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Varínčan

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
Deň, na ktorý sa teší každé dieťa. A je jedno či má
3 roky, alebo 15. V podstate vek tu nehrá žiadnu
rolu, veď všetci sme raz boli deťmi.
Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na
Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve vo
Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa
zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním
a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom
svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom
radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce
sa detí vo svete. V mnohých krajinách sa oslavuje
1. júna. Na Slovensku sa MDD slávi od roku 1952.

Veľa zdravia, radosti, krásne detstvo bohaté
na nezabudnuteľné zážitky, výborných rodičov, učiteľov, skvelých kamarátov a nádherné
priateľstvá, bystrý rozum, kreatívne nápady
a, samozrejme, pocit spokojnosti a šťastia.

Čo prajeme deťom z príležitosti ich krásneho sviatku?

HASIČI OSLAVOVALI SVIATOK SVOJHO PATRÓNA
V nedeľu 3. mája 2015 sa v Dolnej Tižine stretli zástupcovia
dvanástich hasičských zborov, aby spoločne oslávili
sviatok svojho patróna sv. Floriána. Varínsky hasičský
zbor na slávnosti zastupovali ôsmi hasiči. Stredobodom
bola slávnostná sv. omša v Kostole sv. Michala, ktorú
celebroval správca farnosti Mgr. PaedDr. Ľubomír Vavro.
Sv. Florián žil na prelome 3. a 4. storočia. Bol vojakom,
neskôr dosiahol hodnosť plukovníka rímskych légií.
Jedna legenda hovorí o záchrane uhliara, ktorý spadol do
ohňa a na príhovor sv. Floriána bol zachránený. Na inom
mieste sa spomína mučenícka smrť sv. Floriána vo vode
pri hasení požiaru. To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián
stal patrónom hasičov, je jeho charakter a odvaha. Svoj
život obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 vojakov,
ktorí sa stali kresťanmi. Jeho odvaha a vernosť svojmu
presvedčeniu robia sv. Floriána dôstojným patrónom
hasičov a záchranárov. V roku 2016 sa hasičské zbory
zúčastnia osláv sviatku sv. Floriána vo Varíne.
K.O.

AKO SME STAVALI MÁJ...

I v tomto roku varínski hasiči neporušili dlhoročnú
tradíciu v stavaní mája. Prípravy sa začali už 8. apríla,
keď išli spoločne so zástupcom Urbárskej obce Varín do
hory a vyznačili strom vhodný na spílenie. Po prevoze
strom očistili, olúpali od kôry, ozdobili pestrofarebnými
stužkami a v predvečer sviatku 1. mája ho na Námestí sv.
Floriána aj postavili.
Tradícia stavania májov siaha až do antiky. Máje sa
umiestňovali k domom, hospodárskym budovám, na
námestiach a pri kostoloch. Sú symbolom jari, zdravia,
zrodu nového života, hojnej úrody a lásky.
Aj touto cestou hasiči ďakujú za spoluprácu pri stavaní
mája Urbárskej obci Varín a Obci Varín. Spoločne sa tak
podieľajú na zachovávaní starých zvykov a tradícií.
K.O.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Vo štvrtom čísle Varínčana nám respondenti odpovedali
na otázku „Čo pre Teba znamená slovo mama?“ Májový
Varínčan prináša odpovede rodičov, mám a otcov, na
otázku „Čo pre Vás znamenajú Vaše deti?“ Zamyslime sa
spolu s nimi.

1DURGLOLVD
1. Zuzana Bednárová
2. Matúš Ďurica
3. Patrik Malíček

=RVREÂ{LOLVD
Miroslav Repáň a Ing. Lucia Brozová
01.05.2015
Martin Babocký a Mgr. Mária Schmidtová 02.05.2015

1D{LMXELODQWL
V máji narodeniny oslavujú:
Zimenová Irena
Bohačiak Martin
Gáborová Antónia
Pallová Anna
Kapasná Magdaléna
Milová Albína
Verčíková Žofia
Ondrejka Aladár
Chabadová Margita
Piš Jozef
Synáková Anna
Štefanatný Ján
Chovanová Etela
Chabadová Alžbeta
Muráriková Anna
Cigániková Helena
Macáková Irena
Žáková Emília
Peťková Kornélia
Cvacho Viktor
Hodoňová Marta
Martinčeková Gabriela
Tomová Marta
Zimenová Margita
Bohačiak Milan

ČÍM JE PRE VÁS VAŠE DIEŤA?
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Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

„Nehovor, pokiaľ tvoje
slová nie sú lepšie
ako ticho.“

„Deti znamenajú pre mňa všetko. Nikto nevie dať toľko lásky a úprimnosti ako deti. A čo je úplne úžasné, keď časom
vidíme, ako to, čo do nich vkladáme a k čomu ich vedieme,
začínajú uplatňovať vo svojom živote. Deti sú naše najlepšie zrkadlo.“
(mama K., 40 rokov)
„Čo pre mňa znamenajú moje deti ? Všetko. Radosť, bolesť,
strach, lásku, úsmev, slzy, zamyslenie a hlavne Božie požehnanie.“
(mama A., 54 rokov)
„Pre mňa je môj syn kúsok zo mňa, zázrak života a veľká
zodpovednosť.“
(mama M., 27 rokov)
„Dieťa, konkrétne môj malý synček, pre mňa znamená skutočný zázrak. Rastie mi pred očami, vďaka Bohu je zdravý
a mám z neho radosť. Zároveň je to pre mňa záväzok a veľká zodpovednosť v snahe vychovať ho a dať mu to najlepšie, čo len môžem, rodičovskú lásku, pocit dôležitosti a otcovský vzor.“
(otec O., 29 rokov)
Deti sú pre rodičov radosť, starosť a láska. Sme pyšní na
naše deti, keď sa im niečo podarí. Máme strach, keď sú choré a poranené. Snažíme sa im pomáhať, keď im niečo nejde, podporíme ich a pochválime, keď sa im niečo podarí.
Prosto, deti sú náš život.“
(rodičia G. a P., 38 rokov a 45 rokov)
„Všetko, moje deti pre mňa znamenajú všetko.“
(otec M., 58 rokov)
„Deti? To je dar, ktorý nám Boh dal. Dar, ktorý však máme
zveľaďovať. Dar, ktorý máme na určitý čas, kedy ich pripravíme do života, a potom ich musíme pustiť, aby išli svojou
cestou. Nesmieme im v tom brániť aj napriek tomu, keby
sme (obohatení svojimi skúsenosťami a vedomosťami)
predvídali neúspech alebo problém. Vtedy im vlastne dávame slobodnú vôľu tak, ako nám všetkým ju dáva Boh a prijímame ich, dávame im pocit uznania a vlastnej hodnoty.
Ale to neznamená, že im máme všetko dovoliť. V prípade,
že sa deťom nesplnia ich predstavy, môžeme ich len objať,
a tak im dať najavo, že sme tu pre nich, aj keď sme starší
a oni sú už dospelé. Čiže na to, aby sme ich správne nasmerovali, máme len určitý čas. Ale lásku im dávame celý život,
vždy budú naše, aj keď patria svojim partnerom. Z diaľky
ich pozorujeme, plačeme s nimi, tešíme sa s nimi, prežívame choroby ako ich, tak aj ich detí, čiže našich vnúčat.
A myslím, že aj napriek všetkým starostiam, je to nádherné
odovzdávať niečo zo seba, spaľovať sa ako svieca, a tak vydávať žiaru lásky. Ľúbim svoje dcéry a aj vnučky. Neviem
dokedy tu budem, ale som šťastná, že mi bolo dopriate byť
mamou aj napriek tomu, že ma možno život ochudobnil
o mnohé iné veci. Ale v živote je vždy niečo za niečo, tak
to beriem.
(mama G., 49 rokov)
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ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VARÍN
Vážení spoluobčania,
prílohou májového Varínčana je dotazník, ktorého cieľom je spoznať Vaše pripomienky k pripravovanému
územnému plánu Obec Varín. Keďže tento dokument bude pre rozvoj obce usmerňujúci po dobu najmenej 10
rokov, máme záujem získať čo najširší rozsah názorov a nápadov.
Vyplnený dotazník prosíme doručte na Obecný úrad vo Varíne. Na internetovej stránke obce www.varin.sk ho
môžete vyplniť aj elektronicky a odoslať na adresu prednosta@varin.sk
Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

