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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
Hlasovanie poslancov na štvrtom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Varíne
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
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Štvrté zasadnutie Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2013
zo štvrtého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013, konaného dňa 28.2.2013
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 2/2013.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Vydanie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín číslo 2/2013 o výške mesačného
príspevku zákonného zástupcu
na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v materskej
škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu
na čiastočnú úhradu výdavkov
na činnosti školského klubu
detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu
na čiastočnú úhradu výdavkov
a podmienky úhrady v školskej
jedálni, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu výdavkov na
činnosti centra voľného času
s nasledovnými zmenami:
I. Vyhovenie pripomienkam č. 1,
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
II.Prečíslovať §5 ods.1, písmeno a)
odsek 2. na písmeno b) a zmeniť
jeho znenie nasledovne:
1. Ak obec, v ktorej ma člen krúžku
CVČ trvalý pobyt, neprispieva na
mzdy a prevádzku CVČ 8,5 €/
mesiac/osoba
Tento príspevok bude znížený
členom centra voľného času, ktorí
odovzdali vzdelávací poukaz.
Ak obec, v ktorej ma člen krúž-
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ku CVČ trvalý pobyt neprispieva
plnou sumou rozdiel hradí člen
krúžku.
III. Vypustiť §2ods. 7
Hlasovanie číslo 410
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 3/2013
zo štvrtého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013, konaného dňa 28.2.2013
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 3/2013.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Vydanie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín číslo
2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia so sídlom na území
obce na kalendárny rok 2013.
Hlasovanie číslo 411
UZNESENIE č. 16/2013
zo štvrtého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013, konaného dňa 28.2.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Zámer predaja pozemku C-KN
parcela č. 938/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18
m2 a pozemku C-KN parcela č.
938/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m 2 podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona
138/1991 Z.z. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
ako prípad hodný osobitného
zreteľa pre žiadateľa Miloslava

Komentár k hlasovaniam:
408 Hlasovanie za schválenie programu OZ.
409 Hlasovanie za schválenie overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ Štefan Noga,
PaedDr. Emília Surovcová a návrhovú komisiu Ing. Patrik Miho, Karol Boka.
410 Hlasovanie za schválenie VZN č. 2/2013.
411 Hlasovanie za schválenie VZN č. 3/2013.
412 Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 16/2013.
413 Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 17/2013.
414 Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 18/2013.
415 Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 19/2013
416 Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 20/2013

Verčíka a manželku Helenu
Verčíkovú, trvale bytom Varín,
Fatranská 709/43 za cenu 14 €/
m2 z dôvodu, že pozemky sú obcou nevyužívané, nachádzajú sa
medzi pozemkom žiadateľa, na
ktorom má postavený rodinný
dom a miestnou komunikáciou
a slúži mu ako prístupová cesta
k nehnuteľnosti.
Hlasovanie číslo 412
UZNESENIE č. 17/2013
zo štvrtého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013, konaného dňa 28.2.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Využívanie nebytových priestorov v Dome spoločenských organizácií na adrese Hrnčiarska
175, Varín, Slovenskému zväzu
chovateľov poštových holubov,
Základná organizácia Varín, bez
úhrady, podľa harmonogramu
využívania určeného správcom.
Hlasovanie číslo 413
UZNESENIE č. 18/2013
zo štvrtého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013, konaného dňa 28.2.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Zapožičanie chaty Fatranka č.
1119, Varín žiadateľovi Lukostreleckému klubu Varín, Juraja
Jánošíka 881, Varín, na konanie medzinárodných lukostreleckých pretekov 3D Jozefský

závod v termíne 16.3.2013 za
sumu, ktorá bude zahŕňať náklady na spotrebované energie.
Hlasovanie číslo 414
UZNESENIE č. 19/2013
zo štvrtého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013, konaného dňa 28.2.2013
k bodu Správa ATC Varín.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Ukladá
1. Vypracovať návrh dodatku č. 4
k zmluve č. NZ001/1992 medzi
spoločnosťou Selinan, s.r.o. a
Obcou Varín, ktorým sa predĺži
prenechanie priestorov ATC
do užívania do 15.10.2025, kde
budú zahrnuté navrhované investície vo výške 62 000,- €,
ktoré preinvestuje nájomca do
31.12.2017.
2. Zahrnúť do dodatku zmenu
výšky nájmu o ročnú mieru
inflácie, meraná indexom spotrebiteľských cien od roku 2002.
Hlasovanie číslo 415
UZNESENIE č. 20/2013
zo štvrtého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku
2013, konaného dňa 28.2.2013
k bodu Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Správu o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky Obce Varín
za rok 2012
Hlasovanie číslo 416

pokračovanie na str 12..
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Lúče tak krehké
a predsa tak hrejivé,
úsmevy tváre
a teplo tak priliehavé,
čaro týchto dní
zaliate svetlom
a spevom vtákov,
od ráno do večera
prebúdza sa svet
a i naša duša.
Sviežejší nádych
a výdych tak ladný,
veselosť v očiach
a v tvárach tak silné,
blaho jari
zobúdza kráľovstvo,
kde zima stratila silu
a človek otvoril srdce
pre všetku lásku
týchto dní...
K.F.T

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Dávid Blaško
Eliška Kyselová
Lukáš Kubík
Jasmína Rendeková

01.03.2013
04.03.2013
06.03.2013
20.03.2013

„Buďte šťastné, deti! Najkrajšie kvety zeme!

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:
Angela Skorčíková
Vincencia Zatraková
Mária Kováčová
Mária Chabadová
Elena Pavlíčková
Vojtech Mestický
Mária Schmidtová
Klementína Rizmanová
Mária Piovarčiová
Emil Akantis
Helena Barietová
Júlia Hajasová
Jolana Piovarčiová
Hermína Akantisová
František Pavlíček
Filoména Verčíková
Anna Kapasná
Anna Salátová
Žofia Šepešová
Viktor Švec
Karol Chovan
Margita Cyprichová
František Badura
Marián Trizuliak

90
80
75
75
75
70
89
88
86
84
83
83
82
82
81
78
76
76
76
73
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:
František Haluška
Blažej Valík
Viktor Demko
Apolónia Kováčová

