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Zvolili sme si starostu
Druhé zasadnutie OZ
Peter Rišo o cestovaní
Jarné prekvapenie v parku
Obec informuje
Školské okienko
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Varínčan

DRUHÉ ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VARÍNE V ROKU 2015
UZNESENIE č. 9/2015 - procesné
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 26.02.2015
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Program druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva vo
Varíne v roku 2015 s nasledujúcimi bodmi:
1)
Majetok obce
2)
Žiadosti
3)
Digitálne zastupiteľstvo
4)
Voľba komisií
5)
Štatút obce
6)
Rokovací poriadok komisií
7)
Informácie poslancom
8)
Interpelácie poslancov
Hlasovanie číslo 25
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 9/2015.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie:
za: 9
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin
Lopušan, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo procesné uznesenie č. 9/2015.
UZNESENIE č. 10/2015
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 26.02.2015
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena na častiach pozemkov KN-C parcela č. 2104/2 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 141 m2, 2151/216 – ostatné plochy o výmere 444
m2 evidované na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Varín a pozemku KN-E parcela
č. 2102/2 – orná pôda o výmere 909 m2 evidovaná na liste vlastníctva č.
1354, k. ú. Varín pre umiestnenie elektroenergetického zariadenia – NN
zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie pre stavbu „Varín
– Záhumnie, rozšírenie NNK pre IBV, Dolvap, II. etapa“ za cenu podľa
znaleckého posudku.
2.
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odplatný
prevod časti pozemku KN-C parcela č. 2104/2 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 141m2, 2151/216 – ostatné plochy o výmere 444 m2
evidované na liste vlastníctva č. 1, k. ú Varín a pozemku KN-E parcela č.
2102/2 – orná pôda o výmere 909 m2 evidovaná na liste vlastníctva č. 1354,
k. ú. Varín pre umiestnenie elektroenergetického zariadenia – NN zemný
kábel a rozpojovacia skriňa pre stavbu „Varín – Záhumnie, rozšírenie NNK
pre IBV, Dolvap, II. etapa“ za cenu podľa znaleckého posudku.
Hlasovanie číslo 26
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 10/2015.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie:
za: 9
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin
Lopušan, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 10/2015.
UZNESENIE č. 11/2015
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 26.02.2015
k bodu Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Ukladá
1.
Stavebnej komisii do 18.3.2015 posúdiť prebytočnosť
a nepotrebnosť na svoje ďalšie fungovanie pozemkov:
I. C-KN parcela č. 538 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
380 m2, evidovaný na LV č. 395 v spoluvlastníckom podiele ¼,
II. C-KN parcela č. 540 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
64 m2, evidovaný na LV č. 1 v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Hlasovanie číslo 27
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.11/2015.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 9
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin
Lopušan, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: Mgr. Lenka Milová
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 11/2015.
UZNESENIE č. 12/2015
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 26.02.2015
k bodu Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Berie na vedomie
1.
Žiadosť Tamary Denysenko o pridelenie miesta na parkovanie.
Hlasovanie číslo 28
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.12/2015
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Mgr.
Lenka Milová, Martin Lopušan, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 12/2015.
UZNESENIE č. 13/2015
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 26.02.2015
k bodu Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Berie na vedomie

1.
Žiadosť Ladislava Pučeka o odsúhlasenie parkovacieho miesta.
Hlasovanie číslo 29
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 13/2015.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Mgr.
Lenka Milová, Martin Lopušan, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Peter
Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 13/2015.
UZNESENIE č. 14/2015
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 26.02.2015
k bodu Voľba komisií
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Zriaďuje
1.
Sociálnu komisiu ako stály orgán obecného zastupiteľstva vo
Varíne.
b)
Vymedzuje
1.
Úlohy sociálnej komisie nasledovne:
I. spracúva a predkladá stanoviská k návrhom koncepcií rozvoja
obce v oblasti sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby na
území obce,
II. vyjadruje sa a vypracúva stanoviská k návrhom všeobecne
záväzných nariadení obce v oblasti sociálnych vecí a opatrovateľskej
služby, spolupodieľa sa na príprave týchto všeobecne záväzných
nariadení obce,
III. vyjadruje sa k návrhu rozpočtu na zabezpečenie úloh obce
v oblasti sociálnej pomoci a sociálnych služieb,
IV. vypracúva a predkladá bytovej komisii podklady potrebné pri
posudzovaní žiadostí o pridelenie sociálneho bytu, ktoré sa týkajú
sociálnej situácie žiadateľa o byt a jeho rodiny,
V. z hľadiska prevencie sociálno-patologických javov sleduje sociálnu
situáciu u osamelých, starých a chorých občanov, v rodinách s deťmi
a u sociálne neprispôsobivých občanov,
VI. v prípade potreby intervencie spolupracuje s príslušnými
školskými, zdravotníckymi, štátnymi a neštátnymi inštitúciami
a podieľa sa na riešení nepriaznivej sociálnej situácie občanov,
VII. spolupracuje so záujmovými združeniami obyvateľov
obce, organizáciami a nadáciami orientujúcimi sa na sociálnu
a charitatívnu činnosť,
VIII. posudzuje žiadosti o jednorazovú sociálnu dávku poskytovanú
obcou v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a mimoriadnej dávky na pomoc obyvateľovi mesta
v zmysle § 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov,
IX. predkladá OZ podnety a návrhy na riešenie problémov v oblasti
svojej pôsobnosti,
X. v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ,
XI. plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ.
Hlasovanie číslo 30
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 14/2015.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin
Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 14/2015.
UZNESENIE č. 15/2015
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 26.02.2015
k bodu Voľba komisií
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Volí
1. Mgr. Lenku Milovú za predsedníčku sociálnej komisie.
2. Ľubomíra Sečkára za člena sociálnej komisie.
3. Mgr. Lenku Janíkovú za členku sociálnej komisie.
4. Bc. Máriu Chovancovú za členku sociálnej komisie.
5. Ľudmilu Porubčanskú st. za členku sociálnej komisie.
6. MUDr. Katarínu Murajdovú za členku sociálnej komisie.
7. Bc. Zuzanu Hodoňovú za členku sociálnej komisie.
Hlasovanie číslo 31
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 15/2015.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 9
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin
Lopušan, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 1
Mgr. Lenka Milová
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 15/2015.
UZNESENIE č. 16/2015
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 26.02.2015
k bodu Voľba komisií
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Zriaďuje
1.
Stavebnú komisiu ako stály orgán obecného zastupiteľstva vo
Varíne.
b)
Vymedzuje
1.
Úlohy stavebnej komisie nasledovne:
I. spracúva a predkladá stanoviská k návrhom na riešenie
bytovej výstavby obce,
II. vyjadruje sa osobitne k VZN týkajúcich sa územnoplánovacej a stavebnej činnosti obce, ako aj k záležitostiam
ochrany kultúrnych pamiatok v obci,
III. predkladá stanoviská k návrhom na zmeny a doplnky
územného plánu, k návrhom územného plánu zón obce,
pokračovanie na str. 4
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

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

Juraj Ťažký
Dominik Hruška
Peter Tichák
Eliška Bugáňová

.)&-$%$+/&
1. Elena Kučerová
2. František Buchta

07.12.1948
05.09.1994

03.02.2015
04.03.2015

'$()*$%+-$
V marci narodeniny oslavujú:
Bielik Jozef
Pazderková Elena
Bučeková Jozefa
Chrapčíková Viktória
Beniač Pavol
Novosad Vincent
Milo Imrich
Zimenová Gizela
Salát Milan
Bárdy Jozef
Cvachová Vlasta
Gulášiová Karolína
Širancová Irena
Bárdyová Vlasta
Androvičová Vincencia
Cyprich František
Šlesárová Jozefa
Černáčková Rozália
Cvacho Ján
Štefanatná Helena
Gáborová Valéria
Freudenfeldová Pavlína
Bieliková Mária
Nemček Fabián
Tomová Žofia
Jankov Ivan
Cabadaj Karol
Fogadová Emília
Cabadajová Kamila
Akantis František
Kupčuliaková Antónia
Hrušková Vilma
Rybárová Berta

99
97
89
87
86
85
85
84
83
82
80
80
82
78
77
75
75
76
74
74
74
74
73
72
72
72
72
72
71
71
70
70
70

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.
„Ak sa prestanete trápiť nad vecami, ktoré nemôžete zmeniť, otvoríte si cestu ku šťastiu.“

TEŠME SA ZO ŽIVOTA
Tešme sa zo života, ktorý žijeme. Tešme sa z toho,
že keď ráno vstaneme, postavíme sa na vlastné
nohy. Tešme sa z toho, že sa dokážeme sami najesť.
Tešme sa, že dýchame bez prístrojov. Tešme sa, že
sme. Nehovorme, že život nestojí za nič. Lebo časom
možno zistíme, že život je to jediné, pre čo sa oplatí
žiť.
Cena našich životov nie je závislá od toho, čo robíme,
koho poznáme alebo koľko zarábame, ale KTO
SME a koľko ľudí nás má naozaj rado. Potom nikdy
nestratíme svoju hodnotu. Každý z nás je jedinečný,
nikdy na to nezabudnime!
Dnešok je ten najkrásnejší deň - zobudili sme sa žijeme.

