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Jarné upratovanie obce
Hasiči pozývajú na oslavy
Dajte pozor na zlodejov!
Takmer 300 detí v knižnici
Aktuálne zo školy a škôlky

Najstarší Varínčan oslávil 100 rokov !

foto: Š.C.
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Jar sa ohlásila
Obec Varín začala s jarným upratovaním verejných
priestranstiev. Vyčistilo a vyzametalo sa námestie,
park a chodníky. Doplnila sa mulčovacia kôra k lipám,
ošetrili sa a ostrihali parkové sadenice, ktoré už
čoskoro pôjdu do kvetov. Naše námestie opäť po

Čo nás trápi?
Trápi nás sústavné vyčíňanie nespratníkov, ktorí si
nevážia poriadok a čistotu v obci. Spôsobujú škodu
všetkým, dehonestujú majetok a narúšajú poriadok,

zime dostane novú farebnú tvár. Po chodníkoch
a miestnych komunikáciach sa pohybuje obecné
čistiace zariadenie KäRCHER. Bude sa starať o čistotu
v obci od jari do jesene, preto ho na verejných
komunikáciach stretnete častejšie.

ktorý spoločne zabezpečujeme. Apelujeme
a prosíme deti, mládež a všetkých, ktorým na našej
obci záleží, buďme ohľaduplní voči sebe aj okoliu a
udržujme verejné priestranstvá v poriadku!
stranu pripravil Miroslav Williger

Varínčan
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spoločenská rubrika
Narodili sa:

KALENDÁR NA APRÍL

Natália Bednárová
Filip Štefánek

1.
Medzinárodný deň vtáctva
Medzinárodný deň zábavy v práci

Opustili nás:
Pavol Chrapčík *26. 06. 1974
Vojtech Gábor *17. 06. 1928

22. 03. 2016
26. 03. 2016

7.
Svetový deň zdravia (WHO)
11.
Deň narcisov – deň boja proti rakovine

Jubilanti v apríli
Schmidtová Mária
Rizmanová Klementína
Barietová Helena
Hajasová Júlia		
Akantisová Hermína
Zatráková Vincencia
Verčíková Filoména
Kapasná Anna		
Salátová Anna		
Šepešová Žofia		
Kováčová Mária		
Chabadová Mária
Pavlíčková Elena
Ševčíková Hermína
Švec Viktor		
Cyprichová Margita
Trizuliak Marián		
Mestický Vojtech
Panták František
Ružičková Valéria
Mgr.Cvachová Janka
Synák Michal		
Ďuraj František		

2.
Medzinárodný deň detskej knihy

92
91
86
86
85
83
81
79
79
79
78
78
78
76
76
75
74
73
72
71
71
71
71

Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a prajeme
všetko dobré!
„Život človeka má zmysel,
ak po ňom na svete zostane
trochu viac lásky a dobra.“
(A. Delp)
Na Vaše príspevky do
Varínčana čakáme na adrese:
varincan@varin.sk

12.
Svetový deň letectva a kozmonautiky
16.
Svetový deň hlasu
22.
Deň zeme
24.
Svetový deň laboratórnych zvierat
(UNESCO)
Sviatok sv. Juraja, patróna vojakov,
rytierov, lukostrelcov a skautov
Deň skautov
26.
Svetový deň duševného vlastníctva
27.
Svetový deň grafiky
Svetový deň vodiacich psov
28.
Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri
práci
29.
Medzinárodný deň tanca
30.
Svetový veterinárny deň

Obec Varín oznamuje,
že 5. ročník vystúpenia
varínskych kapiel

O 5 zapojení 2016
sa uskutoční
v sobotu 18. júna 2016
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Varínski hasiči zasahovali
V stredu 16. marca 2016 o 17:34 hod. operačný dôstojník
HaZZ vyzval náš zbor o pomoc pri zásahu. Po stretnutí
na hasičskej zbrojnici (cca za 15 minút) vyrazili štyria
členovia obecného DHZ na požadované miesto. Požiar
niekto úmyselne založil v bytovke pri bývalej píle.
Zapálené boli staré pneumatiky a časť zariadenia, ktoré
v polorozpadnutej bytovke zostalo. Po príchode na miesto
požiaru profesionálni hasiči zo Žiliny urobili prieskum
a my sme sa pokúšali oheň uhasiť. Na hasenie boli použité
dva prúdy vysokotlaku. Po dôkladnom prieskume neboli
zistené žiadne zranené osoby. Na zlikvidovanie požiaru sa
spotrebovalo celkovo 500 litrov vody.

Predchádzajme požiarom
Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou
aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach,
v záhradkách ale aj vo voľnej prírode, keď odstraňujeme
staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov. Tieto práce
však často mení konanie niektorých nezodpovedných
občanov, ktorí si jarné práce uľahčujú tým, že vypaľujú
suchú trávu, kladú ohne v lesoch, lesných porastoch a ich
blízkosti. Nebezpečenstvo požiaru vytvárajú aj odhodené
nedopalky fajčiarov a hra detí so zápalkami.
Výskyt požiarov v prírode a lesoch stúpa najmä v období
mesiacov marec – máj a júl – august bežného roka. Tieto
mesiace sa vyznačujú mimoriadne teplými a suchými
dňami s trvalejším nedostatkom vlahy. Spojenie takýchto
podmienok a nedbanlivého a nezodpovedného konania
ľudí, má za následok vznik a rozšírenie požiaru.
Čo hovoria štatistiky? V roku 2015 vzniklo v Slovenskej
republike celkom 10999 požiarov s priamou škodou
42 010 875 €. Uchránené boli hodnoty za 213 712 185 €.
Usmrtených bolo 54 a zranených 242 osôb. Na území
Žilinského kraja vzniklo v roku 2015 celkom 1216 požiarov,
ktoré spôsobili priame škody vo výške 9 307 500 €. Pri
požiaroch bolo usmrtených 9 osôb a zranených 33 osôb.
V lesoch Žilinského kraja vzniklo v roku 2015 celkom 55
požiarov s priamou škodou 23 650 €. Najčastejšou príčinou
vzniku požiarov pri lesných požiaroch bolo spaľovanie
odpadu a odpadkov – 16 požiarov a zakladanie ohňov
v prírode – 12 požiarov. Pri požiaroch v lesoch neboli
v Žilinskom kraji v roku 2015 usmrtené ani zranené žiadne
osoby.
Zákon o ochrane pred požiarmi nám ukladá okrem iného
počínať si tak, aby sme svojím konaním nezapríčinili vznik
požiaru. V tomto období, ale aj v priebehu celého roka,

