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Spomienka na Jána Salátha
Čo nás trápi
Školské okienko
Pozvánky na podujatia
Ján Barica vo Varíne
Obec Varín informuje
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SIEDME ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VARÍNE V ROKU 2014
UZNESENIE č. 50/2014 - procesné
UZNESENIE č. 51/2014
zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v roku 2014, konaného 14.08.2014
k bodu Určenie počtu poslancov
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Určuje
1.
Pre obec Varín jeden volebný obvod.
2.
Počet poslancov Obecného zastupiteľstva vo Varíne
pre volebné obdobie 2014 – 2018 na 11.
Hlasovanie číslo 581
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 51/2014.
Prítomnosť/kvórum:
6/4
Hlasovanie:
za: 6
Ing. Marián Androvič, Štefan
Noga, Ľudmila Porubčanská, PaedDr. Emília Surovcová, Marek
Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 51/2014.
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UZNESENIE č. 52/2014
zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v roku 2014, konaného 14.08.2014
k bodu Určenie úväzku starostu
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Určuje
1.
Rozsah výkonu funkcie starostu Obce Varín pre
volebné obdobie 2014 – 2018 na plný úväzok.
Hlasovanie číslo 582
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 52/2014.
Prítomnosť/kvórum:
6/4
Hlasovanie:
za: 6
Ing. Marián Androvič, Štefan
Noga, Ľudmila Porubčanská, PaedDr. Emília Surovcová,
Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 52/2014.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

ŠTVRTÉ ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VARÍNE V ROKU 2014
(údaje sú z obecnej matriky)
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1DURGLOLVD
1.
2.
3.
4.

Agáta Terézia Jankovská
Eliška Jakubcová
Dávid Synák
Janko Gregor

V septembri okrúhle narodeniny
oslavujú:

=RVREÂ{LOLVD

1. Ing.Branislav Suchý
a Mgr. Mariana Bohačiaková
2. Ondrej Bohačiak a Iveta Krebesová
3. Pavol Šepeš a Mgr. Miriama Košútová

2.8.2014
9.8.2014
23.8.2014

2SXVWLOLQÂV
1. Vladimír Williger
2. Vladimír Zaťko
3. Anna Teplá

01.09.1932
05.07.1954
16.09.1962

07.08.2014
23.08.2014
23.08.2014

3RýDNRYDQLH0ÂULL=HOLQRYHM
Dňa 12.9. oslavujeme najkrajšie meno v kalendári,
najviac ospevované meno v na celom svete – meno
Mária. Nositeľka tohto ľubozvučného mena je i naša
bývalá zdravotná sestrička zo zdravotného strediska
vo Varíne, pani Mária Zelinová.
Milá sestrička Majka, aj keď ste už na zaslúženom
odpočinku, pacienti z Gbelian s láskou a úctou na
Vás spomínajú. Na Vaše milé príjemné privítanie
pred vstupom do ordinácie, na Vašu ochotu, snahu,
Vašu srdečnosť, starostlivosť a odbornosť, s akou Ste
pristupovali ku každému pacientovi. Ako Ste hľadali
najtenšiu ihlu, aby injekcia či odber krvi čo najmenej
bolel. Snažili Ste sa pacientom, zvlášť tým starším,
trpezlivo pomáhať pri ich nemohúcnosti. Pacienti
zvykli hovorievať: „sestrička Majka je náš zlatý anjel“,
čo Ste si právom zaslúžili. Cítili sme sa akoby sme
všetci boli Vaša rodina. Bez váhania Ste boli ochotná
obetovať aj svoj voľný čas, napriek tomu, že rodina
Vás doma potrebovala. Pacienti boli pre Vás prvoradí.
Neoddychujete ani na dôchodku. Naďalej vypomáhate
v zdravotníctve, venujete sa charitatívnej činnosti,
pomáhate slabším a chorým. Ste všade tam, kde
na Vás čakajú a potrebujú Vašu pomoc. Zaslúžite si
vďaku a hlbokú úctu za túto službu blížnym. Úprimný
úsmev, vrúcnosť a optimizmus, ktorý vyžaruje z Vašej
osobnosti, rozdávajte naďalej.
Za Váš prístup Pán Boh zaplať a daj našej Majke veľa
šťastných rokov, zdravia, sily a radosť zo života.
Ďakujú pacienti z Gbelian
Bobáňová Margita
4.8.2014

Zichová Mária
Fitošová Elena
Ing. Kováč Václav
Salát Pavel
Janíček Jozef

85
80
80
75
70

Zachar Štefan
Stráska Štefánia
Cvachová Angela
Ing. Toma František
Lőrincová Emília
Pinčiarová Kornélia
Bellamy Ján
Komačka Ladislav
Kysela Viliam
Tlacháčová Anna
Ing. Jozef Blaho
Kvačkaj Igor
Vrábľová Angela

81
81
77
74
74
74
74
74
73
72
72
71
71

V minulom čísle „zaúradoval tlačiarenský škriatok“ a niektorým z Vás sme na veku
pridali. V mene tlačiarne sa ospravedlňujeme.
Jubilantov oslavujúcich narodeniny v auguste uvádzame ešte raz a správne. Ďakujeme za pochopenie.

1D{LMXELODQWL
V auguste okrúhle narodeniny
oslavujú:
Nemsilová Štefánia
Zimenová Mária

85
75

Micháleková Marta
Solárová Mária
Martinčeková Mária
Šugárová Emília
Verčík Milan
Ďuranová Vincencia
Hrivová Anna
Hudecová Emília
Smolková Helena
Gábor Ján
Repáňová Anna
Fogada Štefan
Zimenová Margita
Janošek František
MUDr. Martyneková Rozália
Badura Vladimír

92
82
82
82
81
78
77
76
76
76
76
74
74
72
71
71

4

Varínčan

SPOMÍNAME NA JÁNA SALÁTHA
2. 8. 2014 uplynulo 130 rokov od narodenia p. Jána Salátha , varínskeho rodáka, prvého priekopníka výroby
a zavádzania, zároveň realizátora výroby elektrickej energie v obci pomocou vodných turbín na rieke Varínka. Pán
Saláth nielenže postavil prvú vodnú elektráreň, ale sám zaviedol vo Varíne celý elektrický rozvod. Bol to prúd svetelný,
prepotrebný pre každodenný život nás všetkých. Ďakujeme.

