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Fašiangy varínskych seniorov
Obec Varín už tradične pripravuje pre varínskych dôchodcov
fašiangové posedenie. Rovnako to bolo aj v stredu 27. januára 2016.
Krátko pred 16-tou hodinou sa kinosála na Námestí sv. Floriána
zaplnila seniormi. V úvode stretnutia prítomných Varínčanov pozdravil starosta obce Ing. Michal Cvacho. Nasledovalo vystúpenie
detí z materskej školy. Pásmo fašiangových rečňovaniek, piesní
a tancov s nimi nacvičili p. učiteľky Anna Cingelová a Lenka Bačinská. Ďalšia hodinka už patrila vystúpeniu folklórneho súboru
Hajovček zo Strečna, ktorý prišiel do Varína aj so svojimi vedúcimi
p. Ľubicou Kučerovou a p. Erikom Marcim. Srdečnosť, nadšenie pre
ľudové tradície, talent a humor členov súboru prispeli k vytvoreniu neopakovateľnej fašiangovej atmosféry. Tú umocnili aj šišky,
škvarkové pagáče, voňavý čaj a iné dobroty, ktorými organizátori
pohostili všetkých prítomných.
Veselá zábava, výborný program, dobrá nálada, chutné pohostenie... Tak pri odchode hodnotili podujatie varínski seniori.
Ďakujeme účinkujúcim i všetkým prítomným za vytvorenie
príjemného spoločenstva. Tešíme sa na stretnutie o rok.
mt

Folklórny súbor Hajovček zo Strečna, foto: Štefan Cvacho
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Spoločenská rubrika
Zima

Narodili sa:

Sniežik padá, chumelí,
všetky kopce zabieli.
Na sánky sa tešíme,
hneď sa z kopca pustíme.
Pre vtáčiky zrnká dáme,
búdku z dreva prichystáme.
Guľujem sa veľmi rád,
každú zimu je to tak.

Ján Novák
Vanesa Tichá
Natália Martinčeková

Opustili nás:

Martina Zázrivcová
Irena Kabatiarová
Jaroslav Šimlík
Štefan Zachar

* 13.03.1978
* 01.11.1928
* 09.03.1958
* 01.09.1933

† 09.12.2015
† 16.12.2015
† 08.01.2016
† 14.01.2016

Lukáško Cvacho 2.b

Vianoce

Naši jubilanti:
V mesiaci február oslavujú:

Kristína Rolková
Dorota Chabadová
Margita Kabatiarová
Mária Kokosíková
Margita Cvachová
Ján Bulejčík
Ján Kupčuliak
Oľga Spevárová
Ján Rybár

87
84
83
82
81
78
78
78
77

Magdaléna Badurová
Marcel Rybár
Mária Mestická
Štefan Williger
Peter Cvacho
Anna Nováková
Ing. Eva Cáderová
Magdaléna Willigerová
Ladislav Toma

76
74
74
74
74
73
73
71
71

Za okienkom fúka vietor,
každé dieťa doma vie to.
Dnes k nám prišli Vianoce,
stromček sa už ligoce.
Na oblohe svieti hviezda,
radosť všetkým ľuďom rozdá.

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme a prajeme pevné zdravie.

Sárka Schmidtová 2.b

Zima

Zima, zima, zimička
nafarbi mi, prosím líčka.
Zober bielu perinu,
zakry celú krajinu.
Až to všetko urobíš,
bude zima ako bič.

Samko Ponechal 2.b

Údaje zo štatistiky obce za rok 2015:
V roku sa narodilo 43 detí, z toho 19 dievčat a 24 chlapcov.
V uplynulom roku zomrelo 26 občanov, z toho 13 žien a 13 mužov.
Manželstvo uzatvorilo 33 párov.
Počas roka sa do Varína prisťahovalo 59 občanov, odsťahovalo 52 občanov.
Celkový počet obyvateľov Varína k 31.12.2015 bol 3825, za rok 2015 sa zvýšil počet obyvateľov o 24.

Pre porovnanie:
rok 2014
narodení: 43, z toho 22 dievčat a 21 chlapcov
zomrelí: 24, z toho ženy 13 a muži 11
sobáše: 23
počet obyvateľov k 31.12.2014 bol 3801
počet prisťahovaných 64
počet odsťahovaných 64

rok 2013
narodení: 45, z toho 26 dievčat a 19 chlapcov
zomrelí: 41, z toho ženy 18 a muži 23
sobáše: 27
počet obyvateľov k 31.12.2013 bol 3789
počet prisťahovaných 76
počet odsťahovaných 45

rok 2012
narodení: 50, z toho 25 dievčat a 25 chlapcov
zomrelí: 31, ženy 11 a muži 20
sobáše: 18
počet obyvateľov k 31.12.2012 bol 3755
počet prisťahovaných 56
počet odsťahovaných 43
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Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015
UZNESENIE č. 63/2015 - procesné
UZNESENIE č. 64/2015
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 24.11.2015
k bodu Projekt kanalizácie
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci prioritnej osi 1 OP KŽP, kód výzvy OPKZP-PO1-SC121/122-2015
na realizáciu projektu „Rozšírenie
kanalizácie aglomerácia Varín“,
ktorý je realizovaný Obcou Varín,
Námestie sv. Floriána 1, 013 03
Varín, IČO: 00321711.
2. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov
projektu a poskytnutého NFP v
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, čo predstavuje maximálnu sumu 55 507,19 €.
Hlasovanie číslo 83
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.
64/2015.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie:za: 9
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor
Cvacho, Mgr. Janka Jakubčíková,
Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír
Sečkár, Marek Tabaček
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 64/2015.
UZNESENIE č. 65/2015
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 24.11.2015
k bodu Finančné prostriedky škôlka
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Presun finančných prostriedkov
materskej školy vo výške 2400,00
€ z položky 630 (Tovary a služby)
na položku 610 (Mzdy, platy,
služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania) a 620 (Poistná a príspevok do poisťovní) aj napriek
tomu, že riaditeľka Základnej
školy s materskou školou Ondreja
Štefku nepodala písomnú žiadosť
o presun finančných prostriedkov,
na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa k prerokovanému bodu
nezúčastnila a uvedené odmeny
mali byť zahrnuté v rozpočte na
rok 2015.
b) Odporúča
1. Použiť uvedené finančné prostriedky pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorí
nebudú mať vyplatené odmeny
z iných zdrojov.

