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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
Šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013
UZNESENIE č. 25/2013
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013, konaného
dňa 25.04.2013
k bodu Vypovedanie zmlúv IBV Záhumnie.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Berie na vedomie
Žiadosť p. Petra Androviča o zrušenie
Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a
vrátenie vyplatenej zálohy vo výške
19 796,16 €.
Žiadosť p. Petra Belu s manželkou Máriou Belovou o vrátenie predmetu kúpy.
Žiadosť Ing. Andreja Mateja o zrušenie
Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a
vrátenie vyplatenej zálohy vo výške
21 573,76 €.
Žiadosť Juraja Tabačka o zrušenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a vrátenie
vyplatenej zálohy vo výške 19 957,74 €.
Ukladá
Spracovať podklady pre obecnú radu.
Zodpovedný: Obecný úrad Varín
Termín: Do najbližšieho zasadnutia OZ
Hlasovanie číslo 426
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie
č. 25/2013.
UZNESENIE č. 26/2013
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013, konaného
dňa 25.4.2013
k bodu Prerokovanie platu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
plat starostovi obce v súlade s § 3 zákona
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších noviel
zvýšený podľa § 4 bodu 2 o 43,25 %, čo
predstavuje sumu 2500 euro.
Hlasovanie číslo 428
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie
č. 26/2013.

UZNESENIE č. 27/2013
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013, konaného
dňa 25.04.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Predaj pozemku C-KN parcela č.
2151/374 orná pôda o výmere 21 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 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 429
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie
č. 27/2013.
UZNESENIE č. 28/2013
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013, konaného
dňa 25.04.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
prenájom nebytových priestorov, miestnosť č. 027 a č. 028 v Zdravotnom stredisku vo Varíne, Námestie sv. Floriána 1002
spoločnosti Martin Jura – KRÁĽOVSTVO
OKIEN A DVERÍ, M. R. Štefánika 422/45,
013 03 Varín, IČO: 43982093 za navrhnutú
cenu 10 €/m2/rok, na účel regenerácie
a rekondície.
Hlasovanie číslo 430
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie
č. 28/2013.
UZNESENIE č. 29/2013
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013, konaného
dňa 25.04.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne

Schvaľuje
Žiadosť Ing. Evy Sauerovej o súhlas s dočasným prechodom cez pozemok C-KN
parcela č. 2348 z dôvodu rekonštrukcie
stavby na pozemku parcela C-KN č.
2349/9 najneskôr do 31.12.2013. Žiadateľka uvedie pozemok do pôvodného stavu
v termíne do 31.12.2013.
Hlasovanie číslo 431
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie
č. 29/2013.
UZNESENIE č. 30/2013
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013, konaného
dňa 25.04.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Berie na vedomie
Žiadosť občianskeho združenia Prvý žilinský petangový klub, o.z. o nefinančnú
podporu klubu formou súhlasu na používanie verejnej štrkovej plochy v Športovom areáli Juraja Sobolu vo Varíne na
vybudovanie petangových ihrísk.
Ukladá
Rokovať o podmienkach vybudovania
a využívania petangového ihriska.
Hlasovanie číslo 432
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie
č. 30/2013.
UZNESENIE č. 31/2013
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013, konaného
dňa 25.04.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Odčlenenie pozemku o výmere 19 m2
z pôvodnej C-KN parcely číslo 2151/352
za účelom výstavby trafostanice.
Zámer predať novovzniknutý pozemok
o výmere 19 m2, ktorý vznikne odčlenením z C-KN pozemku parcela číslo
2151/352 na účel vybudovania trafostanice.
pokračovanie na str 5...
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Žijem a ľúbim...
Žijem a ľúbim všetko na vôkol,
krásna je zem mojich otcov.
Ich slová jazyka, ich túžby a sny,
ich viera, ktorá je dnes moja.
Mojim domovom je skutočný raj,
krása lesov a lúk, krása stromov
a ich jedinečná sila.
Úsmevy neba, ráno pri východe slnka,
zrnká obilia mojich lánov, riek pramene,
ktoré mocnejú v riave ich krásnych tónov.
Tu mám srdce i dušu, tu čerpám silu
a ľúbim všetko na vôkol,
lebo žijem v kráse, ktorú dal mi on...

K.F.T.

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Matej Chabada
Michal Kapasný
Eva Púčeková

06.04.2013
11.04.2013
18.04.2013

„Buďte šťastné, deti! Najkrajšie kvety zeme!

Manželstvo uzatvorili:
Pavol Mikula a Mária Tabačková 13.04.2013
„Nech radosť Vášho svadobného dňa
nikdy nepatrí minulosti!“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:

Jánošíková Kamila
Zimenová Irena
Káčerová Eva
Synáková Anna
Štefanatný Ján
Zimenová Margita
Jozefčiaková Jozefa
Bohačiak Martin
Synáková Justína
Gáborová Antónia
Pallová Anna
Kapasná Magdaléna
Milová Albína
Verčíková Žofia

Úradné hodiny
na Obecnom úrade vo Varíne

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8.00 - 15.00
8.00 - 15.00
8.00 - 18.00
8.00 - 15.00
8.00 - 13.00

V čase od 11.30 hod. do 12.30 hod. je úrad zatvorený.
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78
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Ondrejka Aladár
Chabadová Margita
Piš Jozef
Chovanová Etela
Chabadová Alžbeta
Muráriková Anna
Cigániková Helena
Macáková Irena
Žáková Emília
Peťková Kornélia
Cvacho Viktor
Hodoňová Marta
Martinčeková Gabriela
Tomová Marta

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:
Život nám dáva všetku tú krásu,
dni plné radosti , šťastia a jasu,
nech čaše sú plné práve v tento deň,
keď k tvojmu sviatku želať ti smiem...