NOVÉ KONTAKTY NA OBECNOM ÚRADE
Upozorňujeme Vás na nové telefonické kontakty starostu a zamestnancov Obce
Varín. Od 1. 6. 2015 sa dovoláte len na nové telefónne čísla. Zároveň uvádzame
aj platné mailové adresy.
ĂŵĞƐƚŶĂŶĐŝ
ϭ /ŶŐ͘DŝĐŚĂůǀĂĐŚŽ

EĄƉůŸƉƌĄĐĞ
^ƚĂƌŽƐƚĂŽďĐĞ

Ϯ :ĂŶŬĂDŝŚŽǀĄ

^ĞŬƌĞƚĂƌŝĄƚĂƉŽĚĂƚĞűŸĂ

ϯ DŝƌŽƐůĂǀtŝůůŝŐĞƌ
ϰ /ŶŐ͘WĂƚƌŝŬDŝŚŽ
ϱ /ŶŐ͘,ĞůĞŶĂ'ƌĞŐŽǀĄ

ĄƐƚƵƉĐĂƐƚĂƌŽƐƚƵŽďĐĞ
WƌĞĚŶŽƐƚĂŽďĞĐŶĠŚŽƷƌĂĚƵ
,ůĂǀŶĄŬŽŶƚƌŽůſƌŬĂŽďĐĞ

ϲ ĂƌŝŶĂǀĂĐŚŽǀĄ

DĂƚƌŝŬĂ͕ĞǀŝĚĞŶĐŝĂŽďǇǀĂƚĞűƐƚǀĂĂ
ĐŝŶƚŽƌşŶƐŬĞƉŽƉůĂƚŬǇ

ϳ ƵǌĂŶĂ^ĂůĄƚŽǀĄ
ϴ /ŶŐ͘DĂƌŝĂŶĂĞŶŝĂēŽǀĄ
ϵ DŐƌ͘ǀĂĂďĂĚĂũŽǀĄ
ϭϬ DĄƌŝĂdŝĐŚĄ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ

dĞůĞĨſŶŶǇŬŽŶƚĂŬƚ
ϬϵϭϭϳϬϰϳϳϭ
ϬϵϭϭϳϬϰϳϳϮ
ϬϰϭͬϱϲϵϮϮϭϲ
ϬϵϭϭϳϬϰϳϳϯ
ϬϵϭϭϳϬϰϳϳϱ
ϬϰϭͬϱϲϵϮϮϭϲ

WŽƉůĂƚŬǇǌĂŬŽŵƵŶĄůŶĞŽĚƉĂĚǇ
ĂŶĞǌŶĞŚŶƵƚĞűŶŽƐƚş͕ǌĂƉƐĂĂ
ŶĄũŽŵŶĠďǇƚǇ
jēƚŽǀŶşēŬĂŽďĐĞ
WĞƌƐŽŶĂůŝƐƚŝŬĂĂŵǌĚǇ͕ŚůĂǀŶĄ
ƉŽŬůĂĚŸĂ
ZĞĨĞƌĞŶƚŬĂƉƌĞŬƵůƚƷƌƵĂŬŶŝǎŶŝĐƵ

DŐƌ͘<ĂƚĂƌşŶĂ:ĂŶĞƓşŬŽǀĄ
^ƉŽůŽēŶǉƓŬŽůƐŬǉƷƌĂĚ
/ŶŐ͘:ĂŶŬĂaǀĄďŝŬŽǀĄĂƛŬŽǀĄ ^ƉŽůŽēŶǉƐƚĂǀĞďŶǉƷƌĂĚ
DŐƌ͘<ĂƚĂƌşŶĂŝĐŚŽǀĄ
^ƉŽůŽēŶǉƐƚĂǀĞďŶǉƷƌĂĚ
DŐƌ͘ƵǌĂŶĂ>ŝƓŬŽǀĄ
^ƉŽůŽēŶǉƐƚĂǀĞďŶǉƷƌĂĚ
Đ͘DĄƌŝĂŚŽǀĂŶĐŽǀĄ
^ƉŽůŽēŶǉƐŽĐŝĄůŶǇƷƌĂĚ
KďĞĐŶĠŶŽǀŝŶǇsĂƌşŶēĂŶ

ͲŵĂŝůŽǀĄĂĚƌĞƐĂ
ƐƚĂƌŽƐƚĂΛǀĂƌŝŶ͘ƐŬ
ŽďĞĐŶǇƵƌĂĚΛǀĂƌŝŶ͘ƐŬ
ǌĂƐƚƵƉĐĂΛǀĂƌŝŶ͘ƐŬ
ƉƌĞĚŶŽƐƚĂΛǀĂƌŝŶ͘ƐŬ
ŬŽŶƚƌŽůŽƌΛǀĂƌŝŶ͘ƐŬ

ϬϵϭϭϳϬϰϳϳϲ

ŵĂƚƌŝŬĂΛǀĂƌŝŶ͘ƐŬ

ϬϵϭϭϳϬϰϳϴϬ

ƉŽƉůĂƚŬǇΛǀĂƌŝŶ͘ƐŬ

ϬϵϭϭϳϬϰϳϳϴ

ĚĂŶĞΛǀĂƌŝŶ͘ƐŬ

ϬϵϭϭϳϬϰϳϴϰ

ƵĐƚŽǀŶŝĐƚǀŽΛǀĂƌŝŶ͘ƐŬ

ϬϵϭϭϳϬϰϳϳϵ

ŵǌĚǇΛǀĂƌŝŶ͘ƐŬ

ϬϵϬϯϰϳϳϵϮϰ
ϬϰϭͬϱϲϵϮϵϴϰ
ϬϰϭͬϱϲϵϮϬϴϭ
ϬϰϭͬϱϲϵϮϬϴϭ
ϬϰϭͬϱϲϵϮϬϴϭ
ϬϰϭͬϱϲϵϮϬϬϰ

ŬƵůƚƵƌĂΛŽďĞĐǀĂƌŝŶ͘ƐŬ
ƐŬŽůƐŬǇƵƌĂĚΛǀĂƌŝŶ͘ƐŬ
ƐƚĂǀĞďŶǇƵƌĂĚΛǀĂƌŝŶ͘ƐŬ
ƐƚĂǀĞďŶǇƵƌĂĚϮΛǀĂƌŝŶ͘ƐŬ
ƐƚĂǀĞďŶǇƵƌĂĚϯΛǀĂƌŝŶ͘ƐŬ
ƐŽĐŝĂůŶǇƵƌĂĚΛǀĂƌŝŶ͘ƐŬ
ǀĂƌŝŶĐĂŶΛǀĂƌŝŶ͘ƐŬ

OZNAMY FORMOU SMS SPRÁV A MAILOV
Od mája 2015 Obec Varín vyhlasované oznamy
v miestnom rozhlase hromadne odosiela občanom formou SMS správ a mailov. Táto služba je
bezplatná. Oznamy sa zasielajú na mobilný telefón, emailový účet, alebo na obidve zariadenia.
Obecné oznamy sú rozdelené do 3 kategórií:
1. Oznamy obce – zber odpadov, oznamy o prerušení dodávok energií (voda, elektrina, plyn), rozlúčky so zosnulými spoluobčanmi a pod.
2. Kultúrne a športové podujatia – pozvania na
akcie v obci.
3. Predaj na trhovisku – oznamy vyhlasované predávajúcimi firmami v skrátenej podobe.
Ak chcete dostávať od obecného úradu SMS správy

alebo maily musíte:
t

na obecnom úrade vyplniť tlačivo, v ktorom
uvediete svoje mobilné číslo, prípadne mailovú
adresu a vyznačíte, o zasielanie ktorého druhu
oznamov máte záujem
Tlačivo je súčasťou Varínčana.
alebo
t

na adresu info@varin.sk odošlete mail, v ktorom uvediete svoje mobilné číslo, prípadne
mailovú adresu a vyznačíte, o zasielanie ktorej
kategórie oznamov máte záujem.