Hlasovanie číslo 85
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.
65/2015.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie:za: 5
Mgr. Mariana Bohačiaková, Igor Cvacho, Mgr.
Janka Jakubčíková, Ľubomír Sečkár,
Marek Tabaček
proti: 4
Ing. Ján Bugáň, Mgr.
Lenka Janíková, Martin Lopušan,
Mgr. Lenka Milová
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 65/2015.
UZNESENIE č. 66/2015
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 24.11.2015
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Informáciu o možnosti financovania mažoretiek.
Hlasovanie číslo 86
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.
66/2015.
Prítomnosť/kvórum: 9/6
Hlasovanie:za: 9
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor
Cvacho, Mgr. Janka Jakubčíková,
Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír
Sečkár, Marek Tabaček
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 66/2015.
Deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015
UZNESENIE č. 67/2015 - procesné
UZNESENIE č. 68/2015
z deviateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 16.12.2015
k bodu Použitie rezervného fondu
v roku 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Použitie rezervného fondu Obce
Varín vo výške 226 206,80 € na
úhradu výdavkov z operačného
programu Konkurencieschopnosť
a hospodárky rast, kód žiadosti NFP25120221350, názov projektu: „Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci Varín“ v zmysle
§ 10 ods. 7 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie číslo 88
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.
68/2015.
Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovanie:za: 8
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor
Cvacho, Mgr. Janka Jakubčíková,
Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová,

Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 68/2015.
UZNESENIE č. 69/2015
z deviateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 16.12.2015
k bodu Rozpočet obce Varín na rok
2016
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Rozpočet Obce Varín na rok 2016
podľa predloženého návrhu.
2. Rozpočet výdavkov podľa programu obce Varín na rok 2016 podľa
predloženého návrhu.
b) Berie na vedomie
1. Viacročný rozpočet Obce Varín.
2. Stanovisko Finančnej komisie.
3. Stanovisko Hlavného kontrolóra
Obce Varín k rozpočtu na rok
2016.
Hlasovanie číslo 89
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.
69/2015.
Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovanie:za: 8
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor
Cvacho, Mgr. Janka Jakubčíková,
Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová,
Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 69/2015.
UZNESENIE č. 70/2015
z deviateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 16.12.2015
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Zámer predať pozemok parcela
C-KN č. 3203/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako
prípad hodný osobitného zreteľa
pre žiadateľa Rastislav Štadáni
a manželka Mgr. Daniela Štadániová, Hrnčiarska 162/132, Varín,
za cenu 14 €/m2 z dôvodu, že na
tomto pozemku stoje časť domu
žiadateľov.
Hlasovanie číslo 90
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.
70/2015.
Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovanie:za: 8
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor
Cvacho, Mgr. Janka Jakubčíková,
Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová,
Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uzne-

senie č. 70/2015.
UZNESENIE č. 71/2015
z deviateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 16.12.2015
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Kúpu servera v maximálnej hodnote 2660,90 €
Hlasovanie číslo 91
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.
71/2015.
Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovanie:za: 7
Mgr. Mariana Bohačiaková, Igor Cvacho, Mgr.
Janka Jakubčíková, Martin Lopušan,
Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár,
Marek Tabaček
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 71/2015.
UZNESENIE č. 72/2015
z deviateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 16.12.2015
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Bezodplatné prevzatie do vlastníctva objektov vyvolaných investícií
vybudovaných v rámci stavby
„ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej
železničnej infraštruktúry v uzle
Žilina, číslo stavby A12084“. Číslo
a názov stavebných objektov:
I. SO 55-33-03 Odbočka a ZAST Varín, podchod pre chodcov a cyklistov, sžkm 328,670
II. SO 55-38-01 Preložka cestnej komunikácie a súvisiace chodníky
pri podchode pre chodcov a cyklistov, sžkm 328,700
Hlasovanie číslo 92
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.
72/2015.
Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovanie:za: 7
Mgr. Mariana Bohačiaková, Igor Cvacho, Mgr.
Janka Jakubčíková, Martin Lopušan,
Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár,
Marek Tabaček
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 72/2015.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VARÍN ČÍSLO 6/2015
z deviateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 16.12.2015
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 6/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 6/2015 o určení
miesta a času zápisu dieťaťa na pl-

dokončenie na str. 14...
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Aj deti píšu rozprávky
Žilinský samosprávny kraj a Krajské kultúrne stredisko v Žiline
bolo vyhlasovateľom súťaže Detská rozprávková Žilina 2015.
Cieľom súťaže bolo podporiť detskú tvorivosť pri písaní vlastnej
tvorby a prezentovať ju na verejnosti. Do súťaže sa zapojili aj žiaci
ZŠ s MŠ O. Štefku vo Varíne. Niektoré z detských prác si môžete
prečítať, ďalšie uverejníme v marcovom vydaní Varínčana.

Stromček

V jednej dedkovej ovocnej záhrade rástol malý stromček. Dedko
a jeho malý vnúčik ho každý deň polievali. Hlavne Ferko, ktorý
stále sníval a túžobne očakával bohatú úrodu cukríkov a lízaniek.
Prišla jeseň. Oberačka bola naozaj vydarená. Ferko sa zaradoval.
Medzi šťavnatými jablkami na jeho zázračnom stromčeku sa kde-tu zaligotali sladké chutnučké cukríčky. A dedko sa popod fúzy
usmieval a tešil sa spolu s vnúčikom.
Ema Ševčíková 2. B

Zázračná suknička

Kde bolo, tam bolo, žilo jedno chudobné dievčatko. Volalo sa
Hanka. Hanka bola veľmi smutná, lebo nemala sukničku. Hanka
nahlas plakala, až ju začula víla. A tá jej doniesla sukničku, nie však
obyčajnú, ale zázračnú. Vždy keď sa zatočila, tak jej suknička splnila
prianie. A tak bola navždy šťastná.
Vanessa Kubičková 2. B

O psíkovi a vtáčatku

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden psík Puntík. Jedného pekného
dňa sa hral na lúke. Zrazu zbadal malého vtáčika, ktorý poletoval
sem a tam. Puntík sa rozhodol, že dá vtáčikovi meno. Dal mu meno
Čimo. Puntík sa s Čimom spriatelili a už navždy sa stali kamarátmi.
Samuel Laščiak 2.B

Dvaja draci a vtáčik

Bol jeden opustený zakliaty zámok. A preto v ňom začali žiť dvaja
draci. Boli veľmi strašidelní. Jedného dňa išli lietať na oblohu.
Zbadali malého vtáčika, ktorý sa ich veľmi bál. Draci sa mu prihovorili, lebo chceli mať kamaráta. Vtáčik videl, že sú dobrí a tak sa
spriatelili. Draci ho potom ochraňovali.
Samuel Laščiak 2.B

O tričku

Jeden chlapec si zašpinil tričko. To tričko sa naň nahnevalo, že je
umazané. Mama ho hodila do práčky. Veľmi sa vyľakalo. ,,Čo sa
to ide diať?“ Ponožky a bunda ho upokojovali. Povedali mu, že to
bude zábava. Vraj to bude ako na tobogáne. Po nádhernej jazde
v práčke medzi bublinkami a voňavým práškom na pranie , ho
mama zavesila na šnúru, na teplé slniečko. Jeho lúče ho vysušilo.
Bolo veľmi príjemné , keď na druhý deň po ňom chodila teplá
loďka, aby sa vyhladilo a nebolo pokrčené. Odvtedy sa tričko nebálo, vedelo, že keď je zašpinené, zažije tú najlepšiu zábavu sveta.
Karinka Podhorská 2.B

Psíček Nela

Bol raz jeden psíček. Volal sa Nela. Mal štyri šteniatka. Rád sa so
mnou hrával. Spával tiež pri mojej posteli. Vždy ma celú pooblizoval. Jeho šteniatka boli veľmi hravé a preto boli často ušmudlané.
Ale aj tak ich veľmi ľúbim.
Vanessa Mestická 2.B

Jahody

Babka mala dve vnučky. Hanku a Terezku. Obe ju mali rady.
Chodili s ňou na jahody. Raz zbadali v hore medveďa. Odvtedy už
viac na jahody nešli.
Peter Repa 2.B