Odišli do večnosti:
Karol Chovan

* 05.04.1941

† 19.04.2013

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Dejiny hasičského zboru
V roku 1942 zbor prvý raz v histórií použil
nákladné auto k preprave striekačky. Konský
záprah musel ustúpiť, teda vyšiel z módy.
21. septembra 1942 bol uhasený požiar
v Stráži zásluhou úspešného a rýchleho
zásahu varínskeho zboru. V tomto roku
došlo k zmene vo vedení, keď námestníkom
veliteľa sa stal Alojz Hanus. 15. augusta 1942
zhoreli vo Varíne tri humná. Požiar vznikol
v humne Štefana Verčíka. Dňa 18. marca
1944 bol na členskej schôdzi po dvojročnej prestávke zvolený nový výbor:
veliteľ Ondrej Kucík, námestník veliteľa Rudolf Zbyňovský a Alojz Hanus,
tajomník Karol Haluška, pokladník Gustáv Ďurčanský, hospodár Anton
Kačiak, do funkcie veliteľa čiat Ján Andrisík, Michal Hrivo, Štefan Akantis,
Ferdinand Batay, strojníci Anton Sporina, Michal Hrivo, Ján Cvacho,
čatovodiči Eduard Haluška, Alexander Staník, revízori Anton Kačiak,
Eduard Androvič, Anton Salát, náhradný strojník Karol Haluška

Legenda: zľava, Kapasný Martin, Sobola Michal, Kucík Jozef, Kucík Ondrej, Batay
Ferdinand, Kačjak Anton
Oslobodené Československo
Oslobodením našej vlasti Sovietskou armádou nastal veľký prelom
aj v živote hasičských zborov. Do zboru sa dostali členovia prevažne
z robotníckych rodín. V júli 1945 sa konala prvá členská schôdza varínskeho
hasičského zboru po oslobodení. Bola prevedená inventúra výstroja
a výzbroje a jej výsledok sa predložil revolučnému národnému výboru
vo Varíne. 28 novembra 1945 na členskej schôdzi zboru prerokovali nové
stanovy, ktoré sa uviedli aj do praxe. Tieto stanovy boli vypracované
Slovenským hasičským zväzom v Martine. Okresný národný výbor ich
schválil a zaviedol do používania. Na tomto výbore boli aj doplnkové
voľby a hospodárom sa stal Ján Chudík, strojníkom Karol Holienka, a do
zboru pribudli noví členovia a to Anton Toráň a Alexander Zimen. S veľkou
chuťou a elánom sa doplnený výbor ujal vedenia hasičského zboru
v oslobodenej vlasti. Všetci členovia zložili sľub vernosti za prítomnosti
obecných zástupcov. Pri uvedenej príležitosti obecné predstavenstvo
venovalo zboru 5000 Kčs a tento obnos bol rozdelený medzi členov ako
podrážkové. Pre povojnové obdobie je príznačné, že to boli práve ilegálni
členovia komunistickej strany a odbojoví pracovníci, ktorý prví sformovali
PO vo Varíne a postavili sa celým svojim zmyslom do programu novej
spoločnosti. Počas okupácie sa požiarnici venovali výlučne ochrane
majetkov. Osláv a politických prejavov sa nezúčastňovali. Takmer všetci

pochádzali z robotníckej triedy. Pričinili sa o volebné víťazstvo v roku 1946.
Februárové udalosti, ako víťazstvo robotníckej triedy, bolo pre varínskych
hasičov vzpruhou do budovateľského procesu národnodemokratickej
revolúcie socialistickej. Teda varínski hasiči nastúpili po boku strany
a pri socializácií obcí sa zapojili do zväzku robotníkov, roľníkov
a pracujúcej inteligencie v jeden cieľ. Cieľ dobrovoľne a cieľavedome plniť
najšľachetnejšie úlohy, chrániť a zveľaďovať výdobytky a budovateľské
výsledky socializmu. V marci roku 1946 varínski hasiči zdolávali oheň
vo Vápenke Varín. Dňa 4. a 5. augusta toho istého roku sa zúčastnili pri
hasení požiaru vo Varíne, keď horelo niekoľko humien, ktorých majiteľmi
boli Elek Piovarči, Antónia Piovarčiová a Podhorský. Po dobre vykonanej
práci je potrebný aj odpočinok a tak po dlhšej prestávke varínski hasiči
znova usporiadali hasičskú zábavu na kole v Stromkoch, ktorej sa
zúčastnili spoločne s rodinnými príslušníkmi. Boli to spokojné rodinné
výlety so zábavou, ktorú navštevovala väčšina obyvateľov z Varína.
Zvláštna spomienka sa venuje prevzatiu motorovej striekačky, ktorá sa
predviedla dňa 20. októbra 1946 v našej obci. Uvedenú striekačku dodala
firma Šmekal z Vysokého Mýta. Slávnosť sa konala pod
patronátom pána ministra štátneho tajomníka Jána Lichnera,
ktorý ako bývalý veliteľ a hasič mal veľké zásluhy vo Varíne
a varínskom zbore. Slávnosti sa tiež zúčastnil zástupca ONV
v Žiline predseda p. Čáp. Krstnými matkami striekačky sa
stali boli panie Irena Salátová, Anna Staníková a Štefánia
Vrbovská. Tejto oslavy sa zúčastnili zbory z okolitých
obcí. Po úspešnom ukončení slávnosti v popoludňajších
hodinách sa konalo poplachové cvičenie a po ňom ľudová
veselica. V roku 1947 sa konala výročná členská schôdza dňa
16. marca a na tejto schôdzi boli zvolení delegáti na zjazd
hasičských zborov, ktorý bol v Trenčíne dňa 9. júna 1947. Na
tomto zjazde našu organizáciu zastupovali Karol Haluška,
Ján Chudík, Anton Salát a Eduard Haluška. Taktiež na
výročnej schôdzi boli prijatí noví členovia do spolku a to
Pavol Akantis, Michal Vavrinec a Rudolf Remenár.
Svätý Florián.
Deň svätého Floriána sme tento rok oslávili v našej obci
samostatne. V slávnostnom sprievode sme sa presunuli
z hasičskej zbrojnice do kostola na sv. omšu. Dôstojný pán
kaplán vyzdvihol prácu dobrovoľných hasičov, ktorí idú do
zásahov s nasadením vlastných životov. Na omši nás sprevádzali aj naši
najmladší hasiči, deti z hasičského krúžku.
V nedeľu 5. mája sme tento sviatok za krásneho počasia oslávili spolu
s dobrovoľnými hasičskými zbormi okr. č. 5 DPO Žilina na sv. omši
v Terchovej.
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...dokončenie zo str 2

