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Požehnanú Veľkú noc!
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Varínčan

Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
UZNESENIE č. 1/2013
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013,
konaného dňa 10.01.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Prebytočnosť nehnuteľného
majetku C-KN pozemku parc.
číslo 2205/4 – orná pôda v k.ú.
Varín o výmere 855 m2, ktorý je
vo vlastníctve Obce Varín.
2. Zámer predať C-KN pozemku
parc. číslo 2205/4 na účel vybu-

dovania obchodného centra.
3. Spôsob predaja C-KN pozemku parc. číslo 2205/4 podľa §
9 a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
priamym predajom najmenej za
cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa
osobitného predpisu.

UZNESENIE č. 3/2013
z druhého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013, konaného dňa 31.01.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Určuje komisiu na vyhodnotenie návrhov cenových ponúk
v zložení:
I.
Štefan Noga
II.
Karol Boka
III.
Karol Tichý, Mgr.
IV.
Marek Tabaček
V.
Marián Androvič, Ing.
b)Ukladá komisii vyhodnotiť cenové ponuky a predložiť stanovisko
OZ do 5.2.2013
Hlasovanie číslo 390

UZNESENIE č. 6/2013
z druhého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013, konaného dňa 31.1.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Prenájom nebytových priestorov na
adrese Námestie sv. Floriána 1002,
Varín, poschodie, kancelária č. 118,
pánovi Miroslavovi Tomašovovi,
Pltnícka 313/12, 013 03 Varín, za
cenu 12 €/m2/rok + náklady na
energie od 1.2.2013 .
Hlasovanie číslo 393

UZNESENIE č. 4/2013
z druhého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013, konaného dňa 31.01.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Berie na vedomie žiadosť Lukostreleckého klubu Varín.
Hlasovanie číslo 391
UZNESENIE č. 5/2013
z druhého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013, konaného dňa 31.1.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Prenájom nebytových priestorov
na adrese Jozefa Martinčeka 77,
Varín, prízemie, kancelária č. 4,
pani Andrei Ďuriškovej, Ul. 1. Mája
635, 013 24 Strečno, za cenu 12,-€/
m2/rok + náklady na energie a to
od 1.2.2013.
Hlasovanie číslo 392

UZNESENIE č. 2/2013
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013,

UZNESENIE č. 7/2013
z druhého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013, konaného dňa 31.1.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
1. vybudovanie samostatného napojenia elektrickej energie pre
firmu Kanis Pavol – Clean servis
2. zníženie preddavkov na energie
v nájomnej zmluve 4/98
Hlasovanie číslo 394
UZNESENIE č. 8/2013
z druhého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013, konaného dňa 31.1.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Neschvaľuje
Odpustenie nájmu firme GYNTAV
s.r.o. za obdobie od 01.01.2013 do
30.6.2013 v sume 410,20 €.
Hlasovanie číslo 396
UZNESENIE č. 9/2013
z druhého zasadnutia Obecného

konaného dňa 10.01.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Prenájom kinosály Obce Varín
na adrese Jozefa Martinčeka 131,
Varín, Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Varín v termíne od 25.1.2013
do 26.1.2013 za cenu 30 €/podujatie.
Hlasovanie číslo 387

zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013, konaného dňa 31.1.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Neschvaľuje
Odpustenie nákladov na energie za
obdobie od 6.11.2012 do 25.11.2012
pre nájomcu pani Jana Ďuríčková
Hlasovanie číslo 397
UZNESENIE č. 10/2013
z druhého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013, konaného dňa 31.1.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Využívanie nebytových priestorov
v Dome spoločenských organizácií
na adrese Hrnčiarska 175, Varín,
Klubom varínskych podnikateľov,
občianske združenie, M. R. Štefánika 481, 013 03 Varín, IČO: 42222290
od 11.2.2013, bez úhrady, podľa
harmonogramu využívania určeného správcom.
Hlasovanie číslo 398
UZNESENIE č. 11/2013
z druhého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013, konaného dňa 31.1.2013
k bodu Prenájom priestorov.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
1. Minimálne ceny za prenájom
spoločenskej sály vo viacúčelovej budove:
I. svadby obyvateľov obce Varín
a podujatia organizované združeniami pôsobiacimi v obci – 50
€/podujatie
II. svadby obyvateľov iných obcí
– 80 €/podujatie
III. jeden predvolebný míting po-

(+ za ), (- proti ), (/ zdržal sa ), (0 neprítomný )
Poslanec

Hlasovanie
384 385 386 387
Ing. Marián Androvič + + + +
Karol Boka
+ + + +
Ing. Michal Cvacho
+ + + +
Ing. Jozef Kabatier
+ + + +
Ing. Peter Málik
0 0 0 0
Štefan Noga
+ + + +
Ľudmila Porubčanská + + + +
JUDr. Peter Rybár
+ + + +
PaedDr. Emília Surovcová + + + +
Marek Tabaček
+ + + +
Mgr. Karol Tichý
+ + + +

litickej strany pôsobiacej v obci
a nezávislého kandidáta v roku
volieb – bezplatne
IV. ostatné podujatia obyvateľov
obce Varín – 10 €/ hodina
V. ostatné podujatia obyvateľov
iných obcí – 15 €/hodina
2. Minimálne ceny za prenájom
priestorov v Dome spoločenských organizácií:
I. komerčné podujatia – 10 €/
hodina
Hlasovanie číslo 399
UZNESENIE č. 12/2013
z druhého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013, konaného dňa 31.1.2013
k bodu Žiadosti občanov.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
Žiadosť pána Ondreja Šepeša o povolenie drobnej stavby.
b) Ukladá
Hľadať riešenie vzniknutého stavu
Zodpovedný: Komisia životného
prostredia a verejného poriadku
Stavebná komisia
Termín: Priebežne
Hlasovanie číslo 400
ŠTATÚT OBCE VARÍN
z druhého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013, konaného dňa 31.1.2013
k bodu Štatút Obce Varín
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Štatút Obce Varín so zmenami
oproti návrhu:
I. v §8 ods. 5 doplniť písmeno j)
s nasledujúcim znením:
j) schvaľovať delegovaných zástupcov zriaďovateľa do orgápokračovanie na str 13..
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Bože, nekonečná láska
a milosrdenstvo
Bože, nekonečná láska a milosrdenstvo,
náš Pán a Boh dobrotivý,
poslal si na svet svojho jednorodeného Syna,
aby nezahynul nikto, kto v Neho uverí.
Obetoval si svojho Syna,
ktorý hrozné muky pre našu spásu podstúpil,
aby každú stvorenú dušu
od pekla brány zachránil.
Bože, dobrotivý a milosrdný,
až tak veľmi si miloval ľudské stvorenie,
že nám dávaš stále milosť
na záchranu a obrátenie.
Len biedna ľudská duša
vo svojej pýche a spurnosti
nechce to pochopiť a nevie sa pokoriť,
že nám chce dobrotivý Pán
naše previnenia odpustiť.
Ó, akú veľkú cenu má každá ľudská duša,
ktorú Všemohúci Pán stvoril,
Duch Svätý posvätil
a Ježiš Kristus na dreve kríža
svojou predrahou krvou vykúpil.
Otče dobrotivý, odpusť naše pády a poklesky,
veď sme stále, aj keď neposlušné, Tvoje deti,
čo Ťa neustále hriechmi urážame
a Tvoje dobrotivé srdce raníme.
Bože, nekonečná láska a milosrdenstvo,
prosíme Ťa odpusť a zmiluj sa nad nami!
Viktória Novosadová

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Marianna Ovečková
Tobias Mahút
Terézia Repová
Agáta Hliníková

05.02.2013
07.02.2013
13.02.2013
17.02.2013

„Buďte šťastné, deti! Najkrajšie kvety zeme!