sme povinní najmä:
- nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- nezakladať oheň v priestoroch, kde môže dôjsť k jeho
rozšíreniu a nevypaľovať porasty,
- dbať o zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom
v čase zberu, skladovania úrody a v čase sucha.
V súvislosti so zdolávaním požiarov sme povinní najmä:
- uhasiť požiar, alebo zamedziť jeho šíreniu,
- vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu osôb,
- bezodkladne ohlásiť vznik požiaru,
- poskytnúť vecné prostriedky potrebné pre zdolanie
požiaru.
Dodržiavaním týchto ustanovení a predpisov o ochrane
pred požiarmi sa nám spoločným úsilím podarí
chrániť naše lesy, ktoré sú spoločným bohatstvom nás
všetkých.
K.O.

Dobrovoľný hasičský zbor
Varín Vás srdečne pozýva
na oslavy 140. výročia
založenia zboru
(odhalenie pamätnej tabule,
bohatý sprievodný program),
v sobotu 30. apríla 2016
a v nedeľu 1. mája 2016
na Námestí sv. Floriána

Varínčan
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Pozor na zlodejov a podvodníkov!
Nakoľko bol v poslednom období zo strany polície
zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti
„krádeží a podvodov spáchaných na senioroch,“ obracia
sa Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na širokú
verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov, a to
najmä v nasledovných prípadoch:
POZOR
Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte
do svojich príbytkov alebo na svoje pozemky
pracovníkov elektrární, plynární, domovej správy!
POZOR
Nepúšťajte do svojich príbytkov neznámych ľudí pod
žiadnou inou zámienkou – podomových predajcov,
ľudí s nevoľnosťou, ľudí s darčekmi pre Vás a iných!
POZOR
Nepožičiavajte peniaze a cennosti v prítomnosti
neznámych osôb!
POZOR
Keď Vás kontaktuje neznámy človek, ktorý súrne
z akéhokoľvek dôvodu (havária, operácia, výhra
v lotérii, pomoc príbuznému a pod.) potrebuje
finančnú hotovosť, okamžite kontaktujte políciu (158)
alebo najbližšiu rodinu. Peniaze v žiadnom prípade
nikomu neodovzdávajte!

POZOR
Bez konzultácie nepodpisujte dôležité dokumenty!
POZOR
Odmietnite bezdôvodne ponúkané odprevadenie
do bydliska, do domu, do bytu alebo odvoz od ľudí,
ktorých nepoznáte!
Páchatelia uvedenej trestnej
činnosti si úmyselne tipujú
obete, ktoré žijú osamote
a majú vyšší vek, nakoľko
predpokladajú, že seniori
budú dôverčiví, empatickí,
neopatrní
a
nepozorní.
Páchatelia
ich
svojim
konaním môžu pripraviť
o celoživotné úspory alebo im môžu spôsobiť ublíženie na
zdraví či smrť.
V prípade, že Vás kontaktujú osobne alebo
telefonicky neznáme osoby a máte podozrenie, že
ide o podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na
bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na
najbližšom útvare Policajného zboru.
KRPZ

Pravda o drogách
Drogová situácia na Slovensku sa dramaticky zhoršuje. Na
ZŠ má každý piaty žiak skúsenosť s ilegálnou drogou. Pred
tromi rokmi to bol „len“ každý šiesty. To je nárast o 36%.
Pre budúcnosť to znamená zvýšené náklady na zdravotnú
starostlivosť, zvýšenú kriminalitu, zvýšené náklady na
sociálnu starostlivosť. Riešením je prevencia vo veku, keď
si deti vytvárajú životné postoje.
Z tohto dôvodu sa na našej škole uskutočnila prednáška
pre žiakov piatych ročníkov, ktorá mala názov Pravda
o drogách. Organizátorom bola nezisková organizácia
Slovensko bez drog a prednášajúcim lektorom bol pán
Prekop.
Cieľom organizácie je poskytovať deťom pravdivé

informácie o účinkoch drog ešte predtým, ako ich dosiahnu
drogoví díleri, aby sa mohli sami rozhodnúť, či budú brať
drogy. Aby vedeli, že drogy nie sú otázkou frajeriny, že tu
nejde o to, aby som bol ako kamarát, aby som zapadol do
skupiny, ale aby si uvedomili, že im ide naozaj o život. Ich
vlastný ako aj ich rodín.
Na záver deti zložili sľub protidrogového šerifa a sľúbili, že
budú bojovať proti tejto chorobe spoločnosti, ktorá zabíja
človeka, rodiny aj spoločnosť.
Drogová závislosť ohrozuje život každého z nás. Preto sa jej
snažíme predchádzať.
MR
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Po roku sme spomínali

foto: Jakub Haluška

Štvrtého marca 2016 sme si pripomenuli
prvé výročie od úmrtia nášho kamaráta
Ferka Buchtu. Vo farskom kostole sme
sa zúčastnili večernej svätej omše, ktorá
bola za neho obetovaná. V zaplnenom
kostole sa okrem Ferkovej rodiny stretli
jeho kamaráti, spolužiaci, vrstovníci a
mnohí známi, ktorí ho poznali. Po svätej
omši sme sa stretli v klubovni pod farou,
kde sme si zaspomínali na krásne chvíle
prežité s Ferinom. Spoločné spomínanie
bolo sprevádzané slzami, ale aj radosťou
a smiechom. Stretnutie sme ukončili
návštevou cintorína v Dolnej Tižine. Tam
sme sa pri Ferkovom hrobe všetci spoločne
pomodlili.
			