Spôsob predaja novovzniknutého pozemku o výmere 19 m2, ktorý vznikne
odčlenením z C-KN pozemku parcela
číslo 2151/352 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.
Uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve so Stredoslovenská energetika –
Distribúcia, a.s., ktorej predmetom bude
prevod vlastníckych práv k nehnuteľnému majetku, a to k časti C-KN parcele číslo 2151/352 o výmere 19 m2, katastrálne
územie Varín.
Hlasovanie číslo 433
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie
č. 31/2013.
UZNESENIE č. 32/2013
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013, konaného
dňa 25.04.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky k stavbe na C-KN pozemku parcela
číslo 351/3 v k.ú. Varín
Hlasovanie číslo 434
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie
č. 32/2013.
UZNESENIE č. 33/2013
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013, konaného
dňa 25.04.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Zámer predaja pozemku neknihovanej
parcely 3214 identickej s parcelou registra
C-KN č. 3214 zastavené plochy a nádvoria
o výmere 76m2, 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
Miroslav Remenec r. Remenec a manž.
Edita Remencová r. Skorčíková, obaja bytom Námestie sv. Floriána 349/10, Varín
za cenu 14 €/m2 z dôvodu, že žiadateľ
používa uvedenú parcelu ako prístup do

rodinného domu.
Hlasovanie číslo 435
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie
č. 33/2013.
UZNESENIE č. 34/2013
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013, konaného
dňa 25.04.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou HMZ Rádiokomunikácie spol. s r.o.,
Rajecká 17, 010 01 Žilina, IČO: 36373303
na umiestnenie antén a technológie na
streche hasičskej veže v objekte Hasičská
zbrojnica na adrese Jozefa Martinčeka
1015, 013 03 Varín postavenom na p.č.
351/2 v k.ú. Varín za poplatok 330 €/rok
+ náklady na energie.
Hlasovanie číslo 436
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie
č. 34/2013.
UZNESENIE č. 35/2013
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013, konaného
dňa 25.04.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Predaj 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 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa pre žiadateľa Miloslav
Verčík a manželka Helena Verčíková,
obaja 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 437
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie
č. 35/2013.

UZNESENIE č. 36/2013
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013, konaného
dňa 25.4.2013
k bodu Žiadosti.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Berie na vedomie
Žiadosť o dotáciu na zabezpečenie majetku.
Ukladá
Prehodnotiť poskytnutie dotácie pre
Miestny odbor Matice slovenskej na zabezpečenie majetku obce.
Zodpovedný:
Komisia školstva,
kultúry, mládeže a športu
Termín: 		
Do najbližšieho zasadnutia OZ
Hlasovanie číslo 438
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie
č. 36/2013.
UZNESENIE č. 37/2013
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013, konaného
dňa 25.4.2013
k bodu Prenájom ATC Varín
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Berie na vedomie
Žiadosť Klub varínskych podnikateľov
o prenájom ATC Varín.
Hlasovanie číslo 439
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie
č. 37/2013.
UZNESENIE č. 38/2013
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013, konaného
dňa 25.4.2013
k bodu Správa o výsledku kontroly NKU
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Berie na vedomie
Protokol z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
Opatrenia Obce Varín na odstránenie
nedostatkov zistených pri kontrole.
Hlasovanie číslo 440
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie
č. 38/2013.
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Mladý záchranár
Dňa 06. mája 2013 na pôde Základnej školy s materskou školou
O. Štefku vo Varíne boli ocenení žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže
v časopise Mladý záchranár č. 8. Vyžrebovaní boli: Dominik Šupej
(2. B), Natálka Lovasová (5. B), Karolínka Rolková (1. B), všetci vyžrebovaní žiaci dostali darčeky so záchranárskou tematikou. Veľmi
nás potešilo, že sa opäť zapojilo veľké množstvo žiakov, tentokrát
to bolo 263 žiakov. Naši žiaci zas dokázali svojimi vedomosťami,
že majú veľmi dobré znalosti v oblasti prevencie úrazov, násilia,
kriminality a taktiež v oblasti dopravnej výchovy. Tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu.

Kliešť
Kliešť: Kliešte sa nachádzajú najmä na okrajoch zmiešaných listnatých a ihličnatých lesov, na
lúkach a trávnatých plochách. Kliešťa nájdeme už aj v meste – v mestských parkoch. Kliešť je
malý parazit, ktorý roznáša nebezpečné ochorenia, napríklad boreliózu, kliešťovú encefalitídu.
Kliešťová encefalitída je vírusové ochorenie, postihujúce centrálny nervový systém, spôsobujúce
zápal mozgových blán (meningitída) a zápal mozgu (encefalitída). Typickými príznakmi sú vysoké horúčky,
malátnosť, bolesti hlavy, bolesti svalov a kĺbov. Inkubačná doba tohto ochorenia sa priemerne pohybuje od
7 až do 28 dní, ale môže trvať aj dlhšie. Pozor! Vírus kliešťovej encefalitídy sa môže nachádzať aj v tepelne
neupravených mliečnych výrobkoch z domácich chovov infikovaných zvierat (ovce, kozy, kravy). Odporúča sa
preto mlieko prevariť. Vírus kliešťovej encefalitídy už pri teplote 56 °C stráca infekčnosť v priebehu 30 minút.
Prvá pomoc – čo treba urobiť?
• dieťa si kliešťa samo nikdy nevyberá,
• poprosí rodiča, alebo dospelú osobu, aby kliešťa vybrala, a to tak, že:
o miesto, kde sa kliešť prisal vydezinfikujte dezinfekčným roztokom, nikdy toto miesto
nepotierajte olejom ani nenatierajte krémom,
o prichyteného kliešťa odstráňte pinzetou,
o čistou pinzetou zachyťte telo kliešťa, čo najbližšie pri koži. Pevne, ale opatrne a veľmi
trpezlivo kliešťa ťahajte priamo z kože von. Neodporúča sa kliešťom točiť, ani kývať zo
strany na stranu,
o ak časť z kliešťa ostala v tele alebo sa kliešťa nepodarí vybrať, treba ísť k lekárovi,
• miesto po vybratí znovu vydezinfikujte,
• kliešťa po vybratí nerozpúčajte, najbezpečnejšie je ho spláchnuť na WC,
• miesto po vybratí kliešťa kontrolujte aspoň 3 - 4 dni,
• ak miesto opuchne, objaví sa červená škvrna s bielym stredom,vyhľadajte lekára.
Prevencia – ako predísť riziku?
Na výlet do prírody si oblečte dlhé nohavice a tričko s dlhým rukávom a hladkým povrchom. Používajte
svetlé farby. Hlavu si chráňte šiltovkou, obujte si vysoké topánky. Používajte repelentné prípravky na telo,
odev a obuv, ktoré pôsobia približne 2 hodiny. Chrániť sa môžete aj očkovaním. Neseďte a neležte na zemi. Po
príchode domov sa osprchujte a hneď dôkladne skontrolujte kožu na celom tele. Kliešť sa rád drží za uchom,
alebo na chrbte. Kliešťa čím skôr vytiahnite. S každým kliešťom manipulujte tak, ako keby bol nakazený!
Oblečenie je vhodné hneď vyprať, pretože kliešť môže byť na oblečení.
Ľubomír Sečkár
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Vieme všetko o odpadoch?
Informácie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Každá osoba, či je to fyzická alebo právnická osoba, tvorí odpady
a zároveň je poplatníkom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Komunálne odpady tvoria:
- bežné odpady z domácností a podobné odpady, ktoré vznikajú
pri rekreačnom alebo víkendovom pobyte v obci okrem biologicky
rozložiteľných odpadov
- biologicky rozložiteľné odpady, ktoré vznikajú v kuchyni a v domácnosti a (šupky a zvyšky z ovocia a zeleniny, zvyšky kávy a čajov,
vrátane použité jednorazové čajové vrecúška, použitá hlina a časti
alebo zvyšky izbových rastlín, zvädnuté kytice a pod.), pri prácach
v záhrade, pri čistení dvora, priedomia, verejných priestranstiev, pri
úpravách hrobových miest na cintoríne (pokosená tráva, konáre, vypletá burina, lístie, zvyšky zeleniny a ovocia a iných poľných plodín,
nepoužitá zemina a pod.)
- drobné stavebné odpady (odpad, ktorý vznikol pri rekonštrukcii
napr. kúpeľne alebo kuchyne a je v objeme do 1m3 na osobu a rok
a stavebné úpravy menšieho rozsahu si vykonáva stavebník sám).
- objemné alebo veľkorozmerné odpady z domácností patria do
kategórie komunálne odpady (zlomená stolička, vyradená skriňa, poškodená alebo vyradená podlahovina, opotrebovaný koberec, opotrebovaná vaňa, toaletná misa, t. j. vo všeobecnosti odpad z domácnosti,
ktorý nie je možno uložiť do nádoby na bežný komunálny odpad).