Varínčan
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SEPAROVANIE ODPADOV
Len pred pár týždňami sa u nás uskutočnil zber nebezpečných odpadov a elektroodpadov. Nie vždy si vieme
dať rady, čo zaradiť do tejto skupiny. Preto si postupne
rozoberieme najskôr tieto druhy komunálnych odpadov.
Nebezpečné odpady z komunálnych odpadov sú zvláštne odpady, ktoré sú škodlivinami, alebo ktoré svojimi
vlastnosťami (výbušnosť, toxicita, infekčnosť, horľavosť,
žieravosť, leptavosť, karcinogénne (rakovinotvorné), teratogénne (poškodzujúce ľudský plod) a mutagénne
(spôsobuje mutácie genetickej informácie, prípadne rakovinu) vlastnosti) sú, alebo môžu byť nebezpečné pre
zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie, a preto sú
zaradené do kategórie odpady označované písmenom
(N) – nebezpečné odpady. Obec zabezpečuje len komunálne odpady, čo sú odpady z domácnosti vznikajúce
na území obce pri činnosti fyzických osôb, preto nebezpečné odpady uvádzame ako nebezpečné odpady z komunálnych odpadov a zbierajú sa ako oddelene zbierané
odpady. Nebezpečné odpady sa nesmú zmiešavať s bežným komunálnym odpadom a neukladajú sa do nádob
na zmesové (t. z. zvyškové) komunálne odpady. Nespotrebované chemikálie a oleje a ich zvyšky sa nesmú vylievať do kanalizácie ani do septikov alebo do odpadových
šácht. Ani použité batérie a monočlánky, kvôli svojmu
chemickému zloženiu, sa nesmú vhadzovať do nádob na
zmesové komunálne odpady. Škodlivými látkami z nebezpečných odpadov, ktoré skončia v nádobe na zmesové komunálne odpady a ďalej na skládke, sa kontaminuje
pôda a následne spadnutými zrážkami sa kontaminujú
spodné vody, ktoré sú aj zdrojom pitnej vody. Skrátka,
pri nebezpečných odpadoch nikdy nevieme, ako môžu
reagovať na životné prostredie, keď sa uložia, vyhodia...
vo voľnej prírode, čo je medzi nami, bohužiaľ, stály jav.
(Stále nachádzame v prírode nielen vyhodené pneumatiky, chladničku či televízor, ale aj nespotrebované nátery
a omietkoviny a iný stavebný odpad. Pritom, stačí zdvihnúť telefón a spýtať sa na obecnom úrade, ako naložiť
s takýmto odpadom). Pri manipulácii s chemikáliami treba byť opatrný, jednotlivé chemické látky nezmiešavajte,
aby nenastala chemická reakcia (môže nastať výbuch,
požiar, alebo sa môžete nadýchať škodlivých výparov).
Nebezpečné odpady spolu s elektroodpadmi obec zbiera na jednom zbernom mieste, pretože praxou sa tento
spôsob ukázal ako najšetrnejší spôsob odovzdania týchto druhov odpadov. Nevýhodou je, že nie každý má možnosť tento odpad dopraviť
v príslušný deň na zberné
miesto a niekedy si človek
ani nevie rady, ako odpad
zaradiť a ako s ním naložiť.
V tejto veci je najrozumnejšie informovať sa priamo
na obecnom úrade, u kompetentného zamestnanca.
Obec každoročne pripravuje
harmonogram termínov na
zber zmesových komunálnych odpadov (K. O.), jednotlivo vytriedené zložky
K. O. a oddelene zbierané
nebezpečné odpady, ktorý
je doručovaný do každej domácnosti tak, aby mal túto
informáciu každý občan.

NEBEZPEČNÉ ODPADY, ktoré obec zbiera a spôsob
zberu:
1. Použité batérie a monočlánky (nepatria do odpadkového koša a následne ani do zbernej nádoby!)
občania môžu celoročne ukladať do prenosnej kovovej
nádoby umiestnenej vo vstupnej miestnosti na obecnom
úrade označenej ako B-box a E-box (vrchná časť B-box je
na Batérie a monočlánky a spodná časť E-box je určená
na drobný Elektroodpad). Batérie sa vhadzujú otvorom
zhora do menšej samostatnej nádoby a drobný elektroodpad (sušič, rádio, telefón, mobilný telefón aj s nabíjačkou, rýchlovarná kanvica a pod.) sa vhadzuje cez vyklápací otvor do väčšej spodnej časti nádoby, vyloženej
papierovou škatuľou. Niekto tu vhadzuje aj nebezpečné
ortuťové žiarivky a žiarovky a neuvedomuje si, že tým,
že vhodí do nej žiarivku a niekto iný vhodí napr. rádio,
žiarivka sa rozbije a nebezpečná ortuť z nej unikne do
prostredia, v ktorom pracujeme a kde denne vybavujú
svoje veci napr. aj občania s malými deťmi (toxická ortuť
sa totiž vyparuje. Žiarivky nie sú elektroodpad ale nebezpečný odpad a spôsob zberu uvádzame nižšie v článku.
Do uvedenej nádoby na menšie elektroodpady žiarovky a žiarivky určite nevhadzujte). Batérie a monočlánky,
zbierané v domácnosti počas roka, môžete odovzdať aj
na zbernom mieste v deň zberu nebezpečných odpadov,
ktorý je určený v harmonograme pre zber a odvoz komunálnych odpadov a triedené odpady v našej obci.
2. Nerozbité svetelné zdroje s odborným názvom lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky, vysokotlakové
a nízkotlakové výbojky, LED svetelné zdroje a iný odpad obsahujúci ortuť, napr. nerozbité ortuťové teplomery (nepatria do koša!) uskladňujte doma, najlepšie
v nejakej uzatvárateľnej nádobe (vypýtajte si v predajni
potravín napr. plastovú nádobu z lízaniek) alebo aspoň
v kartónovej škatuli, kde sa nerozbijú a v deň zberu nebezpečných odpadov nazbierané žiarivky a žiarovky spolu s nádobou odovzdajte na určenom zbernom mieste.
Ak tento odpad nechcete alebo nemienite skladovať
doma, prineste ho na obecný úrad, no nevhadzujte ho
do uvedenej zbernej nádoby určenej na batérie a menšie elektroodpady (B-box a E-box). Prinášame aj grafickú
časť, ktoré svetelné zdroje sa odovzdávajú ako oddelene
zbieraný nebezpečný odpad:
(pokračovanie v budúcom čísle)
ZS