* 06.07.1927
* 23.01.1939
* 10.07.1941
* 08.07.1926

† 05.03.2013
† 09.03.2013
† 26.03.2013
† 29.03.2013

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Dejiny hasičského zboru
Vo funkcii veliteľa ho vystriedal Martin
Kapasný, miestny učiteľ, ktorého členská
schôdza dňa 20 mája 1929 jednohlasne
zvolila do tejto funkcie. Spolok v tom čase
pozostával zo 44 členov. Námestníkom
veliteľa sa stal Jozef Tomek, notár. Ostatní
členovia výboru ostali nezmenení. Na
zasadnutí bol prítomný zástupca Zemskej
Hasičskej Jednoty brat Pikulek, ktorý odovzdal Jánovi Lichnerovi čestné vyznamenanie a diplom. Najvýhodnejšia ponuka na zakúpenie motorovej striekačky prišla od firmy
Hrček – Neugebauer z Kráľovho poľa. Striekačka sa objednala,
ale pri skúške neobstála a firma svoj stroj zobrala a musela dodať
nový, ktorý zodpovedal výkonnostným požiadavkám. Varínsky
Urbár prispel na túto striekačku sumou 10 000 Kčs. Zvyšný obnos
sa uhradil vymeraním hasičskej dávky tak, že zbor splácal firme po
5000 Kčs mesačne plus úrok 8%. V mesiaci september zbor úspešne lokalizoval a zneškodnil požiar s touto striekačkou v miestnej
píle OFA. Na mimoriadnej výborovej schôdzi konanej dňa 12.
apríla 1931 po odstúpení námestníka veliteľa Eduarda Tomeka
a tajomníka Jozefa Ryháka boli do funkcií zvolení Michal Sobola
za námestníka veliteľa a Jozef Várnai za tajomníka. Dňa 2. augusta
1931 bolo prevedené vo Varíne okrskové cvičenie požiarnych zborov. Treba pripomenúť, že v júni tohto roku na jednej z členských
schôdzí, sa dal do účinkovania hudobný krúžok. Dňa 9. augusta
1931 sa zúčastnil zbor veľkého požiaru v Nezbudskej Lúčke. Zhorelo 18 obytných domov a niekoľko hospodárskych budov. Tento
požiar pomáhali lokalizovať aj vojaci 259. delostreleckého pluku
zo Žiliny, ktorí v tom čase pochodovali po ceste. Počas vedenia
Martina Kapasného sa všetky práce usmerňovali ročným vopred
vypracovaním plánom a ten sa musel do dôsledkov plniť. V tom-

to období varínsky hasiči neboli vo finančnej tiesni, lebo obecná
vyberaná dávka (domové) postačovali kryť bežné výdavky. 15.
februára 1933 vznikol požiar v maštali Gustáva Gábora a zhoreli aj
susedné hospodárske budovy, ktorých majiteľmi boli Imrich Gábor
a Šimúm Cvacho. V tomto roku na návrh veliteľa bolo zriadené
hasičské kolo v Stromkoch (v Bôroch), kde sa uskutočnila aj prvá
letná zábava. V decembri 1933 sa uskutočnil vo Varíne samaritánsky
kurz, usporiadaný Okresnou Hasičskou Jednotou v Žiline. Kurz
navštevovali zástupcovia všetkých okolitých zborov. V tomto roku
stagnoval hudobný krúžok, ale v januári 1934 sa znova uviedol do
prevádzky. Kapelníkom sa stal Jozef Repkovský zo Žiliny a krúžok
doplnil o novoprijatých členov. Vo výbore nastala zmena, keď
pokladníka Baju vystriedal Alexander Haluška. 13. novembra náš
zbor zasahoval pri požiari v Dolnej Tižine. 22 júna 1935 zomrel
dlhoročný a zaslúžilý veliteľ zboru brat Štefan Hreusík a varínski
ako aj okolití hasiči mu pripravili pekný pohreb so všetkými poctami. V tomto roku spolok dostal z hasičského fondu 15 000 Kčs.
23. júna 1935 sa celý zbor zúčastnil jubilejných slávností v Žiline, na
ktorých bol Martin Kapasný vyznamenaný záslužným krížom. V
roku 1937 sa zmenil výbor. Podľa nových stanov sa veliteľ Martin
Kapasný stal predsedom, veliteľstvo prevzal Michal Sobola a jeho
námestníkom sa stal Ondrej Kucík, pokladníkom Gustáv Ďurčanský. Bolo prijatých 7 nových členov. Československé hasičstvo malo
svoj zraz v Bratislave v roku 1937 a varínsky zbor tu bol zastúpený
Martinom Kapasným, Michalom Sobolom, Ondrejom Kucíkom,
Antonom Kačjakom, Ferdinandom Blahom. 31. marca 1940 prevzal
hudobný krúžok nástroje od varínskej roľníckej organizácie, ktorej
hudobný krúžok sa rozpadol. 23. februára 1941 vstúpili do zboru
Imrich Mičjan, Alexander Matuška, Michal Hrivo, Michal Cvacho
Gančík. V tomto roku cvičil zbor spoločne CPO.

Zo spomienok
Hasičského zboru
Ako sme začínali
Po Nežnej revolúcii v roku 1990 sa predsedovia Hasičských zborov
Varín, Krasňany, Gbeľany a Nededza, ktorí v tom období patrili
do Varínskej farnosti, zišli na farskom úrade, kde pôsobil p. farár
Jozef Šuráb, aby obnovili cirkevné tradície, ktoré boli za totalitného
režimu zakázané.
Chceli obnoviť tradíciu stráže pri Božom hrobe.
Ako predsedovia Hasičských zborov sme sa dohodli, že budeme
pokračovať tam, kde museli skončiť naši bratia hasiči.
Bolo dohodnuté, že v prvý deň budú strážiť pri hrobe hasiči z Varína (ako domáci), druhý deň Krasňany a postupne sa pridajú Gbeľany a Nededza, pričom každý z Hasičského zboru vyšle k hrobu
čo najviac svojich členov.
Všetko bolo v poriadku, až dokiaľ mi nezavolal pán farár a oznámil
mi, že nemáme baldachýn. Ten zožrali myši počas rokov kedy bol
odložený. Po obvolaní celého okresu nám nakoniec pomohli hasiči
z Terchovej, ktorý nám požičali ten svoj. Hodinu po našej oslave
sme ho však museli vrátiť späť.