Čarovná pastelka

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna pastelka, ale nebola to obyčajná
pastelka. Bola čarovná. Vždy, keď uvidela papier, začala kresliť
haky-baky. O chvíľu z toho vznikla nádherná princezná.
Sára Schmidtová 2.B

Ujo Sníčkár

V krajine Sníčkovo žil ujo Sníčkár. Bol to ujo, ktorý rozdával deťom
každý večer krásne a veselé sníčky. Ale boli na svete deti, ktoré
neposlúchali. Týmto deťom sníčky neposlal. Až keď sa neposlušné
deti polepšili, poslal aj im ten najkrajší a najveselší sníček.
Karin Stehlíková 2.B

Dobrá striga

Bola raz babka –ježibabka. Chcela byť veľmi moderná. Pretože
perníková chalúpka nebola v móde, presťahovala sa do Žiliny na
Jaseňovú ulicu. Vzorne sa starala o svoj malý byt. Stále upratovala
a leštila. Zistila, že existuje mechanická metla. Tak získala nový dopravný prostriedok. Veľmi ju bavilo upratovanie a preto si otvorila
firmu na pomoc v domácnosti, ktorá ponúkala upratovacie služby.
Nazvala ju Dobrá striga. Ak uvidíte ježibabku letieť na mechanickej
metle ponad váš dom, určite sa ponáhľa niekam upratovať.
Matěj Šťastný 2.B

Slová vďaky
Aj touto cestou sa chcem poďakovať vedeniu Základnej školy
s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne, organizátorom
a všetkým účinkujúcim, ktorí pripravili pre rodičov, starých
rodičov a ostatných občanov krásny program pri príležitosti prichádzajúcich vianočných sviatkov.
Celý program bol pripravený veľmi decentne a citlivo. Krásna
výzdoba, veľa pesničiek, básničiek, kolied a aktuálnych scénok,
výborné ozvučenie a krásny hudobný doprovod len umocňovali
atmosféru blížiacich sa Vianoc.
Záverečná pieseň Merry Christmas spievaná po anglicky a zapálené prskavky na záver urobili bodku za týmto krásnym popoludním, ktoré bolo naozaj vydarené.

Ďakujem.

Marta Cabadajová

6

Varínčan

Rozhovor
Líder európskych juniorov:
Najväčším snom je olympiáda
Je držiteľom viacerých juniorských
a tiež seniorského národného rekordu.
Momentálne tabuľkovo kraľuje všetkým európskym juniorským plavcom.
Je členom a odchovancom plaveckého
oddielu Klubu plaveckých športov
Nereus Žilina a členom Slovenskej
plaveckej federácie. Rozhovor so
súčasne najvýraznejším talentom
žilinského plávania – s Varínčanom
VLADIMÍROM ŠTEFÁNIKOM.

Nie sme vo vzťahu tréner a plavec, ale skôr
ako otec a syn. Obaja sa posťažujeme. Aj
mi vynadá. Som s ním veľmi spokojný. Na
trénera som mal šťastie.
Študuješ posledný rok na osemročnom
Gymnáziu Varšavská. Aké tam máš podmienky?
Mám vybavený individuálny plán. Učitelia
sú v rámci roka zhovievaví. Mám to ale
vždy ťažšie ku koncu klasifikačného obdobia. Vtedy si to musím všetko dobehnúť.
Inak je to celkom fajn.

K závodnému plávaniu si sa dostal celkom náhodou. Kedy bol
tvoj prvý kontakt s plávaním?
Bolo to na Vianoce, mal som päť
rokov a boli sme u tety. Prihodila
sa mi menšia nehoda. Buď som
spadol, alebo skočil z poschodovej postele. Zlomil som si ruku.
Následne sme na rehabilitáciách
stretli trénerku plávania, ktorá
pôsobila v Nereuse. Odporučila
mi kurzy, že vraj by bolo plávanie v rámci rehabilitácie super.
Išiel som tam, bavilo ma to, tak
som pri tom ostal. To bol môj
prvý kontakt s vodou. Vedy som sa naučil
plávať.
Pamätáš si ešte na svoje prvé preteky?
Boli v Dolnom Kubíne a mal som vtedy
sedem rokov. Vďaka diplomu, ktorý som
tam dostal, si pamätám dokonca aj dátum.
Bolo to piateho novembra 2005. Teraz sa to
volá Severoslovenská liga. V disciplíne 100
m prsia som vyhral druhé miesto. Vtedy
som bol ešte dieťa a možno som to bral
trochu aj zo srandy.
S dátumom narodenia 1998 stále patríš do
kategórie juniorov. Dokedy?
Už budúci rok prestúpim do seniorskej
reprezentácie.
Si členom Slovenskej plaveckej federácie,
čo to znamená?
Fungujeme klasicky ako slovenské reprezentačné družstvo juniorov a seniorov.
Naša juniorská kategória sa ešte člení na
mladších a starších. Sme super partia. Vždy
sa teším, keď niekam ideme.
Pod taktovkou trénera Juraja Skopala
súťažíš už takmer desať rokov...

Aké sú plavecké štýly a disciplíny?
Štýly sú motýľ, znak, prsia a voľný spôsob
(kraul). Ja plávam motýľ a kraul. Disciplín
je okolo dvadsať. Z tých plávam najradšej
100 m v krátkom 25-metrovom a dlhom
50-metrovom bazéne.
Tvoja obľúbená disciplína je 100 m kraul.
Prečo?
Oficiálne sa to volá voľný spôsob. Ale asi
všetci plávajú kraula, keďže je to najrýchlejšie. Na začiatku leta som mal ale takú
fazónu, že sa mi oveľa viac darilo v motýliku. Keď sa pláva 50 m v 50-metrovom
bazéne, je to čisto len o sile. V tom ešte nie
som taký zdatný.
Ako máš rozdelenú sezónu? Kedy sú najväčšie vrcholy?
Vždy sú dva vrcholy. V lete jún/júl/august
je jeden, ku koncu decembra je druhý. Na
konci júna sa konajú Majstrovstvá Slovenska v dlhom 50-metrovom bazéne. V júli
sú každoročne juniorské Majstrovstvá Európy a juniorské Majstrovstvá sveta každé
dva roky. Seniorské vrcholné podujatia