6

Varínčan

SEPAROVANIE ODPADOV

RYBÁRSKE OKIENKO
Pleskáč vysoký

Ide o pôvodný druh na našom území, dnes je rozšírený
takmer v celej Európe. Dorastá do dĺžky 40 až 50 cm,
no najväčšie ulovené pleskáče dosahovali vyše 90 cm
a hmotnosť okolo 7 kg. V prípade, že sa premnoží, môže
začať vytvárať populácie zakrslých pleskáčikov, kedy ich
dĺžka nepresiahne ani 30 centimetrov. Môže sa dožiť
slušného veku okolo 30 rokov. Ide však o ojedinelé
prípady, väčšinou sa dožije len zhruba polovicu. Jeho
sfarbenie sa počas života mení, mladé kusy sú svetlejšej
farby, postupom veku tmavnú do typického šedo-žltého
až bronzového odtieňa.
Životné prostredie
Najviac mu vyhovuje také, ktoré označujeme ako pásmo
pleskáča. Sú to tečúce toky, jazerá, mŕtve ramená – vo
všeobecnosti teplejšie a rozľahlé vody s dostatkom
potravy. Pleskáč vysoký má taktiež veľmi rád bahnité
dno, kde si hľadá väčšinu potravy, kamenitému dnu sa
doslova vyhýba. Mladé pleskáče žijú v hejnách (väčšinou
aj s inými kaprovitými rybami) a zdržujú sa bližšie pri
brehu ako väčšie kusy. Počas hľadania potravy sa neustále
presúvajú, najčastejšie do plytkej vody. Na zimu sa pleskáč,
tak ako väčšina rýb, sťahuje do hlbších vôd, kde prezimuje.
Keďže pleskáče ryjú v bahne, ich potravu tvorí všetko, čo
tam nájdu: slimáky, patentky, larvy pakomára a taktiež
nepohrdnú planktónom.
Lov
Keďže pleskáč vysoký má veľmi dobre vyvinuté čuchové
orgány, je často návnada a nástraha kľúčom k úspechu.
Vnadiacu zmes pleskáč cíti už z veľkej diaľky a čo sa týka jej
príchute, prax naznačuje, že sladké príchute sú účinnejšie.
Ideálne je, keď kŕmime pred samotným lovom a počas lovu

len mierne prikrmujeme. Ako nástrahu si môžeme zvoliť
takmer čokoľvek, no zvyčajne vyberáme červy (aj kostné),
cesto, cestoviny, krúpy, lisované pečivo či larvy hmyzu. Čo
sa týka miesta lovu, to nie je až také smerodajné, vnadením
je možné pleskáče prilákať. Vo všeobecnosti sa cez deň
zdržujú v hlbších vodách, v noci vyrážajú do plytčín. Pri
love pleskáčov používame jemné náčinie, lovíme na
feeder, plávanú (spravidla pri dne) a na ťažko. Pleskáč
vysoký berie jemne, pri love na plávanú sa to prejavuje
„ľahnutím” plaváka, pri love na ťažko nám spúšťa policajta.
Loviť pleskáče je celkom zábava, keď si privábite hejno,
vtedy sa rozhodne žiadny rybár nenudí! Lovíme typicky od
neskorej jari do skorej jesene. Najväčšia aktivita pleskáča
je skoro ráno a večer, no počas letných horúčav neberie
takmer vôbec.
Recept na chutné jedlo
ryba (asi kg),
500 g hríbov,
2 plátky
bieleho
toastového
chleba,
biele víno,
petržlenová
vňať,
pór,
0,5 dl
olivového
oleja,
soľ,
korenie
Rybu
zbavíme
šupín, rozrežeme ju, vyčistíme a odstránime hlavnú kosť.
Umyjeme ju a osušíme, vnútro osolíme a okoreníme.
Očistené a nakrájané hríby dôkladne umyjeme, vložíme
do misky a zalejeme vriacou vodou tak, aby boli vo
vode ponorené. Po 2 minútach hríby scedíme, necháme
odkvapkať a potom dusíme na oleji s restovaným pórom
a nasekanou petržlenovou vňaťou. Ak táto zmes zmäkne,
osolíme a okoreníme ju. Časť odložíme a do väčšej časti
pridáme chlebík zbavený kôrky a nasiaknutý vínom. Plnkou
naplníme rybu a zošijeme ju. Zvyšnú hríbovú zmes natrieme
na pomastený papier a opatrne naň položíme naplnenú rybu.
Zabalíme ju do papiera a vložíme do rúry vyhriatej na 180 0C.
Pečieme asi 30 minút. Dobrú chuť!
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VIDIECKY PRIESTOR OČAMI ARCHITEKTA
Priestor vidieckeho sídla je charakteristický svojou
jedinečnosťou, rozmanitosťou a tradíciami, ktoré sa
vyvíjali niekoľko storočí. Aj vidiek nám dokáže dať krásne
verejné priestranstvá, priestor pre bývanie, či zeleň
meniacu sa v ročných obdobiach. Vidiecka krajina je
často konfrontovaná s krajinou mestskou, voči ktorej je
stavaná ako málo rozvinutá, či dokonca zaostalá a tým
dochádza k necitlivému zavádzaniu nepôvodných
prvkov, ktoré jedinečný ráz vidieka podstatne narúšajú.
Jedná sa predovšetkým o zvyšovanie nárastu dopravy
a následnú výstavbu chodníkov, striktne usmerňujúcich
pohyb chodcov, výstavbu vysokých betónových oplotení,
tzv. ,,hradieb“ a výsadbu nevhodného sortimentu drevín.
Stratil sa rozdiel medzi dedinskou a mestskou ulicou.
Kde však končí vkus a kde začína gýč?
Vidiecke sídla sú miesta charakteristické úzkou spojitosťou
s krajinným prostredím, s dominantným verejným
priestorom napr. v podobe parku alebo námestia,
s prevahou nízkopodlažnej zástavby, s bohatstvom
pôdorysných typov, veľkou plochou intravilánu
a výrazným zastúpením súkromných záhrad. Prechod
medzi súkromným a verejným priestorom predstavuje
predzáhradka, definovaná ako priestor poloverejný, ktorý
by mal mať zachovaný prirodzený vizuálny charakter
vytvárajúci jednotnú identitu uličného priestoru.
Nepatria sem kultivary poliehavých, stĺpovitých, či ináč
tvarovaných ihličnatých drevín a druhy nepôvodné
pre priestor vidieckej krajiny. Vyvarovať by sme sa mali
predovšetkým ,,moderným“ skupinám tují, borievok či
cypruštekov, ktoré môžeme vidieť vysadené dokonca
po obvode celého pozemku. Práve tie vytvárajú sterilné
neatraktívne prostredie bez dynamiky premenlivosti. Sú
súčasťou stredomorskej architektúry a nie slovenského
vidieka. V súčasnosti sú však veľmi dobrým reklamným
artiklom, ktorý je prístupný vo všetkých záhradných
centrách a stal sa už aj akýmsi ekonomickým problémom,
či šablónou súkromných záhrad. To neznamená, že by
sa priestor vidieckej záhrady mal podobať skanzenu,
práve naopak dá sa navrhnúť so zakomponovaním
moderného konceptu, použitím pôvodného sortimentu,
v nadväznosti na architektúru rodinného domu,
ale rešpektujúc hodnoty vidieka. Predzáhradka je