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:

Pazderková Elena
Chrapčíková Viktória
Bárdy Jozef
Širancová Irena
Samec Marcel
Androvičová Vincencia
Nemček Fabian
Tomová Žofia
Jankov Ivan
Cabadaj Karol
Fogadová Emília
Pažičanová Apolónia
Bielik Jozef
Mihová Mária
Bučeková Jozefa
Chrapčík Štefan
Beniač Pavol

95
85
80
80
75
75
70
70
70
70
70
98
97
89
87
86
84

Rusnáková Melánia
Novosad Vincent
Milo Imrich
Zimenová Gizela
Salát Milan
Macák Jozef
Cvachová Vlasta
Gulášiová Karolína
Bárdyová Vlasta
Černáčková Rozália
Cyprich František
Šlesárová Jozefa
Cvacho Ján
Štefanatná Helena
Gáborová Valéria
Freundenfeldová Pavlína
Bieliková Mária

84
83
83
82
81
81
78
78
76
74
73
73
72
72
72
72
71

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:
Vinš je krátkou modlitbou,
čo ďakujeme Bohu ňou,
že ste s nami, radosť máme,
úsmevov vám milión dáme..

Odišli do večnosti:
Ľubomír Kysela
Gustáv Jozefčiak
Anna Zajacová

* 25.08.1963
* 26.09.1919
* 15.04.1952

† 14.02.2013
† 19.02.2013
† 23.02.2013

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“

Mesiac knihy
Marec okrem jari prináša aj Mesiac knihy. Má už 58-ročnú tradíciu. Vieme si
ešte v tomto uponáhľanom čase nájsť chvíľu pre dobrú knižku? V domácich
knižniciach a kníhkupectvách na nás čaká veľa zaujímavých titulov.
Ak sa rozhodnete pre návštevu varínskej knižnice, otvorená je v pracovných dňoch vždy od 14-tej do 18-tej hodiny. V marci noví čitatelia neplatia
poplatok za zápisné a odpúšťajú sa im pokuty za oneskorené vrátenie
kníh.
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Nové šatne
varínskym futbalistom
V športovom areáli J. Sobolu nastala veľká zmena.
Staré šatne a sprchy, ktoré slúžili našim futbalistom bez
zmeny posledných 20 rokov, prešli celkovou premenou
a rekonštrukciou. Ako sa to podarilo?
Obec Varín vypracovala projekt a rozpočet potrebný
na prvú fázu nevyhnutnej rekonštrukcie šatní a ich zariadenia po viac ako 20-tich rokoch. Oslovila a oboznámila
so svojím zámerom spoločnosť Kia Motors Slovakia,
ktorá tento projekt pod názvom „Pomoc obci v rozvoji
športových aktivít“ odsúhlasila a poskytla účelovo viazané finančné prostriedky vo výške 3.150,-Eur. Jediná
podmienka spoločnosti Kia Motors Slovakia bola, že
obec musí prispieť na rekonštrukciu sumou minimálne
500,-Eur.
Určite uznáte, že po 20-tich rokoch intenzívneho používania bola rekonštrukcia šatní a spŕch už nevyhnutná.
V sprchách z hygienického, ale aj technického hľadiska
šlo už o havarijný stav.
Rekonštrukciou prešli šatne pre dospelých (A mužstvo) a šatňa pre dorast. Vzhľadom na to, že momentálne
máme až 5 mužstiev a len 3 šatne, bola zo starého skladu
urobená nová šatňa pre mladších žiakov. Rekonštrukcia

zahŕňala výmenu starých pôvodných drevených okien
za plastové (celkovo sa menilo až 9 okien), výmenu
zvetraných a predratých linoleových podláh za keramickú dlažbu, kompletne nové vnútorné vybavenie (nové
sedenia, vešiaky, odkladacie priestory), vyspravenie
a vymaľovanie stien a inštaláciu nového osvetlenia.
Ďalej boli kompletne zrekonštruované sprchy mužstva –
výmena dlažby, obkladov stien, nové vodovodné batérie
(10 ks), nové rozvody vody, nové osvetlenie a sprchové
hlavice (10 ks).
Preinvestované finančné prostriedky:
Kia Motors Slovakia prispela na projekt sumou

3.150,- Eur
Obec Varín prispela na materiál sumou
1.150,- Eur
p. Ján Hodoň prispel na projekt sumou 
1.700,-Eur
Obec Varín ďakuje sponzorom, ktorí prispeli na obnovu a rekonštrukciu nášho športového areálu. Naši futbalisti - vo všetkých vekových kategóriách - nech rázne
vykročia do jarných futbalových súťaží. Reprezentujú
totiž nielen seba, ale celú našu obec Varín.
Futbalisti, prajeme Vám veľa dobrých výsledkov!
Miroslav Williger
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Mladý záchranár
Milí čitatelia, pomaly sa nám otepľuje a väčšina z nás
a hlavne naše deti sme už siahli po bicykloch. Preto by
sme vám radi priblížili dôležitosť technického stavu
bicykla a bezpečnú jazdu na bicykli: Súčasná hustota
cestnej premávky je taká veľká, že bicyklovanie sa stáva
veľmi nebezpečným! Preto ak sa dá, na bicyklovanie
treba využívať cestičky pre cyklistov, bočné cesty, poľné cesty, lesné cesty, ktoré sú menej frekventované. V
zákone sa píše: „Osoba mladšia ako 10 rokov môže po
verejných komunikáciách s výnimkou lesných ciest,
poľných ciest a obytných zón jazdiť na bicykli len pod
dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá na bezpečný dohľad.“ Malé deti, ktoré sa
učia bicyklovať, by mali nosiť okrem cyklistickej prilby
aj chrániče kolien, lakťov a rukavice. Pred každou jazdou na bicykli si vždy pozorne prekontroluj technický
stav bicykla: utiahnutie matíc a skrutiek na kolesách,
stav pneumatík a ich nahustenie, stav a funkčnosť bŕzd,
funkčnosť osvetlenia, funkčnosť retiazky, či je namastená, čistotu odrazových sklíčok.
Základné zásady bezpečnej jazdy na bicykli:
1. Na bicykli jazdi pri pravom okraji vozovky, na cestičkách pre cyklistov jazdi vpravo. Pozorne sleduj premávku okolo
seba, aby si mohol včas bezpečne spomaliť alebo zastaviť ak ti bude hroziť nebezpečenstvo.
2. Počas jazdy vždy používaj cyklistickú prilbu.
3. Cyklisti jazdia jednotlivo za sebou a s dostatočným odstupom.
4. Pri zníženej viditeľnosti musíš používať osvetlenie bicykla a reflexné prvky.
5. Pri jazde musíš mať nohy na pedáloch a ruky na riadidlách. Riadidlá vždy drž pevne oboma rukami.
6. Na jednomiestnom bicykli nesmieš prevážať kamaráta.
7. Dobrý technický stav bicykla, osobitne bŕzd, je životne dôležitý.
8. Dobre zvládnutá technika jazdy a technika brzdenia si vyžadujú dlhoročný tréning.
9. Ak vychádzaš na cestu, vždy sa minimálne dvakrát sústredene pozri vľavo a vpravo, aby ťa nezrazilo auto.
10. Nepreceňuj svoje schopnosti.
11. Rýchla jazda je veľmi nebezpečná, mysli na to, že tak, ako auto nedokáže hneď zastaviť, nedokážeš to ani ty na bicykli.
12. Počas jazdy sa sústreď na dopravnú situáciu, so slúchadlami na ušiach nepočuješ dopravné prostriedky, ktoré ťa
môžu ohrozovať. Pri jazde na bicykli taktiež nikdy nejedz, nepi, netelefonuj, ale sa plne venuj riadeniu bicykla.
13. Bicykluj sa na cestách s minimálnym dopravným ruchom, využívaj cestičky pre cyklistov, vedľajšie cesty a poľné
cesty.
14. Dodržiavaj pravidlá cestnej premávky a rešpektuj pokyny polície, svetelné signály a dopravné značky. Buď ohľaduplný
k ostatným účastníkom cestnej premávky.
15. Pri zmene smeru jazdy musíš ukázať rukou kam odbočuješ. Pred odbočením doľava sa nezabudni obzrieť najskôr
dozadu, či ťa neobchádza alebo nepredbieha vozidlo a potom dopredu do vedľajšieho jazdného pruhu, či vozidlo
neprichádza z protismeru. V hustej premávke je častokrát bezpečnejšie prejsť doľava ako chodec.
16. Cez priechody pre chodcov musíš ísť popri bicykli.
Bicykel musí byť riadne vybavený a musí mať v poriadku všetky súčiastky, ktoré ti umožnia bezpečnú jazdu. Preto v cestnej premávke musí byť bicykel
vybavený:
1. Dvoma na sebe nezávislými účinnými brzdami, ktorých účinok musí byť plynule ovládateľný.
2. Vpredu svetlometom bielej farby schváleného typu.
3. Vzadu červeným svetlom svietiacim trvale alebo prerušovanie a odrazkou červenej farby.
4. Odrazovými sklami oranžovej farby na každom kolese.
5. Odrazovými sklami oranžovej farby na oboch stranách pedálov.
6. Jasne znejúcim zvončekom. Vidieť a byť videný: Pred jazdou na bicykli si vždy obleč pestré oblečenie. Šedé alebo
tmavé oblečenie nie je dobre viditeľné a vodiči ťa veľmi ľahko môžu prehliadnuť. Za zníženej viditeľnosti musíš mať
na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev (reflexnú vestu).
Nabudúce sa budeme venovať dôležitosti cyklistickej prilby, je dôležitá tak pre deti ako aj pre dospelých.