začínajú v auguste. V zime to ide pekne
za sebou, najprv Majstrovstvá Európy
seniorov, ktorých som sa ešte nezúčastnil,
potom o rok nasledujú Majstrovstvá sveta.
Posledné, vždy tesne pred Vianocami, sa
konajú Majstrovstvá Slovenska v krátkom
25-metrovom bazéne. Najbližšie sa zúčastním vo februári celoeurópskych pretekov
International Swim Meeting v Berlín. Sú
to jedny z najväčších a najobľúbenejších
pretekov v Európe.
Rátaš si po sezóne celkový počet odplávaných km alebo hodín?
Rátame si kilometre, hodiny ani nie. Vedieme si tréningové denníky, tam by som
to zistil. Teraz je začiatok sezóny, pláva sa
objemová časť, čiže veľa kilometrov – 6 km ráno a 6 km poobede.
Po období s objemovým tréningom plávame ráno 4 km a poobede 5,5 km. Je to trochu menej,
ale je to o čosi rýchlejšie. Týždeň pred vrcholom absolvujeme
krátke tréningy na výbušnosť.
Človek sa do toho musí dostať
a trochu si aj oddýchnuť.
Zúčastnil si sa už aj Majstrovstiev sveta juniorov. Čo všetko
si vďaka plávaniu zažil?
Najväčší výlet bol v októbri 2014,
leteli sme do ázijského Tokia
a Singapuru. Zúčastnili sme sa na
svetových pohároch (svetová liga plavcov).
Tam som na pretekoch stretol najlepších
plavcov sveta. Odtiaľ mám mnoho zážitkov
a fotiek.
Na spomínaných majstrovstvách sveta
juniorov v exotickom Singapure sa ti
podarilo prekonať dlhoročný národný rekord legendárneho Marcela Géryho, ktorý
zaplával 100 m v 50-metrovom bazéne za
51,55 s. Potom sa ti to podarilo ešte väčším
štýlom na Majstrovstvách Slovenska v Šamoríne-Čilistove v decembri 2015...
V Singapure som 100 m voľným spôsobom
v dlhej päťdesiatke zaplával za 51,03 s. Dlhý
bazén je však o niečo pomalší a všetko tam
ďaleko viac bolí. Bol to nový juniorský národný rekord. V Šamoríne som to vylepšil
a v krátkej dvadsať päťke som voľným
spôsobom (tiež kraulom) zaplával 100 m za
rovných 48,00 s. Je to nový juniorský a zároveň seniorský národný rekord. Nikto zo
Slovákov nezaplával 100 m voľným spôsobom v dvadsať päťke rýchlejšie. Taktiež sa
tento čas zapísal ako momentálne najlepší
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juniorský európsky čas. V krátkom bazéne
je to rýchlejšie, pretože je tam viacero obratov a ruky si počas nich riadne oddýchnu.
Je to oveľa technickejšie. Plavec musí mať
natrénované obraty a výjazdy nad hladinu
spod vody. V Čilistove som tiež zaplával

juniorský národný rekord na 50 m v dvadsať päťke voľným spôsobom za 22,15 s.
Taktiež ďalší juniorský národný rekord na
50 m v dvadsať päťke motýlikom za 24,31 s.
Ktorý z dosiahnutých úspechov si najviac
ceníš?
Ešte mi nič z toho neprišlo, že by to bol
nejaký veľký úspech. Ale najdlhšie som
čakal na prvý titul Majstra Slovenska.
Majstrovstvá SR sú od jedenástich rokov
pre žiacke kategórie. Od pätnástich pre
juniorov. Boli sme vždy dvaja, čo sme plávali rovnaké disciplíny. Až do šestnástich
rokov bol ten druhý plavec o kúsok predo
mnou. V decembri 2014 sa mi ho podarilo
prvýkrát poraziť. Bol som vtedy prvýkrát
prvý ja, nie on.
Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň?
Vstávam o šiestej. Idem na bazén, kde začína prvý tréning od siedmej do deviatej.
Potom idem do školy. Ďalší tréning je od
pol tretej do šiestej. V pondelky, stredy
a piatky máme pol hodinu na rozcvičenie
a zahriatie sa. Potom dve hodiny vo vode
a nakoniec cvičíme alebo beháme. V utorky
a štvrtky máme najprv hodinu a pol na suchu – čiže posilňovňa. Potom ideme na dve
hodiny do vody. Ísť po posilňovni do vody
nie je nič moc. Domov chodím tak pred
siedmou. Snažím sa niečo naučiť a idem
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spať. Už sa mi ale podarilo zaspať aj nad
knihami. Víkendy začínajú super (smiech).
V sobotu ranný tréning – plávanie a posilňovňa od pol ôsmej do jedenástej. Potom už
mám voľno. Takže, ak čas s kamošmi, tak
v sobotu večer.
Čo ťa dokáže motivovať do ťažkých tréningov?
Keď sa mi niečo nepodarí, tak to ma vždy
riadne vyhecuje.
Obsahuje tvoj jedálniček už teraz rôzne
špeciality?
Zatiaľ jem úplne bežne. Máme to odkonzultované s odborníkmi. Stačí to nahodiť
až po dvadsiatke.
Čo ti dáva plávanie po mentálnej stránke?
Keď sú ťažké tréningy, tak mám na plávanie ťažké srdce. Ale napríklad cez vianočné
prázdniny som nebol viac ako dva týždne
vo vode. Človek má pocit, že nemá čo robiť
a už mu to jednoducho chýba. Je to aj zvyk.
Už to bez toho nejde.
Máš okrem plávania aj iné záľuby?
Ani neviem, lebo na to nemám veľa času.
Plávanie ma jednoducho baví a som s tým
spokojný. Ale rád si napríklad zahrám
v škole na telesnej s chalanmi futbal.
Je aj tvojím športovým vzorom americký
plavec Michael Phelps?
Bol, keď som bol mladší. Ale to asi u každého plavca. Teraz už vzory nejako neriešim.
Zo Slovákov ale stále obdivujem seniorského reprezentanta Riša Nagya. To, aké
tréningové dávky zvláda, je neskutočné.
Všeobecne zo športovcov mám rád napríklad Usaina Bolta a Peťa Sagana.
Keď ide rodina a kamoši na dovolenke
alebo počas voľna len tak na plaváreň
a kúpalisko, ideš tiež?
Vždy sme dohodnutí tak, že oni idú, ale ja
tam nejdem. Potom, keď skončia, tak mi
zavolajú a stretneme sa.
Plávanie vyzerá na oko ako nenáročný
šport. Plavky, okuliare, čiapka a šup do
vody. Ako je to s financiami a aké podmienky má tento šport na Slovensku?