Záverom len toľko:
Nedá sa zabudnúť na to, že na prvé vzkriesenie po Nežnej revolúcii
sa zúčastnilo okolo 80 členov Hasičských zborov a že na oslave
zmŕtvychvstania – procesie tento požičaný baldachýn niesli starostovia obcí Varín, Gbeľany, Krasňany a Nededze.
Na ďalší rok sme dostali nový baldachýn, ktorý zakúpilo Urbárske
spoločenstvo Varín. Patrí im za to veľká vďaka.
A ešte na koniec:
Tieto spomienky uverejňujeme hlavne pre našich mladších spoluobčanov. Starší si na to určite pamätajú.
Pokračovanie nabudúce

Fogada Štefan
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Mladý záchranár
Požiare v prírode vznikajú najmä nedbanlivosťou pri zakladaní ohňa, zlým uhasením ohniska
pred odchodom, úmyselným vypaľovaním
trávnatých porastov, odhadzovaním ohorkov cigariet, detskou hrou so zápalkami a taktiež úmyselným podpaľačstvom. V jarných mesiacoch je
najväčším nebezpečenstvom vypaľovanie suchej
trávy. Málokto si uvedomuje, že všetky uvedené
aktivity aj priamo ohrozujú ľudské životy!
Vypaľovaním suchých porastov ľudia porušujú
zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej
len zákon o ochrane pred požiarmi) Vypaľovanie trávy je pod hrozbou vysokých sankcií prísne
zakázané! Fyzickej osobe hrozí porušením tohto
zákazu pokuta až do výšky 331 € a právnickej
osobe až do výšky 16.596 €.
Pozor! Vypaľovanie trávy je zakázané.
Požiar, podľa zákona o ochrane pred požiarmi,
je každé nežiadúce horenie, pri ktorom vznikajú
škody na majetku, životnom prostredí, pri ktorom je usmrtená alebo zranená fyzická osoba,
alebo je uhynuté zviera.
Tragédie pri vypaľovaní trávy
• V obci Brezov, v okrese Bardejov, pri vypaľovaní trávnatého porastu starší muž utrpel
popáleniny 2. a 3.stupňa v oblasti brucha a
hrudníka.
• Pri vypaľovaní suchej trávy v Brezne, časť
Podkoreňová, zhorela staršia žena.
• 25 ročná žena z Liptovského Mikuláša pri
vypaľovaní suchej trávy utrpela popáleniny
1. a 2. stupňa na štvrtine povrchu svojho
tela.
• Vypaľovanie trávy spôsobilo reťazovú
haváriu šiestich áut. Haváriu zapríčinil
dym z vypaľovanej trávy na neďalekej
lúke. Zafúkal vietor a na ceste sa v okamihu
objavil hustý dym anebolo vidieť ani na dva
metre.
• Pri vypaľovaní suchej trávy a slamy zomrel
86-ročný muž z obce Milhostov, okres Trebišov.
• Pri hasení požiaru, ktorý vznikol v dôsledku vypaľovania suchej trávy v prešovskej
lokalite Sekčov, hasiči našli obhorené telo 30
ročného bezdomovca, ktorý v čase požiaru
v tráve spal.Muža s vážnymi popáleninami
previezli do prešovskej nemocnice, kde boj
o život prehral.
(zdroj:www.tasr.sk)
Veľa ľudí si stále myslí, že po vypálení starej
a suchej trávy bude nová tráva lepšie rásť. A
práve z tohto dôvodu sa vo veľkom rozsahu
každoročne opakuje jarné vypaľovanie trávnatých porastov. Pravda je však úplne iná. Musíme si uvedomiť základné skutočnosti, ktoré sa
dejú počas horenia trávnatého porastu.
Pri vypaľovaní suchej trávy si myslíme, že zhorí
len suchá tráva. To je omyl. Jarné vypaľovanie

trávy postihuje nielen pôdne mikroorganizmy,
ale aj mäkkýše, motýle, obojživelníky, plazy a
vtáctvo hniezdiace na zemi a v krovitých porastoch. Mnohé tieto druhy sú súčasťou biologickej
ochrany ekosystémov a narušením rovnováhy
vypaľovaním dochádza k premnoženiu škodcov
v poľnohospodárskych kultúrach, v lúčnych a
lesných ekosystémoch. Ekosystém zeme je veľmi
citlivý a každé vypaľovanie trávy negatívnym
spôsobom ovplyvňuje tento životne dôležitý
prírodný systém. Našou snahou je docieliť, aby
každý z nás pristupoval k životnému prostrediu
maximálne zodpovedne.
Čo dokáže oheň?
Pri horení starej trávy (zotrvaní požiaru na
mieste) vzniká teplota okolo 600 až 800 ºC s niekoľkými vplyvmi:
•
•
•
•

pôsobením priameho ohňa je zničených
100% všetkých vývojových štádií hmyzu do
výšky 100 cm nad povrchom pôdy,
dochádza k redukcii počtu jedincov o 70 – 80
% mimo ohniska požiaru,
k zničeniu 50 – 70 % jedincov vplyvom zvýšenej teploty a dymových splodín vo výške
1 až 3 m nad povrchom,
k zániku 10 % jedincov do hĺbky 2 – 3 cm
pod povrchom pôdy.
(zdroj: Záruba, 1993)

Negatíva vypaľovania suchej trávy
• poškodením nových výhonkov požiarom
dochádza k nadmernému čerpaniu zásobných látok a k oslabovaniu trávnych
porastov,
• znižuje sa početnosť vzácnych a hodnotných
rastlinných druhov,
• znižuje sa pokrytie porastom, zvyšuje sa
erózia,
• poškodené spoločenstvá požiarom sú také
citlivé, že sa už nikdy nevyvinú do pôvodnej
formy, a tak sú škody častokrát nezvratné,
• dochádza k podpore odolných, ľahko a vo
veľkých množstvách sa rozmnožujúcich
druhov hmyzu, ktoré zväčša škodia nielen v
postihnutom ekosystéme, ale aj v okolitých
ekosystémoch polí a intenzívnych pasienkov,
• narušená je biologická
rovnováha prírodného
prostredia, nakoľko
pôdne mikroorganizmy sú dôležitým článkom v kolobehu látok
a energie,
• ohrozené sú aj mäkkýše a blanokrídlovce:
hynú čmeliaky, osy,
mravce,
• oheň nielen ničí všetky
vývojové štádiá motý-

•
•
•

ľov, ale aj samotné podmienky ich biotopu,
ohrozené sú obojživelníky a plazy,
vypaľovanie trávy likviduje hniezda mnohých druhov vtáctva,
ohrozené sú drobné cicavce a ďalšie živočíchy.
(zdroj: www.enviromagazin.sk)