Ján Saláth – majiteľ Elektrárene (vonkajšia časť ), 1922 Varín
matka Mária Saláthová rod. Matrišová a pomocník Pepkz, vedľa na pravo
rozostavaná jeho píla na vlastný elektrický pohon

Ján Saláth – Elektráreň Varín (vnútorná časť)

Ján Saláth majiteľ Elektrárne s matkou (vchod do Elektrárne)

Varínčan
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ČO NÁS TRÁPI
Odpady z chát
Určite ste zaregistrovali, že hlavne stojisko pre kontajnery na
ukladanie komunálnych odpadov a vytriedených odpadov pri
„horárni“, ktoré sú určené pre chatovú oblasť Jedľovina a ďalšie
aj záhradkárske lokality, je každý týždeň preplnené odpadmi
napriek tomu, že každú stredu je miesto vyčistené, odpady
vytriedené a odvezené. Hromadia sa tu, pomimo kontajnerov,
veľkorozmerné odpady (v lete hlavne matrace, chladničky,

platia. Ďalšie odpady, samozrejme nevytriedené, v taškách
a vreciach ukladajú dookola kontajnerov (pretože sú plné napr.
stavebného odpadu; do plastových kontajnerov vie niekto uložiť
dokonca aj ťažké betónové kusy). Dokonca niektorí vyhodia
vrece s odpadom rovno cez otvorené okno svojho vozidla. (Pri
upozornení niektorých nepoučených pôvodcov odpadov na
povinnosť vyprodukované odpady najskôr vytriediť, zaujali
ľahostajné stanovisko, že triediť odpady nie je ich povinnosťou,
alebo je to zbytočné). Hromady odpadov vo vreciach, taškách,
rozsypané po zemi, kontajnery na komunálne odpady preplnené
a kontajnery na triedené odpady poloprázdne alebo premiešané
s odpadmi z domácností, pribúdajúce matrace, toaletné misy,
umývadlá, oblečenie (pritom nedávno, začiatkom augusta, bol
zber veľkorozmerných odpadov) a vrecia s polystyrénom zo
zatepľovania domov, odpad z výstavby domu, ale aj nelegálnej
chaty (však platím poplatok). Takýto strašný neporiadok ako
„krásna“ vizitka obce a občanov „víta“ návštevníkov a turistov,
ktorí prišli obdivovať krásy Malej Fatry a ktorí sa prišli do
prírody zrekreovať. Prírodu milujeme, ale nemáme problém ju
znečisťovať a znehodnocovať odpadmi.
Odpady z cintorína

prikrývky a iné staré zariadenia aj z chát), ktoré tu ukladajú
anonymné osoby. Zneužívajú svoju anonymitu, miesto,
a ľudskú neangažovanosť a tiež poplatníkov, ktorí ho poctivo

Ďalším kontroverzným miestom, kde sa s odpadmi deje niečo
zvláštne, je miestny cintorín. Veľkokapacitné kontajnery
umiestnené na cintoríne, sú určené na odpad len z hrobových
miest a z cintorína. Niektorí pôvodcovia odpadov znehodnocujú
odpadmi a smeťami, stavebným odpadom a nepotrebnými
predmetmi z domácností toto miesto posledného odpočinku
našich príbuzných. Možno si ani neuvedomujú, že týmto
konaním zneužívajú a znevažujú toto posvätné miesto. Pri
vstupných bránach cintorína sú v stojanoch vložené tenké
plastové vrecia určené na drobný odpad. Do nich niektorí
návštevníci vhadzujú zvädnuté kytice, ťažké plastové kytice
zasadrované v okrasných nádobách, veľké sklenené kahance.
Dokonca niektorí, čo si svojpomocne opravujú, alebo ktorým
kamenár opravuje pomník a obruby, vhodia do nich kamene,
hlinu ale aj kusy betónu! Takýmto odpadom sa vrecia naplnia
a ďalšie odpadky, ktoré patria práve do vriec, sa potom hromadia
pri preplnených vreciach až do takého stavu, že v nedeľu, kedy
sa tu pozostalí zastavia na krátku modlitbu alebo zapáliť sviečku,
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ČO NÁS TRÁPI
ako prvé pri vstupe na cintorín vidia smetisko. (Čo si môžu
pomyslieť?
Pritom každý týždeň, v pondelok ráno, skupina pracovníčok,
ktoré vykonávajú aktivačné práce v obci, ťažké vrecia s odpadmi
prenesie a uloží do kontajnerov a miesto pre ukladanie odpadov
vyčistí. Potom sa pracovníčky presunú na miesto k „hájovni“
a neporiadok pri kontajneroch zlikvidujú, odpady vo vreciach
dokonca ešte vytriedia a urobia poriadok. V stredu sa odpad
odvezie, miesto ešte dočistia a kontajnery sú pripravené na
víkendovú inváziu ľudí a teda aj odpadov. Čo myslíte, nepatrí im
naša vďaka a obdiv? Koľkí z nás by sa na to podujali? Radšej by
sme sa nechali odpadmi zasypať a okolo chodili so zatvorenými
očami, ako by nás mal vidieť známy alebo sused manipulovať
so smeťami.
Takže: Majka, Dáška a Vlastička, ďakujeme!
– podľa § 2 ods. 3 písm. h) Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Varín č. 12/2012 o odpadoch:
„pre užívateľov nehnuteľností, kde nie je možné zabezpečiť zber
a prepravu komunálnych odpadov vlastnou nádobou, sú určené
1100 l nádoby umiestnené na zbernom mieste, ktoré je na verejnom
priestranstve ulice Koňhorská a na križovatke ulíc Starohradská

a Ku Železnej studničke.“
– podľa § 2 ods. 3 písm. i) Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Varín č. 12/2012 o odpadoch:
„pre nájomcov hrobových miest a návštevníkov miestneho
cintorína sú na ukladanie zmesových komunálnych odpadov
určené veľkoobjemové kontajnery. Vrecia v stojanoch, umiestnené
pri vchode na cintorín, slúžia na ukladanie len drobných odpadov
ako sú plastové obaly z vyhorených kahancov, použité papiere
a podobne.“
– podľa § 2 ods. 15 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín
č. 12/2012 o odpadoch:
„Pri užívaní nehnuteľností určených na rekreáciu je pôvodca, resp.
držiteľ odpadov povinný:
a)
separovať jednotlivé zložky odpadov podľa systému
určeného týmto VZN,
b)
zmesový komunálny odpad ukladať do zberných nádob
na určenom zbernom mieste, prípadne uložiť do zbernej nádoby na
adrese svojho prechodného alebo trvalého pobytu na území obce
Varín.“
ZS

Pridáte sa
k recyklovaniu
BOLEŇ DRAVÝ
Rozšírenie druhu
celkový areál: je rozšírený vo vodách strednej
a východnej Európy, v úmoriach Severného, Baltského
a Čierneho mora a Kaspického jazera, v južnej časti
Škandinávie a Dánska. Chýba v západnej Európe,
v Británii, na Pyrenejskom polostrove, v Taliansku a na
časti Balkánskeho polostrova
rozšírenie na Slovensku: Dunaj, Morava, Váh, Nitra,
Žitava, Bebrava, Hron, Ipeľ, Hornád, Latorica, Laborec,
Bodrog, Tisa, Čierna voda, Topľa, Ondava
Morfológia
Rozpoznávacie znaky- pretiahnuté mierne sploštené telo,
tmavé ostro zašpicatené plutvy, chrbtová a análna plutva
sú mierne vykrojené, veľká tlama- horné postavenie, dolná
čeľusť končí výbežkom , ktorý zapadá do hornej čeľusti,
strieborne sfarbené boky tela
Má štíhle, pretiahle, strieborné telo torpédovitého tvaru, čo
im umožňuje bleskový útok na vytipovanú korisť. Chrbtová
línia je takmer rovná, plutvy sú rovnomerne usporiadané.
Koncové ústa sú hlboko rozoklané, kútiky úst siahajú až po
úroveň veľkého oka. Na konci spodnej čeľuste je výbežok,
ktorý zapadá do príslušnej vyhĺbeniny v hornej čeľusti.
Dolná čeľusť je o niečo dlhšia než horná. Chrbát je sfarbený

