnilo
aj vo Varíne. Pri tejto príležitosti bol zvolený aj nový výbor a boli zriadené
súťažné družstvá, ktoré boli samozrejme aj družstvami pohotovostnými.
Veliteľom bol Anton Toráň a zástupcom Ján Chudík. I. družstvo: Eduard

Fotografia z cvičenia pri drevoimpregne

Katarína Ondrušová

Zo spomienok hasičského zboru rok 1990

Hneď po prvom vzkriesení po Nežnej revolúcii sa predsedovia hasičských
zborov Varín, Krasňany, Gbeľany a Nededza dohodli, že ako prví v Žilinskom okrese usporiadajú oslavy patróna hasičov sv. Floriána na námestí
vo Varíne, ktoré zároveň nesie jeho meno.
Po rozhovore s p. farárom Šurábom, ktorý súhlasil s našou myšlienkou, sme
začali s prípravami. Prvým problémom bolo postavenie tribúny, na ktorej
sa mala sv. omša konať. Keďže v tom čase obecný úrad nemal tribúnu,
museli sme ju postaviť z našich zdrojov. Pomoc nám poskytol každý, kto
nám požičal lešenárske rúrky, stavebné dielce alebo iný materiál. Nakoniec
sme tribúnu obložili briezkami ako je to vidno na fotografii.
Počasie bolo nádherné, námestie plné ľudí z Varína, Krasňan, Gbelian
a Nededze, nakoľko to bola jediná sv. omša vo farnosti. Na tejto sv. omši
sa zúčastnili hasiči z okrsku č.9 a to Varín, Nezbudská Lúčka, Krasňany,
Gbeľany, Nededza, Teplička, Dolná Tižina a Stráža. Celkom 130 členov
hasičských zborov. Od tohto roku sa oslavy sv. Floriána slávia na námestí
každý rok. Výnimkou sú len dni, keď je nepriaznivé počasie. Vtedy sa sv.
omša koná vo farskom kostole.
Týmto našim príhovorom sme chceli priblížiť začiatky cirkevných osláv,

ktoré v tej dobe už neboli zakázané.
Prosme nášho patróna sv. Floriána, aby ochraňoval našu farnosť od požiarov a všetkých pohrôm.
Za hasičov z Varína Fogada Štefan.
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Stretnutie „Hrnčiarov“
Dňa 25. mája 2013 o 16. 00 hod. sa v Penzióne u Pučka uskutočnilo stretnutie obyvateľov Hrnčiarskej ulice vo Varíne. Miestnosť
bola elegantne pripravená, nad očakávanie všetkých prítomných.
Stretnutie otvoril a prítomných privítal Alexander Panáček, ktorý
ich oboznámil s programom a vysvetlil, že stretnutie by sa malo
viesť v spomienkach na mladé časy prežité na tejto ulici. Podotkol,
že je všetkým ľúto, že viacerí občania tejto ulice už nie sú medzi
nami, nakoľko opustili tento svet v mladom veku. Spomenul len
niektorých ako bratia Jozef a Štefan Bokovci, Štefanova manželka
Gitka, Ing. Vlado Haluška, Peter a Pavol Bokovci, Vilo Sýkora, Laco
Salát spod vršku, bratia Vlado a Rudo Kapasný, bratia Miroslav
a Pavol Gáborovci, bratia Július a Jozef Zbyňovský, Ivan Androvič, Rudo Horecký, Emil Uhliarik. Všetkých prítomných požiadal,
aby si uctili pamiatku týchto zosnulých minútou ticha. Najstaršou
účastníčkou stretnutia bola pani Helena
Boková a medzi prítomnými zo starších
občanov bola ešte Gitka Salátová, Mariška
Kokosíková, Gitka Hoštáková, Milan Salát
s manželkou, Matilda Uhliariková a Štefka
Kyselová. Bolo podotknuté, že z Hrnčiarskej ulice po oslobodení pochádzalo najviac
richtárov – Jozef Chladnuch, Ján Chudík,
František Kysela, Emil Cvacho, Miroslav
Gábor, Ivan Androvič. Prítomných privítala
aj bývalá predsedníčka Matice slovenskej
Milka Cvachová rod. Boková, ktorá všetkým popriala príjemné posedenie, dobrú
zábavu a aby sa tento večierok niesol podľa
motta, ktoré bolo na pozvánke: „Deti, mládež, susedia, teta, ujo, ujčiná, to bola naša
Hrnčiarska rodina.“
Medzi staršími bývalými občanmi bol
prítomný aj Dr. Michal Kapasný a Milka
Beniačová, rod. Zbyňovská, ktorí spolu

Pozvánka
Turzovka - Púť 8

ŽIVČÁK

zaspievali pieseň Najkrajší kút v šírom poli je moja rodná zem. Po
tejto piesni pán Kapasný ešte zaspieval v latinčine pieseň Mama, za
doprovodu Igora Cvachu, ktorý hral na elektronické varhany. Po
slávnostnom úvode bola podaná večera s aperitívom. Všetky dobré
gazdinky ešte prítomných pohostili dobrými zákuskami a koláčikmi
a Paľo Boka prispel plnými misami korbáčikov. Program pokračoval v družnej besede, ľudia sa dobre zabávali a všetci sa zapojili
do spievania. Usporiadateľov trošku zamrzelo, že najstarší občan
Hrnčiarskej ulice Jozef Kianica, ktorý má 95 rokov a jeho sestra
Marienka Kianicová, 88 ročná, sa nezúčastnili i keď účasť potvrdili.
Zo stretnutia si všetci odniesli dobrý pocit, pospomínali si na staré
časy a podotkli, že by bolo dobré takéto stretnutie zopakovať.
A.P.