ĎAKUJEME, FERKO...
Je streda ráno. Obyčajný deň ako 364 ďalších iných
v tomto roku. Vstaneme a náhlime sa do práce,
do školy, k lekárovi,... Je obyčajný deň, ale nie pre
všetkých. Život niektorých zasiahne veľmi bolestivo.
Tragicky a neznesiteľne. Ako v najhoršom sne. Ako vo
sne, z ktorého sa chceme rýchlo zobudiť a uistiť sa, že
nebol pravdou.
Nepochopiteľný je sled nevinných udalostí
osudného rána v stredu 4. marca. Nezodpovedaných
máme množstvo otázok, ktoré sa nám v mysli
vynárajú, ale na ktoré hľadať odpovede je márne.
Čo nám zostáva? Zastaviť sa a uvažovať. Uvažovať
o posolstve Ferkovho života a svedectve, ktoré nám
svojím životom zanechal.

Z poslednej rozlúčky členov detského spevokolu:
Ferko bol kamarát, s ktorým sme prežili veľa
spoločných chvíľ. Na detských svätých omšiach
bol dlhý čas našim gitaristom a odovzdal túto
štafetu ďalším. Strávili sme s ním veľa okamihov aj
na chatovačkách s našim spevokolom Uhlíky. Pri
množstve akcií (jasličkové pobožnosti, šarkaniády,
výlety, plesy, karnevaly, tábory) bol vždy ochotný
pomôcť. Založil a staral sa aj o detské modlitbové
ružencové skupinky. Práca vo farnosti s deťmi
a mladými mu bola vždy blízka a vedel k sebe
pritiahnuť malé deti, ale povzbudiť aj väčších.
Bol ochotným miništrantom a na futbalových
miništrantských turnajoch prispieval k úspešným
umiestneniam varínskych miništrantov. Nie sú slová,
ktoré by vedeli vyjadriť aký Ferko bol. Bol veľký
človek, ktorý nám môže byť všetkým príkladom.
Ďakujeme Ferko za všetko, aj za všetky spoločne
prežité chvíle.
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k zabezpečovaným územno-plánovacím podkladom,
IV. spracúva a predkladá stanoviská ku koncepciám rozvoja
obce, k investičným zámerom na území obce,
V. vyjadruje sa k spôsobu realizácie výstavby, údržby a správy
miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a správy
nehnuteľností, ktoré sú v majetku obce,
VI. zaujíma stanoviská k návrhom dohôd a zmlúv, predmetom
ktorých je nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce
a hnuteľného a nehnuteľného majetku zvereného do správy,
VII. vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných
systémov, k návrhu prípravy a realizácie dopravných stavieb
na území obce,
VIII. prerokováva a vyjadruje sa k návrhu čerpania rozpočtu
obce v danej oblasti,
IX. v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami
OZ,
X. plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ.
Hlasovanie číslo 32
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 16/2015.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin
Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 16/2015.
UZNESENIE č. 17/2015
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 26.02.2015
k bodu Voľba komisií
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Volí
1.
Ing. Jána Bugáňa za predsedu stavebnej komisie.
2.
Mareka Tabačka za člena stavebnej komisie.
3.
Petra Maťku za člena stavebnej komisie.
4.
Ing. Jozefa Kabatiera za člena stavebnej komisie.
5.
Ing. Tomáša Stráskeho za člena stavebnej komisie.
6.
Ing. Vladimíra Zimena za člena stavebnej komisie.
Hlasovanie číslo 33
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 17/2015.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin
Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 17/2015.
UZNESENIE č. 18/2015
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 26.02.2015
k bodu Voľba komisií
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Zriaďuje
1.
Finančnú komisiu ako stály orgán obecného zastupiteľstva vo
Varíne.
b)
Vymedzuje
1.
Úlohy finančnej komisie nasledovne:
I. prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce,
II. prerokováva a vyjadruje sa k návrhu a zmenám rozpočtu
obce, vrátane rozpočtových organizácií na príslušný rok,
III. prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce,
IV. prerokováva a vyjadruje sa k použitiu mimo rozpočtových
peňažných fondov a prebytku rozpočtového hospodárstva,
V. prerokováva a vyjadruje sa k poskytnutiu alebo prijatiu
úverov alebo pôžičiek,
VI. prerokováva a vyjadruje sa k hospodáreniu a nakladaniu
s majetkom obce,
VII. prerokováva a vyjadruje sa k prevodom a nákupom
hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, jeho prenájmu,
vkladu majetku obce do obchodných spoločností, kontroluje
jeho využívanie a navrhuje opatrenia,
VIII. odporúča OZ schváliť alebo neschváliť majetkovú účasť
obce v právnickej osobe,
IX. vyjadruje sa osobitne k VZN týkajúcich sa nakladania
s majetkom obce, resp. iným dokumentom majúcim dopad na
rozpočet obce,
X. vyjadruje sa k riešeniu problematiky vysporiadania
pohľadávok obce vymáhaním, odpustením alebo predajom,
XI. posudzuje žiadosti občanov alebo organizácií na čerpanie
dotácii a grantov z rozpočtu obce,
XII. prerokováva a vyjadruje sa k návrhu na úpravu výšky daní,
poplatkov a cien za poskytované služby,
XIII. predkladá návrh na odmeňovanie poslancov a členov
komisií OZ,
XIV. v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami
OZ,
XV. plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ.
Hlasovanie číslo 34
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 18/2015.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin
Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 18/2015.
UZNESENIE č. 19/2015
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 26.02.2015

k bodu Voľba komisií
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Volí
1.
Martina Lopušana za predsedu finančnej komisie.
2.
Mgr. Marianu Bohačiakovú za členku finančnej komisie.
3.
Ing. Andreu Rosenbergovú za členku finančnej komisie.
4.
Máriu Cvachovú za členku finančnej komisie.
5.
Ivetu Michálkovú za členku finančnej komisie.
6.
Mária Kubíka za člena finančnej komisie.
Hlasovanie číslo 35
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 19/2015.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 9
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Mgr.
Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 1
Martin Lopušan
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 19/2015.
Miroslav Williger - starosta obce Varín pozastavil výkon uznesenia č.
19/2015 podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení.
Odôvodnenie:
Starosta obce nesúhlasí s menovaním pani Márie Cvachovej, bývalej
účtovníčky obce Varín, za člena Finančnej komisie pri Obecnom
zastupiteľstve vo Varíne. Počas výkonu funkcie účtovníčky Obce Varín boli
v jej účtovnej agende preukázané závažné porušenia finančnej disciplíny.
Z toho dôvodu nie je vhodné, aby menovaná zastávala uvedenú funkciu.
UZNESENIE č. 20/2015
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 26.02.2015
k bodu Voľba komisií
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Zriaďuje
1.
Bytovú komisiu ako stály orgán obecného zastupiteľstva vo
Varíne.
b)
Vymedzuje
1.
Úlohy bytovej komisie nasledovne:
I. vypracováva stanoviská k žiadostiam občanov a podnikateľov,
ktoré sa týkajú prenájmu bytových aj nebytových priestorov,
posudzuje žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv a žiadosti
o výmenu bytov vo vlastníctve obce,
II. prerokováva návrhy v oblasti nájomných zmlúv (výška
nájomného a jeho úprava, trvanie nájmu a pod.),
III. stanovuje kritéria, na základe ktorých vyhodnocuje
a navrhuje starostovi obce vhodných žiadateľov o pridelenie
sociálneho bytu do nájmu,
IV. sleduje problematiku bývania v obci a iniciatívne predkladá
starostovi obce, obecnej rade a OZ návrhy na jej riešenie,
V. zaoberá sa sťažnosťami občanov, ktoré sa týkajú
problematiky bývania a prijíma k nim stanovisko,
VI. navrhuje opatrenia na odstraňovanie nedostatkov v oblasti
úhrady nájomného,
VII. v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami
OZ,
VIII. plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ.
Hlasovanie číslo 36
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 20/2015.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin
Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 20/2015.
UZNESENIE č. 21/2015
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 26.02.2015
k bodu Voľba komisií
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Volí
1. Ľubomíra Sečkára za predsedu bytovej komisie.
2. Mgr. Lenku Milovú za členku bytovej komisie.
3. Mgr. Janu Jakubčíkovú za členku bytovej komisie.
4. Igora Cvachu za člena bytovej komisie.
5. Ing. Tomáša Stráskeho za člena bytovej komisie.
6. Ing. Marianu Beniačovú za členku bytovej komisie.
Hlasovanie číslo 37
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 21/2015.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 8
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin
Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Marek Tabaček.
proti: 0
zdržali sa: 2
Ľubomír Sečkár, Peter Zimen.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 21/2015.
UZNESENIE č. 22/2015
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 26.02.2015
k bodu Voľba komisií
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Zriaďuje
1.
Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej
funkcie ako stály orgán obecného zastupiteľstva vo Varíne.
b)
Vymedzuje
1.
Úlohy komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
verejnej funkcie nasledovne:
I. prijíma písomné oznámenia od starostu obce podľa čl. 7
pokračovanie na str. 5
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VÝSLEDKY VOLIEB STAROSTU OBCE
V sobotu 7. marca 2015 sa vo Varíne konali nové voľby starostu obce. S počtom hlasov 1101 sa na prvom mieste
umiestnil a za starostu obce bol zvolený Ing. Michal Cvacho. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!
Ako sme hlasovali v jednotlivých volebných okrskoch:
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Vážení spoluobčania,
prihováram sa Vám v čase skončenia môjho funkčného obdobia starostu. Chcem Vám poďakovať za Vaše nápady,
postrehy, ústretovosť a porozumenie. Viac ako 4 roky som sa s Vami stretával a spoločne sme hľadali riešenia
problémov našej obce.
Ďakujem aj poslancom Obecného zastupiteľstva vo Varíne za ich kreatívny prístup. Spoločne sa nám tak podarilo
vysporiadať a zrekonštruovať 5 miestnych komunikácií, zrekonštruovať školskú jedáleň, vybudovať multifunkčné
ihrisko, opraviť športovú tribúnu, ako aj sociálne zariadenia v športovom areáli. Rozšírili sa siete verejného
osvetlenia na IBV Záhumnie a v miestnej časti Koňhora. Môžeme menovať ďalšie a ďalšie výsledky a úspechy,
ktoré sa v obci dosiahli. Nech slúžia na osoh všetkým Varínčanom.
V prácach a v začatom smerovaní obce treba pokračovať. Preto novému vedeniu obce – starostovi i poslancom
obecného zastupiteľstva – prajem tvorivú pracovnú atmosféru a veľa konštruktívnych nápadov.
Na záver ďakujem za spoluprácu Vám všetkým, rodákom, varínskym firmám a podnikateľom, učiteľom, farskému
úradu, mládeži a športovcom a všetkým zoskupeniam, ktoré reprezentujú našu obec. Ďakujem svojim kolegom,
bez ktorých si svoju prácu neviem predstaviť. Nech naša obec naďalej rozkvitá do krásy a k spokojnosti jej
obyvateľov.
S úctou
Miroslav Williger