Charakteristika
Bežná veľkosť: 40 až 70 cm, max. okolo 100 cm
Hmotnosť: priemerná 0,75 až 3 kg, obvykle max. 6
kg, max. cez 10 kg
Dĺžka života: priemerne 11 rokov, max. 16 rokov
Pohlavná dospelosť: 3-5 rok
Doba rozmnožovania: apríl -máj

do kovovo-šedomodra, boky sú striebristé. Chrbtová
a chvostová plutva je tmavošedá, ostatné sú načervenalé.
Plutvy sú pretiahnutého tvaru, chvostová je hlboko
vykrojená, análna plutva je pomerne široká a tiež je hlboko
vykrojená. V chrbtovej plutve sú 3 tvrdé a 8-9 mäkkých
lúčov, v análnej plutve sú 3 tvrdé a 12-14 mäkkých lúčov.
V bočnej čiare je 64- 76 šupín, nad ňou je 11-12, pod ňou
je 5-6 šupín. Žiabrových tyčiniek je okolo desať. Veľká
tlama boleňa nemá zuby, ako všetky kaprovité ryby, má
ale pažerákové zuby za posledným žiabrovým oblúkom.
Pažerákové zuby sú dvojradové, hladké a hákovité. Sú
tenké, štíhle a celkovo sú jemnejšie ako pažerákové zuby
kapra. Boleň dravý má vynikajúci zrak. Jeho veľké oči

Varínčan
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BOLEŇ DRAVÝ

z neho robia nielen úspešného lovca, ale tiež mimoriadne
ostražitú a obozretnú rybu.
Biotop
Stredné a dolné úseky riek, ich inundačné vody, údolné
nádrže, kde sa zdržiava vo voľnej vode. V tokoch
vyhľadáva hlbšie miesta, prúdové tiene. Mladšie jedince
radi tvoria húfy a ešte jedinci okolo 60 cm sa dajú na
údolných nádržiach zastihnúť v skupinách. Veľké kusy žijú
samotársky.
Potrava
všežravec, dravec
Potrava boleňa sa mení behom života od planktónu cez
bezstavovce až nakoniec prevládnu drobnejšie rybky
doplňované suchozemským hmyzom, prípadne ďalšími
vodnými organizmami. Boleň ako kaprovitá ryba si
uchováva určitú mieru všežravosti, čo potvrdzujú napríklad
časté úlovky tohto druhu na kusy pečiva z hladiny.

a na svojich obhliadkach často kopírujú trasu.
V chladnejších častiach roka sa bolene zdržujú v blízkosti
dna a sú nenápadné, preto sa horšie lovia.
Zo športovného hľadiska je boleň atraktivnou rybou, ktorú
si obľúbili hlavne milovníci prívlače a muškárenia. Opatrný
boleň nie je slepo útočiacim dravcom a jeho ulovenie
si vyžaduje nenápadnosť, jemné náčinie a dokonalou
prezentáciu nástrah. To platí hlavne pre lov na stojatých
vodách. V prúdových úsekoch nemá ryba tak dokonalu
kontrolu nad situáciou.
Rozmnožovanie
Boleň pohlavne dospieva vo veku 3 až 5 rokov a rozmnožuje
sa v apríli až máji. V chladnom roku sa toto obdobie posúva
až do júna. Trie sa pomerne často, pri teplote vody 5-100 C
. Výter prebieha v menších skupinkách v prúdiacej vode,
kde samica prilepuje ikry na piesčité či štrkovité dno.
V dobe rozmnožovania sa u samcov objavuje drobná trecia
vyrážka. Vývoj oplodnených ikier trvá v závislosti na teplote
vody 15-20 dní. Kvôli treniu často migruje z priehrad do
prítokov riek. V stojatých vodách sa boleň trie na piesčité
či kamenité dno alebo na potopenom konári. Ako všetky
kaprovité ryby je pomerne plodný
a má okolo 50 000 – 400 000 ikier.

Správanie
Jediná skutočná kaprovitá ryba, ktorá žije aj na našom
území. Dorastá do pomerne veľkých
rozmerov a je známy svojím aktívnym
spôsobom lovu v horných častiach
(Aspius aspius)
Poznámka
vodného stĺpca. Aj napriek svojmu
Doba hájenia: 15.3. - 31.5.
Boleň je druh preferujúci pohyb vo
razantnému spôsobu lovu je boleň
Lovná miera: 40cm
vodnom stĺpci. Korisť loví aktívneveľmi opatrný a opakované úlovky
vyhľadáva ju a prenasleduje.
tejto ryby sú výsadou skúsenejších
Pohybuje sa rýchlo a prejde veľkú
rybárov.
Boleň o sebe dáva najviac vedieť v letnom období, kedy vzdialenosť. Vďaka tomu spotrebuje na kilogram prírastku
menší húf alebo samostatné exempláre prechádzajú tesne ďaleko viac potravy ako zo zálohy loviaca šťuka a pri
pod hladinou a podnikajú hlučné nájazdy. Prudké údery, hygienických testoch často vykazuje jeho mäso najvyšší
striekanie vody a desiatky rybiek rozletujíce sa na všetky obsah škodlivín zo všetkých našich rýb. Nejedná sa
strany – to je typický bolení útok. Telo ryby sa pri ňom objavuje o žiadne alarmujúce hodnoty, ale je to logický dôsledok
až na hladine a často se diskutuje o tom, ako vlastne bolení veľkej spotreby energie a následne i potravy spôsobený
útok vypadá z pohledu útočiacej ryby. Sporné je hlavne to, aktívnym štýlom života. Boleň vďaka svojej pohyblivosti
či boleň k dezorientácii alebo dokonca k omráčeniu rybiek a schopnosti efektívne loviť dokáže na lokalitách, kde sa
využívá údery chvosta. Vo väčšine útokov tomu tak nie je, ale premnoží, častejšie potlačiť stavy ostatných dravých rýb.
Do značnej miery mu v tom pomáhajú športovní rybári,
v niektorých prípadoch sa to s určitosťou vylúčit nedá.
Pri love sa boleň aktívne pohybuje, prechádza často pre nich je tento druh menej atraktívny než ostatné
i pomerne veľkú vzdialenosť a na riekach môžeme niekedy dravce.
MD
pozorovať, že loviaca ryba prechádza určitú trasu. Na
údolných nádržiach lovia bolene často v blízkosti brehov

Dňa 27.9.2014 sa uskutočí brigáda na Váhu č.14 za Weinerovou záhradou.
Zraz brigádnikov je o 8.00 hod. Priniesť so sebou hrable, sekery, nožnice.

8

Varínčan

ŠKOLSKÉ OKIENKO – ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2014/2015
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku
vo Varíne otvorila svoje brány v novom školskom
roku 2014/2015 pre všetky deti a žiakov v utorok dňa
02.09.2014.
V školskom roku 2014/15 bude navštevovať materskú
školu 49 nových detí. Na vstup do 1. ročníka ZŠ sa
bude pripravovať 53 predškolákov. Celkový počet detí
navštevujúcich MŠ je 136, deti sú rozdelené do šiestich
tried.
Do školských lavíc sa po prvýkrát usadilo v triedach I.A
a I.B pod vedením triednych učiteliek Mgr. Jany Líškovej
a Mgr. Anny Synákovej 45 prváčikov. Do piateho ročníka
nastúpilo 45 žiakov, deviaty ročník navštevuje a na
celoslovenské testovanie sa pripravovuje 47 žiakov.