najreprezentatívnejšia časť záhrady, v ktorej by nemali
byť umiestňované vysokorastúce dreviny znižujúce
intenzitu oslnenia interiéru. Odporúčaná je rozvoľnená
kompozícia kvitnúcich krov a trvaliek alebo dominantne
vysadený nižší solitér s atraktívnym podrastom. Veľmi
hodnotné sú práve predzáhradky našich starých mám,
ktoré sa dôkladne starali o výsadbu trvaliek, letničiek
či cibuľovín a dodávali tak priestoru to jedinečné čaro.
V mnohých záhradách je možné pozorovať aj pozitívne
príklady živých plotov či už strihaných alebo voľne
rastúcich, ako napr. vtáčí zob (Ligustrum vulgare),
krušpán vždyzelený (Buxus sempervirens), hrab obyčajný
(Carpinus betulus), buk lesný (Fagus sylvatica) a mnohé
iné.
Funkciou oplotenia je odnepamäti ochrana pozemku
a majetku na ňom. Vytvára prvý dojem pred vstupom na
pozemok a opticky odrádza alebo pozýva návštevníka.
Stavbu domu môže pri nesprávnom výbere koncepcie,
formy, či materiálu úplne potlačiť. Z tohto dôvodu zohráva
vstupná časť na pozemok, oplotenie a predzáhradka veľmi
dôležitú úlohu. Výška či priehľadnosť oplotenia z uličného
priestoru sa v súčasnosti dá regulovať územným plánom
obce, ktorý jasne stanoví dané proporcie. Takýto prístup
však súvisí aj s vyspelosťou komunity a prístupu ku
verejnému priestoru ako takému. V najhoršom prípade
dochádza k vytváraniu neestetických dvojitých plotov,
teda vysokého nepriehľadného oplotenia doplneného
živým plotom z nevhodne zvoleného sortimentu.
Esteticky veľmi hodnotné sú však nízke ploty z pôvodných
materiálov, predovšetkým drevené či kované, ktoré
dotvárajú priestor ulice ako celku a v našej obci sú ešte
pomerne dostatočne zastúpené.
Je výsadba tují znakom našej lenivosti? Vytvárame si
tujami na záhrade cintoríny? Prečo tento druh sortimentu
nie je vhodný pre vidiek? Pohľad na túto problematiku
z pohľadu ovocinára, ekológa, záhradného architekta
a oveľa viac sa dozviete v článku na internetovej adrese:
https://medium.com/@eFEEkt/tuje-probl%C3%A9m-akosa-men%C3%AD-vidiek-10f2bc1d0aa7
Ing. Lucia Gáborová
záhradná a krajinná architektka

Nevhodné riešenie záhrady s použitím zlého sortimentu
a bez koncepcie

Tuje ako neodmysliteľná súčasť pietnych miest

Príklad správneho oplotenia s vhodnou kombináciou výsadby a zelených pásov ulice
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ČO ROBIA DETI V MATERSKEJ ŠKOLE?
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sme oslovili zástupkyňu riaditeľky Základnej školy s materskou školou O. Štefku vo Varíne Bc. Máriu Melišovú a opýtali sa jej, čo robia deti v materskej škole.

TVORÍME OZDOBY
Ani sme sa nenazdali a čas Veľkej noci bol opäť tu. Deti si v triede Včielok spolu s p. učiteľkami vyrábali veľkonočné
ozdoby. Medze fantázii sa v týchto dňoch nekládli. Pod rukami šikovných detí vznikli krásne výrobky, ktoré im skrášľovali triedu i šatňu a dotvárali príjemnú veľkonočnú atmosféru.

STAVIAME MÁJ
Posledný aprílový deň už tradične v našej škôlke patrí stavaniu
májov. Túto milú tradíciu si v našej materskej škole každoročne
pripomíname. A inak to nebolo
ani tento rok. Dievčatá ozdobili
máj pestrofarebnými stužkami. Pri postavenom máji deti zo
všetkých tried predviedli krátky program, ktorý si pripravili
s p. učiteľkami. Máj nám bude
spríjemňovať chvíle na školskom
dvore počas celého mesiaca.

SADÍME RASTLINKY
V našej materskej škole sme aj tento mesiac realizovali úlohu z nášho školského projektu environmentálnej výchovy
pod názvom ,,Staráme sa o prírodu“. V projekte sa zameriavame hlavne na učenie prostredníctvom zážitku. Deti sa
stávajú priamymi účastníkmi činnosti a ovplyvňujú jej následný dej. Tohto projektu sa zúčastňuje každá z tried našej
škôlky. Deti sa na praktickej skúsenosti učia spoznávať jednotlivé fázy rastu a pestovania rastlín a kvetov. Deti si zasadia do kvetináčov rastliny – fazuľu, slnečnice atď. a potom ich spolu s p. učiteľkami pozorujú. Spoločne sa o ne starajú
a polievajú ich.
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ČO ROBIA DETI V MATERSKEJ ŠKOLE?
UČÍME SA O ZVIERATKÁCH
Keď konečne prišla jar, najmenšie deti z triedy Žabiek sa učili a spoznávali domáce zvieratá a ich mláďatá. Pani učiteľka im hravou formou priblížila, ako žijú a aký úžitok z nich máme. Rozoznávali ich zvuky a následne napodobňovali,
z čoho mali najväčšiu zábavu. Trieda Žabiek sa tak na chvíľu zmenila na gazdovský dvor, na ktorom žijú tie najmilšie
mláďatká.

NACVIČUJEME VYSTÚPENIA
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich
máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! Naše deti sa mamičkám
poďakovali prostredníctvom krásnych vystúpení na triednych besiedkach. Deti si pripravili krásne básne a piesne
venované všetkým mamičkám. Nechýbali ani ľudové, moderné tance a detské scénky. Trieda Sovičiek tiež prispela
svojím programom na oslave všetkých mám v našej obci.

Všetkých nás teší, že o deti je v materskej škole
všestranne postarané. Okrem výchovných programov,
zameraných na rozvoj ich schopností a talentu, majú
zabezpečené v dostatočnej miere i pohybové aktivity
a pestrú a zdravú stravu. Deti svoj čas trávia v peknom,
esteticky upravenom prostredí.
MT

foto: archív MŠ
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ROZHOVOR S PETROM RIŠOM III. ČASŤ
AK CHCEŠ DOBRODRUŽSTVO, NAJPRV OPUSTI KOMFORTNÚ ZÓNU
V minulom čísle sme spomínali ceny za vstupné do
pamiatok, za potraviny alebo za cestovné lístky. Ako
je to s cenami za ubytovanie?
Išli sme sa len tak pozrieť do krásneho, ba priam luxusného hotela. Jedna noc tam stála dákych 25 €. Ešte aj auto
ti tam zaparkujú. My sme však šetrili, takže sme si stanovili tak dve eurá na noc. Za 2,5 € na osobu sme zohnali
dom so všetkým, čo bolo treba. Ešte pre porovnanie cien:
napríklad v Chorvátsku sme platili za rybu 20 až 25 eur
a tam sme zaplatili za takú istú 4 eurá. Ozaj, ich mena je
indická rupia. Na minciach je jedna zaujímavosť, keďže je
tam stále problém s gramotnosťou, je na nej zobrazená
suma prstami, napr. dve rupie – dva prsty. Na bankovkách je zas vyobrazený Mahatma Gandhi, ktorého si veľmi vážia, keďže sú vďaka nemu samostatnou republikou.

Indické železnice, nazývané aj čiara života, prepravia denne milióny cestujúcich. Držia viaceré svetové
rekordy, majú najdlhšiu stanicu na svete, sú jedným
z najväčších zamestnávateľov (cca 1,6 mil. zamestnancov), atď. Aké je cestovanie vlakom prostredníctvom takéhoto gigantického prepravcu?
Vlaky sú ozaj preplnené a bol problém nájsť si termín, ak
sme si ho nevybavili dopredu cez internet. Najhoršie je
to v období festivalov, keď sú vlaky natrieskané. Nie je
to však až také dramatické, ako to ľudia poznajú z obrázkov na internete, kde sú na vlakoch povešané davy ľudí.
Kúpu lístka sprevádza byrokracia v podobe vypisovania
nekonečných tlačív. Ohľadom kvality cestovania to majú
tiež rozdelené na vozňové triedy. Raz sme cestovali treťou triedou a hore na držiakoch batožiny normálne spali
akísi týpci. Cestovali sme aj v noci, no bolo to kruté, spali

sme totižto na chodbe. V druhej triede sa klasicky sedí, na
spanie je zas určená tzv. Sleeper class. Klimatizovaným
triedam sme sa radšej vyhýbali, pretože klímu nevedia
používať. Buď frčí naplno a strašne hučí, pričom vnútri
je zima a vonku horúčava – čo spôsobuje teplotné šoky,
alebo je vypnutá. Vkuse tam bežia ventilátory s centimet-