DRUHÉ ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VARÍNE V ROKU 2015
Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov,
II. v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od
dotknutých funkcionárov vysvetlenie
III. podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie
konania podľa Zákona NR SR č. 511/1992 Z. z. o správe daní
a poplatkov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných
oznámení,
IV. predkladá OZ návrhy na začatie konania vo veci ochrany

verejného záujmu,
V. skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného
záujmu,
VI. udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov starostovi obce do jedného roka od ukončenia
funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov,
pokračovanie na str. 6
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DRUHÉ ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VARÍNE V ROKU 2015
VII. kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení ústavného
zákona a predkladanie návrhov OZ.
Hlasovanie číslo 38
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 22/2015.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin
Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 22/2015.
UZNESENIE č. 23/2015
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 26.02.2015
k bodu Voľba komisií
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Volí
1.
Mgr. Lenku Janíkovú za predsedníčku komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie.
2.
Mgr. Marianu Bohačiakovú za členku komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie.
3.
Igora Cvachu za člena komisie na ochranu verejného záujmu
pri výkone verejnej funkcie.
4.
Mgr. Lenku Milovú za členku komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone verejnej funkcie.
5.
Petra Zimena za člena komisie na ochranu verejného záujmu
pri výkone verejnej funkcie.
Hlasovanie číslo 39
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 23/2015.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 9
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka
Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 1
Mgr. Lenka Janíková.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 23/2015.
UZNESENIE č. 24/2015
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 26.02.2015
k bodu Voľba komisií
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Zriaďuje
1.
Komisiu školstva a mládeže ako stály orgán obecného
zastupiteľstva vo Varíne.
b)
Vymedzuje
1.
Úlohy komisie školstva a mládeže nasledovne:
I. spracúva a predkladá stanoviská k návrhom rozvoja a investičných
akcií v oblasti školstva a práce s mládežou,
II. spracúva a predkladá stanoviská k finančných príspevkom
poskytovaných obcou na výchovno-vzdelávacie školské aktivity,
projekty a aktivity podporujúce zapojenie mládeže do života
a rozvoja obce,
III. vyjadruje sa a vypracúva stanoviská k návrhom všeobecne
záväzných nariadení obce v oblasti školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Varín, spolupodieľa sa na
príprave týchto všeobecne záväzných nariadení obce,
IV. vo svojej práci spolupracuje s Radou školy a s organizáciami
a inštitúciami, ktorých činnosť je zameraná na školstvo,
V.
predkladá
návrhy
na
skvalitnenie
starostlivosti
a výchovnovzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo
školských zariadeniach,
VI. spolupracuje s riaditeľom ZŠ a MŠ pri riešení otázok činnosti
škôl a školských zariadení,
VII. pomáha v súčinnosti s mládežníckymi organizáciami rozvíjať
a zdokonaľovať mimoškolskú činnosť detí a mládeže,
VIII. predkladá OZ podnety a návrhy na riešenie problémov vo
svojej pôsobnosti,
IX. v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ,
X. plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ.
Hlasovanie číslo 40
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 24/2015.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin
Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 24/2015.
UZNESENIE č. 25/2015
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 26.02.2015
k bodu Voľba komisií
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Volí
1. Mgr. Marianu Bohačiakovú za predsedníčku komisie školstva
a mládeže.
2. Bc. Adriánu Šťastnú za členku komisie školstva a mládeže.
3. Bc. Máriu Melišovú za členku komisie školstva a mládeže.
4. Ingrid Štefánikovú za členku komisie školstva a mládeže.
5. Bc. Andreu Prekopovú za členku komisie školstva a mládeže.
6. Ing. Zuzanu Bukovinskú za členku komisie školstva a mládeže.
7. Mgr. Máriu Rafajdusovú za členku komisie školstva a mládeže.
Hlasovanie číslo 41
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 25/2015.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin
Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 25/2015.
UZNESENIE č. 26/2015
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 26.02.2015
k bodu Voľba komisií
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Zriaďuje
1.
Komisiu kultúry a športu ako stály orgán obecného
zastupiteľstva vo Varíne.
b)
Vymedzuje
1.
Úlohy komisie kultúry a športu nasledovne:
I. spracúva a predkladá stanoviská ku všetkým dôležitým aktivitám
a zámerom obce v oblasti kultúry a športu,
II. spracúva a predkladá stanoviská k návrhom investičných
zámerov na podporu rozvoja kultúry a športu,
III. spracúva a predkladá stanoviská k finančným príspevkom
poskytovaných obcou na zámery a projekty podporujúce najmä
kultúrnu a športovú činnosť,
IV. kontroluje tvorbu a náplň obecnej kroniky,
V.
napomáha
pri
organizovaní
kultúrno-spoločenských
a športových podujatí v obci,
VI. spolupracuje s kultúrnymi inštitúciami a športovými klubmi,
VII. je poradným orgánom OZ, ktorý plní úlohy v oblasti
označovania ulíc a iných verejných priestranstiev, pričom
postupuje v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
VIII. navrhuje členov redakčnej rady mesačníka Varínčan,
IX. monitoruje a dáva podnety na budovanie, obnovu a efektívne
využívanie detských ihrísk, športovísk a oddychových zón,
X. spolupodieľa sa na partnerskej spolupráci obcí v mikroregióne,
v kraji, na území SR, príp. cezhraničnú spoluprácu s inými obcami,
XI. predkladá OZ podnety a návrhy na riešenie problémov vo svojej
pôsobnosti,
XII. v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ,
XIII. plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ.
Hlasovanie číslo 42
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 26/2015.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin
Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 26/2015.
UZNESENIE č. 27/2015
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 26.02.2015
k bodu Voľba komisií
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Volí
1. Mareka Tabačka za predsedu komisie kultúry a športu.
2. Martina Lopušana za člena komisie kultúry a športu.
3. Mgr. Janu Jakubčíkovú za členku komisie kultúry a športu.
4. Mgr. Lenku Janíkovú za členku komisie kultúry a športu.
5. Jozefa Ďugela za člena komisie kultúry a športu.
6. Mgr. Luciu Ľuptákovú za členku komisie kultúry a športu.
7. Mária Kubíka za člena komisie kultúry a športu.
Hlasovanie číslo 43
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 27/2015.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin
Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 27/2015.
UZNESENIE č. 28/2015
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 26.02.2015
k bodu Štatút obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Štatút obce Varín podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie číslo 44
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.28/2015.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin
Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 28/2015.
UZNESENIE č. 29/2015
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 26.02.2015
k bodu Rokovací poriadok komisií
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva vo Varíne.
Hlasovanie číslo 45
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.29/2015.
Prítomnosť/kvórum: 10/6
Hlasovanie:
za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin
Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 29/2015.
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ROZHOVOR

MLADÝ CESTOVATEĽ: AK NATRAFÍŠ NA DOBRÝCH
ĽUDÍ, VYČARUJÚ TI DOMÁCU ATMOSFÉRU
KDEKOĽVEK
Popri štúdiu na vysokej škole stihne odbehnúť niekam
do Ameriky či Ázie. Doma ho zastihnete len zriedkakedy.
Precestoval už sedemnástimi európskymi krajinami.
Navštívil zopár štátov Severnej Ameriky, Rusko
a v Spojených arabských emirátoch megalomanské
mestá Dubaj a Abu Dhabi. Najnovšie si pripísal na svoje
konto skalp exotickej Indie. S PETROM RIŠOM sme sa
rozprávali o jeho cestovateľskej záľube. (V aprílovom čísle
Varínčana vám prinesieme rozhovor s jeho zážitkami,
skúsenosťami a postrehmi práve z exotickej Indie).
Čo ťa priviedlo k cestovaniu?
Kamarátka mi raz poslala citát ktoréhosi svätca: ,,Život je
ako kniha. Ten, kto necestuje, akoby stále čítal len jednu
stranu. Toto ma veľmi oslovilo. Ako malý som rád listoval
v atlase, mali sme taký modrý, zaujímali ma všetky tie
krajiny a obrázky. Tam sa objavila túžba po cestovaní.
Vlastne si takto plním detský sen.