V školskom roku 2013/2014 ukončilo vzdelávanie v našej
škole 61 deviatakov, ktorým želáme veľa študijných
úspechov na ich nových školách.
Žiaci budú mať aj v nasledujúcom školskom roku možnosť
navštevovať ŠKD v dvoch oddeleniach pod vedením
vychovávateliek pani Rozálie Sobolovej a Mgr. Emílie
Struhárňanskej.
Základnú školu bude navštevovať spolu 428 žiakov v 18
triedach (v šk. roku 2013/2014 ich bolo 429).
V hodnotení agentúry INEKO v roku 2014 sa zo základných
škôl Žilinského kraja umiestnila naša varínska škola na
vynikajúcom 14. mieste, za čo patrí veľká vďaka všetkým
žiakom a celému kolektívu ZŠ s MŠ.

KONTAKTY ZŠ S MŠ
Mgr. Anna Bielková – riaditeľka školy:

riaditel@skola-varin.sk, 041/5692 337

PaedDr. Monika Filová – zástupkyňa RŠ :

monika.filova@skola-varin.sk , 041/5692 366

Mgr. Ľubica Brennerová – zástupkyňa RŠ:

lubica.brennerova@skola-varin.sk, 041/5692 366

Bc. Mária Melišová - zástupkyňa RŠ pre MŠ:

ms@skola-varin.sk, 041/5692 129

Mgr. Margita Vojteková – výchovná poradkyňa:

vp@skola-varin.sk, 041/5692 366

PaedDr. Zuzana Staňová – školský špeciálny pedagóg:

spec.pedagog@skola-varin.sk, 0901 704 791

Mariana Bobáňová – vedúca školskej jedálne:

jedalen@skola-varin.sk, 041/5692 127

Webové sídlo Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku Varín:www.skola-varin.sk

Termíny školských prázdnin na školský rok 2014/2015
Posledný deň vyučovania pred začiatkom
prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania
po prázdninách

jesenné

29. október 2014
(streda)

30. október –
31. október 2014

3. november 2014
(pondelok)

vianočné

19. december 2014
(piatok)

22. december 2014
7. január 2015

8. január 2015
(štvrtok)

polročné

30. január 2015
(piatok)

2. február 2015
(pondelok)

3. február 2015
(utorok)

13. február 2015
(piatok)

16. február –
20. február 2015

23. február 2015
(pondelok)

20. február 2015
(piatok)

23. február –
27. február 2015

2. marec (pondelok)

27. február 2015
(piatok)

2. marec –
6. marec 2015

9. marec 2015
(pondelok)

1. apríl 2015
(streda)
30. jún 2015
(utorok)

2. apríl –
7. apríl 2015
1. júl 2015 –
31. august 2015

8. apríl 2015
(streda)
2. september 2015
(streda)

Prázdniny

jarné

Banskobystrický
kraj, Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj
Košický kraj,
Prešovský kraj
Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj,
Trnavský kraj

veľkonočné
letné

Všetkým deťom, žiakom a zamestnancom Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne želám
šťastný krok do nového školského roka 2014/2015.
kj
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VARÍN
NÁMESTIE SV.FLORIÁNA

CESTY
K TOLERANCII,

LÁSKE

ZJEDNOTENÍ
V JEHO

19.00 hod. KINOSÁLA:
muzikál Judit, DIK Čičava

SOBOTA 6.9.2014 VARÍN

PROGRAM PODUJATIA:

Prešov, 18.8. 2014

občianskeho združenia Zabudnutý Varín, ktorí v sobotu a v nedeľu, 6. a 7. septembra tohto
roku pripravujete modlitebné stretnutie s názvom Zjednotení v Jeho Láske.
Je to spomienka na holokaust počas Hitlerovského plánu očistenia Európy od židovskej rasy
a od Rómov. Tento chorý človek vtedy nadchol a zmanipuloval nemecký národ k nadvláde
nad svetom. Vďaka Bohu vy si chcete pripomenúť toto krušné obdobie. Iste v modlitbách
i v príhovoroch zaznejú aj prosby, aby k niečomu podobnému už v ľudských dejinách
nikdy nedošlo.
Svojím podujatím hľadáte cesty k tolerancii, porozumeniu a znášanlivosti medzi ľuďmi. Je to
šľachetný počin, ktorý by mal byť vlastný nám všetkým. Lebo každé zlo a každá nenávisť sa
rodí v ľudskom srdci, ktoré potrebuje neustále očistenie a uzdravenie.
Tohto roku je to už druhý ročník, v ktorom sa zameriavate na ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti,
konkrétne na Rómov. Aj oni sa stali obeťami holokaustu, zo Slovenska bolo odvlečených,
väznených a umučených niekoľko stoviek Rómov.
Na vašom podujatí spolu s kňazmi a židovským rabínom zaznejú modlitby a prosby za
zmierenie a vzájomné si odpustenie krívd z minulosti, ale aj tých dnešných. Je to chvályhodný
počin, za ktorý vám chcem úprimne poďakovať. Mnohých chýb sa môžeme vyvarovať, ak
spoznáme svoju históriu.
Som veľmi rád, že aj Gréckokatolícke pastoračné centrum Rómov z Čičavy prispeje k vášmu
modlitbovému a kultúrnemu podujatiu. Homíliu prednesie môj kňaz, o. Igor Čikoš, Róm a
predstavia sa divadelníci s muzikálom Judit. Vaše stretnutie hudobne doladí Rómska kapela
F6.
Tomuto vášmu modlitbovému stretnutiu zo srdca žehnám a som presvedčený, že bude
inšpiráciou aj do budúcna konať podobné stretnutia na ekumenickej a medzináboženskej
úrovni.

MILÍ PRIATELIA

PRÍHOVOR MONS. JÁNA BABJAKA SJ
PREŠOVSKÉHO ARCIBISKUPA A METROPOLITU

PO UKOČENÍ MODLITIEB NA ŽIDOVSKOM
CINTORÍNE NASLEDUJE:
Otvorenie výstavy obrazov Fera Guldana:
EXODY - XI. prikázanie NEVYŽENIEŠ
s libretom Mira Polláka .

15.30 hod. ŽIDOVSKÝ CINTORÍN VO VARÍNE
MODLITBY PREDNESÚ:
rabín Baruch Mayers v hebrejskom jazyku
Mons. Ladislav Stromček
páter Igor Čikoš v rómskom jazyku
hudobný doprovod: kapela F6, kapela Emauz

10.00 hod SV. OMŠA
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL SV. JOZEFA - GBEĽANY:
priamy prenos TV Lux
Hlavný celebrant: miestny pán farár Pavol Kalabus
Koncelebrant: páter Ondrej Gabriš SJ
Homília: gréckokatolícky kňaz Igor Čikoš
Hudba: kapela F6 piesne v rómskom jazyku
miestny chrámový zbor

NEDEĽA 7.9.2014

koncert kapely F6

special construction works

2EHF*EHđDQ\

Arieh Klein
Miroslav Tomašov
Hodoň Ján - Amfora
Dennis van der Laan
Ďugel Jozef

2EHF9DUtQ

Organizátor: Občianske združenie Zabudnutý Varín. Pod záštitou: Biskupskeho úradu Žilina, Židovskej náboženskej obce Žilina.
Spoluorganizátor: Pastoračné centrum Rómov v Čičave, farnosť Varín, farnosť Gbeľany, Obec Varín, MAS Terchovská dolina, Tv Severka.