Zo začiatku to bolo jednoznačne všetko na
rodičoch. Ono sa to nezdá, ale pretekárske
plavky pre mňa stoja od 160 do 200 €. Momentálne ich mám doma asi desať. Keď
som bol menší, mal som jedny a bol som
šťastný. V rámci Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu existuje Útvar
talentovanej mládeže. Odtiaľ sme dostali
prvé peniaze, ktoré išli do plaviek, čiapok
a okuliarov. Mal som šťastie, že som prišiel
do reprezentácie v čase, keď sa menilo
vedenie. Bolo to tri roky dozadu. Začali
s nami veľa robiť. Dostali sme kopu vecí.
Na slovenské pomery mám v klube super
podmienky. Snažia sa. Keď sme išli do
tej Ázie, veľa nám vtedy pomohli. Vtedy
prispelo aj Mesto Žilina.
Skúšal si už plávanie vonku v zime s ľadovými medveďmi?
Som teplomilný človek. Pre mňa je dosť studená aj voda na plavárni. V tej žilinskej má
27 stupňov. Takže nie, neskúšal som. Podľa
predpisov musí mať voda v rozmedzí od 25
do 28 stupňov. Mne osobne vyhovuje, keď
je na pretekoch chladnejšia voda. Keď je
voda teplá, plavec skôr vytuhne.
Čo chceš v kariére dosiahnuť? A čo škola?
Najväčším cieľom a snom je určite olympiáda. V ktorom roku, to je jedno. Len nech
je to olympiáda. Ohľadom školy budem za
úspech považovať, ak sa mi podarí vďaka
plávaniu dostať do Ameriky do školy a získať štipendium.
Čo by si odkázal mladým, ktorí sa nevenujú športu a zanedbávajú svoje zdravie?
To je na každom. Páčia sa mi ale dva Sokratove výroky. Jeden znie: ,,Muž nemá právo
byť amatérom v rovine fyzického tréningu.
Je jeho hanbou zostarnúť bez toho, aby okúsil tú krásu a silu, ktorých je jeho telo schopné.“ Alebo výrok: ,,Kto chce hýbať svetom,
musí najprv pohnúť sebou samým.“
foto: archív Vladimíra Štefánika
text: Juraj Tichý
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Detský karneval
Princezná, víla, lienka, motýľ, čarodejník, jahôdka, chobotnica,
kovboj, námorník, mimon, lesná žienka, ale aj vodník, smrtka,
spiderman, medveď, prasiatko, futbalista, mačka, pirát,... Nedá sa
vymenovať všetky masky, ktoré sa prišli zabaviť na detský fašiangový karneval vo Varíne. Bolo ich neúrekom, všetky boli krásne,
milé a nápadité.
O dobrú zábavu a hry sa starala skupina mladých: Veronika, Jakub, Betka, Maťa, Renátka, Peťo, Mirka, Lenka, Maťo, Dominika,
oblečených ako rozprávkoví mimoni. O dobrú hudbu sa staral DJ
Jakub. Cukrovú vatu deťom vyrábal a podával Marek so Silviou.
Karneval pre deti pripravila Obec Varín a uskutočnil sa v sobotu
30. januára v kinosále.
M.T.
foto: J.T.

Varínčan
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Z plesovej sezóny
Matičný ples

Dňa 15.01.2016 sa konal 18. ročník tradičného Matičného plesu v obci
Varín. Tento ples zahájil plesovú sezónu v obci. Organizátormi tohto
podujatia sú MO MS Varín a ÚŽ vo Varíne. Toto podujatie sa každoročne
odohráva v miestnej kinosále. Zabávajúcim sa účastníkom plesu hrá do
tanca pravidelne miestna hudobná skupina FORTE, ktorá sa už stala jeho
neoddeliteľnou súčasťou, za čo chlapcom srdečne ďakujeme. Po privítaní
hostí v úvode programu matičného plesu vystúpili naše Varínske mažoretky, nasledovalo prvé tanečné kolo a tanečný parket sa zaplnil. O deviatej
hodine sa podávala večera, po ktorej sa predávala tombola. V tombole bolo

43 cien, ako napríklad golfová sada, smartfón, pracovné zimné oblečenie,
rôzne kozmetické balíčky, farby na maľovanie interiéru, obilie od miestneho
družstva, stromčeky od miestneho záhradníctva, búdka pre vtáčikov, torty
a veľa ďalších zaujímavých cien. Potom sa pokračovalo v zábave a počas
prestávok sa nám o zábavu postarali Heligonkári z Krasňan, s ktorými
si účastníci plesu radi zaspievali. O 00.30 sa vyžrebovali výhercovia cien
v tombole, následne sa podávala chutná kapustnica a zábava pokračovala
do 06.00 rána. Ak by sme dostali otázku, ,,Ako bolo na Matičnom plese?“
odpoveď by bola: „Panovala skvelá nálada, ľudia sa dobre bavili, tanečný
parket bol stále preplnený a všetci sa tešíme na ďalší ročník.“ V našej obci
sa budú konať ešte tri plesy, farský, školský a Varínsky ples, aj tieto plesy
sa konajú tradične každým rokom. Je to milé svedectvo o tom, že obyvatelia
našej obce majú radi dobrú zábavu a majú záujem o spoločenské podujatia,
ktoré sa pravidelne konajú v obci Varín. Ak by mal niekto záujem o budúci
ročník Matičného plesu, radi ho privítame v našom kruhu. Zároveň sa chceme poďakovať všetkým sponzorom a každému kto nám podal pomocnú
ruku pri organizovaní.
Ľubomír Sečkár

Sponzori:
Ľubomír Sečkár, OcÚ Varín, Jaroslav Koniarik,
Kaderníctvo TALIA p. Cibíková, Peter Chladňúch, MO MS Varín,
SEMKO p. Šimlíková, Drogéria Bolček, Michal Rendek JAVOR,
p. Kubíková kvetinárstvo, p. Franeková lekáreň, p. Janek TEBY,
p. Buchtová Elektro AB a Varínska tlačiareň, Únia žien Varín,
Emília Cvachová, Kaderníctvo ALEN,
Kaderníctvo p. Alena Kubová, p. Alena Ondrušová, p. Kubalová,
Agra Váh Varín, p. Stehlík Galéria, Urbárska obec Varín,
ASA Žilina, Sauer, ELK TRANS Žilina p. Kubena,
Tibor Blahušiak, Cukráreň Katka p. Hodoň, Cyprich Ján,
San Paulo p. Synák, Kozmetika Viktória p. Janošková,
Drogéria p. Žideková, Pavol Danihel, KM BETA s.r.o.

Opäť sme sa zabávali
a pomáhali...
Po roku, opäť na Štefana 27. decembra 2015, sa konala vo Varíne dobročinná akcia s názvom Štefanská veselica 2015. Aj tentokrát sa podujatie nieslo v duchu dobrej zábavy a okrem nej aj s dobrou
myšlienkou - finančne pomôcť malej Natálke, ktorá to v živote nemá jednoduché.
Počas celého večera bolo možné prispievať buď finančnou hotovosťou, alebo zakúpením lístkov do
tomboly. Tombola vďaka mnohým sponzorom bola veľmi bohatá.
Tento ročník podujatia bol ešte o niečo úspešnejší ako ten minuloročný, o čom svedčí výťažok 500,00
€. Celá vyzbieraná suma bola odovzdaná dňa 13.1.2016 mamičke malej Natálky, ktorá peniaze použije
na zabezpečenie rehabilitačných cvičení a na zakúpenie zdravotných pomôcok. Mamička sa veľmi
potešila a poďakovala všetkým, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tomto dare.
V mene organizátorov podujatia ešte raz ďakujeme hlavne všetkým zúčastneným, sponzorom, Obecnému úradu vo Varíne za spoluprácu a všetkým darcom za finančný príspevok.
Marek Tabaček

Darčeková
poukážka
Priatelia z Varína venujú Natálke
výťažok zo Štefanskej veselice
2015 na rehabilitačné cvičenia
a zdravotné pomôcky
vo výške:

500 €
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Dobrovoľný hasičský zbor