B.

nové knihy v knižnici

Paulo Coehlo
ZÁHIR
túžba nájsť milovanú ženu

Seth Patrick
REVIER
hrozba oživovateľov

Raymond Khoury
DIABLOV ELIXÍR
pútavý príbeh bolesti a chaosu

Denisa Fulmeková
MATERSKÁ
úprimný príbeh materstva

TIETO A ĎALŠIE NOVÉ TITULY ČAKAJÚ NA VÁS

Knižnica pre seniorov
Každú stredu v čase od 14.00 do 16.00
pozývame do knižnice seniorov.
V príjemnom prostredí si pri občerstvení môžete poprezerať
aj zapožičať niektorú knižku alebo časopis z bohatej ponuky
obecnej knižnice.
TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI!

Varínčan
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mesiac knihy
Pred 61 rokmi bol marec vyhlásený za mesiac knihy.
Odvtedy si každoročne v tomto mesiaci pripomíname,
že aj v období počítačov a moderných informačných
technológií má kniha svoje opodstatnenie a význam.
V snahe pritiahnuť deti ku knihám ako k zdroju poznatkov,
informácií a zábavy, navštívili v marci Obecnú knižnicu
vo Varíne aj žiaci základnej školy a deti materskej školy.
Zo škôlky do knižnice zavítalo 84 detí. Oboznámili sa s
knižkami, poprezerali si hlavne tie rozprávkové a bohato

ilustrované. Zo základnej školy prišlo do knižnice 9 tried
so 178 žiakmi. Všetkým prvákom bol zdarma vystavený
čitateľský preukaz. Žiaci boli oboznámení s výpožičným
poriadkom obecnej knižnice, učili sa správne zaobchádzať
s knižkami. Veríme, že pre mnohých z nich sa kniha stane
každodenným spoločníkom a neoddeliteľnou súčasťou ich
života.
M.
foto: archív MŠ, ZŠ

po sviatkoch veľkej noci
K Veľkému piatku neodmysliteľne patrí krížová cesta. Pri jej
modlení sa Varínčania stretli 25. marca 2016 o 9.00 hodine.
Krížová cesta začínala v Kostole Najsv. Trojice vo Varíne.

foto: Š.C.

Pobožnosť pokračovala jednotlivými zastaveniami po ulici
Ondreja Meszároša, Fatranská, Dr. Jozefa Tisu, Októbrová,
Májová, Námestie sv. Floriána, Hrnčiarska a Farská. Záver
krížovej cesty bol pred farským kostolom. Pri štrnástich
zastaveniach sme rozjímali o umučení Ježiša Krista. I touto
cestou ďakujeme tým, ktorí sa zapojili do jej organizovania
a všetkým prítomným za účasť.
Vo veľkopôstnom čase veriaci navštevujú a modlia sa
pri symbolickom Božom hrobe. Od podvečera Veľkého
piatku do večera Bielej soboty bol otvorený Boží hrob v
Kostole Najsv. Trojice vo Varíne. Nepretržitú čestnú stráž v
hrobe mali varínski miništranti a členovia Dobrovoľného
hasičského zboru z Varína a Krasňan. I tento rok bolo
toto posvätné miesto dekorované krásnou kvetinovou
výzdobou.
M.
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Čo nové zažili deti z materskej školy
Prvý ročník kurzu plávania pre predškolákov z tried
Sovičiek a Mravčekov organizovala naša materská škola
v dňoch 8. 3. 2016 – 14. 3. 2016. Plávanie sa uskutočnilo
v spolupráci s plaveckou školou Nereus v krytej plavárni
Žilina.
Cieľom kurzu bolo, aby si deti vytvorili pozitívny vzťah
k vodnému prostrediu a oboznámili sa s vlastnosťami
vody. Vyškolení inštruktori im hravým spôsobom umožnili
zvládnuť prirodzený a radostný pohyb vo vode. Naučili
ich skákať do vody nohami napred, vznášať sa na hladine.
Osvojili si základné plavecké pohyby horných aj dolných
končatín. Čo je ale najdôležitejšie, naučili sa nebáť vody
a prežili veľa radostných zážitkov.
Odmenou za ich snahu bolo „mokré“ vysvedčenie, ktoré
získalo každé dieťa. A čo bolo odmenou nás učiteliek?

Šťastné tváre detí a spokojnosť rodičov.
Sme veľmi rady, že sa nám podarilo úspešne otvoriť prvý
ročník kurzu plávania a už teraz sa tešíme na ďalší, ktorý
absolvujú naši budúci predškoláci zase o rok.

Vesmír očami detí
v materskej škole
Aj tento rok bola naša materská škola
úspešná v súťaži VESMÍR OČAMI DETÍ 2016.
Konkrétne tento školský rok naša žiačka
Emka Mihová z triedy Sovičiek patrila medzi
najlepších v regionálnom kole a postúpila
do celoslovenského kola súťaže. Emka
spolu so svojou pani učiteľkou Oľgou
Ondrušovou boli pozvané na slávnostné
odovzdávanie cien a otvorenie výstavy
výtvarných prác vo výstavnej miestnosti
Makovického domu v Žiline. Aj touto cestou
ďakujeme všetkým deťom za ich snahu
a tvorivosť pri výtvarných prácach a tiež
učiteľkám za odborné rady a trpezlivosť.
Sme radi, že máme možnosť zapájať sa do
tejto súťaže a určite jej zostaneme verní aj
naďalej.
pripravila: Bc. Mária Melišová
foto: archív MŠ

Varínčan
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Jozef Bielik oslávil výnimočné jubileum
Jozef Bielik sa 18. marca dožil krásneho životného jubilea –
100 rokov. S desiatimi krížikmi na konte drží titul najstaršieho
žijúceho Varínčana. Pri tejto príležitosti sa na obecnom úrade
uskutočnilo stretnutie oslávenca s vedením obce.
Pán Jozef sa narodil v susednej Nezbudskej Lúčke ako
druhý najstarší zo šiestich súrodencov. Spolu s bratom Jánom (90) sú poslednými žijúcimi. Celý život pracoval ako
dispečer nákladnej dopravy (vtedy vozopisár) na vlakovej
stanici v Žiline. Išiel tak v šľapajach otca. „Všetok čas obetoval deťom a rodine. Robieval okolo domácnosti a v záhrade pestoval zeleninu a ovocie. Žili skromne, mali len jeden
zárobok, no po skromnosti im to vždy nejako vyšlo,“ hovorí
o oslávencovi brat Ján. „Bol najveselší z nás všetkých,“ dodáva.
V deň storočnice pri rannnej sv. omši oslávencovi gratuloval vdp. dekan František Pekara. Predpoludním sa na
obecnom úrade uskutočnilo stretnutie najstaršieho Varínčana s vedením obce. Spolu so starostom obce Michalom
Cvachom, zástupcom starostu Miroslavom Willigerom,
bratom jubilanta 90-ročným Jánom a synom jubilanta
Jánom, zanechali v pamätnej knihe spomienkový zápis.
Po gratuláciách nasledoval krátky program, recitovaním
a spevom jubilanta potešili druháci Annamária Kapasná
a Michal Šťastný, na heligonke zahral Miloš Jánošík. Tortu
pre oslávenca upiekla Margita Zimenová.