Treba dodržiavať nasledovné nariadenia vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi:
• je zakázané fajčiť alebo používať otvorený
plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• je zakázané vypaľovať porasty bylín, kríkov
a stromov,
• je zakázané zakladať oheň v priestoroch
alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho
rozšíreniu.
Ak už došlo k požiaru, každý je povinný:
• vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu
ohrozených osôb,
• uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať
nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho
šírenia.
• bez zbytočného odkladu ohlásiť na určenom
mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho
uhasenie,
• na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej
jednotky alebo obce poskytnúť hasičskej
jednotke osobnú pomoc.
Ak dieťa spozoruje požiar, základnou zásadou
je rýchlo utekať preč z ohrozeného miesta alebo oblasti a kričať HORÍ - HORÍ – HORÍ! Ak sú
viaceré deti spolu, pred požiarom vždy unikajú
spoločne: súrodenci, kamaráti. Súčasne dieťa
okamžite o tom informuje najbližšiu dospelú
osobu, ktorá zabezpečí uhasenie požiaru, alebo
zabezpečí pomoc privolaním hasičov. Malé dieťa nesmie hasiť požiar, nakoľko nevie správne
vyhodnotiť jeho riziká, ako napríklad jedovaté
splodiny horenia, rýchlosť a smer šírenia. Ak
dieťa nemôže o požiari informovať dospelú
osobu, ohlasuje vznik požiaru na tiesňovej linke112.
Ľubomír Sačkár a Mladý záchranár
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Jaskyniarsky klub Varín

Speleonovinky
Dňa 13. apríla sa vo Svite konalo každoročné stretnutie
slovenských jaskyniarov s názvom Speleomíting. Jaskyniari na ňom prezentovali svoje výsledky pri prieskume
krasových lokalít na Slovensku a zahraničí. Z domácich
lokalít spomeniem jaskyňu vo Vysokých Tatrách Mesačný tieň, ktorá presiahla dĺžku 30 km. Za zmienku
stojí aj nová dĺžka Demänovského jaskynného systému,
ktorý už meria 36 km. Významné objavy sa uskutočnili
aj v Prosieckej doline a Strážovských vrchoch. V zahraničí to boli expedície do Macedónska, Sardínie, Kene,
Venezuely a ďalších krasových oblastí vo svete. V rámci
týchto expedícií bolo preskúmaných aj niekoľko 600 až
1000 m hlbokých jaskynných vertikál. Náš klub sa pre-

zentoval video príspevkom z krasovej oblasti Stratenca.
V rámci panelovej dokumentácie sme predstavili svoju
činnosť v sekcii fotografická prezentácia. Celkovo bolo
premietnutých 16 video príspevkov a zostavených 9
panelových dokumentácií. Podujatia sa zúčastnil aj známy filmár horských filmov Pavol Barabáš. Na podujatí
predstavil svoje dva nové filmy s jaskyniarskou tematikou. Nechýbal ani známy jaskyniar Braňo Šmída, jeden
z objaviteľov jaskyne Mesačný tieň a najväčších kvarcitových jaskýň na svete vo Venezuele. Toto podujatie
potvrdilo, že speleológia na Slovensku sa radí k svetovej
špičke. Speleomítingu sa zúčastnilo asi 200 jaskyniarov
zo Slovenska a zahraničia.
Pavol Cvacho

Varínčan
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Zaujímavosti pre záhradkárov
Čo s organickým odpadom z domácností?
Riešením je domáce kompostovanie.
Čo je kompostovanie?
Kompostovanie je človekom urýchlený a riadený proces, pri ktorom sa
premieňajú organické látky na organicko-minerálne hnojivo – kompost.
Tento proces prebieha v kompostovisku za prítomnosti vzduchu a organizmov (baktérie, dážďovky a pod.).
Ako vyzerá hotový kompost?
Správne vyzretý kompost je hnedej, tmavo hnedej až čiernej farby, zemitej štruktúry. Hotový kompost nesmie zapáchať, práve naopak. Nesmie
obsahovať nežiadúce látky taktiež neobsahuje choroboplodné zárodky
a pod. Na overenie zrelosti kompostu existuje test klíčivosti.
Komorové kompostovanie prebieha v kompostéroch (drôtených,
plastových, či vyrobených z dreva). Záhradný odpad pridávajte podľa
aktuálnych možností. V lete najmä pokosenú trávu, ale aj časti burín a
zeleniny, na jeseň zasa lístie a zvyšky kukurice či slnečnice. Príprava
kompostu trvá niekoľko mesiacov až rokov. Proces urýchľujte častým
premiešavaním a prevzdušňovaním, pridávaním ľahko rozložiteľného
záhradného odpadu s vyšším podielom dusíka.

Čo patrí a nepatrí do kompostoviska?
Kompostovať môžeme kuchynský odpad biologického pôvodu (napr.
šupky a zvyšky ovocia, zeleniny), bioodpad zo záhrad (pokosená tráva,
polámané alebo podrvené konáre a kôra, drevená štiepka, piliny, hobliny,
slama, seno, lístie, drevný popol). Do kompostu môžeme v rozumnej
miere pridávať trus hospodárskych zvierat, niektoré druhy burín bez
semien. Avšak pýr plazivý, chorobami napadnuté časti rastlín a zvyšky
mäsa a kostí sa neodporúča kompostovať.
Do kompostu nepatrí nerozložiteľný odpad ako sú kovy, plasty, textil,
sklo, papier, stavebný a nebezpečný odpad (batérie, farby, lieky oleje,
pesticídy, postreky) a pod.
Ako sa staráme o kompost?
Aby sa nám vytvoril zrelý kompost, musíme dodržiavať niekoľko
základných pravidiel. Pre urýchlenie dozrievania kompostu je dôležité
používať, čo najmenší materiál. Podrvený materiál sa nám rýchlejšie premení na kompost. Rôzne veľkosti kompostovaného materiálu ukladáme
vo vrstvách. Dôležitým faktorom pre vytvorenie kompostu je prístup
vzduchu (kyslíka) a dostatočná teplota a vlhkosť. Preto kompost je
potrebné z času na čas ho premiešať a to sa môže urobiť pri pridávaní záhradnej pôdy do kompostoviska. Pridávanie pôdy zabezpečí prítomnosť
mikroorganizmov. Dôležité je aj umiestnenie kompostoviska. Vyberáme
tienisté miesto, najlepšie v rohu záhrady, alebo pod stromom. Dôležité je
udržiavať kompostovisko vlhké a občas ho v letnom období pokropiť.
Aké typy kompostovania poznáme?
Klasické tzv. hrobľové kompostovanie prebieha na kope v plytko vykopanej jame, alebo na povrchu pôdy. Na prevzdušnenie sa odporúča
položiť na dno narezané konáre. Odpad vrstvite postupne. Najskôr
dávajte pokosenú trávu, zelené zvyšky rastlín, lístie, seno a časti burín,
ktoré prekrývajte 0,1 m hrubou vrstvou zeminy. Po vytvorení 0,5 až 1,0
m vysokej hroble ju najmenej raz za mesiac premiešajte prekopaním,
prehadzovaním alebo prerýľovaním a ďalej pridávajte vrstvy až do
konečnej výšky, maximálne do 1,5 metra. Cez leto na ňu môžete vysadiť
uhorky, tekvice alebo cukety.