Ľubomír Sečkár a Mladý záchranár.
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Dejiny hasičského zboru
Po uvoľnení Štefana Hreusíka z funkcie veliteľa
zvolili za nového veliteľa Jána Lichnera, vedúceho Notárskeho úradu vo Varíne. Zvolil sa aj
nový výbor, zástupcom veliteľa sa stal Martin
Kapasný – učiteľ, tajomníkom Jozef Jesenský –
podnotár a pokladníkom Michal Bajo – mlynár.
Na schôdzi 27. februára 1925 bol prerokovaný
nový pracovný poriadok. Podľa poriadku sa
cvičilo dvakrát za mesiac. Cvičenia sa musel zúčastniť každý bez výnimky. Určili sa aj pokuty
za neospravedlnenú neúčasť, a to 10 Kčs za prvú neúčasť, 20 Kčs za druhú,
30 Kčs za tretiu. Za štvrtú neúčasť na cvičení bol člen vylúčený zo spolku.
Zaviedla sa nová kniha strážnych služieb. Stráže sa konali po celý rok.
Toto opatrenie sa konalo pre časté požiare či už vo Varíne, alebo v blízkom
okolí. Členovia hasičského spolku vykonávali aj kultúrno-osvetovú činnosť.
V rámci zboru vytvorili divadelný krúžok, ktorý sa už v novembri predstavil s divadelnou hrou „Bačova žena“. Príjem z tohto divadla činil 25,12 Kčs.
Na členskej schôdzi, konanej dňa 7. februára 1926, boli na návrh veliteľa prijatí za čestných členov Ferdinand Piovarči a Gašpar Piovarči, ako najstarší
svedomití a zaslúžilí požiarnici. Niektorí členovia sa na tejto schôdzi vzdali
funkcií, Jozef Rihák z funkcie gazdu postúpil na funkciu tajomníka a jeho
miesto zaujal Ferdinand Androvič, ktorý bol novoprijatí do zboru. Uvedenú
zmenu predložila návrhová komisia pozostávajúca z členov Alexander
Haluška, Ondrej Kucík, Gustáv Ďurčanský, Gašpar Smolka. Zápisnicu na
uvedenej schôdzi overili Ján Cvacho a Karol Cvacho. Na schôdzi dňa 15.
apríla 1926 sa uznieslo obnoviť činnosť hudobného krúžku. Za kapelníka
bol zvolený František Baxa a za pokladníka Štefan Androvič. Na schôdzi
15. júna 1926 bol Jozef Rihák, murársky majster poverený výstavbou
hasičského skladu za sumu 14 484,83 Kčs. Miesto sa vybralo za obecným
hostincom, v dnešnom parku. Veliteľstvo sa rozhodlo zakúpiť zborovú
zástavu a usporiadať oslavu pri príležitosti 50 ročného trvania zboru. Dali
sa zhotoviť gravírované klince a jubilejné odznaky. Slávnosť 50 ročného
trvania sa konala dňa 12. septembra 1926. Pri uvedenej príležitosti sa predviedlo slávnostné odovzdanie hasičskej zástavy. Krstnými matkami boli
pani Beňovská, pani Schwartzerová a pani Bajová. Pri uvedenej slávnosti
zastupoval Dr. Ján Bartáky okresného náčelníka Dr. Ottu Vrchovského. Za
Okresnú hasičskú jednotu v Žiline prijal pozvanie tajomník Alojz Stárek.
Na slávnosti bolo predvedené hasičské cvičenie zborov zo Závodia, Žiliny,
Tepličky, Nededze a Gbelian. Delegátmi boli zastúpené zbory z Chlmca,
Strážova, Turčianskeho Martina, Kysuckého Nového Mesta a iných obcí.
Slávnosť sa previedla po každej stránke dôstojne a bez najmenších chýb.
Finančný efekt obohatil aj hasičskú pokladnicu.
príjem za klince a zbierka 5997 Kčs príjem zo zábavy 693 Kčs spolu 6690
Kčs výdaj za zástavu a klince, odznaky 4349,52 Kčs čistý príjem činil
2340,48 Kčs
Pri tejto príležitosti bol zvolený za čestného člena zboru
Eduard Žídek, miestny učiteľ. V roku 1928 sa vymenili
niektoré funkcie, veliteľom čaty sa stal Ondrej Kucík, ktorý

vystriedal Jozefa Willigra a ten sa stal revízorom spolu s Alexandrom
Haluškom a Jozefom Varnaiom. V tomto roku sa vyvinula mimoriadna
aktivita. Usporiadali sa tri divadelné vystúpenia a dva kabaretné večierky,
tanečné zábavy. Varínski hasiči sa v tomto období zúčastnili hasičského
zjazdu v Trnave a v Prahe. Rozšírením členskej základne sa dopĺňala
aj výstroj. Zakúpili sa chýbajúce rovnošaty, opasky a čiapky.
Za výstroj sa zaplatilo 3774 Kčs. Rok 1929 bol zvlášť
významným v histórií zboru. Vyvinula sa akcia
na zakúpenie motorovej striekačky. Práve
v tomto období bol preložený na

iné pôsobisko veliteľ Ján Lichner. Notár Ján Lichner vo Varíne zanechal
kus svojej záslužnej, obetavej a krásnej práce, najspoľahlivejšie svedectvo
môžu o tom podať tí, čo jeho prácu sledovali.
pokračovanie nabudúce