rovou vrstvou prachu a okná sú v dopravných prostriedkoch otvorené nonstop. Vlaky, jazdiace 50 až 60 km/h,
tam volajú Superfast Express. Sú pomalé a dávajú prednosť ostatným vlakom podľa hierarchie, ktorú tam majú.
Tie najpomalšie dávajú prednosť asi aj na priecestiach
(smiech). Predajcovia sa snažili predať čo najviac lístkov
tej ich železničnej/autobusovej spoločnosti. Raz nás pri
kúpe lístka na vlak odstavil chlapík a nahováral nás na

autobus, že však železnici akurát vypadol systém. Povedal tiež čosi chlapíkovi za okienkom a aj ten zrazu tvrdil,
že systém nefunguje, že musíme ísť autobusom. Keď už
to povedal aj on, bolo to dôveryhodnejšie a uverili sme.
Na ďalšej stanici sme vystúpili z autobusu a išli sa opäť
informovať na železnicu. Vravíme im, že či im už nabehol
systém. Čudovali sa a ubezpečovali nás, že systém je všade v úplnom poriadku. Takže sa tí dvaja dohodli a chlapík
z autobusu posunul tomu zo železnice určite čosi rovno
do vrecka. Keď tam zbadali bielych turistov, hneď zvyšovali ceny a vymýšľali kadejaké taktiky, aby od nás vymanili čo najviac.
India sa netají veľkými problémami s nekonečnou byrokraciou, ktorá je úrodnou pôdou pre korupciu. Máš
s tým nejakú skúsenosť?
Išli sme si vybaviť SIM kartu skrz internet. Tu sa nám
predviedla byrokracia v plnej paráde. Dali sme im všetky
potrebné papiere, kópie, fotky a všetko okolo toho. Inak

oplatí sa tam vziať si so sebou malé fotky na preukážky.
Do dvoch dní sa mala SIM karta aktivovať, neaktivovala
sa. Časom sme odcestovali ďalej na iné miesto. Navštívili
sme teda inú pobočku, ale tej istej spoločnosti. Chlapík
nás posielal do tej pôvodnej pobočky, kde sme to vybavovali. Vraj sa to dá len tam. Prehovorili sme ho a doložili
chýbajúce papiere, kvôli ktorým SIM-ka stále nefungovala. No ani potom nenabehla. Opäť sme tam išli a nakoniec
sa do dajako vyriešilo. Boli sme však už v inom štáte, čiže
sa aj tak nedala aktivovať. Vybavovali sme ju tri týždne
a spojazdnili nám ju asi dva dni pred odchodom domov.
Ďalším vážnym problémom, s ktorým India bojuje, je
hygiena...
Majú obrovský problém s hygienou. Jedia výlučne pra-
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ROZHOVOR S PETROM RIŠOM III. ČASŤ
vou rukou, pretože ľavú používajú pri toalete. Príbory používajú veľmi málo, veď aj ryžu jedia rukou. V celej krajine
má prístup k toaletám len približne polovica ľudí. Čo je
paradox, takmer každý mladý má veľký mobil, na ktorom
frčí. Síce čosi čínske, ale má. A to sme si mysleli, že tam
prídeme s dotykovkami a budú zízať čo to je. Je u nich
bežné vykonávať potrebu na ulici, v parku, alebo dokonca na pláži, čoho sme boli svedkami. Bavíme sa ale o tých
chudobnejších častiach a vidieku. Často vykonávajú potrebu na železničných tratiach, a pritom tam nie sú vôbec
sami... Indický minister pre rozvoj vidieka ich nazval najväčším záchodom pod šírym nebom na svete.
Keď človek cestuje ulicami Indie – všade plno áut,
neustále vytrubovanie klaksónov a do toho hore-dolu pobehujúce rikše. Nepôsobí tam doprava celkom
chaoticky?
Nezabudnem na jazdu autobusom ešte v prvý deň cestou z letiska: plyn, BRZDA!, plyn, BRZDA! a do toho šofér trúbil na každého dookola. Jazdí sa u nich vľavo, ako
napr. v Anglicku. Často používajú klaksón, ale význam
trúbenia je iný. U nás ním dávame väčšinou najavo, že to
čo si urobil, dávaj pozor, tak sa to nerobí... Cítiť z toho
akúsi agresiu. U nich funguje ako komunikačný prostriedok a, samozrejme, aj na zdravenie známym. Napríklad
ide vodič do ostrej zákruty, za ktorú nevidí, a pritom trochu zasahuje do protismeru, tak trúbi, aby o ňom oproti
idúci vodiči vedeli. Napriek tomu tam nie je veľa havárií.
My sme za ten čas žiadnu vážnejšiu nevideli. Áut je tam
neúrekom, čo spolu s neustálym trúbením spôsobuje
veľký hluk. Život na ulici je tam skutočne rušný. Často
sme jazdili rikšami, v ktorých taxametre takmer nikdy nefungovali. Vzadu sme išli traja a ešte vodič, ale domáci

sa tam pokojne napchali aj ôsmi. Z hľadiska bezpečnosti
sú ich autá a rikše len také hrkálky. Doprava je tam veru
samostatnou kapitolou. Je pre nás nepochopiteľná a cudzinci sa tam aj boja šoférovať. No po čase sa nejaká tá
logika v ich doprave dá nájsť.
Národným kvetom je vznešený a legendami opradený
lotos, z ktorého varia liečivý lotosový čaj. Pili ste ho?
Lotosový nie, ale iný. Už som zabudol ten názov. Malo to
ďaleko od čaju, bol zvláštny a chutil divne. Zaujímavosť
je, že objednať čaj si môžeš takto: one čaj, please. Majú
na to podobné slovko, píše sa to chai, ale vyslovuje ako
to naše.
Zachovávajú Indovia tradíciu vopred dohodnutých
sobášov?
Kamarátka stretla jej známeho z Indie na letisku v Južnej
Amerike a pýtala sa ho, kam cestuje. Že na svoju svadbu.
Tak mu povedala, že sa už určite nevie dočkať nevesty.
On jej na to: ale hej, uvidím ju prvýkrát. Ten Ind to nebral
ako nevýhodu, práveže sa veľmi tešil, že ju spozná. Táto
tradícia je ale určite pomaly na ústupe.
Ako hodnotíš túto svetobežnícku etapu, prípadne
aké postrehy si z nej odnášaš?
Indovia ponímajú šťastie inak ako my. Z nášho pohľadu sú na tom biedne, ale oni to tak neberú a sú spokojní a šťastní. Vedia sa totiž tešiť aj zo samozrejmostí. Je
smiešne, keď tu niekto smúti, že nemá najnovší iPhone.
Precestoval som mnohými krajinami a práve India bola
zo všetkých tým najväčším rozdielom od nás. Všade inde
to bolo plus-mínus ako u nás. Jednoducho som chcel zažiť to, čo oni zažívajú každý deň. Najprv však treba opustiť komfortnú zónu.
Juraj Tichý

NOC S BIBLIOU
V dňoch 15. – 16. mája 2015 sme v Základnej škole s materskou školou O. Štefku vo Varíne po prvýkrát organizovali
akciu s názvom Noc s Bibliou. Orientovaná bola na Starý zákon a určená bola žiakom 5. a 6. ročníka. Ako je vidieť už
z názvu, akcia sa konala v noci z piatka na sobotu. Začali sme sv. omšou vo farskom kostole. Po príchode do školy sme
sa spoločne navečerali – každý si dal to, na čo mal chuť, všetko sme mali spoločné. Takže sme sa všetci najedli naozaj
dosýta. Potom začali samotné aktivity. Najskôr deti lúštili hebrejské texty, vymýšľali a hrali koniec príbehu, pozerali
príbehy zo Starého zákona, riešili kvíz, vytvárali si maketu jeruzalemského chrámu, pracovali s Bibliou a potom, celkom
dobrovoľne, išli spať. Po raňajkách, opäť formou agapé, sme vyhodnotili a odmenili jednotlivé družstvá a každý si
odniesol domov malý darček. Akcia sa vydarila, zúčastnené deti boli úžasné. Za ich aktivitu a nápady im všetkým
ďakuje p. uč. Rafajdusová a p. uč. Huťková.