Odkiaľ berieš financie na letenky a ostatné náklady
na cestovanie?
V prvom rade zo študentských brigád. Minulé leto som
letel do Ameriky a prvé dva mesiace som tam strávil čisto
pracovne. Zarobil som si a neskôr to minul na náklady
na cestu. Na internete si vždy porovnám viaceré ceny
a hľadám akčné ponuky na zľavnené letenky.
Spomínaš si na tvoj prvý let?
Bol úplne geniálny. Letel som z Prahy do Belehradu
srbskou leteckou spoločnosťou. Z filmov som mal takú
predstavu, že si pohodlne sadnem do veľkého lietadla,
v ktorom to všetko bude vyzerať parádne. Doviedli nás
však ku malému lietadlu s klasickými turbínami, ktoré
vyzeralo, že má to najlepšie už dávno za sebou. Bol to
adrenalín – nevedeli sme, čo máme čakať. Cítili sme
v ňom skutočne všetko. Bolo staré a rozgajdané, furt
ním triaslo, keď sme išli hore aj dolu. Ešte k tomu bola
noc a vnútri neskutočný hluk. Členovia personálu boli

síce húževnatí, no vyzerali skôr ako dozorcovia (smiech).
Nemávam však problémy s lietaním, že by som sa bál.
Vždy sa počas letu snažím spať a oddychovať.
Cestuješ aj ty možno netradičným, ale dobrodružným,
tzv. nízkonákladovým štýlom?
Študentským... presne tak! Komfort mám doma, tam
mám všetko zabezpečené. Vyhľadávam radšej také
adrenalínovejšie ubytovania. V Indii sme si napríklad
vyskúšali spať dve noci na pláži.
Pamätáš sa na tvoje cestovateľské prvotiny?
Boli to klasické dovolenky počas strednej školy. S rodinou
sme sa vybrali autom a išli spontánne tam – kam sme
chceli. Nič sme nemali vopred vybavené a išli sme ,,na
blink. Išlo o európske klasiky ako napríklad Taliansko.
Tam som si to trénoval a oťukával sa. Lákalo ma vyskúšať
si to všetko neskôr sám.
Podľa akých kritérií vyberáš krajiny, ktoré navštíviš?
Väčšinou reagujem na ponuky lacných leteniek.
Zamestnaní ľudia si nie vždy môžu dovoliť len tak dva
týždne dovolenky. Ako študent som pružnejší – príde
ponuka – reagujem na ňu. Tie cesty sú skôr spontánne,
mám zhruba nejaký náčrt, čo by som chcel vidieť. Nikdy
to ale nemám nasekané od A po Z čo, kde, kedy presne...
Čo plánuješ do budúcna a kam by si rád zavítal?
V hľadáčiku mám tri veci. Plánujem, že cez leto pôjdem
opäť pracovne do USA prostredníctvom kultúrno –
výmenného program pre študentov. Aby som dostal víza,
musím sa preukázať spiatočnou letenkou – že prídem
pred začiatkom semestra – aby som kvôli výmennému
programu nevymeškával školu. Po dokončení štúdia
poletím opäť do USA a odtiaľ chcem zísť dolu a obehnúť

si Južnú Ameriku. No a keďže už mám kade-tade po svete
dobrých známych, rád by som ich navštívil. Napríklad
kamaráta v Austrálii či známych v Južnej Afrike.
Čoho sa zvyknú ľudia pred cestovaním báť?
Vidím to doma, čoho sa ľudia boja. Pozerajú správy
a počujú len ,,tam sa stalo toto, hentam sa stalo tamto...
Akoby sa naokolo diali len zlé veci. Potom sa boja
vycestovať. Ako som spoznal ľudí iných krajín, tvrdím,
že všade žijú dobrí ľudia. Keď na nich natrafíš, čo sa
väčšinou aj stane, dokážu ti vyčarovať domácu atmosféru
kdekoľvek.
Juraj Tichý
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OBEC INFORMUJE
Komisia registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej
len „register“) pre katastrálne územie Varín zriadená pri
Obecnom úrade vo Varíne oznamuje, že dňa 30.12.2014
Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor, Andreja Kmeťa
17, 011 32 Žilina vykonal zápis schváleného registra
do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia
číslo ROEP VA C 253/2014 (ďalej len „Rozhodnutie“) ako
verejnej listiny v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 180/1995 Z.z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k
pozemkom v znení neskorších predpisov.
Od zápisu údajov registra do katastra nehnuteľností
plynie v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 180/1995 Z.z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva
k pozemkom v znení neskorších predpisov päťročná
lehota na zmenu údajov o pozemkoch a právnych
vzťahoch k nim, ak sú zapísané v rozpore s údajmi
podľa § 6 ods. 1 tohto zákona (poskytnutými nájomcami
pozemkov, pozemkovými spoločenstvami alebo inými
oprávnenými osobami, z katastrálneho operátu, štátnych
archívov, z listín predložených účastníkmi konania,
z výpovedí svedkov a z iných dôkazov).
Z kultúrnych podujatí
t

Obec Varín každoročne pripravuje rôzne kultúrne
podujatia a tak to bolo aj v nedeľu 11. januára 2015,
kedy na javisku v kinosále vystúpili ochotníci zo Strečna
s komédiou „S brokovnicou na manžela“, ktorá mala
veľký úspech. Preplnená sála potleskom reagovala na
jednotlivé scény, v ktorých autor prehovoril na rovinu
k ľuďom a nastavil zrkadlo veľmi blízko a priamo.

t

Ďalšou vydarenou akciou, ktorá sa konala bolo –
Fašiangové posedenie seniorov, ktorých privítal starosta
obce pán Miroslav Williger a potom javisko patrilo
Varínskym mažoretkám, deťom z materskej škôlky,
ktoré svojím fašiangovým vystúpením vyčarili úsmev
na perách našich seniorov. Deti boli odmenené veľkým
potleskom a balíčkom sladkostí. Ďalej javisko patrilo
folklórnej skupine Chotár z Terchovej, ktorá rezkým
tancom a pesničkami rozospievala publikum. Nakoniec
nám predviedli dlhý smútočný obrad pochovávania
basy, ktorý bol aj patrične okorenený dávkou humoru
a nárekom plačiek.

t

Dňa 1. februára 2015 sa zaplnila kinosála vo Varíne
rôznymi maskami – princeznami, vílami, šašovia, rôzni
kovboji, zvieratká... Bol tu aj Janko Hraško s veľkou
kapsou a lyžicou. Na podujatí sa zúčastnilo 130 masiek.
Celý program sa niesol v réžie detského spevokolu Uhlíky,
ktorý deti previedli cez celú rozprávku – „Snehulienka
a sedem trpaslíkov“.

t

V nedeľu 8. februára zavítalo do Varína Ochotnícke
divadlo SENIORIK z Konskej, ktoré zahralo komédiu Carla
Goldoniho s originálnym názvom Škriepky v Chiozze,
ktorú do slovenčiny preložil Ľubomír Feldek ako ČERTICE.
Hra mala veľký úspech.

t

Veľký ohlas vo februári mal animovaný jarný program pre
deti. Deti sa stretávali každý deň v knižnici od 9,00 – 15,00
hod.
Jeden deň sme sa boli sánkovať pod Jedľovinou a nakoniec
veľmi chutila pizza u uja Bohačiaka v penzióne.
Druhý deň, ujo Jožko Ďugel – predseda SLA – 3D, zasvätil
deti do tajov lukostreľby. Každé dieťa si vyskúšalo ako sa