Zájazd do Budapešti

Po oslavách 100. výročia Dobrovoľného hasičského zboru vo Varíne sa začali zo strany DO-KSS výhrady k práci DHZ. Výbor a jeho členovia s touto
kritikou nesúhlasili, čo malo za následok vzdanie sa výboru. Bol zvolený
nový výbor, ktorý fungoval asi 2 roky. V roku 1990 bol v tajných voľbách
zvolený výbor, ktorý pracoval dlhé roky. Pokiaľ fungovalo JRD vo Varíne,
boli možnosti, aby si organizácie v obci zarobili na svoju činnosť finančné
prostriedky. Tak urobili aj členovia DHZ a na miestnom JRD si zarobili za
zber kamenia, sena a zemiakov.
Výbor a členovia rozhodli, že za financie uskutočnia zájazd spolu s manželkami do Budapešti. Vybavil sa autobus so sprievodcom, cestovné doložky
k občianskemu preukazu a boli sme pripravení vycestovať. Ako vtedajší
predseda DHZ som poveril člena výboru, aby pri nastupovaní do autobusu
skontroloval, či všetci členovia majú cestovné doložky. Zahlásil: „Všetko
v poriadku, štartujeme.“ Cesta nám ubiehala a keď sme prišli k parkovisku
pred Šahami, aby sme si vypísali cestovné doložky, člen výboru, ktorý
kontroloval či ich všetci majú, nám ohlásil, že on doložky nemá. Takže neostávalo mu nič iné, iba sa vrátiť naspäť do Varína. Cesta nám ubehla veľmi
rýchlo, prešli sme mesto Vacov a už sme boli v Budapešti. Na trhovisku sme
urobili nákupy /hlavne naše manželky/. Sprievodca nás vyviezol nad Budapešť na vrch Geret, odkiaľ pomocou umiestnených ďalekohľadov vidieť
celú Budapešť ako na dlani. Naša cesta potom viedla do Budína, kde bol
na námestí kostol a tam sa konala svadba, ktorú si hlavne naše manželky
nedali ujsť. Poslednou zástavkou nášho zájazdu bol Vidampark. Tu sme sa
zdržali najdlhšie, nakoľko tých atrakcií tam bolo veľmi veľa. A ešte jedno
nemôžem nespomenúť a to, že tam bola veľmi lacná barack pálenka. To bol
dôvod nášho zdržania, hlavne chlapi sa odtiaľ neponáhľali. Do Varína sme
prišli hodne po polnoci. Na záver ste asi zvedaví, kde člen nášho výboru
našiel cestovné doložky. Dlho to nechcel vyzradiť, no nakoniec sa priznal,
že na cestovné doložky napísal: „Deti, poslúchajte starých rodičov, lebo
vám nič nekúpim.“
Verím, že som trošku oživil spomienku na našich členov, lebo z toho zájazdu, okrem našich manželiek, sme ostali už len dvaja členovia.
bývalý predseda DHZ Varín Fogada Štefan
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Fašiangový pochod masiek
Rok 2013 pre DHZ vo Varíne začal tradičným fašiangovým
pochodom masiek. V dňoch 9. a 10. februára masky na čele
s „turvoňom“ prechádzali ulicami obce a zabávali spoluobčanov. Takto sme spoločne zavŕšili fašiangové obdobie.
Pochovávanie basy sme tento rok z organizačných dôvodov
neusporiadali. Ako poďakovanie občanom za finančné dary,
ktorými ste hasičom prispeli, plánujeme v máji usporiadať
Majáles.
Postupne v budúcich číslach Varínčana plánujeme uverejňovať zážitky našich členov súvisiace s prácou v DHZ
Varín. Ako prvý prispel bývalý predseda zboru, pán Štefan
Fogada.
Poďakovanie: DHZ Varín touto cestou ďakuje firme Satia za
sponzorský dar.

Lukostrelci nezaháľajú
Naši lukostrelci nezaháľajú ani cez zimu.
Naši lukostrelci aj napriek zimnému času, okrem tréningov v telocvični,
absolvujú aj preteky. V januári sa uskutočnilo 5. kolo zimnej ligy 2012 – 2013
v poľskom Jaworze, kde v 9 stupňovom mraze súťažilo 80 lukostrelcov
z Poľska, Čiech a Slovenska. Medzi nimi absolvovalo tento pretek aj 16
členov varínskeho lukostreleckého klubu. Počínali si celkom dobre, vynikli
najmä Timotej Žák a Pavol Ďugel. V kategórii junior sa umiestnili na prvom
a druhom mieste. Jozef Ďugel sa presadil v kategórii mužov, kde aj napriek
štvrtému miestu porazil špičkových poľských pretekárov, ktorí patria
medzi európsku elitu. O ťažkých podmienkach svedčí aj to, že preteky
dokončili len dve tretiny štartového poľa.
6. kolo zimnej ligy sa vo februári uskutočnilo na Morave v Bystřici pod
Hostýnem. Aj tu pani zima naplno prejavila svoje schopnosti. Pretek sa konal v pol metra hlbokom snehu a v silnej fujavici. Naši chlapci nesklamali,
zabojovali a doniesli domov jedenásť medailí. Nedá sa nespomenúť našich
najmenších, ktorí aj napriek zlému počasiu pretek dokončili. Pochvala patrí
hlavne Šimonkovi Hliníkovi, Marekovi a Dankovi Pobijakovcom.
16. marca sa uskutočnilo finále zimnej ligy vo Varíne na chate Fatranka
a v jej okolí. Prihlásila sa veľká skupina pretekárov z Poľska, ale aj z Čiech
a Maďarska. Tento pretek je nielen ukončením zimnej ligy ale aj otváracím
pretekom tohtoročnej sezóny, po ktorom už bude nasledovať veľa ďalších

pretekov. Na viacerých z nich sa zúčastnia aj pretekári z Varína, ktorí robia
dobré meno našej obci.
Lukostreľba je to šport, ktorý je finančne náročný a nemá dotácie, veľmi
by nám pomohlo, ak by ste nám venovali 2% z vašich daní. Tlačivo, ktoré
je potrebné vyplniť, sa dá nájsť na našej internetovej stránke www.lukostrelci.sk, alebo na obecnom úrade. Za pomoc Vám vopred ďakujeme.
Jozef Ďugel
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Fašiangy
ZÚČASTNILI SME SA

Fašiangy 2013 sú už dávno za nami, avšak malá spomienka na dve fašiangové podujatia, ktoré pripravila Obec Varín, dúfam nezaškodí.
V sobotu 9. februára 2013 sa uskutočnil detský karneval. Od 13.30 hod.
sa kinosála postupne zapĺňala deťmi v maskách. Najmladšou účastníčkou
bola jeden a pol ročná Timejka, oblečená za pavúčika. Okrem mnohých
krásnych masiek sa karnevalu zúčastnili aj ich rodičia, súrodenci a starí
rodičia. O dobrú hudbu sa staral DJ Igor Cvacho. Pestrý program pre

deti pripravili Monika, Veronika a Anička, členky eRka, za čo im chceme
aj touto cestou vyjadriť veľké poďakovanie. Masky boli vyhodnotené vo
viacerých kategóriách, napríklad najhrôzostrašnejšia maska, najvlasatejšia
maska a iné.
Tesne pred Popolcovou stredou, v utorok 12. februára 2013, sa na fašiangovom posedení stretla približne stovka varínskych dôchodcov. Posedeli si
pri klasických fašiangových šiškách a čaji s rumom. V kultúrnom programe
vystúpili deti z Materskej školy vo Varíne pod vedením svojich pani učiteliek. Na heligónke zahral a zaspieval talentovaný Adamko Kubala.