Rýchlokompost
Najznámejší druh rýchlokompostu je tzv. termokompost. Pripravuje sa
v uzavretom priestore, buď v igelitovom vreci, plechovom sude, alebo v
špeciálnej plastovej „kompostovacej piecke“. Počas rozkladu sa kompost
zahrieva na teplotu +5 až +70 °C a z pôvodnej hmotnosti a rastlinného
odpadu sa stráca 50 až 70 %. Pri príprave rýchlokompostu môžete použiť
prípravky s takzvanými štartovacími baktériami, ktoré bežne dostanete
kúpiť, namiesto nich môžete použiť hnojovicu, močovku či kvasený hnoj,
alebo trus zvierat. Celá príprava trvá jeden až tri mesiace. Rýchlokompost sa dá pripravovať počas celého roka. Uskladňujte ho vo vyhĺbenej
jame v tieni. Osobitným druhom rýchlokompostu je vermikompost,
ktorý produkujú špeciálne dážďovky z rýchlo sa rozkladajúcich organických látok, (pokosená tráva, lístie, zvyšky zeleniny a časti burín.
Pripravuje sa vo vykopanej jame, ktorej steny zakryte plastovou fóliou,
aby ju dážďovky nemohli opustiť. Príprava vermikompostu trvá jeden
až viac mesiacov.
Keď vynaložíme trochu úsilia a správne sa budeme starať o svoje kompostoviská, prinesie nám to veľký úžitok.
RNDr. Michal Ďuriš PhD.
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„Čítate ešte?“
O tom, či je čítanie ešte aj
v dnešnej dobe moderné, sa
veľa polemizuje. No podľa
slov odborníkov čítanie kníh
mnohostranne rozvíja osobnosť človeka. V záujme podpory čítania sa niesli všetky
aktivity organizované v marci
v Obecnej knižnici vo Varíne.
Patrilo k nim aj podujatie Noc
v knižnici.
Deti vo veku 10 – 12 rokov sa v piatok večer stretli
v knižnici. Čas využili čítaním rozprávok, kreslením
hlavných postáv z rozprávkových príbehov, učili sa orientovať v knižnici pri hľadaní
knižiek v detskom oddelení.
Zaujali ich aj rôzne súťaže
a vedomostné kvízy, zhotovovanie strašidelných masiek
a zdobenie veľkonočných
kraslíc. Deti sa potešili rôznym pohybovým aktivitám
a pretekom v kinosále. Bola
už hlboká noc, keď sa začali
ukladať do spacákov a pred
spaním si vypočuli poslednú
rozprávku.
V snahe podchytiť záujem
čitateľov o knihy už v detskom veku navštívili v marci
knižnicu aj deti z Materskej
školy vo Varíne so svojimi
pani učiteľkami. V mesiaci
knihy mohli čitatelia využiť
aj možnosť odovzdania kníh
bez pokuty za oneskorené
vrátenie, či možnosť stať sa
čitateľom knižnice bez poplatku.
Na otázku „Čítate ešte?“ si
musí odpovedať každý sám.
Kniha chce však aj naďalej
zostať najlepším priateľom
človeka, chce byť zdrojom
poučenia a prinášať nám radosť.
M.T.

Varínčan
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Pošta pre Teba
Varínčania v Pošte pre Teba
Relácia Pošta pre Teba patrí určite k najsledovanejším programom Slovenskej televízie. Má okruh
svojich stálych divákov, no večer v sobotu 30. marca 2013, prípadne popoludní v nedeľu 31. marca, ju
sledovalo určite mnoho Varínčanov. Aký mali
k tomu dôvod?
Pár dní predtým prišiel do Varína televízny
poštár Ludvík s obálkou. Odovzdal ju Ľubomírovi
Sečkárovi a pozval ho na nakrúcanie programu.
My sme netrpezlivo čakali na jeho vysielanie. Boli
sme zvedaví na človeka, ktorý ho do relácie pozval
a samozrejme i na motív a dôvod pozvania.
Ľubomíra Sečkára do relácie pozvala Dagrmar
Hasková. Chcela mu takto verejne poďakovať
za to, že jej ako neznámej osobe ochotne a bez
váhania daroval krv, ktorú potrebovala. Moderátorka programu Katarína Brychtová pri rozhovore
s hosťom odkryla i iné aktivity Ľubomíra Sečkára,
ktoré smerujú hlavne k deťom a sociálne odkázaným občanom.
Tento príbeh nech je povzbudením pre všetkých,
ktorí môžu darovať krv. S touto najvzácnejšou tekutinou sa predsa zachraňujú ľudské životy.
M.T.

Narcis - kvietok nádeje
V piatok 12. apríla 2013 ulice miest a obcí zaplavila nádej a spolupatričnosť. V tento výnimočný deň, Deň narcisov, si každý ochotný
pomôcť pripol žltý narcis – kvietok nádeje pre tých, ktorí bojujú
s onkologickými ochoreniami.
Ani naša obec sa nedala zahanbiť. Členky Únie žien vo Varíne
sa ochotne zapojili do projektu, ktorý každoročne organizuje Liga
proti rakovine. Do zbierky občania prispeli sumou 787 €. Aktívne sa
k projektu postavili aj žiaci zo Základnej školy s materskou školou
Ondreja Štefku vo Varíne a prispeli sumou 162 €.
Vo svete sa akcia na podporu boja proti nádorovým ochoreniam

prvýkrát uskutočnila v roku 1987 v Írsku. Odvtedy si podujatie
získavalo presvedčenie a srdcia ľudí v mnohých štátoch sveta. Na
Slovensku sa Deň narcisov prvý raz konal 21. marca 1997 v šiestich
slovenských mestách v obchodných domoch jedného, v súčasnosti
už obchodného reťazca. Už vtedy dobrovoľníci chodili s pokladničkami, do ktorých ľudia vkladali príspevky, za čo dostali žltý - živý
alebo umelý - narcis a brožúrky o onkologických ochoreniach a
možnostiach prevencie. Žltý narcis sa pre mnohých stal symbolom
jari a nádeje do života.