Hasiči prevzali
protipovodňový vozík
V predminulom čísle časopisu Varínčan som sľúbil, že podrobnejšie
popíšem obsah protipovodňového vozíka, ktorý bol pridelený Dobrovoľnému hasičskému zboru vo Varíne. Projekt pochádza z dielne Ministerstva
vnútra SR, ktorý schválila Európska komisia. Účelom vozíka je znižovanie
povodňových rizík a tiež zmierňovanie následkov záplav. Vozík nám bol
slávnostne odovzdať podpredseda vlády a minister vnútra Róbert Kaliňák,
poslanec národnej rady Juraj Blanár a primátor mesta Žiliny Igor Choma
dňa 13. novembra 2015 na Námestí Andreja Hlinku v Žiline. Odovzdávania
sa zúčastnilo 5 členov nášho DHZ a starosta obce Ing. Michal Cvacho. Celkovo tu bolo odovzdaných 40 vozíkov do obcí Kysuckého, Čadčianskeho,
Bytčianskeho a Žilinského okresu.
Poďme však k obsahu nášho vozíka. Vozík ma rozmery 3910 x 1550 x
1720 x mm s pohotovostnou hmotnosťou 528 kg, maximálna nosnosť je
1000 kg. Vozík sa dá pripojiť za nákladné vozidlo aj za osobný automobil.
Na ťažnom zariadení je namontovaná aj ručná brzda. Konštruktér na vozík umiestnil troje uzamykateľné dvere, ktoré sa otvárajú smerom nahor,
kde sa v určitej výške zaistia. Do vozíka bolo vložených niekoľko na sebe
nezávislých zariadení určených na čerpanie vody, alebo ako osvetlenie
ohrozenej oblasti. Na zaistenie nezávislého osvetlenia je vo vozíku elektrocentrála s výkonom 6 KW, na ktorú možno napojiť stojanové LED
osvetlenie, pričom na stojane sa nachádzajú dva reflektory, každý o výkone
58W, čo je približne podobné ako 2 x 500 W halogénu. Elektrocentrála môže
napájať aj elektrické kalové čerpadlo, ktoré je tiež súčasťou. Jeho výkon je
2,2 KW a dokáže do výšky dvoch metrov vytlačiť až 50 m³ za jednu hodinu.
K elektrozariadeniam sú k dispozícií dva predlžovacie bubny 400 V a 230 V
dlhé 50 m. Ďalším druhom nezávislých zariadení sú benzínové čerpadlá. Vo
vozíku sa nachádzajú rovno dve. Jedno z čerpadiel hovorovo nazývaných
aj „plávajúca lagúna“, má výkon 1250 litrov za jednu minútu. Plávajúca sa
jej hovorí preto, že sa jednoducho hodí na hladinu vody a sama sa udrží
na jej povrchu. Druhé čerpadlo je kalové, jeho výkon je omnoho väčší ako
u lagúny. Je to až 3600 litrov za minútu a dokáže vysať vodu z hĺbky max.
8 m do výšky max. 27 m. Všetky benzínové čerpadlá ako aj elektrocentrála
majú dvojtaktný motor, a už sa nemusí primiešavať, ako bolo kedysi
zvykom, do benzínu olej. Príslušenstvo k čerpadlám sa nachádza v zadnej
strane vozíka, kde sú umiestnené takzvané savice a na ľavej strane nájdeme
aj tlakové hadice, kľúče na polo spojky, sacie koše, kovové vedro a krhlu
ako aj ventilové a záchytné lano. Na pravej strane vozíka sú uložené proti-

povodňové bariéry v celkovom počte 4 ks s príslušenstvom. Rozmer jednej
bariéry je úctyhodný. Pri dĺžke 10 m sa pri naplnení zodvihne do výšky
70 cm a zadrží vodu vo výške 65 cm. Obsah jedinej z bariér je 5 m³ vody.
Bariéry sa dajú stavať za sebou alebo na seba, kde pri stavbe troch bariér
dokážu zadržať hladinu vody vo výške 105 cm. Stavba bariér má aj svoje
nevýhody, dá sa postaviť za sebou do rady max. pod 30° uhlom, takže sa
nedá vytvoriť oblúk. Bariéry tiež neodolajú prívalovým vlnám alebo keď
popri nich v blízkosti prepláva čln a vytvorí vlnenie. Vozík disponuje aj
drobným náradím, je tam lopata, hrable, sekeromotyky, krompáč, kladivo,
tlmica a cestárska metla. Na zabezpečenie dostatku pohonných hmôt je tu
kanister s obsahom 20 litrov.
Vozík už parkuje na našej zbrojnici a verím, že sa v blízkej budúcnosti
uvidíme pri taktických cvičeniach, kde si osvojíme techniku stavania protipovodňových bariér a zabehneme novú techniku.
Katarína Ondrušová

Protipovodňový vozík

Pri preberaní protipovodňového vozíka, foto: Archív DHZ

V novembri 2015 sme na poslednej ceste odprevadili dlhoročného člena DHZ
Varín pána Emila Akantisa. Pán Emil Akantis vstúpil do Dobrovoľného hasičského zboru vo Varíne v roku 1972 ako radový člen. V roku 1990 bol prvýkrát
zvolený do funkcie tajomníka, z ktorej odstúpil v roku 1992. V roku 1999 bol
znovu zvolený do tejto funkcie a vykonával ju do roku 2009. Od tejto doby
pôsobil už len ako čestný člen zboru.
Česť jeho pamiatke!
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Krížovka
Pomôcky:
Mi, Lam, Li,
aorist, to,
Sorel, Tati,

Zahraničná
mena

1. časť
tajničky

Francúzsky
komik

Plášť z ťavej
kože

Skratka
valuty

Kazateľnica
(archit.)

Čmáral

Japonská
sopka

Plytký morský
záliv

3. časť
tajničky

Sústava jednoduchých
slovesných
tvarov

Chránená
rastlina

Vylúštený text tajničky pošlite alebo odovzdajte
do 20. februára 2016 na adresu redakcie alebo
pošlite mailom na adresu: varincan@varin.sk
Nezabudnite uviesť svoje meno a adresu.

Úprimnosť je len pre silných ľudí,...
je v tajničke)
VYLOSOVANÝ
VÝHERCA

BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 5 €

(záver

Bróm (zn.)
Úzka doska
Syčal

Správne riešenie z decembrového čísla:

Vták živiaci
sa
zdochlinami

4. časť
tajničky

Austrálsky
papagáj

Starorímsky
pozdrav

Severské
zviera

Udupaj

Výherca z čísla 12-1/2016: Justina Synáková
Úprimnosť je len pre silných ľudí,...
(záver je v tajničke)
Autor:
Jozef Blaho

Členský štát
USA

Trocha
naklonil

Tamtí

Ženské meno

Jestvuje

Balkánska
flauta
Strácal sa
(expr.)

Nemecký
súhlas
Grécke
písmeno

Poľoval
Nemec.rieka

Nesplní
očakávanie

Nižší úradník
na vysokej
škole
Úradne
zavolal

Chytí

Prerážal
Kričal(expr.)
Doslovný
odpis

Varínčan

2. časť
tajničky

Hromadenie
ľadu na ľadovci

Hnedá železná ruda

Vysádzal

Japonský
ostrov

Kubánsky
maliar

Francúzsky
spisovateľ
17.stor.

Somár

Symetrála

Španielsky
básnik

Okolíkatá
rastlina

Metropola
Peru

Vydával
rozkazy

Španiel.titul
pána
Sýrsky
kopytník

Utvoril (kniž.)

Bol na hostine
Človek (lek.)