škových) na skládku alebo ich energetické zhodnotenie v spaľovni.
Naše odpady končia uložením na skládke.
Zhodnotenie – činnosť, ktorou sa samostatne vytriedené odpady
využijú pri recyklácii alebo sa využijú na výrobu polotovarov alebo
surovín pre následnú druhotriednu výrobu tovarov.
Tieto činnosti spojené s nakladaním s odpadmi, obec hradí z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ale len
tie, ktoré sú zaradené v katalógu odpadov v skupine pod šesťčíslím
začínajúcim 20.
Okrem komunálnych odpadov produkujeme aj iné odpady – stavebné
odpady, elektroodpady, odpady s obsahom škodlivín, autovraky a
iné.
Tieto vyprodukované komunálne odpady musí následne niekto
vhodným zákonným spôsobom zhodnotiť a v konečnej fáze zlikvidovať/zneškodniť. Nesmie to byť hocikto, len osoba, ktorá má s obcou
zmluvný vzťah. A niekto musí túto likvidáciu aj zaplatiť. V prvom
rade najskôr obec uhrádza náklady za likvidáciu odpadov (vyúčtovacie faktúry za nakladanie s odpadmi). Následne obec poplatok získa
od pôvodcov odpadov, ktorí sú zároveň aj poplatníkmi a to sme my,
všetci – fyzické osoby, právnické osoby a podnikatelia, ktorí platíme
alebo máme platiť poplatok. Za zhodnotenie odpadov však obec môže
získať nejaké finančné prostriedky.
pokračovanie v budúcom čísle...

Vyprodukované komunálne odpady sme povinní najskôr vytriediť
na jednotlivé zložky (napr. sklo zvlášť, plasty zvlášť, kovy zvlášť)
a vytriedené uložiť do nádob určených na ukladanie odpadov (do
farebne rozlíšených nádob).
Biologicky rozložiteľné odpady (BRO) z kuchýň, sa odporúča
zhodnotiť kompostovaním. Na BRO z kuchýň, ktoré nie je možno
kompostovať (sú to hlavne zvyšky jedál ako je nezjedená polievka, zvyšok
omáčky s knedľou a mäsom, kosti a pod.), sa týka iný spôsob nakladania.
Túto problematiku budeme riešiť neskôr.
Použitý jedlý rastlinný olej (ako ďalší kuchynský odpad) z prípravy jedál
(z vyprážania napr. vo fritéze), možno opätovne plnohodnotne využiť,
napr. ako zložku biopalív, v agrosektore, ale hlavne, nemal by skončiť
v kanalizácii a ďalej vo vodných zdrojoch.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi zabezpečuje obec, v ktorej
tieto odpady vznikajú. Nakladanie s komunálnymi odpadmi tvoria
činnosti, ktorými obec zabezpečuje zber, prepravu, zhodnotenie
a zneškodnenie komunálnych odpadov.
Zber (zabezpečenie vhodných zberných nádob, vhodného spôsobu
ukladania odpadov do zberných nádob, vytvorenie vhodného miesta
pre ukladanie odpadov buď vytvorením trvalého zberného miesta
alebo príležitostného (príležitostný sa využíva pri oddelenom zbere
nebezpečných odpadov dvakrát ročne, pri zbere veľkorozmerných
odpadov dvakrát ročne, pri zbere biologicky rozložiteľných odpadov)
zabezpečenie vhodnej frekvencie odvozu odpadov z obce a zabezpečenie prác spojených so zberom odpadov v obci
Preprava – činnosť, ktorou sa odpad odváža z obce prostredníctvom
zmluvných partnerov.
Zneškodnenie – uloženie zmesových komunálnych odpadov (zvy-

Takto to určite nechceme!
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Oznamy
eRKo

- hnutie kresťanských
spoločenstiev detí
Poriada letný tábor
pre deti vo veku do 14 rokov.
Tábor sa uskutoční od

21. - 28.
júla 2013
Cena je 85 eur.
Záujemcovia si môžu vyzdvihnúť
prihlášky v sakristii Kostola Najsv.
Trojice vo Varíne.