Storočný jubilant aj napriek tomu, že je „vozíčkar“, stále
niekam chodí, navštevuje bohoslužby, rád číta. Celodennú
starostlivosť mu spoľahlivo zabezpečuje syn Ján. Pán Bielik
mal 4 deti, jeden syn mu zomrel v mladom veku. A čomu
vďačí za svoju dlhovekosť? Pri starostiach, ktoré mu každodenný život prinášal, určite túto otázku neriešil. Žil skromne a pritom spokojne.
Do ďalších dní mu prajeme zdravie, pokoj, radosť, Božie požehnanie a v očiach nech mu i naďalej svieti iskra
veselosti.
J.T.

foto: Š.C., J.T.
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deti privítali jar
(Pokračovanie z marcového čísla)

Jar

Vykvitli nám prvé kvietky,
spievajú nám vtáčky všetky.
Dni sú dlhšie, dá sa hrať,
u vonku môžeme vystrájať.
Odkladáme si už veci hrubé,
nemusíme kúriť v teplom krbe.
Lukáško Balcerčík 2.B

Jarná kráľovná

Skončila sa zima a zimná kráľovná
odovzdala moc jarnej kráľovnej. Na
jarnú kráľovnú čakalo veľa povinností. Najprv zobudila všetky zvieratká, ktoré spali celú zimu. Keď začalo
svietiť teplé slniečko jarná kráľovná
zobúdzala stromy a kvietky na lúke.
Celá príroda ožila a zakvitla.
Karinka Stehlíková 2.B

Ako sa jar neskoro zobudila

Všetky zvieratká sa
zobudili zo zimného spánku. Vyšli z
úkrytov. Všade ale
vládla zima. Zvieratká sa stretli na veľkej
porade. Dohodli sa,
že musia jar nájsť a zobudiť. Hľadali
po celom lese aj lúke. Zrazu pribehne myška Hryzka, že našla jar sladko
spinkať v nore pod bukom. Všetky
zvieratká tam utekali a jar zobudili.
Matěj Šťastný 2.B

Ako princ Martin priniesol do
krajiny jar

Kde bolo, tam bolo, dávno žil princ
Martin. Netrpezlivo čakal celú zimu,
kedy príde jar. Zima ho nudila. Keď jar
neprichádzala rozhodol sa, že ju pôjde
hľadať. Vybral sa cestou-necestou a narazil na škriatka, ktorý potreboval odhrnúť sneh spred dverí chalúpky. Martin sa ponúkol, že mu pomôže. Škriatok
mu za odmenu poslal tam, kde nájde
jar.,, Choď tam, kde končí dúha, nájdeš
tam jarný sad. Natrhaj kvety a posyp
nimi svoju krajinu. Potom k vám príde
jar.“ Princ urobil všetko, čo mu kázal
škriatok. A jar naozaj prišla. Rozkvitli stromy, kvety a všetci sa tešili. Princ
Martin sa stal hrdinom, lebo priniesol
jar.
Peťko Repa 2.B
Ako jar zimu porazila
Keď prišiel čas, mala sa prebudiť pani
Jar. Tá sa úplne stratila. Pani Zima bola
celá šťastná, že môže ešte kraľovať
prírode. Aj deti, ktoré sa hrali na kopci
si povedali, že zima je už pridlho. Rozhodli sa, že ju pôjdu hľadať. Hľadali
ju dlho, až sa im ju podarilo nájsť. Poprosili Jar aby sa už vrátila a prebudila
celú prírodu. Jar sa potešila a splnila
ich želanie. Zima nešťastná utekala
kade - ľahšie a tak jar zimu porazila.
Ninka Rolková 2.B

Ako sa stala snežienka znakom
jari

Jar

Kráľ jari prichádza!

Zvyšok snehu sa roztopí, príde mocnejšie slniečko a doletí jarný vetrík – posol
kráľa jari. Počujú poslov hlas snežienky,
oblečú si najkrajšie biele šaty. Lieska
si na vetvičky navešia zlaté strapce. Aj
breza a stará vŕba sa chytro vyparádia.
Najdlhšie sa parádia kvietky. Zvieratká
sa tiež pripravujú na príchod kráľa. A
kráľ už prichádza. V jednej ruke má zázračné jabĺčko, ktoré všetko prebúdza
zo zimného spánku a v druhej ruke má
kúzelnú paličku. Už niet nikoho kto by
spal. Všetko bude na zemi kvitnúť a rásť
až do jesene, pokým sa nevráti všetka
moc do zázračného kráľovho jabĺčka.
Emka Ševčíková 2.B

Kúzelná jar

Jedného rána vykuklo prvé jarné slniečko. Prvými lúčmi pohladilo zem.
Ale bolo smutné. Nemalo na zemi
nikoho, kto by ukázal svetu, že jar je
blízko. Ako sa tak prechádzalo, pošteklilo lúčom malú cibuľku. Tá sa
prebudila a začala klíčiť. Vyrástla z nej
prvá snežienka. ,,To je nápad! „ povedalo slniečko. A odvtedy sa stala snežienka znakom jari.
Sárka Schmidtová 2.B
V rozprávkovej krajine žije jedna víla
Jarienka. Každý rok prináša na náš
svet jar. Vždy, keď už zima stráca svoju
moc, príde a donesie k nám teplé slnečné lúče, ktorými prebudí prírodu.
Kvietky si oblečú farebné sukničky,
vtáčiky zaspievajú jarné pesničky,
ktoré roztancujú všetky motýle. A jar
je opäť tu.
Vanesska Kubičková 2.B