Termín:

24.06. 2013 Pondelok
29.07. 2013 Pondelok

30.08. 2013 Pondelok
28.09. 2013 Pondelok (predpoklad)

Program:

10,00 hod - Večeradlo Svätý ruženec,
11,00 hod - Svätá omša
Cena: 5,00 EUR
Preprava: súkromná autobusová spoločnosť zo Strečna
* Zobrať nádobu na vodu, * možnosť svätej spovede
Prihlásiť sa môžete u p. Márie Martinčekovej (po sv. omši každý deň)

Kontakt: 0949 363 591
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Vieme všetko o odpadoch?
pokračovanie z minulého čísla...
Tým sa dostávame k poplatku (za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem elektroodpadov a od 1. 1. 2013 aj okrem kuchynských
a reštauračných odpadov) podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov(ďalej len zák. č. 582/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov).

záhrady a trvalé trávne porasty,

Podľa uvedeného zákona poplatníkom je fyzická osoba (takouto fyzickou
osobou sa rozumie súkromná osoba - nepodnikateľ), ktorá má v obci hlásený trvalý pobyt(občan) alebo prechodný pobyt (považuje sa za občana,
ktorý má rovnaké práva ako občan) alebo ktorá užíva alebo je oprávnená
užívať nehnuteľnosť v obci(vlastník nehnuteľnosti, vlastník nehnuteľnosti
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov - v skratke BSM, podielový
spoluvlastník nehnuteľnosti, nájomca a iná fyzická osoba - nepodnikateľ,
ktorá tvorí v obci komunálne odpady alebo ktorá potenciálne tvorí odpady
(je pôvodcom odpadov). Nehnuteľnosť vo veci poplatku je byt, nebytový
priestor, pozemná stavba alebo jej časť (je stavbou podľa stavebného zákona),
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, záhrada, vinica, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie a pozemok v zastavanom území
obce(orná pôda, stavebný pozemok).

Takže podľa zákona 582/2004 Z. z. platí, že poplatníkom poplatku je aj fyzická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť(jej definícia
je vyššie uvedená) v obci (má zapísané vlastníctvo alebo podielové vlastníctvo na liste vlastníctva alebo má k nehnuteľnosti nájomný vzťah alebo iný
právny vzťah – napr. doživotné právo nehnuteľnosť alebo jej časť užívať)
alebo nehnuteľnosť skutočne užíva (žije alebo býva v obci, ale neprihlásil sa
na pobyt, pretože zákon o hlásení pobytu nie je vykonateľný a obec nemôže
nikoho prinútiť, aby sa na pobyt prihlásil).

Ak sa hovorí o poplatníkovi, ktorý je potenciálnym pôvodcom odpadov, myslí sa
tým aj tá fyzická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť v obci
(nehnuteľnosť = stavba podľa stavebného zákona, ktorá je pevne spojená so zemou,
napr. dom, chata, garáž, humno, prístrešok a iný objekt, ktorý nie je stavbou – napr.
záhradný domček, ktorý nie je pevne spojený so zemou, nehnuteľnosť je aj pozemok
ako záhrada, ovocný sad, vinica, trvalý trávny porast, pozemok v zastavanom území
obce), aj keď sám seba považuje za osobu, ktorá nemusí poplatok platiť (nie je poplatníkom poplatku), pretože v obci nie je prihlásený k pobytu alebo nehnuteľnosť, ktorú
je oprávnený užívať neužíva, lebo sa v obci nezdržiava (nežije alebo nebýva v obci)
alebo nehnuteľnosť neužíva ani pri rekreácii či víkendovom pobyte alebo ju neužíva,
lebo je to len pozemok, kde nič nepestuje a rastie na nej len burina alebo tráva alebo
sa o pozemok nestará, lebo napr. nevie, kde sa pozemok nachádza alebo ju užíva
iná osoba (napr. na základe iného užívacieho práva alebo nájomného vzťahu). No
aj táto fyzická osoba poplatníkom poplatku je, aj keď považuje vyrubenie poplatku
za protizákonné a neetické a aby poplatok platil je nelogické a nespravodlivé. Toto
však rieši odvolacie konanie.
Ak však hovoríme o potenciálnom pôvodcovi odpadov, musíme spomenúť aj povinnosť podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý ustanovuje aj
- ochranu vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej trvalo
udržateľného obhospodarovania a poľnohospodárskeho využívania,
- ochranu environmentálnych funkcií poľnohospodárskej pôdy, ktoré sú produkcia
biomasy, filtrácia, neutralizácia a premena látok v prírode, udržiavanie ekologického
a genetického potenciálu živých organizmov v prírode, a preto zákon ukladá každému
vlastníkovi poľnohospodárskej pôdy alebo nájomcovi a správcovi poľnohospodárskej
pôdy povinnosť:
- vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením
a degradáciou,
- predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak zákon o
ochrane prírody a krajiny neustanovuje inak,
- zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická
stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom
prostredí,
pričom zákon vymedzuje základné pojmy, ktorými sa na účely tohto zákona rozumejú napr:
pôdou prírodný útvar, ktorý vzniká bezprostredne na zemskom povrchu ako produkt vzájomného pôsobenia klimatických podmienok, organizmov, človeka, reliéfu
a materských hornín,
poľnohospodárskou pôdou produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri
nehnuteľností (ďalej len „kataster“) ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,

z čoho vyplýva, že vlastník pozemku (poľnohospodárskej pôdy), je povinný
o pozemok sa starať: minimálne likvidovať trávu a burinu, čo je podľa zákona o odpadoch biologicky rozložiteľný odpad, ktorý je súčasťou komunálnych odpadov a nakladanie s komunálnymi odpadmi zabezpečuje obec.