POROZUMENIU
A ZNÁŠANLIVOSTI
MEDZI ĽUĎMI.
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JÁN BARICA VO VARÍNE
Dňa 4.8.2014 sme prijali na Obecnom úrade vo Varíne
vzácneho hosťa. Navštívil nás náš rodák Ján M. Barica,
PhD., DrSc., svetovo známy vedec, ktorý sa zaoberá
ekológiou nestability vôd. Dnes žije v Burlington, Ontario
– Kanada.
Pri družnom posedení s pracovníkmi obecného úradu
sme prediskutovali témy o jeho mladosti, živote
a spomienkach na priateľov a spolužiakov z detstva, až
po súčasnosť.
Obec informovala pána Baricu o dianí obce v súčasnosti
a predstavila mu svoj zámer, ako a čo plánuje pre budúci

rozvoj infraštruktúry v nasledujúcich rokoch.
Na záver pán Barica daroval obci a obecnej knižnici svoje
celoživotné dielo
„ Cyclic ekological instabilities in hypereutrophic
lakes of Western Canada“
v preklade „ Cyklická ekologická nestabilita v hypereutrofných jazerách Západnej Kanady s venovaním:
Venujem svojim rodákom s nádejou, že niektorý z nich
bude raz pokračovať v mojej práci.

Ján Barica z Námestia č. 13

Váženy pán starosta:
pred pár dňami som sa vrátil domov z Európy a chcem sa Vám ešte raz poďakovať za ochotu zorganizovať moje
stretnutie s Vašim teamom na Obecnom Úrade (po starom, ako si ho pamätám, Mestskom Dome) a zaujímavú diskusiu
o rozvoji obce. Počas mojich krátkych návštev v posledných rokoch som si všimol mnoho zlepšení, hlavne na Námestí
a Záhumní. Obec Varín úspešne rastie, a vyrastá v nej schopná mladá generácia. Gratulujem Vám k Vašej práci a jej
výsledkom a držím palce do ďalšieho rozvoja. Ďakujem aj za prijatie časti mojich zobraných vedeckých publikácií do
Obecnej knižnice.
So želaním ďalších úspechov
Prof.Dr. Ján Barica
Burlington, Ontario
Kanada
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INVÁZNE RASTLINY
Sú všade medzi nami, ničia naše jedinečné ekosystémy a vytláčajú naše pôvodné druhy. Aj takto môžeme opísať invázne
druhy rastlín a živočíchov. Sú to druhy na našom území nepôvodné, ktoré majú svoju krajinu pôvodu na inom kontinente,
v inom prostredí.
Čo je to invázny druh?
Druh je považovaný za invázny ak:
t bol do územia kde sa predtým nevyskytoval
zavlečený ľudskou činnosťou,
t bez pomoci človeka má na novej lokalite schopnosť
vytvoriť životaschopnú populáciu, schopnú
regenerácie a rozmnožovania,
t v nových podmienkach sa správa tak, že ohrozuje
existenciu miestnych druhov,
t svojou prítomnosťou môže spôsobiť alebo spôsobuje
ekonomické straty, má alebo môže mať negatívny
dopad na stav životného prostredia a zdravotný stav
obyvateľstva.
Medzi hlavné dôvody zavlečenia druhov na naše územie
je kolonizácia, záhradníctvo a poľnohospodárstvo.
Pri kolonizácii sa na naše územie dostali druhy
z Južnej a Severnej Ameriky, či Ázie. Mnohé druhy boli
zavlečená do nových oblastí ako okrasné rastliny alebo

(napr. pohánkovec japonský narušujú stabilitu hrádzí,
násypov, regulovaných brehov vodných tokov a i.).
Správa NP Malá Fatra sa snaží vyhľadávať ohniská
výskytu inváznych rastlín predovšetkým v samotnom
národnom parku a v maloplošných chránených územiach
(rezervácie, chránené pamiatky a areály). Každoročne
likviduje boľševník obrovský v Dierach a v Sučianskej
doline, pohánkovec japonský v Istebianskej doline,
náprstník červený v Hradskej doline a i.
U zvlášť nebezpečných druhov , ktoré nie je možné
fyzicky zlikvidovať sa používajú aj chemické postreky.
Najrozšírenejšie a najnebezpečnejšie invázne rastliny
v okolí Žiliny
Tie najagresívnejšie druhy môžeme práve teraz vidieť na
opustených poliach, okolo ciest, na navážkach sa žltnú
obrovské plochy zlatobyle kanadskej. Teraz kvitne aj
pohánkovec japonský – môžeme pozorovať široké
biele špaliere okolo potokov (napr. Rosinka), Váhu a tak

Zlatobyľ obrovská

poľnohospodárske plodiny. Náhodne sú dopravované
semená burín, ktoré sú zožaté spolu s komerčnými
semenami a zasiate v nových oblastiach, loďami
a lietadlami sú zavliekané napríklad potkany a hmyz.
Takýmto premiestňovaním nepôvodných druhov sa
však môžu šíriť aj parazity a choroby. Hoci sú domáce
druhy odolné voči domácim škodcom alebo chorobám,
v mnohých prípadoch nemajú žiadnu alebo majú len
minimálnu prirodzenú odolnosť voči cudzím organizmom,
ktoré ich tak môžu vyhubiť. Taktiež dovezeným druhom
nemusia vždy vyhovovať podmienky nášho prostredia.
Nové podmienky niektoré jedince zahubia, no niektoré
druhy sa prispôsobia a stávajú sa inváznymi.
Z hľadiska ochrany prírody invázne druhy ohrozujú
biodiverzitu, ľudské aktivity a nakoniec aj zdravie človeka.
Prečo je nevyhnutné invazívne rastliny ničiť?
Práve z toho dôvodu, že narušujú prirodzenú biodiverzitu.
Z pohľadu človeka zas ide často o druhy poškodzujúce
zdravie – sú to silné alergény ako napr. ambrózia
palinolistá, alebo palina obyčajná. Boľševník obrovský
spôsobuje spáleniny kože podobné vplyvu bojovej
chemickej látky fosgén. Druhy tvoriace husté porasty

Boľševník obrovský

isto na opustených plochách, ale aj v parkoch. Ružové
porasty hlavne okolo riek a potokov tvorí netýkavka
žliazkatá. Všetky sú súčasťou zoznamu inváznych rastlín

Varínčan
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INVÁZNE RASTLINY
vo vyhláške MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva
zákon č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Tento
zoznam však tvorí len zlomok všetkých inváznych druhov
šíriacich sa na Slovensku. Tu nájdeme aj spôsoby ničenia
týchto rastlín.

prispôsobovaním sa druhov ktoré tu žijú. Uľahčuje im
to napr.: vytvorenie voľných plôch po požiari, veternej
kalamite, holorube či pri budovaní nových komunikácií.
Postupne začínajú v týchto ekosystémoch prevládať,
keďže u nás nemajú prirodzených škodcov. Pomáha
im aj to, že tvoria veľké množstvo semien šíriacich sa
vetrom (zlatobyľ kanadská), husté porasty a bohatú
sieť podzemných častí (pohánkovec). Často ovplyvňujú

Pohánkovec japonský

svoje okolie chemickými látkami, ktoré vylučujú (agát).
Mnohé sa šíria aj vegetatívne – prostredníctvom iných
častí rastlinného tela ako semenami – úlomkami stonky,
podzemkami a p.