Jar

Kedysi dávno žila víla, ktorá sa volala
Jar. Bola jej zima, a tak sa rozhodla, že
pričaruje teplo. Na lúke začali kvitnúť
snežienky, podbeľ, prvosienky, konvalinky, nezábudky. Bolo jej smutno
a tak zobudila všetky zvieratká. A odvtedy sa to opakuje každý rok.
Riško Machalík 2.B

Jarná princezná
Kde bolo, tam bolo, bol jeden veľmi
hustý les. V ňom bol zámok. Nikto o
ňom nevedel. Žila v ňom jarná princezná, ktorá vychádzala von len keď
prišla jar. Princezná zbožňovala kvety,
ktoré vtedy kvitli. Mala z nich šaty aj
čelenku vo vlasoch. Veľmi rada spievala a behala po lúke plnej kvetov. A
takto sa zjavovala každý rok na jar.
Karinka Podhorská 2.B

Jar je ročné obdobie, ktoré prichádza
po zime. Zem sa začína prebúdzať zo
zimného spánku. Slniečko vysiela teplejšie lúče a postupne sa začne zo zeme
vytláčať zelená trávička a prvé kvietky
snežienky, zlatožltý podbeľ. Na jar sa
rodia rôzne mláďatká- húsatká, kuriatka a narodí sa aj malý ježko. Len čo
slniečko ráno vyšlo, pomedzi kvietky sa
vybral na potulky aj malý ježko. Očarený ich krásou zašiel ďaleko, až zablúdil.
Rozplakal sa a prosil kvietky aby mu
pomohli. Tie mu sľúbili pomoc, ale len
vtedy, ak ich prestane pichať. Ježko im
to prisľúbil a kvietky mu ukázali cestičku domov. Keď stretol svoju mamičku,
bol veľmi šťastný. Užíval si potom jarné
slniečko, spev vtáčikov a obdivoval krásu kvetov, nad ktorými s veselým bzukotom poletovali včielky.
Vanesska Mestická 2.B

Varínčan

11

druháci písali o lese
Lesné dobrodružstvo

Stromček, stromček zelený, vôbec sa mi nelení.
Postavím si bunker malý, zo šišiek hneď náboj strelím.
Medveď výjde z brloha, na decká hneď zavolá:
,, Decká, decká nezbedné, nestrieľajte medvede!“
Lukáško Balcerčík 2.B

Ako vznikol les

Kde bolo, tam bolo, bola jedna víla, ktorá ochraňovala les.
Jedného dňa našla na rúbanisku plačúci stromček. Víla sa
ho opýtala, čo sa mu stalo. Stromček jej povedal, že mu
je smutno, lebo je sám. Víla ho utešovala a sľúbila mu, že
mu pomôže. Navštívila horára, ktorý vedel sadiť stromčeky
a porozprávala mu o smutnom stromčeku. Poprosila ho o
pomoc. Počkali, kým začalo pršať. Počas troch dní nasadili
veľa sadeničiek stromčekov, ktoré potom začali rásť a rásť.
O niekoľko týždňov sa smutný stromček mohol usmievať.
Mal nablízku toľko kamarátov, že sa to nedalo spočítať. Horár zavesil na stromček zvonec a rozprávky je koniec.
Lukáško Balcerčík 2.B

Lesné ticho

Hora to je samá vôňa, všetkých nás to do nej volá.
Dub, smrek, lipa kvetnatá, borovica strapatá.
Voňajú nám krásne, dýcha sa nám ľahšie.
Keď sa lesom prejdeme, veľa sa o ňom dozvieme.
Sárka Zimenová 2.B

Lesík

Lesík, lesík, lesíček, ukážeš mi chodníček?
Bude dlhý, bude krátky, ukáže aj cestu spiatky.
Sem-tam nájdem šištičku, uložím ju v košíčku.
Paľko Chabada

Lesný škriatok

Za veľkými skalami bol jeden les. Všetko v ňom bolo ako
z rozprávky. Žil v ňom lesný škriatok. Bol to veľmi dobrý
škriatok so zázračnými schopnosťami. Mal rád všetko čo
bolo v lese . Býval v krásnej a tajomnej chalúpke postavenej zo stromov a kvietkov. Celá bola obrastená machom.
Jedného dňa sa vybral na koniec lesa. Chcel zistiť, ako sa
tam darí stromom. Zistil, že jeden strom je veľmi chorý. Zobral čarovnú paličku, použil kúzlo a strom vyzdravel. Ten
sa mu za uzdravenie poďakoval. Lesný škriatok bol rád, že
je všetko v poriadku a mohol sa vrátiť do svojej chalúpky.
Paľko Chabada 2. B

Lesná víla

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna malá víla. Tá víla našla
malý stromček. „Ahoj víla!“ „ Ahoj stromček! Čo ti je ?“
„Som smutný, lebo nemám žiadnych kamarátov.“ „Neboj
sa, ja ti pomôžem.“ Švihla prútikom a všade začali rásť
malé stromy. A odvtedy bol stromček šťastný.
Sárinka Schmidtová 2.B

Život v lese

V našom lese veverička,
skáče na strom z kríčka,
oriešky si nazbiera,
bude dobrá večera.
Vôňa lúky priláka,
z lesa všetky zvieratá.
Zajačiky, srnky malé,
vídame ich v lese stále.
Lukáško Cvacho 2. B

2. B

Maľovanka, Ilustrovala: Eva Dudášová
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Krížovka
Pomôcky:
Enak, Papin,
Naso, Symi,
atakamit, id,

Vysádzali

1. časť
tajničky

Bulharské
pohorie

Meno Adama

Stará čínska Napodobneflauta
nina

Tkanina
na mužské
odevy

Popratal

Vylúštený text tajničky pošlite alebo odovzdajte do
20. apríla 2016 na adresu redakcie alebo pošlite mailom
Životna
saadresu:
nedávarincan@varin.sk
prežiť nanovo...
(záver
je svoje
v tajničke)
Nezabudnite
uviesť
meno a adresu.

Suchosť
(odb.)