Varínčan

9

Rastú u nás orchideje?
Áno. Stačí sa rozhliadnuť okolo nás,
či v lese, na lúke alebo aj na holiach.
Pestrofarebné kvitnúce orchideje majú síce
drobné kvietky, tvoriace strapce, ale ich
vzhľad je typicky orchideový a rovnako
krásny. Patria do veľkej skupiny vstavačovitých, v latinčine Orchidaceae.
Naše orchideje sú zaujímavé nielen vzhľadom ale aj spôsobom ako sa rozmnožujú,
ako lákajú opeľovače - farbou, vôňou, či
nektárom. Ich pysk slúži hmyzu ako pristávacia plocha, pri návšteve kvetu sa mu na
časti tela prilepí hrudka peľu na špeciálnej
lepivej stopôčke.
Orchideje tvoria veľké množstvo ľahučkých
semien roznášaných vetrom. Semenáčiky
však prežijú len v prítomnosti huby, ktorá
ich v prvých rokoch a často aj počas celého
života živí. Orchideje sú aj vďaka tomu
citlivé na zmeny prostredia a preto patria
medzi najohrozenejšie druhy rastlín.
Na Slovensku ich žije okolo 80 druhov
alebo poddruhov, z nich okolo 40 poznáme v Národnom parku Malá Fatra a jeho
ochrannom pásme.
Čo môžme vidieť na lúkach:
Skoro na jar sa na lúkach a pasienkoch objaví prstnatec bazový s farbami od žltých cez
odtiene ružovej. Takto ich môžme vidieť napríklad pod Chatou pod Jedľovinou. Škoda
len že lúka nie je kosená a orchideí ubúda.

opeľujú, rozvoniava najmä večer. Krásne
voňajú aj pomerne hojné päťprstnice obyčajné a najmä päťprstnice hustokveté.
Vanilkovou vôňou láka hmyz kruštík
hnedočervený, rastúci na suchších lúkach
a v okolí vápencových skál.
Z rodu vstavač (latinsky Orchis) je na jar
a v skorom lete pomerne hojný tmavoružový vstavač mužský a ružové vstavače
vojenské, ktoré medzi Varínom a Dolnou
Tižinou dosahujú v Malej Fatre severnú
hranicu rozšírenia. Nájdeme ich na lúkach,
ktoré neboli prehnojované a rekultivované.
Príkladom ohrozenia je ružový vstavač obyčajný, z ktorého mnohotisícových počtov
ostalo v Terchovskej doline len niekoľko
drobných skupín. Vstavače majú klamlivé
kvety – hmyz lákajú krásnou farbou, ale za
opelenie nič neponúkajú.

vstavač vojenský

kruštík hnedočervený
Prstnatec Fuchsov s kvetmi rôznych odtieňov ružovej s tmavou kresbou na pysku
nájdeme do skorého leta na lúkach a pasienkoch v predhorí Malej Fatry ale aj
v Kysuckých vrchoch. Prstnatce majú pod
zemou hľuzu podobnú ruke. Medzi orchideje so zaujímavými vôňami patrí vemenník dvojlistý, ktorý má v dlhej ostrohe
nektár. Aby prilákal nočné motýle, ktoré ho

Niektoré orchideje sa dajú ľahko prehliadnuť, lebo ich kvety sú zelené, ako hojný
bradáčik dvojlistý alebo vzácnejší vemenníček obyčajný. Hmyzovník muchovitý
zabezpečuje svoje opeľovanie tým, že láka
samčeky blanokrídlovcov vôňou totožnou
s feromónmi ich samičiek ktorým sa kvet
podobá farbou aj tvarom.
Čo môžeme vidieť v lese:
Našou najkrajšou orchideou je črievičník papučkový so žltým krčiažtekovým
pyskom a tromi hnedofialovými lupeňmi,
ktorý rastie vo svetlých bučinách. Často ho
trhajú a vykopávajú „milovníci“ prírody,
ktorí sa o ich krásu nechcú deliť s nikým.
Prilbovky – prilbovka ružová, biela a dlholistá sú orchideje s krásnymi až dvojcentimetrovými kvetmi, ktoré nájdeme v lesoch
aj v našom okolí. Niektoré lesné orchideje,
ako je hniezdovka a korálica sú nezelené
a bezlisté. Tieto druhy sú úplne závislé na

hube, ktorá prerastá ich korene a živí ich.
Samoopelivé kruštíky ako napr. hojný kruštík širokolistý majú pre hmyz v mištičkovitej časti predného pysku omamný nektár.

prilbovka ružová
Čo môžme vidieť na holiach:
Z horských a vysokohorských orchideí
v Krivánskej Fatre rastie napríklad biely
beloprst belavý, či ružovkastá päťprstnica
voňavá. Veľmi hojný je napríklad aj lúčny
druh pavstavač hlavatý, ktorý tvorí hlávku
drobných ružových kvetov.
Čo môžme vidieť na mokradiach:
Na vlhkých miestach a slatinách aj priamo
nad Varínom pri kríži kvitne prstnatec
májový. Kruštík močiarny s hnedoružovo-bielymi, pekne tvarovanými kvetmi patrí
medzi naše najkrajšie orchideje.
Orchideje sú klenotmi našej prírody, ktoré
nám mnohé európske krajiny závidia. Aby
sa z nich mohol tešiť každý z nás, treba ich
chrániť . Treba chrániť aj prostredie kde žijú
a od ktorého sú závislé.
RNDr. Anna Dobošová
Botanička Správy NP Malá Fatra Varín