POĎAKOVANIE
Misijný klub pri RKFÚ Varín ďakuje všetkým darcom, ktorí
prispeli do zbierky pre krízové centrá. Pre krízové centrum pre
matky s deťmi Čakanka v Považskej Bystrici bolo odoslaných
12 vriec vytriedeného ošatenia a obuvi, pre Útulok vo Svite 30
vriec.
Veľká vďaka patrí aj p. Jurajovi Staníkovi a p. Štefanovi Nogovi,
ktorí ochotne zabezpečili odvoz.
členky misijného klubu Varín

PSTRUH POTOČNÝ

Je jednou z územne najrozšírenejších rýb. Osídľuje pstruhové vody, to
znamená rieky, riečky a potoky v horách, v podhorských oblastiach a na
vysočinách s čistou, na kyslík bohatou, chladnou a rýchlejšie prúdiacou
vodou a s tvrdým, kamenistým alebo štrkovitým dnom. Vyžaduje si členité
brehy a dno s tieniacimi porastami a s dostatkom úkrytov pod brehmi,
kameňmi i úkrytov v koreňoch pobrežných potokov. Ako stanovištná
ryba sa nachádza vždy v blízkosti nejakého úkrytu, alebo aspoň krytu a
vyžaduje si vody s dostatkom potravy. S ojedinelými kusmi sa stretávame
hlboko v lipňovom pásme, ale v silnejších prúdoch aj v mrenovom pásme,
pod haťami a pri ústi pstruhových potokov. Na jar stoja pstruhy väčšinou
pod brehmi, po oteplení vody, keď je aj väčšie množstvo potravy, osídľujú vody po celej ploche a súčasne sa sťahujú do úkrytov.
Potočné pstruhy dosahujú dĺžku 500 mm a hmotnosť 1 kg, vzácne do 2 kg, jazerné do 6 kg, výnimočne aj 30 kg. Pstruh potočný je
veľmi žravý a má značne široký sortiment potravy. Žerie prakticky
všetko mäsité s čím sa vo vode stretne, pokiaľ mu sústo objemovo
vyhovuje. Medzi zložky potravy pstruha potočného patrí pestrá
škála lariev vodného hmyzu, hmyz lietajúci nad hladinou, náleto-

vý suchozemský hmyz žijúci na brehoch a pobrežných stromoch.
Od 1. septembra do 15. apríla je pstruh potočný (Salmo trutta m. fario)
chránený.
Martin Dudáš
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Osobnosti Varína
MUDr. František Bugáň, CSc., oslávi 75. narodeniny
MUDr. František Bugáň, CSc., sa
narodil 31. marca 1938 v Martine.

Býval vo Varíne od detstva až do
ukončenia štúdia, spolu s rodičmi
a tromi sestrami. Maturoval na JSŠ
v Žiline v roku 1957 s vyznamenaním. Rozhodol sa pre štúdium
medicíny na Lekárskej fakulte UK v
Bratislave. Tam ho pre nedostatok
miesta neprijali a písomne mu odporučili štúdium v Košiciach alebo
v Olomouci. V tom istom roku začal
študovať na LF UPJŠ v Košiciach.
Jeho rozhodnutie študovať medicínu ovplyvnil MUDr. Ján Kostolný,
rodinný lekár, s ktorého rodinou
mali priateľské vzťahy a strýko (brat
jeho mamy), MUDr. Michal Staník.
MUDr. Staník bol prvým lekárom
pochádzajúcim z Varína a lekársku
fakultu ukončil na Karlovej univerzite v Prahe. Štúdium, absolvoval
MUDr. Bugáň bez problémov a 23.
6. 1962 v Štátnom divadle v Košiciach bol promovaný za doktora
medicíny.
Po promócii získal pracovné
miesto vo Fakultnej nemocnici v
Košiciach, túžil sa dostať na chirurgiu, ale voľné miesto bolo na
ortopédii. Tak z odboru, o ktorom
mal najmenšie predstavy, sa stala

jeho životná láska, čo trvá doposiaľ‘.
Doktor Bugáň sa po absolvovaní
atestácií v roku 1979 stal ordinárom
pre detskú ortopédiu. V roku 1983
obhájil kandidátsku prácu a získal
vedeckú hodnosť CSc.
V rozhodovaní o predmete kandidátskej práce ho ovplyvnil doc.
MUDr. Miroslav Haluzický, CSc,
vtedajší prednosta kliniky, ktorý
sa zaoberal diagnostikou a liečbou
ochorenia Calve, Legg, Perthes,
Maydl. Predmetom kandidátskej
práce bolo krvné zásobenie hlavy
femuru u detí, intraoseálna venografia. Zároveň ukončil tri výskumné
úlohy: Chirurgická liečba vrodenej
L.c.c., Chirurgická liečba pes equinovarus a deformity nohy u detí
a Krvné zásobe- nie hlavy femuru
u detí.
Od roku 1988 bol primárom ortopedického oddelenia vo FN L.
Pasteura v Košiciach. Podieľal sa
na pregraduálnej a postgraduálnej
výchove lekárov, tiež ich prípravou
na kvalifikačnú atestáciu z ortopédie. Prednášal na Inštitúte pre
ďalšie vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov, publikoval
do časopisu (zborník) LF UPJŠ v
Košiciach. Je spoluautorom príspevkov s ortopedickou problematikou
v publikáciách profesora MUDr.
Jána Buchanca, DrSc, Vademécum
pediatra a Repetitórium pediatra.
Počas svojho aktívneho života
absolvoval množstvo stáží doma, v
Čechách a zahraničí: v Steyeri v Rakúsku, Interlakene vo Švajčiarsku,
v Kurgane , bývalom Sovietskom
zväze, v Mníchove, Barcelone, Sofii,
Starej Zagore a inde. Na Slovensku
navštívil každé ortopedické podujatie, prednášal, predsedal schôdzam

a aktívne pracoval vo výbore SOTS.
Bol členom EPOS a SICOT.
Jeho snom bolo vytvorenie detského oddelenia, ten sa aj splnil v roku
1975. Bolo to oddelenie s počtom
postelí 30. Po Bratislave-Hlbokej
to bolo druhé detské oddelenie na
Slovensku, čo sa týka významu,
odbornosti a spektra operačných
výkonov. Do chirurgickej praxe na
východe Slovenska zaviedol osteotómiu panvy u detí podľa Saltera,
nové korekčné operácie vrodených
deformít nohy u detí. Zdokonalil
konzervatívnu a operačnú liečbu
luxácie coxy congenita u detí. Bol
priekopníkom endoprotetiky kolena na východe Slovenska. Život
jubilanta MUDr. Františka Bugáňa,
CSc. bol aktívny, činorodý, pestrý a
naplnený prácou, ktorú miloval.
Kontinuitu činnosti oddelenia
prerušilo v roku 2003 ministerské
nariadenie o delimitácii a zrušení pracoviska, v súvislosti s prehodnotením stavu ortopedických
lôžok na Slovensku. Doktor Bugáň
toto pracovisko s láskou budoval
a zaslúžil sa o jeho vzrast a rozvoj.
Vychoval celý rad lekárov a sestier
(dve generácie), ktorí naňho s láskou
spomínajú. Jeho syn Ivan je úspešný
lekár-traumatológ na Klinike úrazovej chirurgie v Košiciach a dcéra
Katarína je ekonomická inžinierka. S
manželkou Martou sú v dôchodku.
Vieme o viacerých rodákoch, ktorým MUDr. František Bugáň, CSc.
veľmi pomohol, preto sa mu chceme v mene všetkých úprimne
poďakovať:
Ing. Eva Sauerová
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Škola ochrany prírody
Marec v znamení vody
•

•
•
•

Človek si od pradávna uvedomoval dôležitosť vody. Voda je
základnou podmienkou života na Zemi, je všade okolo nás,
stretávame sa s ňou po celý deň. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť. Voda je
najbežnejšia kvapalina. V mnohých smeroch voda riadi aj náš
život, určuje nám, kde môžeme žiť, kde máme siať, ovplyvňuje
počasie, rastliny, živočíchy. Nie nadarmo Leonardo da Vinci
vyslovil myšlienku, že „ vode bola daná čarovná moc byť miazgou
života na Zemi“.
Pokrýva 75% zemského povrchu. Hoci je to veľké množstvo,
nie všetka voda je pre človeka ľahko dostupná a využiteľná. Tej
je v skutočnosti menej ako 1%. Pri správnom hospodárení by
toto množstvo malo stačiť pre všetkých súčasných obyvateľov
Zeme.
22 marec je preto jedinečnou príležitosťou
všetkým pripomenúť mimoriadnu dôležitosť
vody pre zachovanie životného prostredia
a ľudskej spoločnosti. Svetový deň vody
sa oslavuje každoročne od roku 1993 vždy
22. marca. Aspoň v tento deň by sa každý
jeden z nás mal venovať konkrétnym aktivitám, ktoré nám pripomenú nenahraditeľný
význam vody.
Pár praktických rád, čo môžem urobiť ja..
•
•
•
•

Šetriť, šetriť, šetriť 
Uprednostnite sprchovanie pred kúpaním. Kúpeľ je trikrát drahší, ako šesť
minút trvajúce sprchovanie.
Umývať riad v tečúcej vode nie je hospodárne.
Dbajte na dobré tesnenie vodovodných
batérií. Kvapkajúcim kohútikom môže
za mesiac odtiecť aj viac ako 180 litrov
vody.