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 5 €

Kanón

Smel

Správne riešenie z minulého čísla:
... tým viac ti život naloží.
Výherca z čísla 3/2016: Ľubomír Cvacho
Život sa nedá prežiť nanovo…
(záver je v tajničke)
Autor:
Jozef Blaho

Pozýva

4. časť
tajničky

Cudzokrajný
dravý vták

Seknutie

EČV Rim.
Soboty

Olejnatá
plodina

Druh palmy

Saním
načerpal

Černošský
kmeň (Guro)

Uzlík v tkanine

Skratka
slečny

Tavením
uzavri

Taliansky
súhlas

Uhas
Smerom dolu
(prísl.)

Cit.prekvapenia
Starorímsky
básnik

Prestal svietiť

5. časť
tajničky

Zakaľoval
Okrasná
drevina

Tenisový
úder

Francúz.fyzik
17. stor.

Praotec
Palestínčanov

Varínčan

Ázijské kyslé
mlieko

Klesal
na zem

Japonská
dĺž.miera

Opak zenitu

Hmyz
cicajúci krv

Európsky
pohár

Získaj lovom

Krík

Poháňal

Tropická
drevina

Zdanie

Citoslovce
uvažovania

Chytil

Vo svojom
byte

Francúzsky
skladateľ

Kričal (expr.)
Rozsiahle
epické dielo

Nastokol

Strážil
Predmet
na ovievanie

Orientálny
rozprávkový
hrdina
Talianska
krčma

Objemová
miera

Varínčan

Meno Adely

Tadiaľto

Visuté lôžko

Zväzok obilia

Zn. ruských
lietadiel

Modlitebňa
v mešite

Gén, idant

Patagónsky
hlodavec

Postskriptum
(skr.)

Grécky
ostrov

3. časť
tajničky

Bol prekonaný

Ako (bás.)

Príbytky včiel

Hovorový
súhlas

Úsmešok

2. časť
tajničky

Rozrývaj

Model Forda

Tu máš

Veľký dravý
vták

Zásaditý
chlorid medi

Doslovný
odpis

Stredoafrický
strom

V, vo (lek.)

Druhá

Tamtá, oná

Varínčan
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druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva
UZNESENIE č. 6/2016 - procesné
UZNESENIE č. 7/2016
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku
2016, konaného 25. 02. 2016
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Konštatuje, že
1.
Zámer predať pozemok novovytvorená parcela C-KN č.
3203/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, vytvorená
geometrickým plánom č. 1304/2015 vyhotoveným Annou
Panouškovou, Bratislavská 3, 010 01 Žilina, IČO: 30604923, 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 stojí časť domu žiadateľov.
2.
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej
stránke Obce Varín www.varin.sk v termíne od 13. 01. 2016 do
29. 01. 2016.
b)
Schvaľuje
1.
Prebytočnosť nehnuteľného majetku – pozemok
novovytvorená parcela C-KN č. 3203/6 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 4 m2, ktorý je vytvorený z časti pozemku
parcela E-KN č. 3203 vo vlastníctve Obce Varín.
Zámer predať pozemok novovytvorená parcela C-KN č.
2.
3203/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, vytvorená
geometrickým plánom č. 1304/2015 vyhotoveným Annou
Panouškovou, Bratislavská 3, 010 01 Žilina, IČO: 30604923, 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 stojí časť domu žiadateľov.
Hlasovanie číslo 105
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 7/2016.
Prítomnosť/kvórum:
8/5
Hlasovanie:
za: 8
Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho, Mgr.
Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová, Marek
Tabaček, Miroslav Williger, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 7/2016.
UZNESENIE č. 8/2016
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku
2016, konaného 25. 02. 2016
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Prenájom kancelárie č. 144 a spoločných priestorov
s výmerou 38,49 m2 v objekte Zdravotného strediska, Námestie
sv. Floriána 1002, Varín spoločnosti PATHFINDRERS TRUCK s.r.o.,
Železničná 390/58, Varín, IČO: 46742905 za cenu 10 €/m2/rok +
náklady na energie.
Hlasovanie číslo 106
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 8/2016.
Prítomnosť/kvórum:
8/5
Hlasovanie:
za: 8
Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho, Mgr.
Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová, Marek
Tabaček, Miroslav Williger, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 8/2016.
UZNESENIE č. 9/2016
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku
2016, konaného 25. 02. 2016
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
a)
Možnosť predaja časti pozemkov parcela C-KN č.
1.
2151/187 – orná pôda o výmere 23 m2 a č. 2151/236 – ostatné