kruštík močiarny
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Farská púť do Krakowa
V sobotu 27.apríla 2013 sa približne 90 veriacich spolu s pánom dekanom a pánom kaplánom z varínskej farnosti zúčastnilo púte do
poľského Krakowa. Krakow patrí nielen medzi
najkrajšie, ale aj najnavštevovanejšie mestá
nášho severného suseda.
Naše prvé kroky smerovali do hradu Wawel
nachádzajúceho sa nad riekou Vislou, postaveného v 9. storočí, ktorého poslaním bolo
ochraňovať križovatku obchodných ciest.
V priebehu stáročí tu vzniklo centrum kráľovskej moci. V hrade sa nachádzajú súkromné
kráľovské komnaty, sieň senátorov, trónna
sieň, kráľovské sárkofágy, bazilika a veľa iných
zaujímavých miest.
Našou prvou zástavkou bola prehliadka baziliky
sv. Václava a sv. Stanislava – miesto korunovácií
poľských kráľov, ale aj miesto ich posledného
odpočinku, taktiež aj hrobka tragicky zosnulého
poľského prezidentského páru Kaczynskich. Vo
Waweli sa nachádza aj Žigmundova kaplnka
s pozlátenou klenbou, tretí najťažší zvon sveta – Zygmund, ktorý je o 350 rokov starší ako
svetoznámy londýnsky Big Ben.
Z Wawelu sme sa cez rozkvitnutý park presunuli do historického centra mesta, ktoré bolo
v roku 1978 zaradené do zoznamu kultúrneho
dedičstva UNESCO. Obdivovať bolo skutočne čo.
Na najväčšom stredoeurópskom námestí Rynek
Glóvny sme si prezreli najväčšiu mariánsku

baziliku, cestou do kostola svätej Anny míňali
starodávne kamenné uličky s historickými budovami , synagógy, maličké obchodíky so suvenírmi, využili sme možnosť odfotografovať sa s
pouličnými živými sochami v dobovom oblečení
J. V Krakowe sa do súčasnosti zachovalo asi
6000 cenných pamiatok a zaujímavostí.
V kostole svätej Anny sme zotrvali na polhodinovej bohoslužbe v poľskom jazyku a pomaličky
sa presunuli späť k autobusom. Odtiaľ nás
čakala ešte cesta do neďalekého Lagiewnika –

hlavného mesta Božieho milosrdenstva. Krásnu,
slnečnú sobotu sme zavŕšili spoločnou svätou
omšou, ktorú odslúžil náš pán dekan spolu
s pánom kaplánom .
Trošku unavení z tepla, ale plní duchovných
zážitkov a naplnení posolstvom božieho milosrdenstva sme šťastne docestovali ešte pred
zotmením domov J.
Spracovali:
Dana Zimenová a Alena Badurová
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Zaujímavosti pre záhradkárov
Akú pôdu máme v záhradách?
Prečo je dôležité vedieť aké vlastnosti má pôda? Každý
rastlinný druh je prispôsobený na určité pôdne podmienky.
Pozrieme sa na niektoré základné fyzikálne, chemické
a biologické vlastnosti pôd, od ktorých závisí optimálny
rast rastlín.
Prvú vlastnosť, ktorou sa budeme zaoberať, je hĺbka pôdy.
Hĺbka pôdy je vzdialenosť od povrchu do spodiny resp.
zvetranej horniny (napr. riečny štrk, piesok, zvetraný vápenec a pod.). Hĺbka pôdy predstavuje priestor pre rozvoj
koreňovej sústavy rastlín. Hĺbka pôdy má veľký vplyv na
rast a vývoj rastlín. Korene rastlín najlepšie rastú v hlbokej,
kyprej, prevzdušnenej, vlhkej a humóznej pôde. Nepriaznivé
pôdne vlastnosti bránia rovnomernému rozvoju koreňovej
sústavy rastlín.

Pôdy podľa hĺbky rozoznávame ako plytké (do 0,3 m od
povrchu), stredne hlboké (od 0,3 do 0,6 m), hlboké (od 0,6
do 1,2 m) a veľmi hlboké pôdy (viac ako 1,2 m).
Plytké pôdy majú v porovnaní s hlbokými pôdami menšiu
celkovú zásobu vody aj živín. Plytké pôdy na štrku, kameňoch a pevnom podloží sa rýchle ohrievajú, ochladzujú,
navlhčujú a vysýchajú.
Hĺbku pôdy si môžeme určiť v kopanej jame pri výsadbe
kríkov alebo stromčekov. Pomôcť môžu aj stavebné jamy
nachádzajúce sa v okolí záhrady, výmole alebo strže.
Plytká pôda vyhovuje trávniku a skalničkám. Aj
niektoré okrasné letničky a nenáročné druhy zeleniny sa
môžu úspešne pestovať na plytkej pôde. Väčšina druhov
zeleniny, ale aj mnohé okrasné a úžitkové kríky vyžadujú
prinajmenšom stredne hlbokú pôdu. V plytkej pôde tieto
rastliny poskytujú nízke úrody, rýchle starnú a často vysýchajú.
Plytkú pôdu optimálne do 0,1 m dobre znášajú
okrasné byliny vhodné do skaliek ako sú napr. arábky, fialky,
kamzičník východný, flox Drummondov, hlaváčiky, horce,

krpčiarka alpínska, lomikamene, mliečniky, piesočnica brvitá, plesnivce, poniklece, portulaka veľkokvetá, rozchodníky,
sedmokrásky, skalnica strechová, tarice, zvonček karpatský.
V plytkej pôde sa s optimálnou hĺbkou 0,3 m darí trvalkám
a letničkám: aksamietnice, begónie, cínia pôvabná, hrachor
voňavý, kapucínky, klinčeky, kokardy, kosatce, králik
alpínsky, krásky, ľalia biela, ľaliovky, limonky, modrice,
náprstníky, orlíčky, petúnky, pivonky, prvosienky, rudbekie,
slamihy, snežienka jarná, sylvie, tabaky, veternice, zvonček
prostredný, železníky.
Takisto sa v plytkej pôde darí niektorej zelenine
a ovocninám:
cesnaky, cibule, čakanka šalátová, čakanka štrbáková, dúška
materina, fenikel obyčajný, pažítka, rasca lúčna, reďkovka,
šaláty, špenát siaty, brusnica obyčajná, jahoda obyčajná,
kôpor voňavý, mäta pieporná.
Hlbokú pôdu vyžadujú najmä ovocné kríky a stromy ako
napr.: dula podlhovastá, jarabina vtáčia, lieska obyčajná,
mandľa obyčajná, mirabelka, mišpuľa obyčajná, oskoruša,
ríbezľa červená, ríbezľa čierna, ruža jabĺčková, slivka domáca, vinič hroznorodý, višňa. Z okrasných kríkov a stromov
vyžadujúcich hlbokú pôdu (1,2 – 2 m) sú tieto: agát biely,
borovica sosna, brezy, budleja Davidova, cypruštek tujovitý,
čremcha obyčajná, dráč Júliin, jelše, krušpán vždyzelený,
mahónia cezmínolistá, mechúrnik stromovitý, muchovník
vajcovitý, orgován obyčajný, osika, pajasmín vencový, rakyta, rešetliak prečisťujúci, rododendrony, ruža čínska, svíb
výbežkový, škumpa vlasatá, štedrec hybridný, tavoľníky,
trnka, vŕba purpurová, vŕba lykovcová, zemolez obyčajný,
zemolez tatársky, zlatovka európska.
Hĺbku pôdy môžeme v záhrade upravovať. Zmenšujeme
ju nanášaním kamenia a vytváraním skaliek. Hĺbku pôdy
môžeme zväčšovať a to vytváraním rôznych terás (násypné,
vyvýšené terasy).
RNDr. Michal Ďuriš PhD.
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Matičné okienko
Súťaž:
V roku 2013 si pripomíname 1150. výročie príchodu
Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. Pri tejto
významnej udalosti sa rozhodol miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne vyhlásiť súťaž o zaujímavé
vecné ceny.