Návrh na zmenu údajov zapísaných v katastri
nehnuteľností sa podáva písomne na Okresný úrad
Žilina, katastrálny odbor, ul. Andreja Kmeťa 17, 011
32 Žilina.
Komisia upozorňuje, že v zmysle § 7 ods. 7 zákona č.
180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
konanie o zmene údajov registra podľa odseku 6
nemožno začať, ak došlo k prevodu alebo prechodu
vlastníctva pozemku na inú osobu. Tým nie je dotknuté
právo na začatie konania podľa ustanovenia § 80 písm. c)
Občianskeho súdneho poriadku.
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 (zobrazené parcely
registra C KN) a mapy určeného operátu (zobrazené
parcely registra E KN).
Údaje poskytované prostredníctvom katastrálneho
portálu sú bezplatne prístupné a majú informatívny
charakter.
drží ozajstný luk. Ako teba napnúť tetivu a vystreliť na terč.
Vo štvrtok sme boli s deťmi v Škole ochrany prírody
Národný park Malá Fatra vo Varíne, kde im Mgr. Alenka
Badurová porozprávala ako treba chrániť prírodu a tiež
im premietla niekoľko dokumentárnych filmov ako ľudia
znečisťujú našu planétu. Po obede sme sa vrátili do
knižnice, tu si deti pochutili na výbornom medovníku,
ktorý upiekla starká Bianky Pekárovej. Teta Zuzka Salátová
pripravila s deťmi smotanovo-jogurtovú tortu, plnú jahôd,
ovocia a piškót. Torta putovala na 24 hodín do chladničky.
Odpad, ktorý bol vyprodukovaný pri príprave torty
a z pitného režimu počas animovaného programu sa učili
deti s tetou Zuzkou separovať do farebných plastových
nádob. Nakoniec bola aj súťaž s odmenou, ktorú vyhrali
Sofia Zelinová, Aleš Cíbik a Peťo Košút.
Čerešničkou na torte celého programu bol piatok – výlet
do Bytče. Deti a seniori navštívili Štátny archív v Bytči. Tu
nás privítala pani riaditeľka PhDr. Jana Kurucárová, ktorá
sa ku deťom správala ako k svojim kolegom. Ukázala im
vzácne listiny, ktoré tu uchovávajú, povedala im prečo
treba takéto vzácne listiny chytať rukou navlečenou
v rukavičke, podelila sa s nimi o tajomstvá, ktoré sa diali na
Bytčianskom zámku, o rodine Turzovcov a o strašidlách,
ktoré tu žijú. Jej prístup k deťom a rozprávanie ako
hovorila o rôznych udalostiach deti veľmi zaujalo. Mali
veľmi veľa otázok, na ktoré dokázala úžasne až famózne
odpovedať. Ď a k u j e m e !!!
Ďalej sme navštívili obnovenú sobášnu sieň. Prezreli
sme si výstavu zemepánov nášho regiónu. Prešli sme
kaplnkou a sobášnou sieňou. Dievčatá upútala výstava
dobových kostýmov vyrobených z druhotných surovín
(papier, plast, kov, drôt...). Poslednou zastávkou v Bytči
bol Kostol všetkých svätých a potom sme nastúpili do
autobusu smer Varín.
Na záver animovaného programu si deti a ich staré mamy
pochutili na torte, ktorú samé pripravili. Veľmi chutila. Všetky
odchádzali domov spokojné s otázkou... kedy bude ďalšia
akcia? Ale to je už prekvapenie na budúce.
Ing. Eva Sauerová
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OBEC INFORMUJE
Ako správne triediť odpady?
Opakovane vás budeme v našom mesačníku informovať
ako správne komunálne odpady vytriediť a kde ich uložiť.
Vyprodukované komunálne odpady z domácností,
z kancelárií alebo z prevádzok, v ktorých sa podobné
odpady vytvoria, treba správne vytriediť na jednotlivé
zložky a tieto následne správne uložiť do nádob alebo
kontajnerov určených na ukladanie jednotlivých
zložiek komunálnych odpadov. Na tento účel slúžia
farebné kontajnery, ktoré sú pristavené na verejných
priestranstvách. Stojiská s kontajnermi na ukladanie
vytriedených zložiek komunálnych odpadov sú na
pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve obce a tak, aby boli
čo najbližšie prístupné obyvateľom takmer každej
ulice. Máme záujem vytvárať ďalšie stojiská s týmito
kontajnermi a čo najbližšie k domácnostiam. (Stalo
sa však, že sme sa stretli aj s odmietnutím zo strany
občanov). Je na škodu nás všetkých, že sa tieto kontajnery
používajú aj na iný účel a anonymní pôvodcovia odpadov
ukladajú nevytriedený odpad do nich. Naposledy
sme v kontajneri našli rozobraté televízory, ktoré sú

nebezpečným odpadom. Viete si predstaviť, čo sa stane,
keď sa vytriedené sklo aj s obrazovkami vysype do
zberného auta? Znehodnotí sa celý nazbieraný objem
(3-4 tony) a spoločnosť, ktorá v obci zabezpečuje zber
a odvoz odpadov, je oprávnená takýto znehodnotený
odpad vyúčtovať ako nevytriedený zmesový komunálny
odpad. Pritom stačí, ak máte v domácnosti nejaký odpad,
ktorého sa potrebujete zbaviť čím skôr, zatelefonovať
alebo sa osobne informovať na obecnom úrade ako s ním
naložiť. Obec riešenie nájde a pomôže vám zbaviť sa ho.
Apelujeme a povzbudzujeme každého občana, užívateľa
nehnuteľnosti, zástupcov organizácií a podnikateľov,
nebuďte ľahostajní k vašim odpadom, odpady trieďte
a dajte vytriedenému odpadu druhú šancu, ktorou je
recyklácia – od opätovného použitia daného výrobku na
ten istý účel až po využitie ako suroviny pri výrobe iných
tovarov. Nech naše odpady nekončia len na skládkach,
kde sa rozkladajú stovky až tisícky rokov, alebo
znehodnocujú životné prostredie. Vaše úsilie pri triedení
odpadov nie je zbytočné; určite sa vám to v budúcnosti
vráti. Obec vám za toto úsilie ďakuje.

Chráňme si verejné priestranstvá a zeleň. Nezabúdajme, že odpady patria do
smetných košov a nenechávajme ich len tak voľne pohodené v parku a po námestí. Pripomeňme si, že po verejných priestranstvách môže psa vodiť len spôsobilá osoba, schopná ho udržať. Pes musí mať náhubok. A ten, kto psa vedie,
musí jeho výkaly z verejných priestranstiev bezprostredne odstrániť. Pýšme sa
nielen čistotou našich domácností, ale aj spoločných verejných priestranstiev a
vychovávajme k tomu aj naše deti.
Čas pokročil, a hrejivé jarné slnko roztápajúce už
„lanské“ snehy, nemilosrdne odhaľuje skutočnosť našich
prehreškov. Túlajúce sa psy, ktoré doma nikto neudrží,
pretože potrebujú nájsť svoju „partnerku“. (Sú to psy
rôznych veľkostí, rasy. Ani si neuvedomujeme, že niekedy
ten náš miláčik, ktorý by v živote nikomu neublížil, keď
bráni svoju partnerku, môže napadnúť nielen dospelú
osobu ale aj dieťa, ktoré ide zo školy? Uvedomujete si,
čo sa deje, keď dieťaťu, idúcemu zo školy, skríži cestu
vlčiak alebo iný veľký pes? Vy to nevidíte, pretože
máte plnú hlavu pracovných povinností a keď prídete
z práce domov, váš miláčik s nevinným pohľadom už
poslušne sedí pri vchodových dverách alebo bráne
a netrpezlivo vás očakáva. A vy nemáte ani tušenia, aký
„výlet“ podnikol). V celej nahote odhaľuje špinu, smeti,
odpadky, rozkladajúce sa lístie, ktoré sa urputne držalo
na konároch stromov až do nástupu zimy alebo ktoré
sme nestihli vyzbierať. K tomu ešte aj pozostatky našich
múdrych, verných a čistotných štvornohých priateľov.
Doma si predsa nebudú svoje teritórium špiniť. Počká
si, kým ho majiteľ vyvenčí na verejnom priestranstve.
Už skoro ráno kráča ľudsko-zvieracia dvojica, aby si
jeden uľavil a ten druhý rozhýbal svoje kosti. Jeden
si robí prirodzenú potrebu a ten druhý, vlastne, tiež.
Výsledkom sú kôpky na chodníku, v tráve parku, v tráve
pri parku, vlastne aj celé námestie je plné výkalov
nielen od neprizorných, túlavých psíkov. (Všimli ste si

tie svieže kvietky krokusov, ktoré „zázračne“ zasvietili
v uschnutých pozostatkoch trávy v a okolo parku na
námestí?) Majiteľovi nie je hanba, nechať výkaly svojho
psíka tam, kde sa vyprázdnil. ( Je zaťažko mikroténové
vrecká z pečiva alebo zeleniny a jednorazovú rukavicu,
ktorou si beriem chlieb a pečivo, odložiť a tieto použiť na
odstránenie exkrementov?) Fuj, veď to smrdí a hanbí sa,
že by ho niekto videl? A nezamestnaným ľuďom, ktorých
ešte stále niekto hanlivo nazýva „ovocníčkovia“, a ktorí
zametajú naviatu ale aj našu nečistotu, ktorí sa starajú
o čisté prostredie a odstraňujú naše odpadky, tým je to
príjemné? Nevyhovárajme sa, že to robia len psy, ktoré
sa voľne pohybujú po obci. P.S. Majitelia psíkov, viete,
že existuje „nejaké“ všeobecne záväzné nariadenie
obce o niektorých podmienkach držania psov? Viete,
že existuje zákon č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov? Viete, že v celom
katastri obce je voľný pohyb psov zakázaný mimo
súkromných oplotených pozemkov? Viete, že miestom,
kde sa zakazuje vstup so psom je aj park na Námestí sv.
Floriána? Viete, že ak pes znečistí verejné priestranstvo
výkalmi, a ten, kto psa vedie, výkaly bezprostredne
neodstráni, je priestupkom, za ktorý možno uložiť pokutu
do 65 eur?
Buďme, prosím, ohľaduplní voči ostatným.
Zuzana Salátová
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NA VEĽKÚ NOC
Už celé stáročia predchádza veľkonočným sviatkom
štyridsaťdňový pôst. Nevzťahuje sa len na jedlo, ale
aj životný štýl. Počas pôstnych dní naši predkovia
konzumovali jednoduchú bezmäsitú stravu, zloženú zo
zemiakov, strukovín, kyslej kapusty a sušeného ovocia.
Okrem dodržiavania pôstu zároveň urobili niečo aj
pre svoje zdravie prečistením tráviaceho ústrojenstva,
ktoré sa tak po odľahčení mohlo pripraviť na tradičné
veľkonočné hodovanie.
Na Zelený štvrtok sa tradične podáva aj niečo zelené,
dobré pre zdravie, napr. špenát, hlávkový šalát. Na
Veľký piatok sa dodržiava prísny pôst, je zákaz jesť
mäso, dovolené je najesť sa trikrát, z toho jedenkrát do
sýtosti. Obyčajne sa pripravujú ryby na rôzne spôsoby.
Často sa dodržiava aj dobrovoľný pôst, o chlebe a vode
a to nielen na Veľký piatok, ale až do obradu vzkriesenia
na Bielu sobotu večer.
K tradičným veľkonočným jedlám patrí šunka, údené

mäso, vajíčka, syry, klobásky, chren, pečená jahňacina
či baranina. Tradičné dobroty dopĺňajú aj veľkonočné
koláče.

Pri pečení dobrôt na Veľkú noc sa môžete inšpirovať
aj týmito receptami.