Ambrózia palinolistá

Tieto rastliny obsadzujú plochy ľuďmi vytvorené,
narušené alebo pozmenené činnosťou človeka – okolie
ciest, staveniská, opustené polia, obnažené brehy
vodných tokov, navážky zeminy, odpady zo záhrad. Odtiaľ

Netýkavka hľuznatá

prenikajú do prirodzených ekosystémov, narušujú ich
rovnováhu vytvorenú dlhodobým vývojom a vzájomným

Ako proti inváznym rastlinám bojovať?
K šíreniu inváznych druhov vo veľkej miere prispieva
nevedomosť človeka. Často krát sa invázne druhy
rozširujú z našich záhrad, kde ich pestujeme ako okresné
rastliny. Vo chvíli, kedy invázny druh opustí ploty našich
obydlí je nevyhnutné začať s jeho aktívnou reguláciou.
Aby bol tento boj čo najúčinnejší je potrebné dodržiavať
nasledovné zásady:
t začať čo najskôr
t zásahy prevádzať dôsledne – pokryť zásahom celú
populáciu, aby na mieste nezostali žiadne živé
exempláre alebo časti rastlín
t zničenú rastliny spáliť – nie je vhodné ich
kompostovať, pretože väčšina druhov má výborné
regeneračné vlastnosti a taktiež je veľké riziko
ďalšieho šírenia pomocou semien
t dôležité je správne načasovať likvidáciu – najlepšie
v čase kvitnutia, pred dozretím semien
t likvidáciu začať od ohniska – zdroja invázie v smere
ďalšieho šírenia
t lokalitu kde likvidácia prebehla pravidelne
monitorovať a v prípade potreby zásah opakovať
Aj keď v súčasnosti pozorujeme, že problematika
inváznych druhov začína zaujímať širokú verejnosť,
vlastníkov bude ťažké presvedčiť, aby opakovane
vkladali úsilie a financie do činnosti, ktorej výsledok
je často v nedohľadne. Priaznivo môže zapôsobiť vzor
štátu a samospráv pri likvidácii inváznych druhov na
pozemkoch v ich vlastníctve a správe a pri prevencii ich
šírenia.
Spracovala: RNDr. Anna Dobošová
Mgr. Alena Badurová
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KOSAČKA PRE OBEC VARÍN
Vedenie Obce Varín si v pláne na volebné obdobie
2010 – 2014 predsavzalo zlepšiť starostlivosť o zeleň
v obci. Po majetkovom vysporiadaní pozemkov a ich
zapísaní do evidencie majetku, sme v roku 2013
skúšali pravidelne kosiť pozemky technikou, ktorá
sa už v majetku obce nachádzala (bubnová kosačka
a malá rotačná kosačka a dva krovinorezy). Neúčelnosť
takéhoto spôsobu údržby, hlavne veľká personálna
a teda aj finančná náročnosť, súvisela s nevhodnosťou
používaného náradia a samotná údržba trvala veľmi dlho.
Z týchto dôvodov sme uvítali možnosť Nadácie Pontis
a spoločnosti KIA, ktoré vypísali súťaž o grant, do ktorého
sme sa zapojili. Grant sa nám podarilo získať vo výške 7000 €.
Slovenská agentúra životného prostredia vypísala

grantový program Obnová dediny, z ktorého sa nám
taktiež podarilo získať finančné prostriedky na nákup
záhradnej techniky vo výške 1000 €.
Z prostriedkov uvedených grantových programov
a prispením aj z vlastných zdrojov z rozpočtovej kapitoly
údržby ciest a verejnej zelene v súlade so schváleným
rozpočtom obce sme zakúpili Rider Husqvarna s kosiacim
a mulčovacím ústrojenstvom, zberným košom na lístie
a trávu, rotačnou kefou a prívesný vozík.
Veríme, že po zabehnutí strojov a nadobudnutí praxe, sa
nám podarí udržiavať naše okolie pokosené, aby sme žili
v krajšom prostredí.

OBECNÝ ÚRAD VARÍN INFORMUJE
V sobotu 27. septembra 2014 je v obci zabezpečený zber
nebezpečných odpadov a elektroodpadov z komunálnych
odpadov od fyzických osôb (nepodnikateľov)
NEBEZPEČNÉ ODPADY, ktoré sa zbierajú: použité batérie,
autobatérie a akumulátory, nerozbité žiarivky a iný
odpad obsahujúci ortuť (ortuťové teplomery, tzv.
úsporné žiarovky), nepoužité chemikálie a staré
náterové hmoty alebo ich zvyšky (farby, laky,
rozpúšťadlá, riedidlá, umelé hnojivá, pesticídy,
kyseliny, fotochemické látky), zvyšky technických
olejov a tukov, obaly so zvyškami látok obsahujúce
škodliviny, technické spreje na rôzne účely. Chemikálie
v tekutom stave spolu nezmiešavajte, každá tekutá látka
musí byť uzatvorená buď v pôvodnom obale alebo
v inom vhodnom pevnom obale s označením obsahu.
ELEKTROODPAD, ktorý sa zbiera:
veľké domáce spotrebiče (napr. nerozbité a nerozobrané
chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, umývačky riadu,
mikrovlnné rúry, sporáky, elektrické radiátory, varné
dosky, ventilátory, klimatizačné zariadenia a pod.), malé
domáce spotrebiče (napr. vysávače, hriankovače, fritézy,
mlynčeky, kávovary, elektrické hodiny, elektrické váhy,
elektrické nože, spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie
vlasov, holenie, masáž, žehličky a pod.), informačné
technológie a telekomunikačné zariadenia (napr.
osobné počítače a alebo ich komponenty, tlačiarne,