Veľkým plytvaním je nechávať vodu
dlhodobo tiecť bez využitia. Odporúča
sa používať na vodovodných batériách
šetriče vody (efekt sprchy, tzv. perlátory).
Ak máte záhradu, na polievanie využívajte dažďovú vodu.
Investujte do kúpy šetrného splachovacieho zariadenia.
Kupujte energeticky úsporné spotrebiče
(práčka, umývačka riadu).

Vedeli ste, že..
• priemerný Slovák spotrebuje za deň 90
-100 litrov vody
• priemerný Američan viac než 500 litrov
• obyvateľovi Mozambiku musí stačiť na
deň necelých 10 litrov
• 1,1 miliarda ľudí nemá prístup k pitnej
vode
• každý deň sú do vodných zdrojov na celom svete vypustené
2 milióny ton odpadu
• prístup k nezávadnej vode je základná ľudská potreba a tak
aj základné ľudské právo
• vodné zdroje sú na svete rozložené nerovnomerne, jej dostatok nie je pre všetkých samozrejmosťou
Škola ochrany prírody pri Správe národného parku Malá Fatra
je tiež jedna z mnohých organizácií, ktorá sa každoročne zapája do osláv Svetového dňa vody. Aj tento rok budeme vodu
„oslavovať“ spolu s varínskymi piatakmi a ďalšími školami
v regióne prostredníctvom interaktívnych environmentálnych
programov.
Mgr. Alena Badurová, Škola ochrany prírody
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Škola informuje
Imatrikulácie žiakov prvého ročníka
Dňa 8. februára 2013 sa uskutočnili imatrikulácie žiakov 1.
ročníka. Žiaci 9. ročníka odovzdali svoju symbolickú štafetu
začiatočníkom – malým prváčikom.
Udalosti sa zúčastnilo mnoho rodičov, ktorí svojou prítomnosťou prišli podporiť našich prvákov pri ich vstupe medzi
veľkých žiakov.
Imatrikulácie sa zúčastnilo 45 prváčikov, ktorí museli
prekonať symbolické prekážky pripomínajúce ich detské
časy – čarovný tunel, zázračný domček a šmýkačku. Po imat-

rikulačnom sľube žiaci pristúpili k zástupkyniam RŠ, ktoré
ich pasovali do žiackeho stavu.
Naši prváčikovia ukázali svoj talent v krátkom programe,
ktorý obohatili svojimi vystúpeniami aj naši najstarší – deviataci. Túto krásnu udalosť sme uzavreli veršami Milana Rúfusa
(Modlitba za rodičov) a obrovským potleskom.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do školy tešia, tešili
a budú tešiť.

Pietna spomienka na Jozefa Martinčeka
- veľkého národovca, rodáka z Varína
Spoločenstvo slovenského národa bolo už v úvode svojich dejín
vnútorne organizované a hodnotovo určované kresťanstvom.
Kresťanstvo vytvorilo vnútorný duchovný a sociálny tmel
slovenského národa, v jeho emancipačných snahách zohrávalo
vždy aktívnu úlohu.
Veľkým príkladom pre dobro národa slovenského doma i
vo svete bol i náš rodák, kňaz a národovec Jozef Martinček,
ktorého 73.výročie úmrtia si členovia SNS pripomenuli 13.2.
2013 pri pamätníku vo Varíne.
Jozef Martinček sa narodil 15.augusta 1855 v roľníckej rodine
Andreja a Márie, rodenej Mičianovej. Po ukončení obecnej školy
vo Varíne, známeho žilinského gymnázia, štúdiách v Jágri a
Gyogyosi sa zapísal na bohoslovie v Banskej Bystrici, kde vtedy
pôsobili znamenití slovenskí rodoľubovia a 3.júna 1879 mal
kňazské primície.
Už ako mladý praktikant často dával najavo svoju pronárodnú

slovenskú orientáciu a preto pôsobil celých trinásť rokov ako
kaplán vo viacerých farnostiach.
Vládnuca moc s nevôľou sledovala slovenskú hrdosť a kňazskú
horlivosť mladého kňaza, ktorý organizoval divadelné predstavenia, kultúrne večierky, vyučoval deti slovenčinu, písal do novín.. Maďaróni a Maďari zbadali v Martinčekovi nebezpečného
protivníka. V r.1896 ho budapeštianska porota odsúdila na tri
roky väzenia a 150 zlatých peňažnej pokuty. Vtedajšia brachiálna moc ho i po tejto kauze zastrašovala výstražnými listami,
doručili mu balík s povrazom a odkazom, aby sa obesil., chceli
ho fyzicky zlikvidovať.
Ozaj ťažko bolo niesť takýto veľký kríž aj zanietenému bojovníkovi, ako bol on. Keďže bol v písomnom styku so slovenskou
Amerikou, rozhodol sa v r.1904 do Ameriky emigrovať.
Do konca svojho požehnaného života žil iba cirkvi a svojmu
slovenskému národu. Jeho poslednou zastávkou bola osada
Syracuse pri New Yorku, kde svoju pozemskú púť ukončil 13.februára 1937 v
82.roku svojho života, ďaleko od rodnej
vlasti. Jeho túžba, aby bol pochovaný na
oslobodenom Slovensku v rodnej zemi,
nenašla naplnenia.
„Nuž spi sladko, drahý duchovný otec
náš, v ďalekej cudzine.
Oroduj u Božieho trónu za lepšie časy
nášho národa!
Pamiatka tvojho mena bude žiť dlho
medzi nami
z pokolenia na pokolenie!“
Mariana Bohačiaková, MO SNS Varín
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Zaujímavosti pre záhradkárov
Ako zúrodniť pôdu v záhradách a chovať sa ekologicky?
S pôdou sa stretávame v každodennom živote, kráčame po
nej bez toho, aby sme si uvedomovali, aké dôležité funkcie
plní pôda v našej záhradke. Pôda v záhradách je najrozšírenejším a zároveň prírodným substrátom. Bez pôdy by
nebol možný rast rastlín, nebolo by možné v súčasnej dobe
vypestovať obživu pre ľudí i zvieratá. Pôda je vzácna aj
preto, že sa vyvíja počas dlhého obdobia, niekoľko sto až
tisíce rokov.
Pôda v záhradách plní celý rad funkcií, ktoré sa podieľajú na kolobehu látok a energií, premenách látok z jednej
formy na druhú, akumulácii látok, filtrácii vody, likvidácii
choroboplodných zárodkov a pod. Dobre známa je produkčná funkcia, ktorá zabezpečuje vodu a živiny pre rast
rastlín. Teda podieľa sa na produkcii plodín.
Hospodárenie v záhradke sa dnes uberá ekologickým smerom, čo nie nič iné ako návrat k tradičnému hospodáreniu,
ktoré poznali naši starí rodičia.