Výročná členská schôdza ZO-ZŤP vo Varíne

Dňa 14.03.2013 sa uskutočnila VČS ZO-ZŤP, ktorá sa
konala v reštaurácii U Púčka
vo Varíne. Na tejto schôdzi sa
zúčastnilo 40 našich členov.
Minútou ticha sme si uctili pamiatku zosnulej p. Krajčíkovej.
Schôdzu zahájil predseda ZO
p. Alojz Zajac, ktorý privítal
zástupkyňu Krajského centra
p. Antalovú a našich členov.
Správu o činnosti za rok 2012
predniesol p. Zajac, revíznu

správu ZO p. Emil Bohačiak,
kontrolór ZO, správu o hospodárení za rok 2012 a rozpočet
na rok 2013 p. Štefan Fogada,
pokladník ZO.
V diskusii vystúpila p. Antalová, ktorá nás oboznámila s postupom pri výmene
označení motorových vozidiel
a s postupom pri vybavovaní odpustenia poplatkov za
rozhlas a televíziu. Taktiež
odpovedala na rôzne dotazy

našich členov.
Okrem týchto informácií boli
členovia oboznámení s možnosťami rekondičných pobytov v kúpeľoch v tomto roku.
Po skončení diskusie boli odovzdané malé pozornosti pri
príležitosti životných jubileí
našich členov:
p. Dudášovej (80 rokov),
p. Fogadovej (70 rokov),
p. Bohačiakovi (70 rokov).
Treba podotknúť, že na tejto

VČS bolo do našej ZO prijatých 8 nových členov. Členovia sa v družnej debate a pri
chutnom občerstvení príjemne
cítili a dohodli sa, že sa stretnú
pri guláši opäť v letných mesiacoch. Po VČS tvorí členskú
základňu 52 členov.
Za výbor ZO-ZŤP
Štefan Fogada, pokladník
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Matičné okienko
V roku 2013 si na Slovensku pripomíname významné výročia dejín Slovenského národa a to 1150. Výročie
príchodu Solúnskych bratov na naše
územie a 150. Výročie založenia Matice
slovenskej.
Dňa 7. apríla 2013 sa konalo valné
zhromaždenie MO-MS v Dome MS
na Hrnčiarskej ulici, na ktorom okrem
rôznych dôležitých záležitosti, ktoré
sa prejednávali, konali sa aj voľby do
nového výboru.
Za veľkej podpory boli zvolení nasledovní členovia:

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Pokladník:
Kronikár: 	
Člen:
Člen:

p. Ing. E. Sauerová
p. Ľ. Sečkár
p. Mgr. K. Tichý
p. M. Rendek
p. Š. Cvacho
p. I. Cvacho
p. I. Trizuliaková

Revízna komisia:
Predseda:
p. Ľ. Panáček
Člen:
p. Mgr. Z. Bieliková
Člen:
p. J. Hrivo
Novým členom výboru prajeme veľa
zdravia a pracovných úspechov.

Škola ochrany prírody
APRÍL – mesiac lesov,
stromov, vtákov a Zeme
Neexistuje hádam vhodnejšie miesto pre načerpanie sily a
vybudovanie si vzťahu k prírode ako je les. Svojou mnohorakosťou poskytuje veľa príležitostí na jeho spoznávanie, je
priestorom, ktorý podnecuje fantáziu, priestor na zážitky,
plní dôležité funkcie pre človeka.
Les nie je len plocha porastená stromami. Je to predovšetkým
zložitý ekosystém, ktorý okrem stromov tvoria tisíce ďalších
druhov organizmov. Od baktérií, húb až po veľké mäsožravce. Všetky tieto druhy sú v lese navzájom pospájané v zložitej
„sieti života“ a majú vzájomný význam. Do veľkej miery sme
od lesov závislí všetci. Po stáročia zohrávali významnú úlohu
pri napĺňaní životných potrieb ľudí prostredníctvom produktov a služieb, ktoré poskytovali a naďalej poskytujú.
Plnia množstvo rozmanitých funkcií:
► vyrovnávajú klimatické extrémy,
► spomaľujú odtok vody pri prudkých lejakoch,
► čistia vzduch,
► regulujú rýchlosť vetra,
► tvoria a chránia pôdu,
► sú zásobárňou uhlíka a producenti kyslíka
► protihlukovou bariérou,

►
►
►
►

útočiskom množstva rozmanitých živých organizmov ,
miestom rekreácie,
zdrojom dreva pre stavebníctvo,
výrobu nábytku, papiera, hudobných nástrojov...