plochy o výmere 38 m2 pre žiadateľa JUDr. Peter Rybár
s manželkou Ing. Zuzanou Rybárovou, obaja trvale bytom
Antona Bernoláka 992/6B Varín, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie číslo 107
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 9/2016.
Prítomnosť/kvórum:
9/5
Hlasovanie:
za: 8
Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho, Mgr.
Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová, Marek
Tabaček, Miroslav Williger, Peter Zimen.
proti: 0
Mgr. Mariana Bohačiaková.
zdržali sa:1
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 9/2016.
UZNESENIE č. 10/2016
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku
2016, konaného 25. 02. 2016
k bodu Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Výrub 5 ks líp a 1 ks brezy v areáli materskej školy na
pozemku parcela C-KN č. 2130/95 – zastavané plochy a nádvoria
po konzultácii s vedením materskej školy. V areáli materskej školy
bude po dohode medzi žiadateľom, obcou a vedením materskej
školy vykonaná náhradná výsadba.
Hlasovanie číslo 108
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 10/2016.
9/5
Prítomnosť/kvórum:
za: 9
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Hlasovanie:
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková,
Mgr. Lenka Milová, Marek Tabaček, Miroslav Williger, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa:0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 10/2016.
UZNESENIE č. 11/2016
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku
2016, konaného 25. 02. 2016
k bodu PHSR pre Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Schvaľuje
1.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina na roky 2015 – 2020.
Hlasovanie číslo 109
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 11/2016.
Prítomnosť/kvórum:
9/5
Hlasovanie:
za: 9
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková,
Mgr. Lenka Milová, Marek Tabaček, Miroslav Williger, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa:0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 11/2016.
UZNESENIE č. 12/2016
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku
2016, konaného 25. 02. 2016
k bodu Vyradenie majetku ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a)
Ukladá
1.
Finančnej komisii do 25. 03. 2016 skontrolovať majetok,
ktorý navrhla na vyradenie Základná škola s materskou školou
Ondreja Štefku vo Varíne a zaujať stanovisko k vyradeniu.
Hlasovanie číslo 110
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 12/2016.
9/5
Prítomnosť/kvórum:
za: 9
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján
Hlasovanie:
Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková,
Mgr. Lenka Milová, Marek Tabaček, Miroslav Williger, Peter Zimen.
proti: 0
zdržali sa:0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 12/2016.
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Triedime odpady a plasty
Vieme správne triediť odpad?
Opätovne budeme Vás, pôvodcov odpadov, informovať
o správnom triedení. Totižto, stále sa opakuje stav, že
nevieme, ako odpady vytriediť a správne uložiť. Táto
povinnosť sa vzťahuje na každého pôvodcu odpadov –
vyprodukované odpady vytriediť na jednotlivé zložky
(zložka PLASTY, zložka SKLO, zložka PAPIER A LEPENKA,
zložka KOVY, zložka KOMBINOVANÉ OBALY (TETRAPAKY),
zložka BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ ODPADY, ďalej
do triedeného odpadu patrí skupina nebezpečné
odpady: ELEKTROODPAD, SVETELNÉ ZDROJE, BATÉRIE
A AKUMULÁTORY, NEPOUŽITÉ FARBY, LAKY, PESTICÍDY,
LEPIDLÁ A OBALY Z FARIEB A LAKOV, (V oznamoch
vysielaných v obecnom rozhlase a oznamy zasielané
ako SMS a emailové správy, pokiaľ sa týkajú nakladania
s odpadmi, oslovujeme Vás ako pôvodcov odpadov. Je
to výraz prevzatý zo zákona o odpadoch a pôvodcami
odpadov sú nielen občania ale aj užívatelia nehnuteľností
(chatári), podnikatelia a právnické osoby, ktorí taktiež
tvoria komunálne a iné odpady a uvedené oznamy sú
určené aj týmto skupinám, nielen občanom. Pozn. autora)
PLASTY
Všeobecne asi každý rozozná plastový výrobok alebo
plastový obal. S plastami sa stretneme v domácnostiach,
na pracoviskách, v domácej dielni, v školách, sú súčasťou
nášho bežného životného a pracovného prostredia.
Prázdne a neznečistené obaly z plastov a poškodené
alebo vyradené a neznečistené výrobky z plastov
patria všeobecne do žltých kontajnerov. V našej obci,
v domácnostiach a v prevádzkach, ich ukladáme aj do
menších zelených nádob s objemom 110 a 240 litrov,
ktoré sú označené dvojitou samolepkou PLASTY a SKLO
(niektorým z Vás boli pridelené čierne s označením
PLASTY). Opätovne si dovoľujeme upozorniť, že do
týchto nádob patria už len PLASTY.
Pred umiestnením obalov do zberných nádob je dôležité,
aby plastové obaly boli čisté a zbavené iných materiálov.
Obaly z nesladených minerálok nie je potrebné čistiť
(vyplachovať). V plastových obaloch po sladených
minerálkach, džúsoch, mlieku, čistiacich prostriedkoch,
v kelímkoch od jogurtov, zostávajú pozostatky potravín,
chemikálií a kozmetických prípravkov. Z pohľadu nás
spotrebiteľov je dôležité, aby sme tieto pozostatky
odstránili. Pokiaľ bude každý z nás pri triedení zodpovedne
čistiť použité obaly, uľahčí prácu spracovateľom. Na
vyčistenie stačí malé množstvo vlažnej vody (záleží od
veľkosti obalu), ktoré nalejeme do obalu a pretrasením
obalu sú pozostatky odstránené. Zopakujeme to ešte raz,
čím dosiahneme čistejší obal. Po vyčistení PET obalov
(„mäkké“ PET fľaše z limonád alebo minerálnych vôd
s objemom 1,5 a 2,0 litra) je potrebné zmenšiť ich objem –
stlačením alebo na zemi zošliapnutím. Predĺžime tým
interval zvozu zberných nádob. (Stalo sa, že do nádoby
na vytriedené plasty niekto nezodpovedný uložil vedro
s nepoužitou farbou. Po vyprázdnení obsahu nádoby do
zberného auta vedro sa v ňom otvorilo, farba sa vyliala
a znehodnotila celý jeho obsah a tým aj námahu tých,