Najviac nás v záhradke zaujíma produkčná funkcia pôdy.
Chceme mať čo najväčšiu úrodu a to bez hnojenia nejde.
Do pôdy musíme pravidelne dopĺňať vyčerpané živiny.
V tzv. ekozáhradke sa nepoužívajú minerálne priemyselné hnojivá, ale používa sa organické hnojenie – aplikácia
maštalného hnoja (hnoj hovädzieho dobytka, koní, oviec,
ošípaných a slepačí trus) a zelené hnojenie. V súčasnej
dobe sa preferuje používanie organických hnojív vo forme
kompostu. Používanie organických hnojív v záhradkách
má niekoľko výhod:
- dopĺňanie živín a organických látok, ktoré sa postupne
uvoľňujú do pôdy,
- nenahraditeľná zložka kolobehu látok v prírode

- nahrádzajú okolo 40 % mineralizovaných (stratených)
organických látok v pôde,
- priaznivo ovplyvňujú fyzikálne, chemické a mikrobiálne vlastnosti pôd,
- zlepšuje sa štruktúra pôdy (drobnohrudkovitá),
- vylepšuje sa zrnitostné zloženie piesočnatej a ílovitej
pôdy,
- ideálne priesakové pomery (keď je vlhko, voda sa
nedrží na povrchu pôdy, ale lepšie vsakuje),
- teplotné pomery (pôda bohatá na organické látky
zmierňuje teplotné výkyvy,
- dostatok organických látok chráni pôdu pred eróziou,
- zlepšuje sorpčné vlastnosti pôdy (lepšie zadržuje vlahu
a živiny),
- výrazne zlepšuje kvalitu života na dedinách a separovanie odpadov organického pôvodu pomáha chrániť
životné prostredie.
Používanie organických hnojív vylepšuje kvalitu a úrodnosť pôd v našich
záhradkách a dokonca môžeme znížiť
podiel odpadu vyprodukovaných
v domácnostiach. Okolo 45 % z domového odpadu tvorí organický odpad
(zvyšky, šupky z ovocia, zeleniny, tráva, konáre a pod.). Súčasná legislatíva
o odpadoch dokonca zakazuje biologický odpad zo súkromnej a verejnej
zelene a záhrad, vrátane cintorínov:
•
spaľovať
•
vyhadzovať na nelegálne (čierne) skládky,
•
ukladať do zberových nádob na
zmesový komunálny odpad a odvážať
ich na skládky odpadov.
Preto sa naučme odpady organického pôvodu triediť
a efektívne využívať na kompostovanie. Kompostovaním
znížime objem odpadov z domácností a ušetríme si nemalé
finančné prostriedky za drahé a neokologické priemyselné
hnojivá.
Kompostovaním ochránime životné prostredie a zúrodňujeme si pôdy. Skúsme si skvalitniť život.
RNDr. Michal Ďuriš PhD.
(pôdoznalec, environmentalista)

Varínčan
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Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
.. pokračovanie zo str 3
nov školskej samosprávy
II. v §7 doplniť ods. 3 s nasledujúcim znením: Obec Varín
zriaďuje: Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku
Varín
III. §7 ods. 2 písmeno e) presunúť
do §7 ods. 3 písmeno b)
IV. v §8 ods. 5 písm. c) navrhuje
v spojení „školské a predškolské zariadenia“ vynechať slovo
„predškolské“.
Hlasovanie číslo 401
UZNESENIE č. 13/2013
z druhého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013, konaného dňa 31.1.2013
k bodu Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva č. 1/2013 s nasledujúcimi zmenami:
I. v § 3 ods. 8 sa doplní slovo
novozvolený starosta preberá
vedenie..
II. v § 3 ods. 16 sa slovo „schváli“
nahradí slovom „schvaľuje“.
III. v § 3 ods. 17 sa slovo „schváli“
nahradí slovom „schvaľuje“.

UZNESENIE č. 15/2013
z tretieho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013, konaného dňa 11.2.2013
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Minimálnu cenu za predaj
C-KN pozemku p.č. 2205/4
– orná pôda v k.ú. Varín
o výmere 855 m2 , stanovenú
znalcom Ing. Ján Eliaš, Kotešová č. 635, 013 61 Kotešová,
ev. č. 910690, znaleckým posudkom č. 5/2013 na 27,12 €/
m2, čo predstavuje za 855 m2
sumu 23 187,60 €.
2. Stanovisko komisie na vyhodnotenie ponuky ustanovenej uznesením č. 3/2013.

IV. v § 4 ods. 1 sa slovo „pracovníkom“ nahradí slovom
„zamestnancom“.
V. v § 5 ods. 3 sa v texte vynechá
slovo „miesto“.
VI. v § 5 ods. 9 sa text „min. 6
dní“ nahradí textom „v lehote
rovnakej ako v ods. 4 a ods.
6.“
VII. v § 5 sa doplní ods. 10 s nasledujúcim znením: Na prerokovanie dôležitých otázok
týkajúcich sa obce (rozpočet,
plán rozvoja) obec zvolá zhromaždenie obyvateľov obce.
VIII. v § 9 ods. 4 sa prečísluje na

ods. 3 a začiatok vety upraví
nasledovne: „Pred otvorením
diskusie si OZ vypočuje odborné stanovisko “
IX. v § 9 ods. 3 sa prečísluje na
ods. 4 a znenie sa upraví
nasledovne: „Po vystúpení
predkladateľa a poradných
orgánov predsedajúci otvorí
diskusiu k prerokovávanému
materiálu.“
X. v 10 ods. 4 sa slovo „poslanec“ nahradí slovom „diskutujúci“.
Hlasovanie číslo 403

UZNESENIE č. 14/2013
z druhého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013, konaného dňa 31.1.2013
k bodu Plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2013
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce na 1.
polrok 2013
Hlasovanie číslo 404

Hlasovanie poslancov na druhom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013 konanom dňa 31.01.2013
Vysvetlivky: ( + za ), ( - proti ), (/ zdržal sa ), (0 neprítomný )
Poslanec
Ing. Marián Androvič
Karol Boka
Ing. Michal Cvacho
Ing. Jozef Kabatier
Ing. Peter Málik
Štefan Noga
Ľudmila Porubčanská
JUDr. Peter Rybár
PaedDr. Emília Surovcová
Marek Tabaček
Mgr. Karol Tichý

Hlasovanie
388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404
+ + + + + + +
+ +
/
+ + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + +
+ +
+ + + + + + +
+ + + + + +
+ +
+ + + + + + +
+ + + + + +
+ +
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+ + + + + + +
+ + + + + +
+ +
0
0
0 + + + +
/
/
+ + + + + + + +
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+ + + + + + +
+ + + + + +
/
+
+ + + + + + +
+ + + + + +
+ +
+ + + + + + +
+ + + + + +
+ +

b) Schvaľuje
1. Predaj C-KN pozemku p.č.
2205/4 – orná pôda v k.ú.
Varín o výmere 855 m2 za
účelom vybudovania obchodného centra podľa §
9a ods. 1 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, priamym predajom
najmenej za cenu vo výške
všeobecnej hodnoty majetku,
stanovenej podľa osobitného
predpisu spoločnosti Optima
consulting s.r.o., Karpatská
9A/8402, 010 08 Žilina, za
cenu 35 €/m2.
Hlasovanie číslo 407

Hlasovanie poslancov na treťom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
vo Varíne v roku 2013 konanom dňa 11.02.2013
Vysvetlivky: ( + za ), ( - proti ), (/ zdržal sa ), (0 neprítomný )
Poslanec
Ing. Marián Androvič
Karol Boka
Ing. Michal Cvacho
Ing. Jozef Kabatier
Ing. Peter Málik
Štefan Noga
Ľudmila Porubčanská
JUDr. Peter Rybár
PaedDr. Emília Surovcová
Marek Tabaček
Mgr. Karol Tichý