Linecké koláčiky
Zmiesime 750 g hladkej múky, 500 g tuku a 250 g
práškového cukru. Dochutíme kokosom alebo
orechmi, kakaom a vykrajujeme rôzne tvary - vajíčka,
kuriatka, ovečky. Zlepujeme lekvárom alebo nutelou.
Zdobíme podľa fantázie.
Rýchla banánová roláda
5 ks vajce, 5 PL kryštálový cukor, 1 KL sóda
bikarbóna,1,5 PL kakao, 2 PL polohrubá múka
Bielky vyšľaháme na sneh, po lyžiciach pridávame
cukor, zašľaháme žĺtky, pridáme kakao, sódu
bicarbónu, múku. Upečieme na papieri a ešte teplú
piškótu zrolujeme po dĺžke aj s papierom a necháme
vychladnúť.
Plnka: 1,5 dl mlieko, 20 g hladká múka špeciál, 1
balíček vanilkový cukor,150 g maslo, 2 ks banán, 100 g
čokoládová poleva
Plnka: mlieko rozmiešame s múkou, pridáme vanilkový
cukor a uvaríme na hustú kašu. Necháme vychladnúť.
Maslo vyšľaháme a po častiach pridáme vychladnutú
kašu. Papier odstránime, roládu rozvinieme a natrieme
krémom, na okraj položíme banány a znovu zvinieme.
Trošku krému si necháme na povrch a napokon
potrieme čokoládovou polevou. Povrch ozdobíme
podľa fantázie.

Tvarohový koláč s orechmi a medom
200 g jadier vlašských orechov, 200 ml tekutého medu, 400
g mäkkého tvarohu, 1 balíček vanilínového cukru, 2 žĺtky, 2
lyžičky kukuričného škrobu, balíček mrazeného lístkového
cesta (400 g), šľahačka alebo vanilková zmrzlina
Postup:
1.Orechy nahrubo posekáme, dáme do kastrólika a spolu
s medom asi 2 minúty povaríme. Odložíme zo sporáka
a necháme vychladnúť. Tvaroh dohladka vymiešame
s vanilínovým cukrom, so žĺtkami a s kukuričným škrobom.
2. Lístkové cesto rozvaľkáme do tvaru kruhu s priemerom
asi 32 cm. Koláčovú formu vypláchneme studenou vodou
a vyložíme cestom. Spodok viackrát popicháme vidličkou.
3. Rúru vyhrejeme na 200 °C (teplovzdušný ohrev
nepoužívame). Na cesto rozotrieme najprv tvarohovú
plnku, potom orechovú masu. Prečnievajúce okraje cesta
prehneme cez plnku. Formu vložíme do vyhriatej rúry a na
spodnej mriežke pečieme 25 minút. Potom koláč prikryjeme
alobalom a pečieme ešte ďalších 10 minút. Koláč podávame
teplý s vanilkovou zmrzlinou alebo studený so šľahačkou.
Kávové zrná
1 maslo, 2 balíky bebe pudingu, 200 g práškový cukor, 3 veľké
lyžice vývaru tuhej čiernej kávy, marcipán a čokoládová
poleva. Všetko okrem marcipánu a polevy zmiesime.
Marcipán rozvaľkáme čo najtenšie a povykrajujeme
kolieska. Na ne ukladáme pudingovú hmotu, popritláčame
a vyformujeme ovál, opačnou stranou nožíka spravíme
čiarku. Polievame čokoládovou polevou a uložíme do
košíčkov.

Varínčan
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POZOR NA POŽIARE
Jarné obdobie je charakteristické našou zvýšenou pracovnou
aktivitou najmä na poliach, lúkach, v záhradkách, ale aj vo voľnej
prírode, kde odstraňujeme staré zvyšky trávy a porastov.
Niektorí nezodpovední občania si jarné práce uľahčujú tým, že
vypaľujú suchú trávu, kladú ohne v lesoch, lesných porastoch a ich
blízkosti. Nebezpečie požiaru vytvárajú aj odhodené nedopalky
fajčiarov a tiež hra detí so zápalkami.
Podľa štatistických rozborov požiarovosti, výskyt požiarov v prírode
a lesoch stúpa najmä v období mesiacov marec – máj a júl – august
bežného roka. Tieto mesiace sa vyznačujú mimoriadne teplými
a suchými dňami s trvalejším nedostatkom vlahy. Spojením
takýchto vhodných klimatických podmienok s nedbanlivým
a nezodpovedným konaním ľudí, má za následok vznik a rozšírenie
požiaru. V roku 2014 vzniklo v Slovenskej republike celkom 9030
požiarov s priamou škodou
24 202 035€. Uchránené boli hodnoty za 128 336 775 €. Usmrtených
bolo 44 a zranených 296 osôb.
Na území Žilinského kraja vzniklo v roku 2014 celkom 1160 požiarov,
ktoré spôsobili priame škody vo výške 3 219 940 €. Pri požiaroch boli
usmrtené 4 osoby a zranených 23 osôb.
V lesoch Žilinského kraja vzniklo v roku 2014 celkom 42 požiarov
s priamou škodou 41 085 €. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov
pri lesných požiaroch bolo spaľovanie odpadu a odpadkov – 11

požiarov a zakladanie ohňov v prírode – 10 požiarov. Pri požiaroch
v lesoch bola v Žilinskom kraji v roku 2014 jedna osoba usmrtená
a jedna zranená.
Zákon o ochrane pred požiarmi ukladá okrem iného aj povinnosti
občanom počínať si tak, aby svojím konaním nezapríčinili vznik
požiaru. V tomto období, ale aj v priebehu celého roka, sú občania
povinní najmä :
t nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru,
t nezakladať oheň v priestoroch, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
a nevypaľovať porasty,
t dbať o zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom v čase
zberu, skladovania úrody a v čase sucha.
V súvislosti so zdolávaním požiarov sme povinní najmä
t uhasiť požiar, alebo zamedziť jeho šíreniu,
t vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu osôb
t bezodkladne ohlásiť vznik požiaru,
t poskytnúť vecné prostriedky potrebné pre zdolanie požiaru
Dodržiavajme tieto ustanovenia predpisov o požiarnej ochrane
a spoločným úsilím sa nám podarí chrániť naše lesy, ktoré sú
spoločným bohatstvom nás všetkých.

DHZ Varín

ŠŤUKA SEVERNÁ
Latinský názov: Esox lucius
Lovná miera (cm): 60
Doba hájenia: 1.1 – 31.5
Šťuka severná žije v severných vodách Európy, Ázie
a Severnej Ameriky. Nájdeme ju v celej Európe okrem
Pyrenejského polostrova, južnej časti Talianska a časti
Balkánskeho polostrova. Šťuka obýva aj vody v Ázii
a v severnej Amerike. U nás je vo väčšine vôd. Dorastá až do
vyše 1 metra, výnimočné sa chytajú šťuky až do 130, 140 cm
s váhou okolo 30 kg. Šťuka severná rastie veľmi rýchlo, po
vyliahnutí sa len krátky čas živí planktónom a už od veľkosti
15 mm je schopná loviť larvy vodného hmyzu. Keď dosiahne
dĺžku zhruba 50 mm, začína sa živiť takmer výlučne rybami.
Šťuka severná sa bežne označuje za kanibala. Môže byť
kanibalom už od 21 mm; častejšie však až od 100 mm. Šťuka
severná sa dožíva maximálne okolo 25 rokov.
Šťuka je značne teritoriálna ryba, vo svojom životnom
prostredí si potrpí na prítomnosť vhodného úkrytu, odtiaľto
útočí bleskurýchle na svoju korisť. Po útoku sa do úkrytu
stále vracia. Svoju stratégiu lovu mení len za výnimočných

okolností, keď je nútená opúšťať úkryt kvôli nedostatku
potravy. Zvyčajne vravíme o presune šťuky z plytkých vôd do
vôd hlbších. Jej teritoriálny spôsob života teda determinuje
jej lov, šťuka severná loví iba v pomerne malom okruhu od
svojho úkrytu, potravu prijíma pravidelne. Medzi týmito
cyklami je lenivá, až apatická pretože má pomalé trávenie.
Cez letné mesiace loví len raz za pár dní. Jej úkryty sú často
v plytkých vodách, blízko pri brehu a ak vodná plocha
obsahuje rastlinstvo, typicky pálky, budeme ju hľadať práve
pri nich.

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
Dekanátne kolo Biblickej olympiády 2015
Dňa 13. marca 2015 sa na našej škole uskutočnilo
dekanátne kolo biblickej olympiády. Zúčastnilo sa ho
10 trojčlenných družstiev z 10 škôl. Zúčastnili sa ho žiaci
zo Stráňav, Tepličky nad Váhom, Dolnej Tižiny, Varína,
Terchovej, Strečna, Gbelian, Diviny, Brodna a Belej.
Z našej školy nás reprezentovali Matej Novosad a Martin
Cvacho z 8.B a Evka Halúsková z 9.A. Žiaci riešili 5 druhov
úloh s rôznou tematikou.
Bolo treba riešiť testovú úlohu – zakrúžkuj správnu
odpoveď, rozhodni, či je výrok správny alebo nesprávny,
riešiť krížovku, pracovať s obrazmi a pod. Úlohy boli
vskutku náročné.
Vyhodnotenie:
1. miesto: ZŠ Žofie Bosniakovej Teplička nad Váhom –
114,5 bodov
2. miesto: ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín – 110 bodov
3. miesto: Spojená škola Belá – 82,5 bodov
Naše družstvo podalo neuveriteľný výkon. Získalo len o
4,5 bodov menej ako víťaz – ZŠ Ž. Bosniakovej Teplička

nad Váhom, ktorá je cirkevnou školou a má dvojnásobnú
časovú dotáciu hodín náboženskej výchovy.
kj
www.skola-varin.sk
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ŠKOLSKÉ OKIENKO
Vo februári sa žiaci našej školy tešili z týždňových jarných
prázdnin. Napriek „krátkemu“ školskému mesiacu sa nám
podarilo zorganizovať zopár zaujímavých akcií.

príspevok a podporu pri realizácii LZV.