ktorí svedomito triedia odpady. Tento zvyšok farby sa
mal odovzdať pri zbere nebezpečných odpadov). Aj
po zmene zákona o odpadoch od 1. 1. 2016 za takéto
konanie zodpovedá obec, ktorá však bude musieť
zaplatiť náklady na zneškodnenie takto znehodnoteného
vytriedeného odpadu. Náklady pri viac ako 50% miere
znečistenia zbieranej zložky triedeného odpadu
zaplatí obec a obec ich bude nútená preniesť na plecia
poplatníkov. Preto záleží na každom pôvodcovi odpadov,
aby k triedeniu pristupoval zodpovedne. Triedenie nie
je jednoduchá činnosť – odpad odhodím do nejakej
nádoby a obec nech si ich odvezie. Musíme sa naučiť, že
pôvodný výrobok, ktorý je už odpadom a ak je to možné,
treba najskôr rozobrať na jednotlivé zložky, prípadne, ako
je vyššie uvedené, očistiť a až potom uložiť do správnej
nádoby (Vhodným príkladom sú niektoré mliečne dezerty
a jogurty: obsah je v plastovom obale, ktorý je vložený do
kartónového farebného obalu a uzatvorený hliníkovým
(Al) viečkom. Po spotrebovaní obsahu treba obal, cez
vyznačenú perforovanú časť, zbaviť papierového kartónu,
plastový obal a Al viečko umyť a vytriedené tri zložky
plast, papier a lepenka a kov, uložiť do vhodnej nádoby.
Ako štvrté zostane dobrý pocit, že v odpadkovom koši
nič neskončilo. Ideálny stav je kúpiť jogurt v sklenenom
obale, ktorý použijem napr. pri varení džemu) Myslíte, že
je to preháňam? Ako je to vo Vašej domácnosti? Plastový
obal z jogurtu, masla, horčice, kečupu, plastové vrecká
a tašky končia v bežnom odpadkovom koši? Alebo
v nádobe na plasty spolu aj s jeho nespotrebovaným
obsahom? Zmeňte, prosím, Vaše myslenie a rozhodnite
správne, ako s odpadom naložíte. Legálna skládka
komunálnych odpadov sa široko-ďaleko nenachádza
(tu však môže skončiť skutočne len odpad, ktorý nie
je možné vytriediť alebo sa nedá zhodnotiť), riadenú
spaľovňu odpadov nemáme a ani sme ju nechceli, preto
aspoň zodpovedne vytrieďme čo najviac zložiek z nami
vyprodukovaných odpadov a uložme ich tam, kde patria.
Plasty ako palivo v domácnostiach nie je vhodné, zničíte
si nielen kotol ale aj komín a znečisťujete ovzdušie
sebe aj okoliu najnebezpečnejšími rakovinotvornými
dioxínmi, ktoré sú výsledným produktom nadprodukcie
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Triedime odpady a plasty
vyrobených tovarov vládcom sveta, aby spríjemnil,
zjednodušil a uľahčil svoj životný a pracovný proces. Aby
nám budúce generácie nezlorečili v akom zlom stave
sme zanechali životné prostredie a aby pochybovačne
a nepochopiteľne nekrútili hlavami, že koľko cenných
surovín sme „zakopávali“ do zeme, z ktorej ich získavajú,
pretože ich milióny rokov tvoriace sa zásoby na celom
svete už dávno boli vyčerpané bezuzdnou spotrebou ľudí
z 2. polovice 20. a 1. polovice 21. storočia.
Zopakujme si:
Do žltých zberných nádob na plasty PATRIA:
Obaly z plastov: čisté PET fľaše od nápojov, vymyté
plastové obaly z čistiacich prostriedkov (napr. saponátov,
pracích gélov, aviváži), šampónov, sprchových gélov,
zmršťovacie a bublinkové obalové fólie z nového
nábytku, poškodené a vyradené nákupné plastové tašky,
mikroténové a iné plastové vrecká, obaly z cestovín,
plastové fólie z cukroviniek, obaly z toaletných
papierových výrobkov, hrubé plastové obaly z celých
balení nápojov v PET fľašiach a pod.
Plasty: poškodené neznečistené plastové domáce potreby
(vedro, miska, plastová hračka, plastový diel), jednorazový
plastový riad (pokiaľ nie je biodegradovateľný - v zemi sa
samovoľne rozkladá a stráca väčšinu svojej hmotnosti, tu
patria napr. aj plastové vrecia na odpad, ktoré sú vo vyššej
cenovej skupine a na balení je uvedená táto informácia).
Do žltých zberných nádob na plasty NEPATRÍ:
plastové obaly znečistené nebezpečnými látkami, napr.
od motorových olejov, farieb, lepidla, chemikálií, vedrá
so zvyškami omietok a farieb (zbierajú v rámci zberu
nebezpečných odpadov) linoleum, guma, molitan,
potravinami, čistiacimi prostriedkami a kozmetickými
prípravkami znečistené obaly z plastov. Samozrejme, do
žltých kontajnerov nepatri zmesový komunálny odpad,
iné vytriedené zložky.
Ďalšie plastové výrobky – doska z WC, plastový diel
z auta (automobil treba komplet odovzdať), plastový rám
z okna možno odovzdať ako objemný odpad.
Polystyrén bielej farby možno odovzdať zvlášť pri zbere

nebezpečných odpadov.
Životný cyklus plastov pokračuje ďalej tak, že sa oddelia
nečistoty a prímesi. Potom sa triedia na jednotlivé
komodity (PET fľaše podľa farieb, fólie…). Takto
vytriedené sa lisujú do balíkov a dodávajú odberateľom
na ďalšie spracovanie. Môžu sa recyklovať len na
produkt s nižšou kvalitou – plastová fľaša od malinovky
sa môže len vyčistiť, rozomlieť na malé kúsky a použiť
ako vypchávka do kresiel, alebo na výrobu plastových
držiakov na dopravné značky, snehové zábrany, lavičky
do parkov a napríklad aj na výrobu odpadkových košov.
Na výrobu 1 tony plastov sa spotrebuje až 2,5 tony
ropy. Toto množstvo ropy je možné nahradiť 1,2 tonami
zberových plastov. Pri takejto recyklácii dochádza k 97%
úspore energii oproti výrobe z ropy.

„POMÔŽME ZNÍŽIŤ NEGATÍVNE VPLYVY NA
NAŠE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, DÔKLADNE
TRIEĎME PLASTOVÉ OBALY A VYHÝBAJME SA
PLASTOVÝM VÝROBKOM “

AKO?

Tu je odpoveď:
• uprednostňujme vratné obaly,
• nekupujme a nepoužívajme výrobky z PVC,
• kupujme potraviny v sklenených, alebo
kovových obaloch,
• nezohrievajme jedlo v plastových nádobách,
• zmenšujme objem odhodených plastových
obalov jednoduchým stlačením (zašliapnuť
obal),
• používajme oblečenie, textílie z prírodných
vlákien,
• NESPAĽUJME plasty – pri spaľovaní pri
nízkych teplotách sa uvoľňujú prudko
jedovaté chemické zlúčeniny.

PLASTY (nesmú byť zmiešané so sklom ani s inými druhmi komunálneho odpadu) zber vo
štvrtok 7. apríla 2016
platí pre nádoby s objemom 110 litrov a 240 litrov z domácností a od podnikateľov a 1100 litrov

OBJEMNÝ ODPAD zber v sobotu 9. apríla 2016, je zabezpečený formou odberu od
nehnuteľností.

Zbiera sa: nábytok, koberce a podlahová krytina, šatstvo a textílie a iný objemný odpad z domácností, nie od
podnikateľov a právnických osôb

ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÍN zber v sobotu 16. apríla 2016, je
zabezpečený formou odberu na určenom zbernom mieste.

Zbiera sa: žiarivky a odpad obsahujúci ortuť, batérie a akumulátory, farby, laky, rozpúšťadlá, kyseliny, oleje, tuky
a iný nebezpečný odpad z domácností, elektroodpad - elektrospotrebiče a elektrozariadenia. Zberné miesto
obec dopredu oznámi.
pripravila: Zuzana Salátová

Zelený svet, výtvarné práce žiakov 2. B triedy
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