Hlasovanie
405 406
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

407
/
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Komentár k hlasovaniam:
405 Hlasovanie za schválenie programu zasadnutia OZ.
406 Hlasovanie za schválenie overovateľov zápisnice zo zasadnutia
OZ Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik a návrhovú komisiu Ing.
Marián Androvič a PaedDr. Emília Surovcová.
407 Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 15/2013.
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Športové kluby
Stolný tenis

Od 50 % do 0% odohraných zápasov

Tabuľka po základnej časti

Tabuľka súťaže po 15. kole - Základná časť

Mužstvo

U V R P K

Sety Zápasy Body VU VS VZ VB

1 Rosina B

15 14 1

0

0 695:251 218:52 44

2 Kotešová A

15 14 0

1

0 677:279 204:66 43

3 Rajec B

15 13 1

1

0 660:320 198:72 42

4 Strečno C

15 11 0

3

1 519:445 152:118 36

5 Nededza B

15 10 0

5

0 552:435 154:116 35

6 STO Jasenové A

15 9

1

5

0 562:425 159:111 34

7 Terchová A

15 9

0

6

0 579:342 173:97 33

8 Divina - Lúky B

15 8

1

6

0 537:451 151:119 32

9 Višňové D

15 8

0

7

0 528:468 146:124 31

10 Klače A

15 7

0

8

0 484:508 130:140 29

11 Maršová-Rašov A

15 4

1 10 0 441:551 115:155 24

12 Jablonové A

15 3

2 10 0 387:577 100:170 23

13 Belá A

15 3

1 11 0 342:599 87:183 22

14 Žilina PaP A

15 2

0 13 0 341:601 86:184 19

15 Divina - Lúky C

15 1

0 14 0 184:723 39:231 17

16 TJ Fatran Varín A

15 0

0 15 0 194:707 48:222 15

Tabuľka súťaže po 19. kole - Skupina 9 - 16 miesto
Mužstvo

U V R P K

Sety Zápasy Body VU VS VZ VB

1 Višňové D

19 11 1

7

0 649:555 195:147 42

2 Klače A

19 10 1

8

0 650:605 180:162 40

3 Maršová-Rašov A

19 6

3 10 0 599:676 160:182 34

4 Jablonové A

19 5

2 12 0 530:692 141:201 31

5 Belá A

19 5

1 13 0 468:736 122:220 30

6 Žilina PaP A

19 3

0 16 0 436:756 111:231 25

7 Divina - Lúky C

19 2

0 17 0 259:842 58:284 23

8 TJ Fatran Varín A

19 0

0 19 0 299:861 72:270 19

Zápas

Zápasy

Výhry

Prehry

1 Tavač Karol

Žilina PaP A

3

9

9

0

27 : 1

100.00%

2 Lopušan Róbert

TJ Fatran Varín A

4

16

14

2

45 : 13

87.50%

3 Gelatík Jozef

Klače A

2

8

7

1

23 : 7

87.50%

30 Maťko Peter

TJ Fatran Varín A

3

11

2

9

11 : 29

18.18%

32 Košút Peter

TJ Fatran Varín A

4

16

2

14

18 : 43

12.50%

34 Lopušan Ferdinand TJ Fatran Varín A

4

16

2

14

12 : 42

12.50%

Mužstvo

TJ Fatran Varín A

1

4

2

2

7:6

50.00%

8 Kubov Vladimír

TJ Fatran Varín A

1

1

0

1

0:3

0.00%

Naše stolnotenisové mužstvo sa po základnej časti zaradilo do skupiny o
9. – 16. umiestenie. V tejto skupine sme chceli zabojovať, ale nevyšlo to.
Po zranení Petra Bohačiaka sa naše nádeje rozplynuli. Každý zápas sme
bojovali, ale chýbali nám skúsenosti. V budúcom ročníku chceme prihlásiť
aj žiakov, dúfam, že sa nám to podarí. Kto má záujem o stolný tenis, nech
sa príde pozrieť každý utorok a štvrtok o 17:00 hod. do Disko – klubu Terra
Varna na ihrisku. Radi privítame každého.
Ján Hodoň

Varínsky futbal ožíva

Po zimnej prestávke sa naši futbalisti opäť stretli na ihrisku, kde
sa zahájila zimná príprava. Tréneri prezentovali rozvrh zimnej
prípravy, ktorú absolvovali na ihrisku v Strážove, vo Varíne na
ihrisku aj v telocvični.
Odohralo sa množstvo prípravných zápasov. Dúfam, že naši fanúšikovia budú spokojní a nájdu si znova cestu na ihrisko, kde ich
veľmi radi privítame skvelým výkonom. Začíname 24.03. v nedeľu
predzápasom dorastu o 12:30 hod. s Lietavskou Svinnou a o 15:00
hod. zápasom mužov s Horným Hričovom.
J.H.

Úspešnosť jednotlivcov po 19. kole - Skupina 9 - 16 miesto
Od 100 % do 50 % odohraných zápasov
Hráč

5 Bohačiak Peter

Sety Úspešnosť

Varínčan
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Oznamy - inzercia
Urbárska obec pozemkové
spoločenstvo Varín
ponúka na prenájom
areál pílnice
v lokalite Varín Koňhora.

Bližšie informácie na t. č.

0915 808 267, 041/5692321
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Výherca z Varínčana č. 12-1/2013:
Ing. František Toma, Jána Bottu 470, Varín
Pomôcky:
Sarasate, ET, Český tenorista Pestovateľ repy Odborník v
etike
David, Dan,
Dam, Sorel

Kronika

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30€

Anglický maliar

Revízor vo vlaku:
„Pani a platili ste za toho psa?“

Dácky stupeň

(odpoveď je v tajničke krížovky)

Predložka

4. časť
tajničky

Vyhynutý
kočovník

Skratka pre
limitu

Podmienková
spojka

Ozn. lietadiel
Etiópie
Druh kyslého
mlieka
Vychovávateľka
Kričal

On po nemecky

Fúkal

Skratka pre
anno Domini

Neroztápaj
Epocha triasu

Gén, idant

Mal povinnosť

Krídlo (odb.)

Ponáral
Dánsky fyziológ

Saním načerpal

Prejav lásky

Rímskych 1001

Pichal

Fran. spis. 17.
storočia

Plúž

Tovar (hovor.)

Bulharský
básnik
Francúzky
skladateľ

Citoslovce
dôvtipu
Zakaľoval
Terénny beh

Plakala (bás.)

Vlastnil
Prehra v šachu

Omladil

Liečivá bylina
Francúzka
šansoniérka

Zajakával sa
(hovor.)

Deň v týždni
Divadelná hra

Horská kaukazská osada

Zliatina kremeňa,
železa a hliníka

Ovanul

Chytať

Roľa

Žltokvetá bylina

Poľovačka

Ohrada z prútia

Hora

Japonská miera

Práca (lek.)

MPZ áut Litvy

Ruský lekár

Číslovka

Predmet
úschovy
Staroegyptský
boh slnka

Tibetské zviera
Tiež
Osobné
zámeno

Španielsky
husľový
virtuóz
Mužské meno

3. časť
tajničky

Butylakohol

Nočný podnik

Vajce, po
nemecky

Inak (z lat.)

Mesto v Maroku

Holandský
maliar

♣

2. časť
tajničky

Repný odpad

Planografický
papier

♣

Zostal

Ťarcha, záťaž

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. apríla 2013
na adresu O becného úradu Varín.

Autor:
Jozef Blaho

1. časť
Nórsky básnik Európsky pohár tajničky

Úloha herca

Sekal

Inakšie
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