notebooky, reproduktory, kopírovacie zariadenia,
vreckové a stolové kalkulačky, telefónne prístroje a aj
bezdrôtové a mobilné, záznamníky, faxy a iné), spotrebná
elektronika (napr. televízory a monitory s nerozbitou
obrazovkou, rozhlasové prijímače, videokamery,
videorekordéry, elektronické hudobné nástroje, hi-fi
zariadenia a pod.), elektrické a elektronické nástroje
(napr. vŕtačky, pílky, nástroje na zváranie, frézy, brúsky,
šijacie stroje, kosačky a ďalšie podobné nástroje), hračky,
zariadenia určené na športové a rekreačné účely
(napr. el. vláčiky a autodráhy, konzoly, videohry, športové
elektrozariadenia a pod.)
ĎALŠIE ZBIERANÉ ODPADY: použitý jedlý olej z kuchýň
bez zvyškov potravín (prefiltrovaný), opotrebované
pneumatiky.
Nebezpečné odpady a elektroodpady nevykladajte pred
dom, ani na iné verejné priestranstvá, pretože sa nebudú
zbierať po uliciach. Odpady treba dopraviť v sobotu 27. 9.
2014, v čase od 07:00 hod. do 12:00 hod., na jednorazovo
zriadené zberné miesto, ktoré bude v areáli bývalej
baliarne FONTIS (pôvodný obecný názov Bajovec) na
ulici Fatranská vo Varíne. Poškodené elektrospotrebiče
a elektrozariadenia, ktoré už nespĺňajú parametre
nebezpečných odpadov (napr. rozbité TV obrazovky
a monitory, chladničky a mrazničky bez kompresorov)
nemusia byť odobraté.
Ďakujeme, že správne triedite.
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OBECNÝ ÚRAD VARÍN INFORMUJE
Na mailovej adrese Obce Varín sa v poslednom mesiaci
vo väčšom počte objavuje stále tá istá otázka: „Akou
sumou prispieva VÚC Žilina na stavbu multifunkčného
ihriska v areáli Základnej školy vo Varíne a na opravu
a stavbu obecných ciest ?“, poprípade „Za čie peniaze
ideme realizovať tieto investície ?“
Rozhodli sme sa odpovedať záujemcom o túto informáciu
takouto verejnou formou. Odpoveď je jednoduchá
a jasná. VÚC Žilina a ani žiadna iná vládna, alebo súkromná
organizácia či osoba neprispela a neprispieva ani jedným
jediným eurom na stavbu multifunkčného ihriska
v areáli Základnej školy vo Varíne, ani na obnovu
asfaltového krytu ulíc Alexandra Trizuljaka, Ondreja
Meszárosa a Fatranská a ani na výstavbu vozovky
ulice Andreja Hlinku. Nevieme odkiaľ sa šíria tieto fámy.
Či ide o nereálne očakávania našich spoluobčanov od
nášho poslanca vo VÚC (VÚC takéto investičné akcie
nefinancuje, nemá ich v kompetencii), alebo niekto
úmyselne rozširuje tieto dezinformácie a nepravdy. To
asi nezistíme. Vo schválenom rozpočte obce je na tieto
investičné akcie vyčlenených 320 000,-€. Pýtate sa, z akých
peňazí? No z ušetrených peňazí obce Varín z minulého,
predminulého a tohto roka. To Vám dozaista potvrdí
každý poslanec obecného zastupiteľstva. Pôvodný plán
bol, že v roku 2013 obec bude realizovať dve investičné
akcie: „obnovu asfaltového krytu ulíc Alexandra
Trizuljaka, Ondreja Meszárosa a Fatranská“ a „stavbu
multifunkčného ihriska v areáli Základnej školy vo
Varíne“. V roku 2014 bolo naplánované pokračovať
v rámci možnosti rozpočtu ďalšou investičnou akciou
a to „výstavbu vozovky ulice Andreja Hlinku“. Plány
sú pekná vec, ale realita bola iná. V roku 2013 Vláda
Slovenskej Republiky vyhlásila konsolidáciu verejných
financií a všetkým obciam nad 2500 obyvateľov určila
sumu, ktorú majú mať na konci kalendárneho roka 2013
našetrenú na účtoch. Tým prakticky znemožnili a zastavili
všetky investičné akcie v obciach a mestách s počtom
obyvateľov nad 2500. Vo februári 2014 Vláda Slovenskej
Republiky rozhodla, že ušetrené financie z roku 2013
môžu obce použiť podľa svojho uváženia v roku 2014.
Preto sa zo všetkými 3 akciami začalo až teraz, v roku
2014, naraz. Z hľadiska časového a personálneho to
nie je najšťastnejšie, nakoľko administratívna prácnosť

na každej zákazke je skoro rovnako veľká, ako pri
realizácií projektu obnovy námestia z eurofondov
v roku 2012. Slovenská legislatíva, čo sa týka zákonného
administratívneho postupu, nerozlišuje medzi stavbou
za 900 000,- € a stavbou za 90 000,- €. Všetky stavby nad
30 000,- € (bez DPH) sa musia zabezpečovať a obstarávať
s rovnakou administratívnou, personálnou a hlavne
časovou náročnosťou.
O stave našich ciest vo Varíne nemusíme nič hovoriť. Sami
to predsa vidíte. S tým obrovským dlhom na obecnej
infraštruktúre sa už muselo začať niečo robiť. Aj keď za
cenu mnohých úsporných opatrení v rozpočte obce.
Čakať na Eurofondy, z ktorých by bolo možné realizovať
obnovu a výstavbu obecných ciest, je naivné. To by sa
mohlo veľmi reálne stať, že sa toho nikdy nedočkáme.
Eurofondy na financovanie obnovy a rekonštrukcie
obecných ciest prosto neexistujú. Všetky eurofondy
určené na výstavbu ciest doteraz (za posledných 12 rokov)
boli určené na diaľnice a cesty I., II. a III. triedy. Teda štát
ich určil na štátne, nie obecné cesty. Obce si majú pomôcť
ako vedia z vlastných peňazí a úverov. Celá výstavba
multifunkčného ihriska a oboch ciest sa financuje čisto
z obecných, teda Vašich peňazí, bez úveru. Multifunkčné
ihrisko je určené pre Vás (širokú verejnosť) a Vaše deti či
už v rámci školského vyučovania, alebo voľnočasových
aktivít. V súčasnosti v súlade so zákonom prebieha
verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác. Na obe
cesty prvé kolo otvárania obálok, kde sa kontrolujú len
formálne náležitosti uchádzačov, prebehlo dňa 25.8.2014.
Dňa 4.9.2014 prebehne druhé kolo a to vyhodnotenie
cenových ponúk. Následne bude pokračovať verejné
obstarávanie tretím kolom elektronickou aukciou.
Verejné obstarávanie na Multifunkčné ihrisko bude mať
prvé kolo až 5.9.2014 z dôvodu, že obec využila svoje
právo a doplnila kvalitatívne požiadavky na umelý trávnik
(materiál podkladu, materiál vlasu a hustotu trávnika)
a tým musela posunúť termín na odovzdávanie cenových
ponúk, aby mali záujemcovia čas na zapracovanie týchto
požiadaviek do svojej cenovej ponuky. Dúfame, že
k samotnej realizácii výstavby ihriska a oboch ciest dôjde
v mesiaci október.

KOMISIA ROEP INFORMUJE
Komisia registra obnovenej evidencie pozemkov pre
katastrálne územie Varín zriadená pri Obecnom úrade vo
Varíne (ďalej len „register“) oznamuje, že dňa 23.07.2014
Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor, Andreja Kmeťa
17, 011 32 Žilina ako vecne príslušný správny orgán na
konanie registra vydal rozhodnutie číslo ROEP VA C
253/2014 (ďalej len „Rozhodnutie“), ktorým podľa § 7 ods.
3 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších
predpisov schvaľuje register obnovenej evidencie
pozemkov v katastrálnom území Varín. Rozhodnutie
nadobudlo právoplatnosť dňom 27.08.2014 a bude do
katastra nehnuteľností zapísané ako verejná listina.