text a foto: Mgr. Mária Rafajdusová
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ROZMANITOSŤ ŽIVOTA
Vďaka rozmanitosti života na Zemi je naša planéta obývateľná a krásna. Mnohí z nás v prírode vyhľadávajú pookriatie, inšpiráciu alebo oddych. Bez prírody by sme nemali
zdroje obživy, lieky, energie, nerastné suroviny, vzduch,
vodu, ktoré sú nevyhnutným predpokladom života ako ho
poznáme. Napriek jej jedinečnosti často berieme prírodu
ako samozrejmosť. Významu a dôležitosti rozmanitosti prírody bol 22. máj vyhlásený za Medzinárodný deň biodiverzity.
Biodiverzita, alebo biologická diverzita sa rovná rozmanitosti života na Zemi, je to odraz pestrosti organizmov.
Ochrana biodiverzity je preto podmienkou udržania kvality života a existencie civilizácie, je súčasťou prírodného
a kultúrneho dedičstva každej krajiny a preto by malo byť
našou povinnosťou ju chrániť a ďalej rozvíjať.
Biodiverzita na Slovensku
Dnešná podoba biodiverzity je výsledkom dlhodobého
vývoja a človek k tejto podobe prispel nemalou mierou.
Územie Slovenska je osídlené viac ako 5 000 rokov, človek však bol dlhé tisícročia súčasťou prírody tak, ako iné
živočíšne druhy. Kedysi bol na území Slovenska takmer
všade les. Situácia sa zmenila pred viac ako 2 000 rokmi,
keď začal túto krajinu ovplyvňovať človek – poľnohospodár. Najprv zasahoval do prírodného prostredia minimálne, no postupne, ako sa vyvíjala civilizácia, začal byť jeho
vplyv čoraz väčší. Premieňal pôdu, klčoval lesy, osídľoval
brehy riek, staval sídla, odvodňoval mokrade, reguloval
rieky, znečisťoval vodu i ovzdušie. Vo veľkej miere ovplyvnili našu krajinu už Rimania, pretože svoje veľké opevnené sídla si stavali z dreva, ktoré získavali s našich lesov.
Neskôr prišli na naše územie Slovania, ktorí potrebovali
novú úrodnú pôdu. Získavali ju vypaľovaním a klčovaním
lesov najmä v nížinách a kotlinách. Doteraz majú nížiny
poľnohospodársky ráz.
V 10. storočí sa tu usídlili kočovné maďarské kmene, ktoré žili pastierskym spôsobom života, v 13. storočí to boli
zasa Tatári, ktorí si v záujme svojej moci podmaňovali
naše územia rozsiahlym vypaľovaním lesnatých plôch.
Počas ich nájazdov boli niektoré územia úplne odlesnené
a časti vtedajšieho Uhorska úplne vyľudnené.
Veľmi známe je aj obdobie valaskej kolonizácie z 15. a 16.
storočia. Na zabezpečovanie pastvy odstraňovali Valasi
lesy vo vyšších častiach pohorí. V niektorých oblastiach
malo toto odlesnenie pozitívny vplyv, nakoľko dnes sú
tieto oblasti miestom horských a vysokohorských lúk,
ktoré sú domovom mnohým druhom rastlín a živočíchov.
19 storočie je typické ďalším odlesňovaním v dôsledku
industrializácie, rozvojom železníc a lodnej dopravy, reguláciou riek, ale aj vznikom prvých chránených území.
20 storočie prinieslo najväčšie zásahy do prírody, aké
kedy človek urobil. Po dvoch svetových vojnách nastalo
obdobie kolektivizácie, nárast populácie si vyžiadal efektívne pestovanie plodín, viac chemizácie v poľnohospodárstve, ktoré znamenalo nebezpečenstvo pre mnohé
organizmy. Stavali sa nové mestá, dediny, cesty, železni-

„Dnes niekto sedí v tieni, pretože
ktosi dávno zasadil strom.“

ce na miestach, ktoré dovtedy patrili živočíchom a rastlinám. Mnohé druhy vyhynuli úplne, alebo vymizli v niektorej z krajín, ktorú pôvodne obývali, prípadne sa dostali
na pokraj vyhynutia. Človek si pomaly začal uvedomovať
svoj negatívny vplyv na biodiverzitu.
Ohrozenie biodiverzity človekom
Medzi príčiny ohrozenia biodiverzity zaraďujeme:
t Ničenie a poškodzovanie prírodných stanovíšť (deštrukcia) – môže byť priama (premena ekosystémov,
ťažba nerastných surovín, výstavba, vypaľovanie pralesov, alebo nepriama (znečisťovanie často na veľké
vzdialenosti, zmeny vodného režimu, používanie insekticídov a pod.).
t Fragmentácia stanovíšť – rozdrobovanie súvislých
území, zmenšovanie areálov.
t Atraktívnosť, úžitkovosť pre človeka – ide napríklad
o druhy, o ktorých sa tvrdí, že majú liečivé účinky na
človeka (roh nosorožca, žlč medveďa), zvyšujú status
a prestíž (slonovina, kože z krokodílov, hadov, šeliem),
sú predmetom odchytu do zajatia a pašovania (vzácne
druhy papagájov, dravé vtáky, korytnačky, hady, chameleóny), nadmerný lov a pytliactvo (vlky, medvede,
lov veľrýb, nadmerný rybolov).
t Zavádzanie (introdukcia) nepôvodných druhov –
nepôvodné druhy (rastlín a živočíchov, napr. známe
invázne rastliny) sa v novom prostredí spravidla veľmi
dobre uchytia, nemajú tu prirodzených nepriateľov
a šíria sa na úkor našich pôvodných druhov.
t Malá prispôsobivosť druhov zmeneným podmienka,
nízka reprodukčná schopnosť
Všetci môžeme priložiť ruku k dielu
Je v silách nás všetkých pomáhať pri zachovávaní biodiverzity a každý jeden z nás by sa mal do tohto úsilia zapojiť. Každý môže urobiť malé zmeny vo svojich bežných
návykoch bez toho, aby sa jeho život obrátil naruby. Jesť
miestne potraviny, šetriť vodou, kompostovať odpad
z jedla, či lepšie spoznávať rastliny a živočíchy, ktoré žijú
v našej oblasti... Malé krôčiky k zmene postojov a správania k prostrediu v ktorom žijeme už dnes, môžu znamenať v budúcnosti veľké veci. Zachovanie prírodných
zdrojov pre budúce generácie.
Spracovala: Mgr. Alena Badurová, Správa NP Malá Fatra
Použité zdroje:
www.daphne.sk/biodiverzita a jej význam,52 tipov na
ochranu biodiverzity
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CYKLISTICKÉ PRETEKY
V dňoch 25. až 28. júna 2015 sa v Žiline a okolí uskutočnia Spoločné Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v cestnej
cyklistike. Trasa pretekov bude prebiehať aj cez našu obec. Po príchode zo Žiliny pôjde trasa ulicami Železničná, M. R.
Štefánika, Námestie sv. Floriána a Hrnčiarska. Na konci bude otočka a prechod na ulicu Jozefa Martinčeka a späť po ulici
Jozefa Martinčeka, M. R. Štefánika, Železničná a smer Žilina. Počas pretekov sa predpokladá väčšie množstvo fanúšikov,
nakoľko je to jedinečná príležitosť vidieť cyklistov najvyššej úrovne. Prosíme vás o zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť počas
týchto dní a dodržiavanie pokynov organizátorov a polície. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.msrcrzilina2015.eu