Dôležitou povinnosťou pre vyrubenie poplatku je povinnosť podľa § 80
zák. č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a tou je Oznamovacia
povinnosť, (predtým ohlasovacia povinnosť)
Obec od 1. 1. 2013 vyrubuje poplatok na základe splnenej:
1. ohlasovacej povinnosti, ak u poplatníka nenastala žiadna zmena
od poslednej ohlasovacej povinnosti (podanej v predchádzajúcich
obdobiach podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z. z.)
Obec vyrubuje poplatok jednotlivému poplatníkovi alebo poplatníkovi, ktorý platí
poplatok za celú rodinu alebo domácnosť na základe splnenej ohlasovacej povinnosti
(podanej vo forme písomne vyplneného tlačiva)
2. oznamovacej povinnosti poplatníka
Od 1. 12. 2012 je v platnosti nová úprava zákona č. 582/2004 a prvotná povinnosť
- ohlasovacia povinnosť - sa zmenila na povinnosť oznamovaciu podľa § 80 zák. č.
582/2004, ktorá je jednoznačne povinnosťou vynútiteľnou a vykonateľnou podľa
daňového poriadku (zákon daňový poriadok je vynútiteľným procesno-právnym
prostriedkom pri zabezpečení všetkých daní).
Zo strany poplatníka je potrebné splniť od 1. 1. 2013 oznamovaciu povinnosť
v zákonnej lehote, t. j. do 30 dní od vzniku alebo zániku poplatkovej povinnosti
alebo do 30 dní oznámiť zmenu skutočností potrebných pre vyrubenie poplatku.
Oznamovacia povinnosť sa od 1. 1. 2013 podáva písomnou formou a to vyplnením
príslušného tlačiva uverejneného na stránke obce www.varin.sk. Dôležité je zachovať
túto lehotu, lebo nesplnenie oznamovacej povinnosti sa považuje za správny delikt,
za ktorý správca dane uloží pokutu podľa daňového poriadku (bez možnosti: môže
uložiť). Dôležité je, aby poplatník alebo zástupca poplatníkov dodržal povinnosť
podať oznamovaciu povinnosť a v lehote aj preto, lebo splnenie tejto povinnosti
a zachovanie lehoty umožňuje poplatníkovi požiadať o zníženie alebo odpustenie
poplatku za poplatníka, ktorý sa v priebehu kalendárneho roka v obci nezdržiava alebo
nebude zdržiavať viac ako 90 dní podľa ust. § 82 ods. 2 zák. č. 582/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov zák., ktoré nadväzuje na povinnosť, ktorú upravuje § 7 VZN
obce Varín 11/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Tou povinnosťou je predložiť presne určené písomné potvrdenia alebo iné
doklady, na základe ktorých poplatok možno znížiť alebo odpustiť.
Na základe splnenej oznamovacej povinnosti správca dane (to znamená
Obec Varín) vyrubí poplatníkovi poplatok na zdaňovacie obdobie (príslušný kalendárny rok), ktorý je vo výške 16,42 eura za osobu a kalendárny
rok(nepriestupný rok) a poplatníkovi, ktorý zastupuje poplatníkov žijúcich
v spoločnej domácnosti, vyrubí poplatok vo výške súčtu poplatkov za poplatníkov v tejto domácnosti.(Poplatok sa vypočíta sadzba 0,0450*počet kalendárnych
dní v príslušnom kalendárnom roku alebo pomerný počet kalendárnych dní v roku, t.
z. príslušný počet dní za rok, počas ktorých má poplatník povinnosť platiť poplatok,
teda môže byť nižší ako plný počet dní v príslušnom kalendárnom roku)
Pripomíname čitateľom, ktorí platia poplatok alebo majú povinnosť platiť
poplatok (môžeme použiť aj slovné spojenie – ktorí majú poplatkovú povinnosť)
Poplatník, ktorému poplatok v roku 2012 na rok 2012 nebol vyrubovaný,
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splní ohlasovaciu povinnosť podľa skutočností do 31. 12. 2012
Poplatník miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady(ďalej len „poplatok“), ktorému v roku 2012 vznikla povinnosť
platiť poplatok v obci Varín alebo u ktorého nastali zmeny už ohlásených
skutočností, plní ohlasovaciu povinnosť, kde uvedie svoje identifikačné
údaje(osobné) a údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa skutočnosti do
31. 12. 2012. V prípade, že ide o poplatníka, ktorý prevzal plnenie povinností
za ostatných členov domácnosti (môže to byť hlavne vlastník nehnuteľnosti,
lebo podľa zákona za poplatok ručí vlastník nehnuteľnosti), v ohlasovacej
povinnosti uvedie aj identifikačné údaje ostatných členov domácnosti a tiež
údaje rozhodujúce na určenie poplatku.
Ohlasovaciu povinnosť treba splniť vyplnením tlačiva, ktoré nájdete na webovej
stránke obce, v sekcii Tlačivá (oddiel Poplatky – Ohlasovacia povinnosť FO k miestnemu poplatku). Tlačivo vyplnené podľa predtlače a podpísané treba doručiť na
Obecný úrad vo Varíne.
Poplatník, ktorému poplatok v roku 2012 na rok 2012 bol vyrubený, ale
ohlasovaciu povinnosť vôbec nesplnil alebo zmeny v roku 2012 neohlásil,
splní oznamovaciu povinnosť k 1. 1. 2013 – použite tlačivo VZNIK poplatkovej povinnosti
Poplatník miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady(ďalej len „poplatok“), ktorý platí poplatok a v roku 2012 mu bol
poplatok vyrubený a v posledných rokoch ohlasovaciu povinnosť vôbec
nesplnil alebo neohlásil zmenu alebo zmeny, plní oznamovaciu povinnosť,
kde uvedie svoje identifikačné údaje(osobné údaje) a údaje rozhodujúce na
určenie poplatku podľa skutočnosti k 1. 1. 2013. V prípade, že ide o poplatníka, ktorý prevzal plnenie povinností za ostatných členov domácnosti (môže
to byť hlavne vlastník nehnuteľnosti, lebo podľa zákona za poplatok ručí
vlastník nehnuteľnosti), v oznamovacej povinnosti uvedie aj identifikačné
údaje ostatných členov domácnosti a tiež údaje rozhodujúce na určenie poplatku, a ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 (zákona
č. 582/2004 Z. z. v platnom znení) predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku a ktoré upravuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Varín 11/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Oznamovaciu povinnosť treba splniť vyplnením tlačiva, ktoré nájdete na webovej
stránke obce, v sekcii Tlačivá (oddiel Poplatky – Oznamovacia povinnosť FO, samostatne pre vznik alebo zánik alebo zmena skutočností). Tlačivo vyplnené
podľa predtlače a podpísané treba doručiť na Obecný úrad vo Varíne.
Poplatník, ktorému v zdaňovacom období (čo je príslušný kalendárny
rok) vznikla povinnosť platiť poplatok alebo ak nastali zmeny skutočností
rozhodujúcich na vyrubenie poplatku alebo zanikla poplatková povinnosť,
splní oznamovaciu povinnosť do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti
nastali. Ak poplatníkovi, v jednom kalendárnom roku, nastala aj viac krát
nejaká zmena alebo vznikla alebo zanikla poplatková povinnosť, musí
podať oznamovaciu povinnosť správcovi dane aj viackrát.
Poplatník miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady(ďalej len „poplatok“), ktorému počas zdaňovacieho obdobia (počas roka 2013) vznikla povinnosť platiť poplatok v obci Varín (poplatková
povinnosť) plní oznamovaciu povinnosť, kde uvedie svoje identifikačné
údaje(osobné údaje) a údaje rozhodujúce na určenie poplatku do 30 dní odo
dňa vzniku poplatkovej povinnosti. V prípade, že ide o poplatníka, ktorý
prevzal plnenie povinností za ostatných členov domácnosti (môže to byť
hlavne vlastník nehnuteľnosti, lebo podľa zákona za poplatok ručí vlastník
nehnuteľnosti), v oznamovacej povinnosti uvedie aj identifikačné údaje
ostatných členov domácnosti a tiež údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
a ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 (zákona č.
582/2004 Z. z. v platnom znení) predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku a ktoré upravuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Varín 11/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Oznamovaciu povinnosť treba splniť vyplnením tlačiva, ktoré nájdete na webovej
stránke obce, v sekcii Tlačivá (oddiel Poplatky – Oznamovacia povinnosť FO, samostatne pre vznik alebo zánik alebo zmena skutočností). Tlačivo vyplnené
podľa predtlače a podpísané treba doručiť na Obecný úrad vo Varíne.
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Povinnosť platiť poplatok poplatníkovi vzniká dňom:
1. narodenia
2. prihlásenia na trvalý alebo prechodný pobyt
3. nadobudnutia práva užívať nehnuteľnosť (kúpnou zmluvou,
právoplatným rozhodnutím o dedičstve, doživotným právom
užívať nehnuteľnosť zapísaným ako vecné bremeno na liste
vlastníctva alebo iným spôsobom získané vlastníctvo nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností, vznikom nájomného
vzťahu, kolaudáciou stavby ale aj skutočným užívaním nehnuteľnosti, pričom nehnuteľnosťou podľa zákona č. 582/2004 Z. z.
v platnom znení je hocijaká pozemná stavba podľa stavebného
zákona alebo jej časť, napr. dom, chata, ďalej byt, nebytový
priestor - garáž, prístrešok so strechou, humno, ak je na liste
vlastníctva zapísaná ako stavba, tak aj maštaľ, ďalej objekt, ktorý
nie je stavbou ale aj záhrada, vinica, ovocný sad, trvalý trávny
porast a pozemok v zastavanom území obce(v intraviláne), čo
môže byť aj orná pôda a stavebný pozemok.
Povinnosť platiť poplatok poplatníkovi zaniká:
1. úmrtím
2. odhlásením z trvalého alebo prechodného pobytu
3. zánikom práva užívať nehnuteľnosť (napr. predajom nehnuteľnosti,
zánikom nájomného vzťahu)
Poplatník môže uplatniť zníženie alebo odpustenie poplatku:
Ak sa poplatník v obci nezdržiaval v zdaňovacom období viac ako 90 dní,
obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby(na sadzbu 0,0066 eura na osobu
a kalendárny deň) alebo odpustí za obdobie, ktoré poplatník preukáže podkladmi, ktoré obec určila v Všeobecne záväznom nariadení (VZN) obce Varín
11/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Podklady sú uvedené v § 7 tohto VZN. Z dôvodu, že poplatník môže
požiadať v jednom roku o zníženie alebo odpustenie poplatku aj 4 x (4*90 dní
je 360 dní), obec vyrubí poplatok v plnej výške každému poplatníkovi alebo
za každého poplatníka v spoločnej domácnosti, ktorý treba uhradiť v lehote
splatnosti. Poplatník alebo zástupca poplatníkov v spoločnej domácnosti, ak
splnil oznamovaciu povinnosť a oznámil, že sa počas zdaňovacieho obdobia
zdržiava alebo bude zdržiavať mimo obce, k 31. 12 príslušného kalendárneho
roka predloží písomnú žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku a doklady, ktoré preukazujú túto skutočnosť a ktoré sú v súlade s uvedeným VZN.
Obec, po splnení týchto podmienok, poplatok zníži alebo odpustí a ak bol
poplatok uhradený, vzniknutý preplatok vráti rozhodnutím(rozhodnutím
v písomnej forme). Ak sa stane, že poplatok nebude uhradený, správca dane
poplatok zníži rozhodnutím(rozhodnutím v písomnej forme).
Všetky rozhodnutia sa doručujú do vlastných rúk poplatníka alebo zástupcu
poplatníkov, ktorí sú členmi spoločnej domácnosti, alebo do rúk zákonného
zástupcu (napr. rodičovi maloletého dieťaťa alebo do rúk splnomocneného
zástupcu alebo opatrovníka, ak poplatník nie je spôsobilý na právne úkony
v plnom rozsahu).
Ak sa poplatník dlhodobo zdržiava v zahraničí alebo je nezvestný, nemôže
byť zástupcom poplatníkov v spoločnej domácnosti a nemôže plniť povinnosti poplatníka.
Občan, ktorý je umiestnený v zariadení sociálnych služieb v obci, nie je
poplatníkom miestneho poplatku, lebo poplatok zaňho platí toto zariadenie.
Uvedené VZN a ďalšie VZN, ktoré sú platné od 1. 1. 2013, sú uverejnené
v mesačníku Varínčan, ktorý je bezplatný od septembra 2012 a doručuje sa
do každej domácnosti. Uverejnené sú aj na webovej stránke obce www.varin.
sk v sekcii VZN, kde vás naviguje na portál Digitálne mesto, kde otvorením
záložky VZN sa dostanete na stránku aktuálne VZN, kde v okienku Údaje za
rok, v ľavom hornom rohu, kliknete na rok a vyberte napr. rok 2012, kde sa
zobrazí zoznam všetkých VZN prijatých v roku 2012 a kliknutím na príslušné
VZN, na pravej strane - v náhľade detailu kliknutím na prílohu v dolnej časti,
ktorá je uložená vo formáte pdf., otvorí sa dokument hľadaného všeobecne
záväzného nariadenia.(pozn. autora - toto nasmerovanie je len pre tých, ktorí
málo pracujú s internetom alebo túto webovú stránku vôbec nenavštevujú)
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Poďakovanie mamám
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Vo Varíne sme
tento rok oslávili Deň matiek o týždeň neskôr, v nedeľu 19. mája. Celý
slávnostný program na Námestí sv. Floriána bol vyjadrením vďaky a obdivu tým najdrahším bytostiam v našom živote, ktorými sú naše mamy.
V mene organizátorov aj touto cestou ďakujeme všetkým účinkujúcim,
osobitne Základnej škole s materskou školou O. Štefku vo Varíne, Centru
voľného času vo Varíne, Miestnemu odboru Matice slovenskej, detskému
farskému spevokolu Uhlíky, heligonkárom z Krasňan a samozrejme dychovej hudbe Varínčanka.