Beseda s MUDr. Tavačom
27.2.2015 sa uskutočnila pre žiakov 7. ročníka beseda
s MUDr. Miroslavom Tavačom na tému Prenatálny vývin
človeka. S použitím panelov a makiet vyvíjajúceho
sa plodu, ktoré boli už dlhšie súčasťou našej výstavy,
a s osobnými zážitkami pána doktora, bola prednáška
vzhľadom na predošlé vedomosti žiakov veľmi
obohacujúca a zaujímavá.
Ďakujeme MUDr. Tavačovi, že si našiel čas a prijal naše
pozvanie.

Lyžiarsky zjazdový výcvik
V dňoch 09.02. - 13.02.2015 sa uskutočnil lyžiarsky
zjazdový výcvik – (LZV) žiakov 7. ročníka v lyžiarskom
stredisku Snowland – Valčianska dolina. LZV sa zúčastnilo
33 žiakov (15 žiakov zo 7.A a 18 žiakov zo 7. B triedy),
3 učitelia – lyžiarski inštruktori (Mgr. Barbora Miková, Mgr.
Monika Staňová a Mgr. Monika Mihaliaková) a zdravotník
(Ľudmila Porubčanská), spolu 36 osôb.
Ubytovanie bolo zabezpečené v ubytovacom zariadení
Hostel u Yetiho - v dvoj, štvor a päť- lôžkových izbách
s prístelkami, spoločenskou miestnosťou, spoločnými
sprchami a WC. Stravovanie bolo zabezpečené
v reštaurácii Humno s plnou penziou a celodenným
pitným režimom,
ktorá sa nachádza 50 metrov
od ubytovacieho zariadenia. Preprava žiakov bola
zabezpečená autobusom pána Hodoňa z Varína.
Denný režim bol organizovaný podľa spracovaného
Denného harmonogramu činností a Rámcového
programu činností mimo LZV, budíček bol o 07:30 hodine,
večierka o 22:00 hodine. Samotný výcvik prebiehal pod
vedením lyžiarskych inštruktorov, podľa spracovaného
tematického plánu pre jednotlivé dni a úrovne. Družstvá
lyžovali na upravenom svahu, vzdialenom 100 m od
ubytovne. K dispozícii boli 4 vleky a 1 sedačková lanovka.
Všetci žiaci - aj začiatočníci zvládli základy zjazdového
lyžovania.
Žiaci sa v priebehu celého LZV správali disciplinovane - na
lyžiarskom svahu aj mimo neho, v ubytovacom zariadení,
pri stravovaní v reštaurácii, pri preprave v autobuse,
ako aj v celom lyžiarskom stredisku. Nikto neporušil
podmienky Vnútorného poriadku školy, Vnútorného
poriadku ubytovacieho zariadenia, správali sa slušne
a rešpektovali pokyny učiteľov - lyžiarskych inštruktorov.
Zdravotnícke zabezpečenie počas celého LZV
zabezpečila
Ľudmila Porubčanská, ktorej v mene
vedenia, pedagógov a žiakov ĎAKUJEME. ĎAKUJEME aj
Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ Varín za finančný

Beseda – obchodovanie s ľuďmi
12. februára sa uskutočnila beseda žiakov 8.A a 8.B s pani
Kriskovou, ktorá pracuje na mestskej polícii v Martine.
Témou besedy bolo obchodovanie s ľuďmi, nelegálne
obchodovanie, zadržiavanie a pod.
Pani Krisková mala na profesionálnej úrovni pripravenú
prezentáciu, kde žiakom vysvetlila riziká, ktoré vyplývajú
z toho, ak si ľudia neoveria tých, ktorí ponúkajú prácu
v zahraničí, keď nemajú kontaktné údaje, nemajú
overené, či daná firma, ktorá im prácu sprostredkúva,
naozaj existuje a pod.
Rovnako upozornila na riziká, kedy ľudia dôverujú svojím
kamarátom a odídu do zahraničia bez toho, aby si boli
istí, či tam práca je, nevedia jazyk a sú potom bezbranní.
Obchod s ľuďmi je tretí najväčší medzi nelegálnymi
obchodmi.
Po prednáške sa rozprúdila živá debata, kedy mali žiaci
množstvo otázok, ktoré sa týkali nielen obchodovania
s ľuďmi, ale aj práce mestského policajta, pýtali sa na
situácie, s ktorými sa oni stretli – návšteva podnikov, kde
sa podáva alkohol po 21. hodine, fajčenie, legitimovanie
policajtmi a pod.
Prednáška bola na úrovni a podľa slov samotných žiakov
sa im veľmi páčila a privítali by, keby mali aj ďalšie besedy
podobného charakteru.

02.04.2015 (ŠTVRTOK)– 07.04.2015(UTOROK) VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY
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ĎAKOVNÝ LIST

NA ZAMYSLENIE
„Urobiť chybu je prejavom ľudskosti, ale
priznať si ju, je prejavom charakteru.“
„Jedného dňa sa zobudíte a už nebudete
mať dostatok času urobiť veci, ktoré ste vždy
chceli urobiť. Urobte ich teraz.“
„Niekedy je objatie všetko, čo práve potrebujeme, aby sme sa cítili lepšie.“

KEĎ SA MINIE ROPA
Keď sa minie ropa, čo potom?
Náš život je v mnohých aspektoch pevne previazaný na
surovinu, ktorá je označovaná ako “čierne zlato” – ropu. Sú
však jej zdroje neobmedzené? Čo by sa stalo, keby sa táto
surovina minula?
Zbohom auto a letecká doprava, zbohom zubná pasta,
mydlo, pleťové krémy, plazmová televízia, či mobilný
telefón. Všetko je z ropy – od záchodovej dosky až po
počítač, na ktorom píšem tento príspevok.
Ropa je neobnoviteľný a drahocenný zdroj energie. Spolu
s uhlím a zemným plynom tvoria takzvané fosílne palivá.
Fosílne palivá, najmä ropa, predstavujú neuveriteľne
„husto“ koncentrovanú energiu. Práve preto je také
pohodlné používať tieto palivá. Jeden barel (180 litrov)
ropy obsahuje toľko energie, koľko by bol priemerný
človek schopný vytvoriť prácou za 10 až 12 rokov!
Ropa nám teda od jej prvého vyťaženého barelu v roku
1859 umožňuje robiť veci, ktoré boli predtým úplne
nemysliteľné. Za viac ako 150 rokov nás posadila do áut a
lietadiel, dopravila za pár hodín z jedného konca sveta na
druhý, prebehli dve svetové vojny, vyleteli sme na Mesiac...
Dnes je na ropu odkázaných 90 % transportu ľudí a tovarov,
z ropy sa vyrábajú plasty, syntetické vlákna, guma, čpavok,
asfalt, chemikálie. Skrátka s ropou vstávame a aj ideme
spať. Z ropy je budík a aj zubná pasta, kávovar aj hriankovač,
rádio aj počítač, tabletky aj mobil, žuvačky aj kanalizačné
potrubia, káble či nátery, rúže pre dámy, či holiace peny
pre pánov, čistiace prostriedky, prakticky neexistuje vec,
kde by sa neobjavila ropa. Všetko, čo chytíte do rúk, alebo
dáte do úst, má plastové či gumené súčasti a prísady.
A práve fakt, že dnes fosílne palivá vrátane ropy spaľujeme
takým obrovským tempom, sme vyhnali koncentráciu CO2
do úrovne, aké atmosféra Zeme nezažila už dlhé milióny
rokov. Spíme a dýchame v „obláčiku“ dymu ropných
splodín.
Aj keď v ropovodoch nezostane sucho zo dňa na deň,
podľa geofyzikov sú už mnohé súčasné náleziská ropy
do polovice vyťažené. Niekde medzi rokmi 2006 – 2015
dosahujeme takzvaný „Oil Peak“, alebo vrchol ťažby.
Po ňom začne produkcia ropy klesať. Dopátrať sa teda
pravdy, ako na tom s ropou sme, nie je také jednoduché.
Ropný vrchol majú za sebou už napríklad vrty v Texase,
Mexickom zálive či v Severnom mori. Pritom dopyt po rope
každý rok rastie. Denne sa spotrebuje 90 miliónov barelov
a v nových náleziskách sa nachádza iba 15 miliónov. Ak
budeme pokračovať v súčasnej spotrebe, nedostatok tejto