Kombinéza

Väčšia
stavba
Ložisko drahokamov

Priateľ
Boleka

Varínčan

Klesať
na zem

Kúzlo

Inštikt

Zn.ruských
lietadiel

Černočský
kmeň (Guro)

Balkán.dutá
miera

Kvasené
ťavie mlieko

Akže

Popolavo
(prísl.)
Tu máš

Zn.pánskej
kozmetiky

Brána,
po nemecky

Hlboký mužský hlas

Tenisový
úder

Hodnotil bodmi

Planétka

Japon.objemová miera

MPZ áut Peru

Vojenská
jednotka

Exmetropola
Barmy

Opísanie

Druh obilniny

Sekal

Hudobný štýl

Varínčan
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Škola ochrany prírody
Prespať zimu znamená prežiť

Ak patríte k ľuďom, ktorí zimu moc nemusia a najradšej by ju
prečkali v teplej posteli či pri krbe s horúcim čajom v ruke, tak si
predstavte živé tvory, ktoré v zime zostávajú v prírode a musia zimu
zvládnuť tak, aby prežili.
Zimné obdobie v prírode predstavuje pre všetky živé tvory veľa
komplikácií. Snehová pokrývka a mrazivé dni s malou dostupnosťou
potravy núti každého živočícha, aby sa pred zimou chránil svojim
sebe vlastným spôsobom. Väčšina hmyzožravých vtákov pred zimou odlieta do krajín s priaznivejšími klimatickými podmienkami
s dostatkom potravy na prežitie zimy. Zvieratám a vtákom ktoré
zostávajú u nás, zasa narastie teplejší a hustejší kožuch v podobe
peria či srsti, ktorý ich chráni pred nepriaznivým počasím. Najzaujímavejšou stratégiou, ktorú majú niektoré cicavce je, že toto obdobie
s obmedzenou ponukou potravy prespia. Hoci sa zdá, že je to pohodlný a jednoduchý spôsob prečkania zimy, nie je to pravda, pretože
znamená pre nich veľa prekážok a nebezpečenstva.
Čo je zimný spánok
Odborne nazývaný hibernácia, je veľmi zložitý fyziologický
proces, ktorému predchádza dôkladná príprava zo strany zvierat.
Zviera musí nadobudnúť dostatočné tukové zásoby a nájsť si vhodný
úkryt na zimovanie. Samotný akt upadnutia do zimného spánku trvá
u zimných spáčov často aj niekoľko hodín. Počas tejto doby sa zvieratám výrazne znižuje telesná teplota, často klesne iba na pár stupňov,
spomalia sa všetky životné procesy, frekvencia srdca prudko klesne,
spomalí sa dýchanie a metabolizmus. Zviera kŕčovite stvrdne a schúli
sa do klbka. Takto schúlenému zvieraťu neuniká toľko telesného
tepla, ktoré je preň pri zimnom spánku veľmi dôležité. Spiace zviera
sa fakticky nachádza na hranici života a smrti, pretože všetky jeho
telesné pochody sú obmedzené na minimum.
Odpoveď na otázku, aký mechanizmus ovplyvňuje pud zvierat
aby sa pripravili na niekoľkomesačný zimný spánok, po ktorom
znova ožijú, nie je dodnes jednoznačná.
Vzhľadom k tomu, že väčšina spiacich živočíchov neprijíma potravu, pred zazimovaním potrebujú nabrať veľké množstvo podkožného tuku, z ktorého potom počas spánku čerpajú energiu. V jesenných
mesiacoch dokážu zvýšiť svoju telesnú hmotnosť až o 20 -30%.
Ďalšou podmienkou je nájsť si vhodný úkryt, ktorý ich ochráni
pred nepriazňou počasia. Tieto úkryty si zvieratá starostlivo vyberajú
a pripravujú. Napríklad medveď hnedý, ktorý nepatrí medzi pravých
zimných spáčov, si svoj brloh buduje najčastejšie pod vývratmi
stromov, pod skalnými prevismi, v skalných dutinách či v húštine
ihličnatých stromov. Takto dobre ukrytý brloh si vystelie machom,
lístím a suchou trávou.
Špecifický úkryt má aj jazvec, ktorý tiež nepatrí medzi pravých
zimných spáčov. Jazvec si buduje dve nory. Letnú aj zimnú.
Dôkladne vybraté zimoviská majú aj netopiere. Najčastejšie sú to
podzemné jaskynné priestory, kde nie je teplota nad bodom mrazu
a kde nie je prievan.
V prírode sa stretávame s niekoľkými zvieracími sedmospáčmi.
Niektorí prespia zimu na jeden dych bez toho, aby sa prebudili, iní
spia iba akoby v polospánku a občas sa prebudia.
Praví zimní spáči
Pravým zimným spánkom spia hlodavce a hmyzožravce, teda
svišť vrchovský, chrček poľný, syseľ pasienkový, jež bledý a niektoré
druhy netopierov. Ich zimný spánok vyvolávajú nedostatok potravy
a periodické ochladenie. Pravý spáč vyzerá ako bez života, nie je pri

vedomí. Keby sme ho vybrali z brloha, nebude javiť známky života.
Nepraví zimní spáči
Šelmy, teda medveď hnedý a jazvec lesný, spia nepravým zimným
spánkom. To znamená, že v brlohoch si nevytvárajú zásoby potravy
a energiu majú uloženú vo forme tuku, ktorý spaľujú v spánku. Na
jeseň si medvede vytvárajú tukové zásoby, za potravou aj migrujú. V
tomto období skonzumujú denne 10 až 25 kg potravy. Medveď hnedý
má počas spánku teplotu 31,7 °C. Aktívny je aj cez deň. Nepraví spáči
sa môžu zo spánku kedykoľvek prebudiť.
Zimný spánok nie je teda pre zviera akýsi druh relaxácie, ale v skutočnosti predstavuje veľmi namáhavú a nebezpečnú činnosť. Pre
mnohé zvieratá má obrovský význam, ako prežiť zimné obdobie, ktoré je chudobné na potravu. Aj v tomto prípade to príroda zariadila.
Spracovala Alena Badurová
Z podkladov: Tajemství zimního spánku /Naše příroda, ročník
2011, číslo 1/

K voľbám vážne
aj veselo
Každý musí ísť k voľbám!
Treba sa vyjadriť ako je to teraz a ako by to malo byť.
Vysoko ma voľte, vysoko až do EÚ. Lokaja ja zahrám, čo na
tom!
Doma však neupasiem kravičku s teľaťom.
K nášmu programu:
S nadšením budeme ako dosiaľ mlátiť prázdnu slamu,
tiež budeme vlaňajší sneh hádzať zo strany na stranu.
Ako to dopadlo:
Matica okradnutá!!! Mať, čo vypiplala z plienok slovenčinu,
tradície národa v mladých hlavách hynú.
V Žiline pod farou v peknej póze stojí otec Hlinka,
víta nás akoby s pohárikom čerstvého vínka.
Za Boha život dal, za národ slobodu,
doma miesto nemá z tohoto dôvodu.
Ty naše Slovensko okydané vinou.
Kto sa ti vyrovná? Ty plodíš hrdinov.
Nesnažme sa bratia do paktov tlačiť,
lebo sa nám ujde cudzie alimenty platiť.
V láske a svornosti žime! - inej cesty neni,
vždy svoj chlebík jedzme, aj keď je jačmenný.
Vy, volení ste si sebou istí, že svoj ľud nesklamete
za žiadne výhody, za žiadne zisky?
A keď vlasť zradíte, že ste neodolali
- súdy u nás na to nie sú,
zhoďte sa zo skaly.
Verčík
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Dobrá novina 2015
Každoročne sa vo vianočnom čase koná kolednícka akcia Dobrá novina
spojená so zbierkou na podporu a rozvoj krajín východnej Afriky. Finančné prostriedky vyzbierané počas 21. ročníka podujatia mali putovať na
Turkánsky vodný projekt, ktorý má zabezpečiť právo na čistú pitnú vodu
všetkým obyvateľom krajiny. Zapájajú sa na nej koledníci z celého Slovenska a na sviatok sv. Štefana sa do koledovania zapojila aj mladí z našej
farnosti. Skupinky koledníkov navštevovali príbytky rodín, zaspievali
a povinšovali a takýmto spôsobom chceli priniesť do ich domovov pokoj,
radosť a požehnanie do nového roku. V 21. ročníku Dobrej noviny sa
vyzbieralo v našej farnosti 1935 €. Aj týmto spôsobom chceme poďakovať
všetkým koledníkom i dobrodincom za podporu humánneho podujatia.
V.K.