„Mamičkám, mamičkám ideme priať,
mamičkám z lásky srdiečko dať.“

Spev, tanec, zábava. Taká je škôlka na jar – plná smiechu, hier, života. Naše
p. učiteľky spolu s deťmi nachystali ženám – mamám krásny program.
Mamičky čakala aj vyzdobená materská škola. „Deň matiek“ je pre našu
škôlku dôležitý, chceme spoločne poďakovať za všetky prebdené noci
a starosti. Pre deti je to sviatok, veľmi sa tešia, chystajú darčeky. Majú
radosť z každej pochvaly svojej mamy. A p. učiteľky ? Tie prajú všetkým
mamám, aby im úsmev pri pohľade na svoje dieťa nikdy z tváre nezmizol
a aby každá z nich bola na svoje dieťa vždy pyšná. A deti? Tie aby vedeli
povedať: „ Mamička ďakujem ! “
Za kolektív MŠ
J. Gáborová

Dielo a odkaz solúnskych bratov
predsedníctvo MO SNS vo Varíne.
Do súťaže sa zapojili:
1. ZŠ Karpatská Žilina
2. Spojená škola Kráľovnej pokoja Žilina
3. Spojená škola Belá
4. ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín
5. ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom
6. ZŠ Žofie Bosniakovej, Teplička
nad Váhom
7. ZŠ Gaštanová, Žilina
8. ZŠ s MŠ Adama Františka
Kollára,Terchová
9. MO SNS Varín
10. MO MS Varín
Centrum voľného času vo Varíne
v spolupráci so Slovenskou národnou stranou zorganizovali pri
príležitosti 1 150.výročia príchodu
vierozvestcov Konštantína a Metoda na naše územie vedomostný
kvíz pre deti zo žilinského okresu
pod názvom Dielo a odkaz solúnskych bratov.
Ceny do súťaže – mobilný telefón
smartfone, hodnotné knihy venoval Mgr.Rafael Rafaj zo SNS a ďalšie vecné dary do súťaže venovalo

Súťažný kvíz pozostával zo 41
otázok. Súťažiaci mali možnosť
aj samostatne, vlastnými slovami
vyjadriť, v čom práve oni vidia
najväčší prínos vierozvestcov sv.
Cyrila a sv.Metoda. Citácia jednej
zo súťažiacich: „Podľa mňa sv.
Cyril a Metod neboli len obyčajní
misionári. Orkem kresťanstva,
ktoré k nám priniesli, vytvorili
základy kultúry a vytvorili z nášho
dovtedy pohanského národa, ná-

rod kresťanský. Aj napriek ťažkým
časom sa nevzdali a odovzdali nám
tento veľký dar, ktorý nám Boh dal
z lásky k nám. Priniesli nám vieru,
kultúru, politiku a naučili nás rôznych vedomostiam.“
Je krásne opäť sa presvedčiť o tom,
že práca, ktorú vykonávajú učitelia
na našich školách, rodičia v rodinách a vychovávatelia v iných
zariadeniach a organizáciách dáva
zmysel. Čo môže byť krajšie pre
organizátorov takejto súťaže, ako
vidieť, že deti chcú a majú záujem o históriu, chcú sa vzdelávať
a svoje vedomosti a dovednosti
využiť aj vo voľnom čase a ukázať,
že skutočne sv.Cyril a sv.Metod
si právom zaslúžia byť patrónmi
Európy.
Vyhodnotenie:
vedomostný test
1. miesto Obšivanová Nikola ZŠ
s MŠ Teplička nad Váhom
2. miesto Holúbek Jakub ZŠ s MŠ
Ondreja Štefku Varín
3. miesto Zuskáčová Alžbeta ZŠ
Gaštanová Žilina

najkrajšia štylizácia vyjadrenia
prínosu sv.Cyrila a Metoda
1. miesto Obšívanová Nikola ZŠ
s MŠ Teplička nad Váhom
2. miesto Janda Patrik MO SNS
Varín
3. miesto Pauríková Michaela SŠ
Kráľovnej pokoja Žilina
Mariana Bohačiaková,
CVČ Varín

Varínčan
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Pre žiariace detské očká
V nedeľu 2. júna 2013 Športový
areál Juraja Sobolu vo Varíne patril deťom. Konala sa tam oslava ich sviatku
Medzinárodného dňa detí. Ťažko upresniť, koľko detí sa jej zúčastnilo. Bolo
ich neúrekom. A čo je dôležité, všetky
odchádzali domov spokojné a šťastné.
Tak ako sa z poriadnej oslavy patrí.
Program bol pestrý, zaujímavý a
bohatý. Vystúpili v ňom templárski
rytieri, varínske mažoretky, veselý šašo,
deti s nacvičenou scénkou. Videli sme

ukážky profesionálnych hasičov, záchranárov, ukážky psovodov pri výcviku.
Deti sa mohli zdokonaliť v rybolove, vyskúšať si streľbu a lukostreľbu.
I o maľovanie na tvár bol veľký záujem.
A po tom všetkom bola ešte diskotéka.
Samozrejme nechýbalo občerstvenie,
hranolky, nápoje, sladkosti, zmrzlina
a pre všetkých účinkujúcich chutný
guláš.
Organizátori podujatia, ktorými boli
Ľubomír Sečkár a Obec Varín, mali pri

prípravách najväčšie obavy z počasia.
Už dlhší čas je upršané, premenlivé,
nestále. Aj napriek niekoľkým kvapkách, ktoré v ten deň orosili športový
areál, môžeme povedať, že aj počasie
sa zachovalo prajne a žičlivo.
Okrem starostu obce, Miroslava
Willigera, zavítali medzi deti aj hostia
Ing. Juraj Blanár, poslanec NR SR,
predseda Žilinského samosprávneho
kraja, Ing. Jozef Štrba, podpredseda
Žilinského samosprávneho kraja a Ing.
Igor Choma, poslanec NR SR, primátor
mesta Žilina.
Myšlienka Medzinárodného dňa
detí vznikla na Svetovej konferencii
pre blaho detí vo Švajčiarsku v roku
1925. Zástupcovia 54 krajín schválili
deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou,
detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete.
Odvtedy mnohé krajiny zaviedli takýto
deň, ktorého cieľom bolo urobiť deťom
radosť. Žiariace detské očká a šťastný
úsmev na tvári boli cieľom tohtoročnej
oslavy Medzinárodného dňa detí vo
Varíne. A to sa splnilo.
mt
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Matičné okienko
Váľanie mája a stretnutie združení
v dome MATICE