POZNÁVANIE OKOLIA
Pekné počasie členov turistického krúžku pozvalo
do prírody. Vybrali sa poznávať ďalšie okolie
obce – smer Majer. Po ceste sa zastavili pri lesnej
škôlke v Lipovci, pozreli si prírodné jazero Hornú
baňu. Po krátkej prestávke pokračovali až na
Majer. Pod starými lipami načerpali pozitívne
pôsobenie prírody a obdivovali nádhernú scenériu
hradu Strečno a Domašinského meandra. Malí
turisti v diaľke spoznali vrchy Polom a Straník.
Na spiatočnej ceste si urobili piknik pri kolibe
Panoráma. Unavení, ale plní zážitkov sa šťastne
vrátili domov. A už si naplánovali ďalší turistický
výlet –spoznávanie okolia Starhradu Varín.

text a foto: Mgr. Jolana Smolková

ŠTVRTÉ ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VARÍNE V ROKU 2015
UZNESENIE č. 39/2015 - procesné
UZNESENIE č. 40/2015
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015, konaného
30.04.2015
k bodu Rozpočet Obce Varín na rok 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Rozpočet Obce Varín na rok 2015 podľa predloženého návrhu
s nasledujúcimi zmenami:
I.
Presun finančných prostriedkov vo výške 3 500 euro z položky 09.1.1;
09.6.0. Originálne kompetencie (MŠ, ŠKD, ŠJ) – 610 Mzdy ŠKD na položku 09.1.2.
Prenesené kompetencie (ZŠ) Dotácia z obce – splácanie pokuty Eurofondy za rok
2010,
II.
Presun finančných prostriedkov vo výške 1 360 euro z položky 09.1.1;
09.6.0. Originálne kompetencie (MŠ, ŠKD, ŠJ) – 610 Mzdy ŠKD na položku 09.1.1;
09.6.0. Originálne kompetencie (MŠ, ŠKD, ŠJ) – 610 Mzdy Materská škola,
III.
Presun finančných prostriedkov vo výške 870 euro z položky 09.1.1;
09.6.0. Originálne kompetencie (MŠ, ŠKD, ŠJ) – 620 Poistné a príspevok do
poisťovní ŠKD na položku 09.1.1; 09.6.0. Originálne kompetencie (MŠ, ŠKD, ŠJ) –
610 Mzdy Materská škola,
IV.
Presun finančných prostriedkov vo výške 770 euro z položky 09.1.1;
09.6.0. Originálne kompetencie (MŠ, ŠKD, ŠJ) – 620 Poistné a príspevok do
poisťovní ŠKD na položku 09.1.1; 09.6.0. Originálne kompetencie (MŠ, ŠKD, ŠJ) –
620 Poistné a príspevok do poisťovní Materská škola.
2.
Programový rozpočet Obce Varín na rok 2015 podľa predloženého
návrhu.
a)
Berie na vedomie
1.
Rozpočet Obce Varín na roky 2016 a 2017.
2.
Programový rozpočet Obce Varín na roky 2016 a 2017.
3.
Stanovisko Finančnej komisie.
4.
Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Varín k rozpočtu na rok 2015.
Hlasovanie číslo 56
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 40/2015 so zapracovanými zmenami.
Prítomnosť/kvórum:
10/6
Hlasovanie: za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Mgr. Jana
Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír
Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger, Peter Ziemen
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 40/2015.
UZNESENIE č. 41/2015
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015, konaného
30.04.2015
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Rozdelenie pozemku C-KN parcela č. 538 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 380 m2 na dva pozemky v úrovni súčasnej bránky, ktorá sa
nachádza na tomto pozemku.
Hlasovanie číslo 57
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 41/2015.
Prítomnosť/kvórum:
10/6
Hlasovanie: za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Mgr. Jana

Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová, Martin Lopušan, Ľubomír Sečkár,
Marek Tabaček, Miroslav Williger, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 41/2015.
UZNESENIE č. 42/2015
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015, konaného
30.04.2015
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Kúpu pozemku C-KN parcela č. 1720/124, zastavané plochy
a nádvoria s výmerou 203 m2 od predávajúceho Železnice Slovenskej republiky,
Holého 6, 811 04 Bratislava 1, za cenu 1226,12 € + DPH stanovenú znaleckým
posudkom.
Hlasovanie číslo 58
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 42/2015.
Prítomnosť/kvórum:
10/6
Hlasovanie: za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Mgr. Jana
Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová, Martin Lopušan, Ľubomír
Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 42/2015.
UZNESENIE č. 43/2015
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015, konaného
30.04.2015
k bodu Menovanie členov Obecného hasičského zboru
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Menuje
1.
Ľubomíra Ondruša do funkcie veliteľa Obecného hasičského zboru,
2.
Petra Kyselu do funkcie preventivára požiarnej ochrany obce,
3.
Mareka Zaťku do funkcie technika – strojníka Obecného hasičského
zboru,
4.
Mareka Kupčuliaka do funkcie technika – strojníka Obecného
hasičského zboru,
5.
Štefana Filu do funkcie technika – strojníka Obecného hasičského
zboru,
6.
Michala Mihu do funkcie člena Obecného hasičského zboru,
7.
Katarínu Ondrušovú do funkcie členky Obecného hasičského zboru,
8.
Miloslava Jandu do funkcie člena Obecného hasičského zboru,
9.
Jaroslava Jakubca do funkcie člena Obecného hasičského zboru,
10.
Janku Filovú do funkcie členky Obecného hasičského zboru.
Hlasovanie číslo 59
Hlasovanie za prijatie procesného uznesenia č. 43/2015.
Prítomnosť/kvórum:
10/6
Hlasovanie: za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Mgr. Jana
Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová, Martin Lopušan, Ľubomír
Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 43/2015.
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DEŇ MATIEK
Už tradične druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám.
Aj v našej obci sa v nedeľu 10. mája uskutočnilo kultúrno-spoločenské stretnutie. Organizovala ho Obec Varín
a jej hlavným cieľom bolo vyjadrenie vďaky všetkým
mamám. Aj keď nevyspytateľné počasie trošku zmenilo
pôvodné plány usporiadateľov, zažili sme krásne nedeľné
popoludnie.

Nuž, bolo na čo pozerať. Program pokračoval vystúpeniami folklórneho súboru z Krasňan. Najskôr vystúpili najmladší členovia súboru Dúhovčatá. Po nich spievali a tancovali staršie dievčatá zo súboru Dúha. Záver programu
patril šikovným heligonkárom. I toto slávnostné nedeľné popoludnie malo byť vyjadrením vďaky a lásky všetkým mamám. Je naším prianím, aby to zázračné slovíčko
„mama“ vyslovoval každý z nás s úctou a pochopením.
Drahé mamy, ešte raz ďakujeme!
MW

Samotnú slávnosť moderátorským slovom sprevádzala
Radka Jedličáková a Andrej Trnka, obaja žiaci Základnej
školy O. Štefku vo Varíne.

Ako pri mnohých obecných slávnostiach, otvorenie
a úvod podujatia patrili dychovej hudbe Varínčanka a jej
sólistom. Príhovor predniesli starosta obce Ing. Michal
Cvacho a dekan varínskej farnosti Mgr. Ing. František Pekara. Po úvode sa rozbehol kultúrny program, ktorý pripravili pani učiteľky zo Základnej školy O. Štefku vo Varíne. Najskôr vystupovali najmenšie deti – škôlkari, po nich
prváci a druháci. Ich vystúpenia potešili nielen mamičky,
ale všetkých prítomných. Tancom prišli svojim mamám
poďakovať aj Varínske mažoretky.

foto: M. Williger, Š. Cvacho
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