suroviny môžeme začať pociťovať už okolo roku 2030. V
roku 2050 už môžu byť súčasné vrty prázdne. Neznamená
to však, že ropa zmizne celkom, hovorí sa o konci lacnej
ropy. Ďalšiu budeme získavať z oveľa ťažšie dostupných
zdrojov – z ropných pieskovcov a bridlíc, z polárneho
ľadovca. Ťažba bude pomalšia a finančne náročnejšia na
jej získanie a vydolovanie. V momente, keď bude ropa
vzácna a drahá, sa náš svet a život zmení.
Pomaly, ale predsa si uvedomujeme, že ak sa ropa minie,
pominú aj vymoženosti, ktoré nám poskytovala. Preto
začíname investovať do obnoviteľných zdrojov energie. Na
strechách rodinných domov sa objavujú solárne panely,
za dedinami veterné elektrárne, po svete behajú hybridné
a elektrické autá, experimentuje sa s výrobou plastov
zo sóje, z konope, repky olejnej. Odievať sa začíname
do bavlny, vlny a ľanu, ktoré sú podstatne drahšie než
syntetický brak dovezený z Číny. Budeme opäť prešívať a
štopkať ponožky? Spomenieme si na recepty prastarých
mám na výrobu mydla z kostí a byliniek? Tí, čo si budú
vedieť dopestovať plodiny sami, budú na tom oveľa lepšie
ako tí, ktorí sa živia predajom elektroniky, áut či cestovným
ruchom. Vieme si vôbec predstaviť život bez ropy?
Už dnes by sme mali začať piť mlieko a vodu zo sklenených
fliaš, už zajtra by sa nemalo na ropu jazdiť, ale šetriť ju pre
budúce generácie na výrobu liekov a zdravotníckeho
materiálu. Bez splodín z benzínu budeme opäť dýchať
zdravý vzduch, v prístavoch a na mori zmiznú ropné
a olejové škvrny, more bude čistejšie a modrejšie, na
strechách panelákov a mrakodrapov budeme pestovať
zeleninu, bicykel a konský záprah sa stane opäť dopravným
prostriedkom a svet bez ropy bude opäť zdravší, zelenší a
krajší. Je to iba vízia, alebo to bude skutočne tak?
Otázkou je však, či Zem v roku 2050 uživí 9 miliárd ľudí.
Presne toľko nás vtedy bude. Pred ropou nás boli len
3 miliardy! A mimochodom, dochádza aj plyn a uhlie.
Odpovede, ako to zvládneme, budú závisieť na
rozhodnutiach každého z nás, ktoré budeme musieť urobiť
a na predstavách, ktoré si najprv musíme vytvoriť. Môžeme
sa napríklad postarať o to, aby všetky deti boli dobre
živené a natoľko vzdelané, aby dokázali riešiť problémy,
ktorým budú čeliť v budúcnosti. To by významne zmenilo
budúcnosť.
Spracovala: Alena Badurová, NP Malá Fatra
Použité zdroje:
National geographic, 1/2011: Už nás je 7 miliárd
Juraj Mesík: Zmeny klímy a moja budúcnosť, Priatelia Zeme,2013
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SÚŤAŽ PRE DETI
Do súťaže o veľkonočný balíček sa môže zapojiť každý, kto do 15. apríla 2015 doručí na obecný úrad správne znenie
tajničky. Meno výhercu bude uverejnené v nasledujúcom čísle Varínčana.












































































































































































































 























6. Pri šibačke recitujeme
tradičné veľkonočné ...
2. Častým symbolom Veľkej
noci je veľkonočný ...
5. ... obdobie trvá 40 dní
7. Kraslice sú maľované ...
3. Po Veľkom piatku nasleduje
... sobota
4. Na Kvetnú nedeľu sa
v kostoloch požehnávajú ...
8. Každý správny šibač si
upletie z vŕbových prútov ...
9. Šibači za odmenu dostávajú
čokoládového ...
1. S príchodom jari slávime ...
sviatky
10. Najväčším sviatkom v roku
je veľkonočná ...
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SUDMHPN9HĕNHMQRFL
OiVNXåĨDVWLH]GUDYtĀNRåXQNX
YtQNRYDMtĀNR
9HVHOpSUHçLWLHYHĕNRQRĀQìFK
VYLDWNRY

OMAĽOVÁNKY

*~ĕDMVDYDMtĀNRFH]KRU\
GROLQ\
SULQHVP{MYHĕNRQRĀQìSR]GUDY
GRNDçGHMURGLQ\
.QRYHMMDULYHĕDVLO\DE\VWH9\
GOKRçLOL
QD9HĕN~QRFYHĕDYRG\
SRNRMQRVWLDSRKRG\
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TAJNIČKA
◆ KUPÓN č. 3 ◆ KUPÓN č. 3 ◆ KUPÓN č. 3 ◆

Pomôcky:
ri,Meres,Bol,
Lam,Asia,le,
ren,Ives,avo,

Obrezal

Kri

Americký
hudobný
skladate

Mesto
vo Švajiarsku

EV


Balkánska
dutá miera

Druh
majetku

Obviazal

VYLÚŠTENÝ TEXT TAJNIČKY SPOLU S NALEPENÝM
Ak sa nehodláme
zmeni
!" (záver
KUPÓNOM POŠLITE
ALEBO ODOVZDAJTE
DO 15. APRÍLA
NA ADRESU
) REDAKCIE.
je v2015
tajnike

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 5€

þDVĢ
WDMQLþN\
Osobné
zámeno

Cudzie
 

 
Mena Macaa

Výherca z čísla 2/2015:
Magdaléna Slivková

Znova(prísl.)
Namáhavá
robota

# $ %"& !"
 ]iYHUMHYWDMQLþNH

Autor:
Jozef Blaho

Symetrála

Skratka
staršieho

Trepe(expr.)

Orientálne
 
meno



Znaka
decilitra

Japonský
ostrov

Odierala

Znaka
mililitra

Chudôbka
(bot.)

Francúzsky
len

Múza úbostnej poézie

þDVĢ
WDMQLþN\

Nemecký
maliar

Kvitnúca
trvalka
Zostali
Strmá strá
Španielske
mesto

þDVĢ
WDMQLþN\

9DUtQþDQ

Slabo horela

Oblika
(lek.)

Japon.d 
vá miera

Popevok

Štvorek
(typ.)

Meno
Eduardy

Zle(hovor.)

Bulhar.mliená polievka

Matka
Romula
a Rema

Akváriová
rybka

Technické
podmienky

Dávala zrno
do pôdy

Oslavuj
  

Planétka

Zaslepene
(prísl.)

Anglické
 
meno

Spara(expr.)
Vlastnil

Plakali(bás.)
Anglický
literát

Liatím
naplnila

9DUtQþDQ

Zachytával
na mape
Mesto
v Angole

Japonská
abeceda
Padla

þDVĢ
WDMQLþN\

Burinovitá
rastlina
Tanenica
v balete

Posielalo
(bás.)

Sladkovodná ryba

Spievala
(poet.)

Mys

Holandský
maliar

Skratka
pre kus

Stará ínska
flauta

Hrubé vtáie
pero

 
(bás.)

Otrok(bás.)

Horské
jazero

Kubánsky
maliar

Druh palmy

Rímskych
600

Prihovoril sa
niekomu

Skratka
doktora

On, po nemecky

Tam

Lieivý
prípravok

Meno Otílie

Útok

Lietadlo
(hovor.)

Usadenina

Meno Mateja
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JARNÉ PREKVAPENIE V PARKU
Výsadba farebných šafranov do parku bola súčasťou projektu s názvom „Farebné prekvapenie vo Varíne - skvalitnenie verejných priestranstiev v obci“, o ktorý obec
požiadala v decembri 2013 v rámci Programu obnovy
dediny. Všetky činnosti zahrnuté v tomto projekte sa realizovali počas leta a jesene 2014. Jeho výsledky si však
pomaly môžeme všímať až tento rok.
Projekt riešil úpravu plôch verejného priestranstva s následnou výsadbou okrasných rastlín a stromov vo viacerých lokalitách obce Varín, najmä na námestí: výsadba
zelene do betónových kvetináčov na námestí, úprava
okolia kaplnky, muškáty na zábradlí pred správou NP MF,
výsadba levandúľ na Kamencoch, nová zeleň v kruhoch
na námestí s výsadbou okrasných čerešní, úprava plochy
pri železničnej stanici s výsadbou okrasných jabloní.
Na svetlo Božie sa derie a kvitne prvý šafrán... ubitý, ale
žije! V netrpezlivom očakávaní poniektorí realizátori blúdili očami po zemi, kam na jeseň zasadili cibule šafránu.
Pre ostatných to malo byť prekvapenie. A aj bolo! Zelené trávnaté plochy zažiarili farbou. Ľudia sa zastavovali

a čudovali, kde sa to zobralo. Veľmi zaujímavé bolo počúvať mamičky a staré mamy baviace deti v parku: „Čo sa
to stalo? To semená týchto kvetov prileteli vzduchom?“
Ani ich nenapadlo, že sa krása prírody dá prilepšiť aj usilovnými rukami a šikovnými hlavami, a hlavne ochotou
urobiť radosť iným. A tak, keď sme počuli, ako svoje ratolesti napomínajú, aby pekné kvietočky preskakovali a nepošliapali ich, bola to pre nás tá najlepšia odmena. A tú
krásu vnímajú aj ostatní Varínčania, ktorí si idú nakúpiť.
Popri chodníku okolo potoka je z jednej strany skutočne pastva pre oči. Zakvitol nám aj trávnatý ostrovček na
Kamencoch. Neveríte? Rýchlo si to pozrite, kým krásny
šafrán neodkvitne. Ale nebojte sa, bude toho viac a viac a
bude krajšie. Veríme...
Niektoré dokončovačky nás čakajú ešte túto jar, hlavne
na Železničnej ulici pri vlakovej stanici, kde sa bude sadiť
pavinič, ktorý schová nevzhľadný múr, trvalky do pňov
a siať tráva. Veríme, že stromy vysadené v kruhoch na námestí a pri stanici sa ujali a čoskoro krásne zakvitnú.
Ing. Jana Mihová
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