30.mája 2013

Na
matičiarov
sa v sa
Dome
spoločenských
organizáNa pozvanie
pozvanie
matičiarov
v dome
Matice stretli
zácií
vo Varíne MO-MS
stretli zástupcovia
miestneho
odboruturistov,
včelárov,
stupcovia:
včelárov,
zahradkárov,
únie žien,lukostrelcov
a žien,
speváckeho
zboru,
starosta
zahradkárov,
turistov, únie
lukostrelcov
a speváckeho
M.Williger
VdpMiroslav
dekanWilliger
Ing. F.Pekara.
zboru,
starostaaobce
a vdp. dekan Ing. Mgr.
Diskutovalo
sa o vzájomnej spolupráci a o aktivitách
František
Pekara.
pre
zviditeľnenie
obce. hlavne o vzájomnej spolupráci a
Na stretnutí sa hovorilo
plodnej diskuzii a ustania dažďa sa prisúpilo
pre zviditeľnenie obce. Za doprovodu hudobnej
oPoaktivitách
k váľaniu mája za doprovodu hudby, harmoniky
skupiny
FORTE a harmonikára Pavla Sauera sa váľal máj.
Pala Sauera a hud. skupiny Forte.
Záver
stretnutia
patril posedeniu
s občerstvením.
Po akte máj, nasledovalo
posedenie
s občerstvením

Súťaž:

V roku 2013 si pripomíname 1150. výročie
príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. Pri tejto významnej udalosti sa rozhodol
miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne
vyhlásiť súťaž o zaujímavé vecné ceny.

Podmienky:

Súťaž prebehne v spolupráci s miestnym časopisom Varínčan v troch kolách.V každom kole
budú zverejnené tri otázky týkajúce sa našich
vierozvestcov a ich misie na Veľkú Moravu.
Odpovede môže súťažiaci vhadzovať do
schránky na budove MO Matice slovenskej na
Hrnčiarskej ulici, v podobe listu v obálke, kde
bude uvedené hlavne meno a adresa súťažiaceho. Vyhodnotenie prebehne po každom kole
samostatne a víťazov zverejníme.

Otázky 2. kolo:
1. Ktorý z dvoch bratov bol vymenovaný v roku 870 za
arcibiskupa Panónie a Veľkej Moravy?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Ktorý bol štvrtý liturgický jazyk zavedený vďaka
solúnskym bratom?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Ktorý symbol priniesli na Veľkú Moravu Konštantín
a Metod a je dodnes používaný ako symbol štátnosti?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
meno, priezvisko, adresa

a veselou debatou zúčastnených.

Varínčan

Výmena kaplnky v Hradskom
nad Starým hradom

Kaplnku dal zhotoviť a zavesil na smrek v päťdesiatych
Kaplnku dal zhotoviť a zavesil na jedľu v päťdesiatych
rokoch
pán
Tomáš
Matejovský.
ku
rokoch20.storočia
20.storočia pán
Tomáš
Matejovský.
ChodievalChodieval
ku
kaplnke
každú
nedeľu,
kdekvietky
nosila kvietky
a vodu.
kaplnke skoro
skoro každú
nedeľu,
kde nosil
vodu.
O kaplnku sa
sa staral
keď odišiel
večnosti.do večnosti.
O kaplnku
staraldo r.do1998,
r. 1998,
keďdoodišiel
ňomchodieval
chodieval kuku
kaplnke
jeho syn
Izidor
r.2001, do r.2001,
Po Po
ňom
kaplnke
jeho
syndoIzidor
odišiel za otcom. Od toho času kaplnka chátrala.
keďkeď
odišiel
za otcom. Od toho času kaplnka chátrala.
V novembri 2012 boli matičiari na Starom hrade, pritom
V novembri
boli
matičiari
na Starom
hrade, pritom
navštívili aj 2012
kaplnku.
Videli,
že je v dezolátnom
stave,
navštívili
aj kaplnku.
žekaplnku
je v dezolátnom
stave,
mája 2013
vymenili
tak vyhotovili
novú a 26.Videli
ochotníkov,
ktorí
ju vyniesli
pomerne
strmom vymenili
takpomocou
vyhotovili
novú
a 26.
májapo2013
kaplnku
hrebeni kopca nad Starý hrad.
pomocou
ochotníkov,ktorí ju vyniesli po pomerne strmom
hrebeni kopca nad Starý hrad.

Boljeden
to jedenz znajkrajších
najkrajších dnídní
v Mariánskom
mesiaci MÁJ
Bol to
v Marianskom
mesiaci MÁJ
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Zaujímavosti pre záhradkárov
Máte v záhrade
piesočnatú, ílovitú
alebo štrkovitú pôdu?

Hlinité pôdy obsahujú viac ílu a vytvárajú hrudkovitú štruktúru,
priaznivo zadržiavajú vodu a pútajú živiny. Hlinité pôdy patria medzi
najúrodnejšie.

Čo je zrnitosť pôdy?
Zrnitostné zloženie je základná fyzikálna vlastnosť pôdy, od ktorej
závisia všetky ostatné fyzikálno-chemické vlastnosti. Pôda sa skladá
z tuhej, kvapalnej a plynnej zložky. Tuhá zložka pozostáva z organického (najmä odumreté časti rastlín) a minerálneho podielu, ktorý
je v pôde najvýraznejší. Minerálny podiel pôdy sa skladá z rôzne
veľkých častíc (zŕn). Sú to úlomky hornín a minerálov rôznych tvarov. Podľa rozmerov pôdnych častíc poznáme základné delenie na
jemnozem (častice menšie ako 2 mm) a skelet (častice väčšie ako 2
mm). Jemnozem sa podrobnejšie delí na íl (častice < 0,01 mm), prach
(0,01 – 0,05 mm) a piesok (0,05 – 2,0 mm). Skelet sa rozdeľuje na štrk,
kameň a balvan.
Ako delíme pôdy podľa zrnitostného zloženia?
Podľa percentuálneho obsahu zrnitostných častíc sa pôdy triedia na
pôdne druhy. Podľa obsahu ílovitých častíc rozlišujeme:
Ľahké pôdy
piesočnaté (0 - 10 % ílových častíc)
hlinito-piesočnaté (10 – 20 %)
Stredne ťažké pôdy
piesočnato-hlinité (20 – 30 %)
hlinité (30 – 45 %)

Ílovité pôdy sú pre svoj vysoký obsah ílovitých častíc za sucha súdržné, za vlhka sa mažú, sú málo prevzdušnené a priepustné, majú
veľkú schopnosť viazať vodu a rýchlo sa zamokrujú. Charakteristickou
črtou je, že za sucha sa v nich vytvárajú hlboké pukliny. Veľmi ťažko
sa obrábajú, za vlhka sú plastické a lipnavé a za sucha sú tvrdé.