Sánkovačka

Vločky

Padá vločka maličká,
hurá je už zimička.
Vločky, vločky padajte,
celú horu zasypte.
Paľko Chabada 2.b

Keď nám sniežik napa
dne a všetko bude bie
le
– biela cesta, biely pa
rk i námestie celé.
Vtedy vnútri nebude
me pri krbe sa hriať,
ale vonku s kamarátmi
budeme sa smiať.
Zoberieme boby, lyž
e, super rýchle sane,
vyšliapeme hore kopc
om a sadneme si na ne
.
Budeme my uháňať
ako tisíc hromov,
s úsmevom i modrina
mi vrátime sa domov.
Anička Kapasná 2.b

Vianoce

Stromček sa nám ligoce,
vraj už prišli Vianoce.
Darčeky sú zabalené,
pod stromčekom nachystané.
Paľko Chabada 2.b

Sniežik

Padá sniežik veselo,
spať sa mu už nechcelo.
Padá všade, kde doletí,
aby mali radosť deti.
Anička Kapasná 2.b

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
pokračovanie zo str. 4...
nenie povinnej školskej dochádzky
Hlasovanie číslo 93
Hlasovanie za schválenie VZN Obce
Varín číslo 6/2015.
Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovanie:za: 7
Mgr. Mariana Bohačiaková, Igor Cvacho, Mgr.
Janka Jakubčíková, Martin Lopušan,
Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár,
Marek Tabaček
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Varín číslo 6/2015.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Varín číslo 7/2015
z deviateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 16.12.2015
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 7/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 7/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
s navrhnutou úpravou:
I. V §6 bod 5 VZN upravila výška
úľavy na 30 %,
II. V §6 bod 5 VZN doplniť písmeno
b) „fyzická osoba staršia ako 62 rokov“ a posunúť pôvodne písmena
b), c) a d).
Hlasovanie číslo 94
Hlasovanie za schválenie VZN Obce
Varín číslo 7/2015.
Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovanie:za: 7
Mgr. Mariana Bohačiaková, Igor Cvacho, Mgr.
Janka Jakubčíková, Martin Lopušan,
Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár,
Marek Tabaček
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN
Obce Varín číslo 7/2015.
UZNESENIE č. 73/2015
z deviateho zasadnutia Obecného

zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 16.12.2015
k bodu Druhá zmena rozpočtu
v roku 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Druhú zmenu rozpočtu v roku
2015
b) Schvaľuje
1. Tretiu zmenu rozpočtu v roku
2015
Hlasovanie číslo 95
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.
73/2015.
Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovanie:za: 7
Mgr. Mariana Bohačiaková, Igor Cvacho, Mgr.
Janka Jakubčíková, Martin Lopušan,
Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár,
Marek Tabaček
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 73/2015.
UZNESENIE č. 74/2015
z deviateho zasadnutia Obecného

zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015,
konaného 16.12.2015
k bodu Zaradenie obce Varín do územia Miestnej akčnej skupiny
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Potvrdzuje
1. Súhlas so zaradením obce Varín do územia miestnej akčnej
skupiny na území mikroregiónu
Terchovská dolina.
Hlasovanie číslo 96
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.
74/2015.
Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovanie:za: 7
Mgr. Mariana Bohačiaková, Igor Cvacho, Mgr.
Janka Jakubčíková, Martin Lopušan,
Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár,
Marek Tabaček
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 74/2015.
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Pozvánka do divadla

Triedený odpad
Prinášame prehľad jednotlivo vytriedených zložiek z komunálnych odpadov za posledných päť rokov, ktoré ste ukladali do 1100 litrových kontajnerov (plasty sa v rodinných domoch ukladajú aj do 110 litrových nádob).
Potešujúce je, že vytriedený objem niektorej zložky má stúpajúcu tendenciu,
za čo Vás obec chváli, no zároveň, máme čo zlepšovať, pretože skutočnosť
je taká, že niektoré domácnosti ešte netriedia, resp. nedostačujúco. Pri zbere
zmesových komunálnych odpadov totižto evidujeme, že z „kypiacich“
kontajnerov trčí papierová škatuľa, tetrapakový obal, plechovka alebo
plastové kelímky z jogurtov. Zjavne v tejto domácnosti nie je záujem odpad
triediť. Odpad triediť nie je povinnosťou obce ale aj každého pôvodcu
odpadov. Za vytriedené zložky sme posledné roky platili skutočne len
symbolický poplatok, a po zmene zákona o odpadoch, ktorý je účinný
od 1.1.2016, za triedený odpad obec nebude platiť, no pri nedôslednom
triedení - ak vytriedená zložka bude viac ako na 50% znečistená inými

odpadmi (napr. v jednom kontajneri budú dve rôzne zložky) – obec za
dotrieďovanie odpadov bude platiť z vybraného poplatku. Doteraz nám
zmluvná organizácia vytriedený, no zmiešaný odpad alebo častokrát
dokonca znečistený zmesovým komunálnym odpadom vyviezla a ešte aj
upratala zberné miesto bez „honoráru“. V prehľade je objem jednotlivých
zložiek, ktoré ste uložili len do kontajnerov, ktoré sú určené na ukladanie
jednotlivo vytriedených zložiek. (Nie je tu zahrnutý objem papiera od
výkupcov papiera - predaj a výmena za hygienické papierové výrobky).
Triediť sa oplatí a nie je pravda, že aj tak všetko skončí v jednom zbernom
aute. Tu je dôkaz, potvrdený zbernou spoločnosťou, aký objem jednotlivo
vytriedených zložiek odišlo z obce na recykláciu alebo ďalšie zhodnotenie.
Ďakujeme, že správne triedite.
Zuzana Salátová

Množstvo vytriedeného odpadu podľa druhov odpadov (t/rok)
Názov druhu odpadu

2011

2012

2013

2014

2015

Plasty a obaly z plastov

13,83

49,51

32,06

34,96

44,22

Kovy a obaly z kovu

0,66

3,61

2,13

3,1

5,59

Papier a lepenka a obaly z papiera a lepenky

4,93

42,98

55,62

32,48

25,85

64,05

44,01

51,25

61,88

66,08

1,21

1,88

2,98

5,54

3,81

Sklo a obaly zo skla
Kompozitné obaly (všeobecne tetrapaky)
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Detský karneval
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