Od roku 1952 je apríl oslavovaný ako mesiac lesov. Súčasná
celková rozloha lesov Zeme je 3952 miliónov hektárov. Lesy
na Slovensku pokrývajú plochu okolo 2 miliónov hektárov,
čo je približne 42% rozlohy Slovenska. Z hľadiska štruktúry
sú u nás najviac zastúpené listnaté lesy (50 %), ihličnaté (31
%) a zmiešané (19 %).
Žiaľ, ľudská činnosť spôsobuje, že rozmanitosť života na
Zemi vrátane lesov, dažďových lesov, tropických dažďových
pralesov sa stráca veľmi rýchlym tempom. Rozloha lesov na
Zemi sa od roku 1700 znížila o polovicu. Odlesňovanie má
katastrofické následky pre prírodu – vymieranie vzácnych
druhov, strata cenných nenahraditeľných ekosystémov,
vodná a veterná erózia, degradácia pôdy a pod. Straty sú
nevratné, všetkých nás ochudobňujú a poškodzujú život
podporujúce systémy, na ktoré sa spoliehame každý deň.
Význam lesov je pre človeka nenahraditeľný, preto si zaslúžia našu ochranu a to nielen počas tohto mesiaca.
V tomto mesiaci máme ešte niekoľko významných environmentálnych dní:
1.apríl - je venovaný vtáctvu. Práve v apríli prilieta najviac
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sťahovavých vtákov zo svojich zimovísk. Ich pestrý „šat“,
štebot a spev nám spestruje každodenný život. Na Slovensku sa vyskytuje 341 voľne žijúcich druhov vtákov. 81
z nich patrí medzi druhy európsky vzácne.
22.apríl – Deň Zeme – je dňom, ktorý patrí našej planéte
Zemi. Aspoň v tento deň by sme sa mali odhodlať niečo
užitočné, pekné a prospešné pre Zem urobiť. Skúste sa
k nám pripojiť a vyčistiť si od množstva odpadkov priestor,
okolie, kde žijete . Nie je to otázka chuti, odhodlania,
ale hlavne úcty k Zemi, ktorá nás živí a ktorá nám slúži.
Čo robíme pre Zem, to robíme aj pre
seba. Už sv. František z Assisi vo svojej
poéme „Pieseň o bratu Slnku a všetkých
stvoreniach“ vyznal svoju lásku nielen
k ľuďom, ale všetkej „pospolitosti Božích
stvorení“.
29. apríl – Deň stromov – Zasaď
strom
Stromy sú najdlhšie žijúce a zároveň
najväčšie živé organizmy na Zemi, ktoré môžu rásť stovky rokov. Významne
ovplyvňujú klímu na území, na ktorom
sa nachádzajú. Každý rok ubudne po
celom svete 80 000 km2 lesných území,
každú sekundu sa vyrúbe les zaberajúci
plochu 33 futbalových ihrísk...
Každý jeden z nás je súčasťou veľkej
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rozmanitosti prírody, máme silu ju buď ničiť, alebo chrániť.
Od jej cenných darov a služieb závisí náš každodenný ale aj
budúci život. Je úplne jedno, či je apríl, alebo november, či
je mesiac lesov, alebo Deň Zeme. Snažme sa žiť v súlade
s prírodou každý deň .
Spracovala: Alena Badurová
Správa NP Malá Fatra
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
Hlasovanie poslancov na piatom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Varíne
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
417
418
+
+
+
+
+
+
+
+
O
O
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

419
+
+
+
+
O
+
+
+
+
+
+

Piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013
UZNESENIE č. 21/2013
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013,
konaného dňa 21.3.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Zámenu pozemku novovytvorená parcela C-KN číslo 2151/371
ostatné plochy v k.ú. Varín o
výmere 5 m2 v 1/1 vlastníckeho podielu Ing. Marcel Tichý,
M.R.Štefánika 813/47, Varín za
pozemok novovytvorená parcela
C-KN číslo 2151/373 orná pôda
v k.ú. Varín o výmere 5 m2 v 1/1
vlastníckeho podielu Obce Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013
03 Varín, IČO: 00321711 podľa
geometrického plánu č. 454458186/2013, bez finančného vyrovnania.
Hlasovanie číslo 419
UZNESENIE č. 22/2013
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013,
konaného dňa 21.3.2013

420
+
+
+
+
O
+
+
+
+
+
+

421
+
+
+
+
O
+
+
+
+
+
+

422
+
+
+
+
O
+
+
+
+
+
+

Komentár k hlasovaniam:
417 Hlasovanie za schválenie programu OZ.
418 Hlasovanie za schválenie overovateľov zápisnice z OZ Marek Tabaček, Mgr.
Karol Tichý a návrhovú komisiu Ing. Patrik Miho, Ing. Michal Cvacho.
419 Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 21/2013.
420 Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 22/2013.
421 Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 23/2013.
422 Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 24/2013.

k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Zámer predaja pozemku C-KN
parcela č. 2151/374 orná pôda
o výmere 21 m2 podľa §9a ods.
8 písm. e) zákona 138/1991 Z.z.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa pre žiadateľa
Ing. Marcel Tichý, M.R.Štefánika
813/47, Varín za cenu 14 €/m2
z dôvodu, že Obec Varín svojou
činnosťou zasiahla do pozemku
žiadateľa a zalomila jeho hranicu.
Odpredajom tohto pozemku sa
žiadateľovi hranica opäť vyrovnáva.
Hlasovanie číslo 420
UZNESENIE č. 23/2013
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013,
konaného dňa 21.3.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Zámenu pozemku novovytvorená parcela C KN číslo 2151/372
ostatné plochy v k.ú. Varín o
výmere 8 m2 v 1/1 vlastníckeho

podielu Ing. Štefan Cingel, Májová 420/37, Terchová a Bc. Anna
Cingelová, r. Cvachová, Okružná
165, Krasňany za pozemok novovytvorená parcela C-KN číslo
2151/375 orná pôda v k.ú. Varín
o výmere 8 m2 v 1/1 vlastníckeho
podielu Obce Varín, Námestie
sv. Floriána 1, 013 03 Varín, IČO:
00321711 podľa geometrického
plánu č. 45445818-6/2013, bez
finančného vyrovnania.
Hlasovanie číslo 421
UZNESENIE č. 24/2013
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013,
konaného dňa 21.3.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Prenájom nebytových priestorov
na adrese Námestie sv. Floriána
1002, Varín, poschodie, kancelária
č. 135 a 138 Dane Štrbovej, Kopanice 666/1, 010 07 Žilina, IČO:
36134465 za cenu 10 €/m2/rok +
náklady na energie.
Hlasovanie číslo 422

Varínčan
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Športové kluby
Úspešný prvý reprezentačný štart Vlada Štefánika
V dňoch 26.3. - 29.3. 2013 sa náš plavec Vlado Štefánik, zverenec trénera
J. Skopala, zúčastnil svojho prvého reprezentačného štartu v maďarskom
Dunaújvárosi. Jeho premiéra v drese juniorskej reprezentácie Slovenska
vyšla na jedničku, čo ocenil aj vedúci výpravy Rastislav Hlavatý .Vlado
zlepšil svoje už teraz veľmi dobré časy na 100m a 200m voľný spôsob, pri-