Ťažké pôdy
ílovito-hlinité (45 – 65 %)
ílovité (60 – 75 %)
íly (> 75 %)
Ak máme v pôde isté množstvo štrku a kamenia, hovoríme, že pôda
je slabo (10 – 20 %), stredne (20 – 50 %) a silno (50 – 70 %) štrkovitá,
resp. kamenitá. Pôda, ktorá neobsahuje štrk a kamene, je bez skeletu.
Aký význam má zrnitostné zloženie pôdy?
Zrnitostné zloženie pôdy nám v záhrade určuje to, či bude mať pôda
dostatočnú zásobu vody a živín pre rastliny, či bude voda stáť na
povrchu, alebo bude vsakovať, či sa nám pôda bude zohrievať, ako
dlho bude udržovať teplotu. Zrnitosť pôdy dokonca rozhoduje o tom,
ako ťažko sa pôda obrába.
Piesočnaté pôdy majú pre nízky obsah ílovitých častíc nepatrnú sorpčnú kapacitu (schopnosť zadržiavať vodu, živiny), sú veľmi priepustné
pre vodu, vysychavé, majú nízku zásobu živín a humusu, sú väčšinou
suché až vyprahnuté a ľahko sa obrábajú.

Ako si môžeme určiť zrnitosť pôdy v záhrade?
Aj bez drahých laboratórnych analýz si môžeme určiť zrnitostné zloženie pôdy. Jednoduchým určením zrnitosti je trenie vlhkej zeminy
medzi ukazovákom a palcom tzv. hmatová skúška, kedy sa percentuálne odhaduje zastúpenie častíc ílu, piesku a prachu. Ílové častice pri
dotyku sa mažú, kĺžu sa ako mydlo, sú lepivé. Piesočnaté častice na
pocit sú drsné a škriabu. Prachové častice vyvolávajú neutrálny pocit,
na hmat sú hladké, múčnaté. Pri trení zeminy sa odhadne percento
kontrastných častíc (ílu a piesku) a zbytok sa môže dopočítať ako
obsah prachu. Obsah štrku a kamenia sa vizuálne odhaduje.
Napríklad, ak si stanovíme 20 % ílu, 30 % piesku a 50 % prachu, tak
podľa obsahu ílu je pôda hlinitopiesočnatá.
Už viete akú máte pôdu v záhrade ?
RNDr. Michal Ďuriš PhD.

Varínčan
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Mladý záchranár
Vyčerpanie z tepla - prehriatie
K vyčerpaniu z tepla dochádza, keď je osoba
bez rozdielu veku vystavená nadmernému
teplu, čím dochádza k vážnej strate tekutín
potením a k zvýšeniu telesnej teploty. Vyčerpanie z tepla vznikne, ak sa organizmus
nestačí ochladzovať, pretože je vonku príliš
teplo a v organizme sa vyrába viacej tepla.
Tento stav spôsobuje veľmi vysoká teplota
ovzdušia, vysoká vlhkosť vzduchu, nedostatok tekutín počas športovania, ťažké ochorenie spojené s horúčkou, namáhavá fyzická
práca. Postihnutý pociťuje: únavu, slabosť,
závrat, zvracia, bolí ho hlava a svaly, v ktorých môže mať kŕče, potí sa, má hnačky,
ťažko sa mu dýcha. Postihnutý má normálnu
teplotu, alebo len mierne zvýšenú. Postihnutý
môže upadnúť do bezvedomia. Prvú pomoc
treba poskytnúť okamžite, prehriatie je životu
nebezpečné. Veľmi ohrozenou skupinou sú
malé deti, ktoré veľmi rýchle strácajú telesné
tekutiny.

Prvá pomoc – čo treba urobiť?
•
•
•
•
•
•
•

postihnutého treba preniesť do chladnejšieho prostredia a vyzliecť ho
uložiť do ležiacej polohy, zabezpečiť pokoj
potierať vlažnou vodou a ovievať ho
vložiť vrecká s ľadom do uteráka a dať pod hlavu
prikryť vlhkou plachtou
pri zvracaní treba postihnutého obrátiť nabok
podávať nesladenú minerálnu vodu zriedenú s čistou vodou, ale veľmi opatrne v malých dávkach (0,2 litra každých 15 minút), aby nedošlo k zvracaniu
• treba nepretržite sledovať vedomie a kontrovať dýchanie
• ak ťažkosti nezmiznú, treba privolať lekársku zdravotnícku službu
• ak postihnutý upadne do bezvedomia, treba ho uložiť do stabilizovanej
polohy na boku.

Prevencia
– ako predísť riziku?
Pravidelne piť veľa tekutín počas celého dňa. Ak sú vonku horúčavy
zdržiavaj sa v tieni, v chladnejšom prostredí. Nezdržuj sa na priamom
slnku. Keď je vonku horúčava, nepi studené a sladké nápoje. Keď ti je
teplo, ovievaj sa. Často sa sprchuj, sprchovanie môžeš zopakovať aj
niekoľkokrát denne. Obliekaj si vzdušný odev a svetlé farby. Nos vždy
so sebou fľašu s vodou. Keď je vonku horúco, vetraj vždy v noci, skoro
ráno alebo neskôr večer, cez deň neotváraj okná. Pri telesnej námahe a pri
športe pi dostatok tekutín.