Podmienky:

Máj je nielen krásny čo do lásky dvoch milencov, čo do
prebúdzania sa prírody, rozkvitnutých orgovánov, narcisov
a tulipánov, no v tomto období ožívajú tradície našich predkov – „ STAVANIE MÁJOV“

Súťaž prebehne v spolupráci s miestnym časopisom
Varínčan v troch kolách .V každom kole budú zverejnené tri otázky týkajúce sa našich vierozvestcov a
ich misie na Veľkú Moravu.
Odpovede môžu súťažiaci vhadzovať do schránky na
budove MO Matice slovenskej na Hrnčiarskej ulici č.
175 v podobe listu v obálke, kde bude uvedené hlavne
meno a adresa súťažiaceho.
Vyhodnotenie prebehne po každom kole samostatne.

Otázky:
1. Ktoré veľkomoravské knieža pozvalo
vierozvestcov Konštantína a Metoda?
2. Ako sa volalo písmo, ktoré Konštantín
a Metod pripravili ešte pred príchodom na Veľkú Moravu?
3. Z ktorej ríše prišli Konštantín a Metod
na Veľkú Moravu?
Máj – stromček predstavoval ukončený boj zimy a víťazstvo
jari, boj smrti so životom, podľa slovanskej mytológie chránil
statky a príbytky pred zlými duchmi a chorobami. Tieto máje
sa tiež stavali pred kostoly, radnice, pred domy popredných a
všeobecne vážených ľudí ako prejav žičlivosti a úcty.
Na Slovensku mládenci odetí v krojoch a na perách s veselými pesničkami stavali máje pred príbytkami na vydaj súcich
dievok, alebo kde bývala milá niektorého z nich. Táto tradícia
v očiach mládeže z roka na rok upadá.
Pri rezkých melódiách vyludzovaných z akordeónu a klávesov si členovia MO-MS vo Varíne v utorok 30.apríla,
predvečer 1. mája, postavili vyzdobený farebnými stužkami
veľkolepý máj.

MO-MS vo Varíne

Varínčan
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Lukostrelci bodovali
Varínčania zabodovali
aj v Rakúsku
Dňa 13.4.2013 sa varínski lukostrelci zúčastnili 1. kola Európskeho pohára v Rakúsku pri Grazi. Z celej Európy sa zúčastnilo 326 pretekárov, dvaja naši lukostrelci Timotej Žák a Štefan
Zicho obsadili 1. miesta a ostatní naši lukostrelci sa umiestnili
v prvej desiatke. Pretek bol veľmi náročný. O to viac nás teší,
že sme sa presadili. Druhé kolo sa uskutoční 29.-30.6. 2013 u
nás vo Varíne, kde budeme hostiť pretekárov z celej Európy.
Teraz máme pred sebou 2. kolo Grand Prix v R. Sobote a
18.5.2013 cestujeme na majstrovstvá Poľska do Wroclavy.
Prajeme chlapcom presnú mušku, aby dobre reprezentovali
Varín.
Jozef Ďugel

Rybársky zväz Varín
Lipeň tymiánový

Čeľaď:
Lovná miera:
Dorastá do:
Neres:
Pohlavná dospelosť:

lipňovité
27 cm
40-50 cm
apríl - máj
samce v 2., samice v 3. roku

Lipeň tymiánový je jediným zástupcom čeľade lipňovitých u nás.
Od ostatných podobných rýb ho rozoznáme vďake veľkej chrbtovej
plutve a malej tukovej plutvičky, ktorú majú aj ryby lososovité.
Obýva čisté na kyslík bohaté vody podhorského pásma. Dáva
prednosť priestrannejším tokom aj bez možnosti úkrytu. Lipeň sa
zdržuje v húfoch v počte niekoľko desiatok jedincov. Podstatnú časť

potravy tvoria larvy vodného hmyzu. Druhú základnú zložku tvorí
suchozemský hmyz splavovaný na hladine, alebo v stĺpci vody.
Lipeň tymiánový je krátkoveký. Priemerne sa dožíva len 6 rokov.
Je to krásna ryba, ktorá z niektorých vodných tokov vďaka zásahu
človeka úplne vymizla.
Lipeň tymiánový sa neresí v apríli až máji. Podniká kratšie cesty
proti prúdu, kde do vhodného štrkového podkladu vykladá do 6
000 tisíc ikier. Pohlavne dospieva vo veku 2 rokov, samičky o rok
neskôr. Lipeň sa u nás do rybárskych revírov pravidelne vysadzuje.
Doba lovu:
Dosiahne ju:
Váha:
Počet ikier:
Dožíva sa:

od 1. júna do 31. decembra
v 4 roku
1 kg
6000
5-6 rokov

Lipeň tymiánový sa smie loviť od 1.júna do 31.decembra. Lipňa
u nás lovíme jediným spôsobom a to muškárením. Vyplýva to zo
zloženia jeho prirodzenej potravy. Používajú sa napodobneniny
vodného hmyzu v rôznom štádiu vývoja. Zvlášť účinné sú vtedy,
keď sa hmyz v danom štádiu vo vode prirodzene vyskytuje.
Martin Dudáš
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Jaskyniarsky klub Varín
Jaskyňa v snehovej lavíne
Pri pojme jaskyňa si každý väčšinou vybaví jaskynné
priestory vytvorené v krasových horninách ako napr.
vápenec. Jaskyne však môžu vznikať aj v ľadovcoch
a sezónne aj v obrovských snehových lavínach, pôsobením zrážkových a povrchových tečúcich vôd. Azda
najznámejším príkladom na Slovensku bola jaskyňa
Efeméra, vytvorená v mohutnej lavíne v Žiarskej doline
v Západných Tatrách v roku 2009. Efeméru vtedy dokumentovali a preskúmali speleológovia. Jej celková dĺžka
bola takmer 2 km. Mala viacero vchodov. Jej chodby boli
široké 2 až 6m a vysoké 2 až 4m. V jaskyni bolo niekoľko veľkých siení a vodopádov. Časti tejto jaskyne bolo
možno vidieť ešte koncom novembra 2009.
Niečo podobné, ale v menšom meradle môžeme vidieť
aj v Malej Fatre v závere Belskej doliny. Stretáva sa tu
niekoľko lavínových žľabov a pri priaznivých podmienkach, keď je dostatok snehu sa tu v jarných mesiacoch
vytvára obrovské lavínové pole. Z jedného zo žľabov sa
do tejto masy zarezáva dravý horský potok a vytvára

tu sezónnu jaskyňu. Chodby sú 2 až 3m široké a vysoké
1 až 3m. Prechod týmto ľadovým tunelom je poriadny
adrenalín. Postup do vnútra systému sprevádza hukot
horskej riavy a treba sa brodiť v ľadovej vode, ktorá
veľakrát presahuje výšku čižiem. Vyhĺbeniny v stenách a v strope pripomínajú riečne tunely kamenných
horských jaskýň. Fotiť v týchto priestoroch je doslova
nemožné , keďže vo vzduchu sa vznášajú častice vodnej triešte. Chodba sa nakoniec znižuje natoľko, že by
sa dalo pokračovať len štvornožky a v ľadovej horskej
vode to nechce vyskúšať nikto. S blížiacim sa letom aj
potok stráca svoju dravosť a aj tento sezónny, niekoľko
desiatok metrov dlhý ľadový systém začína miznúť.
Ešte dlho je tu možno vidieť torzá jaskynných chodieb.
Ostanú už len fotografie a spomienky. Možno na budúci
rok...
Pavol Cvacho

Varínčan
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Varínsky futbal
Z našich ihrísk...

Mužstvo A po zimnej príprave začalo
striedavými výkonmi. Ukázalo sa, že
posily, ktoré sme získali cez zimnú
prípravu, sa ukazujú vo veľmi dobrom
svetle ale je potrebné, aby sa v nasledujúcich zápasoch
plne zžili s duchom tímu. Lopta je samozrejme guľatá
a niekedy sa šťastie prikloní aj na stranu súpera. Chceli
by sme však požiadať našich fanúšikov a priateľov športu, aby nám naďalej verili a prichádzali nás podporiť na
zápasy. „Veď bez divákov nie je futbal ako nie je futbal
bez futbalistov.“
Dorast po zimnej príprave ukazuje, že ich ambície sú
oveľa vyššie ako sme predpokladali. V tomto zložení
porážajú mužstva vo svojej súťaži rozdielom triedy.
Samozrejme netreba chváliť deň pred večerom, ale dú-

fame, že ich dobré výkony budú pokračovať. Stabilná
forma môže niekedy sklamať, ale aj prehra môže dobrého hráča posunúť dopredu, hlavne ak sa z nej dokáže
poučiť. Je dôležité aby sme ako fanúšikovia prichádzali
podporovať nielen A mužstvo ale aj náš dorast, ktorý
sa skutočne snaží...
Žiaci majú na začiatku jarnej časti súťaže smolu a ich
výkony sa nedajú porovnávať s ich predchádzajúcimi
úspechmi. Je dôležité, aby sa ich snaha pretavila do výsledkov a tak sa mohli vrátiť na popredné miesta súťaže.
Súťaž je samozrejme značne náročná ale veríme našim
najmladším, že sa im to podarí a smolu zahodia za hlavu
a budú hrať ako o dušu, samozrejme fair play.
K.F.T.
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Výherca tajničky z čísla 3/2013:
Justína Synáková
Záhrady 678, Varín
Pomôcky:
Att, Parík,
Job, Elam,
Vaala, id

Kliešťovec

Oválny
výbežok

Keltský názov
Írska

Gén, idant

Živočích patriaci
k plášťovcom

Predložka

Konfiškoval

Kazil
Ruský sochár

Mužské meno
Východoázijský
jeleň
Ruský drevený
kaštieľ

Kraj na juhovýchodnom
Slovensku

Strácal sa
(expr.)

Arabský člen

Letecký útok

Kancelárska
skratka

Tropický plod

Nepracuj

Natiahne

Tiež

Nepopíjal

Dlhá chvíľa

Kladivo po
rusky

Hrach po
anglicky

Nerozmeriaval
Rýchla písomná
správa

Obhorel

Slovko úcty
v Ázii

Rev, krik
Staršia značka
stíhačiek

Mesto vo
Fínsku

Biblický
patriarcha
Rieka v Mexiku

Vonku

Chorejský levita

Teraz, dneska

Nemecký
spisovateľ

Niekam

Najmocnejší
boh v Prednej
Ázii

Česká plošná
miera

Rieka vo
Francúzku
Had z Knihy
džunglí

Druh veľryby

Autonómna
oblasť

Maorský boh

Nukleové číslo

4. časť
tajničky

Juhoamerický
pštrosovitý
vták

Stratili rodičov

Druh motýľa

Slovenský
skladateľ
Mesto vo
Francúzku

Japonská
plošná miera
Svetožiara,
gloriola

Klavír (hovor)

Nerozlamuj

Rozrývaj

Citoslovce
rezignovania
Izba v islamskom dome

Brečtan (bot.)

Etylalkohol

♣

Rieka vo
Švajčiarsku

Opak zenitu

Investičný
kupón
Znač. rus.
lietadiel

(záver je v tajničke krížovky)

♣

2. časť
tajničky

Nájdená vec
Nikto

Ronenie (bás.)

Koralový ostrov Fáza mesiaca

Inak

Popevok

Český geológ
18. stor.

Na Slovensku hovorí inteligent hlupákovi:

1. časť
tajničky

Nasávali

Rakúsky
dirigent

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30€

Ženské meno

Citoslovce
prekvapenia

3. časť
tajničky

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. júna 2013
na adresu Obecného úradu Varín.

Autor:
Jozef Blaho

Doba

Rybárska sieť
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