V súčasnej dobe sú na prístupovom mieste v internetovej
sieti, ktorým je katastrálny portál (www.katasterportal.sk)
poskytované údaje k operátu katastra nehnuteľností
vrátane mapy katastra nehnuteľností. Údaje podľa
schváleného registra vrátane mapy určeného operátu,
ktorá zobrazuje parcely registra E KN, budú na
katastrálnom portály prístupné až po ich zápise do
katastra, o čom Vás budeme informovať v tom čase
aktuálnom vydaní časopisu Varínčan. Údaje poskytované
prostredníctvom katastrálneho portálu sú bezplatne
prístupné a majú informatívny charakter.
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STRUČNÉ DEJINY ŽIDOVSKÉHO OBYVATEĽSTVA VO VARÍNE
Z dejín židovskej náboženskej obce
Kontinuálne osídlenie Varína židovským obyvateľstvom
je doložené od začiatku 18. storočia. V prvom súpise
židovského obyvateľstva Trenčianskej stolice z roku 1727
je uvedená 9-členná rodina Abraháma Vlčeka z Varína.
V roku 1735 sú evidované vo Varíne 4 zdanené židovské
rodiny, ktoré zaplatili vrchnostiam poplatky a dane vo
výške 25 florénov. Dve z nich sa živili obchodovaním,
jednou bola rodina Jakuba Izáka, druhou rodina Jelena
z Moravy. U ďalších dvoch sa zdroje príjmov neuvádzajú
(Jozef Abrahám, Jakub Izák).
Židovská komunita sa rozrastala o prisťahovalcov
z Moravy. V roku 1745 žilo vo Varíne 10 židovských rodín
a okolo roku 1750 mala komunita už približne 50 členov,
13 rodín platilo
dane. V tom čase
pravdepodobne
vznikla aj židovská
náboženská obec
a
bol
zriadený
cheder. Patrili do nej
aj židia z okolitých
dedín. V polovici
18.
storočia
sa
objavili
snahy
o vykázanie židov
z Varína pre jeho
blízkosť k banským
oblastiam. Listinou
z júla 1753 im však
trenčiansky župan
povolenie k pobytu
obnovil. V roku 1754
sú evidovaní dvaja
vyberači daní Levko
Bytčanský a Marek Predmerský, ktorí mali na starosti
židov z Horného okresu Trenčianskej stolice (okolie
Žiliny). Okrem toho Levko Byčanský bol stoličný richtár
a staral sa o všetky záležitosti židov.Okrem toho mal
funkciu „generálneho inkasátora“ ktorý zhromažďoval
taxu (tolerančná a stoličná daň) od všetkých vyberačov
a odovzdával ju vrchnosti.
V nasledujúcich rokoch nastal úbytok židovského
obyvateľstva
spôsobený
ťažkými
existenčnými
podmienkami. V daňovej listine Trenčianskej stolice
z roku 1768 je evidovaných vo Varíne 29 židov, z toho
8 dospelých a 21 detí, ktorí v tom roku zaplatili dane
vo výške 58 florénov. Medzi živiteľmi rodiny boli traja
obchodníci a sklenár. Okrem nich tu, pravdepodobne len
prechodne, bývali aj ďalší židia, ale v daňovej listine nie
sú uvedení.
Začiatkom 70. rokov 18. storočia sa usadila vo Varíne jedna
rodina z Moravy a dve z Poľska. Jedným z nich bol šojchet
a súčasne učiteľ náboženstva. V roku 1781 tu evidovali
21 židov, medzi nimi Jozefa Jakuba a Heršla Izraela. Keď
začalo platiť nariadenie Jozefa II. (1787) o povinnosti
viesť matriky – aj židovské – v nemčine a židia si museli
povinne zmeniť rodové mená na nemecké. Vo Varíne
sa stretávame s priezviskami Wix, Roth, Fischer, Linx,
Schlesinger, Kohn, Kolben, Singer (spolu ich tu bolo 26)
a k bohatším patril – podľa zaplatenej dane Abrahám
Hispaner.
Židovská náboženská obec vlastnila modlitebňu
zriadenú v súkromnom dome, mikve a cintorín, kde
pochovávali židov z celého okolia. Do náboženskej
obce patrili aj židovskí obyvatelia z Belej, Krasnian,
Terchovej a Nededze. Koncom 18. storočia žilo vo Varíne

7 židovských rodín a ich hospodárske postavenie sa stále
zlepšovalo. Živili sa najmä drobným obchodovaním,
remeslami a predávaním na veľkých trhoch v susednej
Žiline. Náboženská obec zamestnávala šojcheta a učiteľa
náboženstva. Vlastnila synagógu, spravovala židovskú
ľudovú školu, rozšírila a založila ďalšie kultové objekty
(v roku 1806 zaplatila mestu 18 flovénov za prenájom
cintorína). Na prelome 18. a 19. storočia sa sa varínska
komunita považovala za jišuv, židovskú osadu Žiliny,
kde bolo usídľovanie židov zakázané. Varínski židia často
prichádzali do mesta za obchodom, nesmeli tu však
bývať, ba ani prenocovať.
V 19. storočí počet príslušníkov komunity postupne
narastal. V roku 1819 žilo vo Varíne a v okolitých dedinách
už 289 židov, v roku
1828 ich bolo vo Varíne
242. Aj v roku 1850
mala náboženská obec
viac ako 280 členov a
bola sídlom rabinátu,
do
kompetencie
ktorého patrili židia
z 13 susedných dedín.
Vo Varíne evidovali
v roku 1852 336 židov
(22,6%), v Krasňanoch
31 (5,7%), Nededzi 28
(6,3%) a v Terchovej
ich žilo 109 (2,8%).
Obec Belá patrila do
spoločnej
farnosti
s ďalšími dvoma Hlboké, Kút a v roku
1852 tam žilo 87 židov.
Prvým hlavným varínskym rabínom a matrikárom bol až
do svojej smrti v 80. rokoch 19. storočia pravdepodobne
Perec Naftali Sofer-Schreiber, pôvodom z Bratislavy. Po
ňom funkciu rabína a matrikára po dlhé roky zastával
asesor Móric Schiff.
Varínsky židia patrili k váženým a vplyvným židom v rámci
župy, o čom svedčí členstvo Jakuba Engela v župnom
výbore, v ktorom bolo celkovo 20 židov (dvaja boli zo
Žiliny).
Po rozkole v uhorskom židovstve na prelome rokov
1868/69 sa varínska židovská náboženská obec prihlásila
k neologickému smeru.
Náboženská obec financovala židovskú ľudovú školu
s nemeckým vyučovacím jazykom pre židovské deti
z Varína a okolia.
V roku 1880 žilo v meste 261 židov. Náboženská obec
mala asi 300 členov. Pre migráciu mladých do väčších
miest však ich počet začiatkom 20. storočia klesol na 175.
Židia boli integrovaní do spoločenského a hospodárskeho
života Varína a s majoritným obyvateľstvom nažívali
väčšinou vo vzájomnej tolerancii, aj keď existujú
záznamy o sporoch medzi varínskymi remeselníkmi
a ich židovskou konkurenciou. 9. decembra 1836 žiadali
mäsiari zástupcov stavov, aby Kolomanovi Groszovi
zakázali výsek a predaj mäsa na území mesta. Ďalšie
nezhody medzi majoritným obyvateľstvom a členmi
židovskej komunity sú zaznamenané aj v 40. rokoch 19.
storočia a po skončení prvej svetovej vojny, keď došlo
k rabovaniu židovských obchodov.
zdroj: z pripravovanej knihy Židovskej náboženskej obce
na Slovensku, vydavateľ Slovenské národné múzeum
Bratislava
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TAJNIČKA
◆ KUPÓN č. 9 ◆ KUPÓN č. 9 ◆ KUPÓN č. 9 ◆
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Výherca z čísla 9/2014: Justína Synáková,
Záhrady 678, 013 03 Varín
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OBNOVENÝ ŠPORTOVÝ AREÁL
Našej obci sa podaril husársky kúsok. Ešte pred začatím
futbalovej jesennej časti sme stihli v krátkej dobe
dobudovať a skrášliť Športový areál Juraja Sobolu.
Opravila a dobudovala sa hlavná tribúna. Opravili
a vybielili sa steny, ako aj nová sedacia časť, ktorá bude
slúžiť futbalovým fanúšikom aj celej športovej verejnosti.

Touto cestou sa chceme poďakovať sponzorom tohto
krásneho diela, ktorí pomáhajú obci a záleží im aj na
samotnej reprezentácii. Ďakujeme p. Máriovi Kubíkovi,
Ľubomírovi Tichákovi – firme Stavoglobal, p. Jánovi
Hodoňovi.
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