Kedy volať
záchranárov?
• vždy, ak postihnutý pociťuje slabosť, má závraty
• vždy, ak postihnutý dostáva kŕče do svalov
• vždy, ak postihnutý viackrát zvracia
• vždy, ak postihnutý začne byť zmätený, dezorientovaný
• vždy, ak postihnutý prestane komunikovať a upadne
do bezvedomia
• vždy, ak dieťa dlho spí a nedá sa zobudiť
• vždy, ak postihnutý nereaguje na zatrasenie - je
v bezvedomí.
Ľubomír Sečkár

Varínsky futbal
Dorast:

Forma dorastencov sa potvrdila. Jesennú ako i jarnú časť súťaže hrali
výborne. Výhry hovoria sami za seba.
Dvojciferný výsledok 12:0 s Bytčicou
na začiatku mája bol už len vrchol
ľadovca. Mužstvo je zcelené a už v zápase s Nezbudskou
Lúčkou 2.6.2013 a víťazstvom si zabezpečili postup do V.
ligy. Aj keď už mali V. ligu ako sa hovorí „ vo vrecku“
stále ich hra baví a predvádzajú svojim fanúšikom veľmi
pekný futbal. A ich chuť je zrejmá aj na konci súťaže v jednom z posledných zápasov vyhrali s mužstvom Bitarovej
4:0 (9.6.2013)

Mužstvo A:

„Áčku“ sa jarná časť nevydarila, stále súperia nielen so
svojimi protihráčmi ale aj s krízou uprostred kádra. Stále
sa im nedarí tak, ako by si želali. Väčšina prehratých zápasov nepridáva na pohode mužstva ako takého. Až tesne
pred koncom súťaže sa im začalo dariť, po víťazstve v Nezbudskej Lúčke a doma so Zástraním. Zdá sa, konečne sa
prelomili neúspechy začiatku jarnej časti. Posledné dva
zápasy ukážu, či ich herná sila pretrvá a dokážu natrvalo
prelomiť neúspechy.
K.F.T.
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Škola ochrany prírody
Hady – súčasť prírody
Ako každý rok, tak aj teraz, sa objavujú po celom Slovensku „zaručené“ správy o tom, ako ochranári na jar
vypúšťajú vo veľkých množstvách hady. Ubezpečujeme
čitateľov, že na tejto historke nie je nič pravdivé.
Strach z hadov vychádza z nášho podvedomia a nie
je opodstatnený. Hady sú významnou súčasťou našej
prírody a majú v nej nezastupiteľné miesto.
Jediným jedovatým hadom u nás je vretenica severná
(Vipera berus), ľudovo zvaná „zmija“, ktorá sa v dospelosti živí hlodavcami. Vretenica v prípade náhleho vyrušenia človekom uprednostní radšej útek pred útokom.

vretenica severná
užovka obojková

Užovka hladká (Coronella austriaca) sa často mýli s vretenicou, vďaka podobnému sfarbeniu tela. Od vretenice
sa líši okrúhlou zrenicou (vretenica má zrenicu štrbinovitú) a oválnou hlavou. Dorastá do dĺžky 50-70 cm.
Najznámejším hadom je zrejme užovka obojková (Natrix natrix), ktorá je ľahko rozpoznateľná vďaka svetlým
(žltým, krémovým, ale aj bielym) škvrnám v tvare polmesiaca za hlavou. Obľubuje miesta s dostatkom vody
(močiare, brehy potokov a riek). Živí sa obojživelníkmi,
ale aj rybami.
Teplomilná užovka stromová (Zamenis longissimus)
má na Slovensku severný areál rozšírenia. Obýva teplé
slnečné lesy. Zároveň je naším najdlhším hadom, môže
dorásť do dĺžky až dva metre, ale takéto jedince sú
výnimočné. Živí sa hlodavcami. Zaujímavosťou je, že
pravdepodobne práve tento druh hada je zobrazený v
znaku zdravotníkov.
Slepúch lámavý (Anguis fragilis) je omylom zaraďovaný medzi hady, pretože má zakrpatené končatiny.
Telo má pokryté šupinami a dorastá do dĺžky 45-50 cm,
pričom polovica tejto dĺžky pripadá na chvost. Živí sa
dážďovkami, slimákmi a hmyzom. Chladné mesiace
prečkáva v rôznych dierach v zemi, v ktorých vytvára
mnohopočetné skupiny. Takto môžeme nájsť na jednom
mieste až 20 jedincov.
Gabriela Kalašová
Správa NP Malá Fatra

užovka obojková

slepúch lámavý

Varínčan
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Športové kluby
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Výherca krížovky z Varínčana č. 4/2013:
Ján Ďurko, A. Bernoláka 441, 013 03 Varín.
Pomôcky:
Kemal, Elsa, Časť karosérie Ženské meno
Oona, jakana,
Asam

(odpoveď je v tajničke krížovky)

Tropický
močiarny vták

Zatvoril
zapínadlo

Tam

Predložka

MIliliter (zn)

Vodná rastlina
Huncút (expr.)

Asýrsky boh
mesta Edidu

Pozeral (hovor.)
Bodná zbraň
Mužské meno
Lak na auto
Naparujú

Sánky

Dostal trhlinu

Statampér (zn.)

Dymil

Hovorila

Popevok

Kaprovitá ryba

Vonku

Prejav lásky

Primitívna
stavba

Sultánov príkaz

Oceľový sud

Udieraj

Ženské meno

Luster

Skratka apríla
Semita

Urobil sladkým

Had z Knihy
džunglí

Nastavil na
určený čas
Amoniak

Zničia
Drobná sleďovitá ryba

Turecký básnik
19. storočia

Dcéra Herodiady

Usadenina
Označ. liet.
Indonézie
Nemecký maliar
3. časť
tajničky

Peňažná
hodnota

Judejský kráľ
Zvratné
zámeno

5. časť
tajničky

Číslovka

Čínska droga

Predná časť
lode

♣

Rieka vo
Švédsku

Úplne vypil

Meno Otílie

Obhorel

♣

4. časť
tajničky

Osobné
zámeno

Písacia
potreba

Hovorí matka synovi:
„Janko, vysvetli mi, prečo si celý mokrý!?“
Meno Chaplino- Trhá (kniž.)
vej manželky

Francúzky člen

Antidaktyl

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30€

2. časť
tajničky

Filipínska
sopka

Okrasná
drevina

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. júla 2013
na adresu Obecného úradu Varín.

Autor:
Starorímska
Jozef Blaho bohyňa úrody

Hmotnosť
obalu

Nubijská bavlna

Planétka

1. časť
tajničky

Pomoc (hovor.)
Japonský boh
zeme

Pníky

Meno Ireny

Lantán (zn.)

Obrusoval
pilníkom

Jap. dĺžková
miera
Predložka 2.
pádu

MPZ áut Iránu

Patriace Ane

Zápasník s
býkmi

Český spisovateľ

Meno Eleny

Babka, po
nemecky
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