Lukostrelci zahájili
sezónu
Dňa 16.3.2013 sa uskutočnilo vo Varíne finále zimnej ligy ako aj 2. ročník
Jozefovského preteku. V krásnom prostredí v okolí chaty Fatranky pretekalo viac ako 120 pretekárov zo štyroch krajín. Krásne počasie prispelo ku
krásnemu preteku , ktorý si všetci pochvaľovali. Veď strieľať z dreveného
koňa či na pohyblivého diviaka sa nevidí na žiadnom preteku. Hlavne drevený kôň sa stal veľkou atrakciou pre mladých ale aj veľkých pretekárov,
čomu nasvedčujú aj veľké pochvalné ohlasy od všetkých pretekárov. Na
tomto preteku sa súťažilo aj o celkové umiestnenie v zimnej lige , ktorá
pozostávala zo šiestich pretekov, ktoré sa konali v Poľsku , Česku a u
nás. Z našich pretekárov sa celkovo umiestnili na medailových miestach:
Pavol Ďugel, Šimon Hliník, Timotej Žák , Juraj Skácel , Štefan Zicho, Milan
Školník, Matej Šutý, Jozef Ďugel, Ľubomír Kabatiar, za čo im patrí veľké
uznanie. Teraz sa už sústredíme na celoročnú sezónu a v mesiaci apríl
nás čaká veľa pretekov. Prvé preteky sa začínajú 1.kolom Grand Prix v
Poľskom Jaworze, 13.4. ideme na závod do Rakuského Grazu a o týždeň
potom do Pregartenu pri Linzi. Bude to náročná sezóna, ale tešíme sa na
to. Prajem všetkým našim lukostrelcom, aby mali dobrú mušku a vzorne
reprezentovali Varín v zahraničí .

čom v obidvoch disciplínach získal bronz a opäť vylepšil absolútne klubové
rekordy na dlhom bazéne. 100 m zaplával s časom 0:54.81. Na 200m padla
aj 2-minútová hranica – 1:59.87.
Vladovi k úspechu gratulujeme
Slovenskí medailisti: Vlado Štefánik prvý zľava.
FOTO: Archív KPŠ Nereus Žilina
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Rybársky zväz Varín

Mrena severná

Znaky: Má dlhé, štíhle telo s takmer rovnou líniou brucha a
iba málo vyklenutým chrbtom. Rypák je chobotovite predĺžený, spodné ústa majú hrubé mäsité pysky, na okraji horného
pysku sú 4 fúziky. Na bočnej čiare je 55-65 stredne veľkých
šupín. Na chrbtovej plutve má 11-12 lúčov, najdlhší je skostnatený a na zadnom okraji pílkovitý, na análnej plutve je 8 lúčov.
Chvostová plutva je vykrojená.

Sfarbenie: chrbát je zväčša hnedý až sivozelený, boky svetlejšie, so zlatým leskom, brušná
strana belavá často s červenavým leskom. Všetky
plutvy sú zelenavosivé. Prsné, brušné a análna
plutva, ako aj dolný lalok chvostovej plutvy sú
červenavé.Dĺžka: 30-50 cm, max. 100 cm.
Výskyt: Čisté tečúce vody bohaté na kyslík, s
pieskovým alebo štrkovým podkladom („pásmo
mreny“) od juhozápadného Anglicka, Francúzska, oblasti na sever od Álp po oblasť Čierneho
mora. Nevyskytuje sa v Írsku, Škótsku, Dánsku
a Škandinávii.
Spôsob života: Žije v kŕdľoch cez deň najmä
v silnejších prúdoch blízko dna. Čas neresu je od mája do júla.
Samčeky vtedy majú silnú neresovú vyrážku. Neresia sa na
plytkých štrkových laviciach. Počet ikier je 3 000 až 9 000, mlad‘
sa liahne o 10-15 dní. Potrava: malé dnové živočíchy, ikry a v
malom množstve rastliny.
Martin Dudáš

Varínčan
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Oznamy - inzercia
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uKUPÓN Č. 4uKUPÓN Č. 4uKUPÓN Č. 4uKUPÓN Č. 4u

Výherca tajničky z Varínčana 2/2013:
Ing. Róbert Androvič, Školská 434, Varín.
Pomôcky:
IS, Arga, Šachová figúra
Agava,
Eye, Abava

Ruský
panovník

Lebo (bás.)

Skratka slečny

Kým

Kameň

Španielsky
spisovateľ

Úsilie

Skratka ulice

Meno Oľgy

Štát v USA
Určila
Značka nákladných áut

Redakčná rada

Zbili

2. časť
tajničky

MPZ áut Islandu

Druh palmy

Hranica (lek.)

Mesto v
Turecku
Mrzutosť (expr.)
Slovenský
región
Husársky
kabátec

Vnútri

Rieka v
Španielsku
Latinský
pozdrav

Osobné
zámeno
Nižší turecký
dôstojník

Rieka vo
Švajčiarsku

Rieka v Kanade

Druh hrozna

Raj
Česká plošná
miera
Suchomilná
rastlina

Prvá žena

Grécky a rímsky starovek

Marila
Opera G.
Verdiho
Zemina
Beda, po
latinsky

Vodné pary nad
zemou

Kam

Rieka v Škótsku

Vydával
rozkazy

Semeno určené
na siatie
Opica (zastar.)

Dlhá chvíľa
6. časť
tajničky
Značka
pascala

Ženské meno

Štvorček (typ.)

Pastiersky pes

Cibuľovitá
rastlina

Popevok

Povzdych

Ladením
nastavia
Krídlo (odb.)

3. časť
tajničky

Hrubšia vlnená
tkanina
Rieka v
Lotyšsku

Filipínska
sopka

Muž v japonských mýtoch

Jeden z
Havajských
ostrovov

Poľské vlákno

Kancelárska
skratka

Zemepisná
oblasť

♣

1. časť
tajničky

Austrálsky
pštros
Povrchní
nadšenci

4. časť
tajničky

5. časť
tajničky

♣

Technické
služby

Citoslovce
odporu

Bitky, zápasy

Počas veľkej chrípkovej epidémie v USA, sa istý nakladateľ zaujímal, ako to Ernest Hemingway robí, že neochorie. Spisovateľ sa
usmial a odpovedal: „Denne vypijem desať dvojitých whisky.“
„Ale. majstre, to predsa nestačí,“ zvolal nakladateľ.
(záver je v tajničke krížovky)
Lietadlo
(hovor.)

Slovenský
denník

Morská
sasanka

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30€

Irídium

Tajomstvá

Detský vek

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

Autor:
Jozef Blaho Skratka valuty

Mesto v
Taliansku

Meno Elemíra

Vlastnila

Veľa, mnoho,
po nemecky
Mohamedánsky
boh

Škrabka na
pluh
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