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Varínèan

Ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013
UZNESENIE č. 50/2013
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013,
konaného dňa 27.06.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. 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 C KN pozemok p. č.
1720/12 na vybudovanie petangových ihrísk.
b) Žiada
1. Predložiť návrh zmluvy medzi Obcou Varín a Prvým žilinským
petangovým klubom o podmienkach využívania verejnej štrkovej plochy v
Športovom areáli Juraja Sobolu vo Varíne.
Hlasovanie číslo 460
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 50/2013.
Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovanie: za: 8 proti: 0zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 50/2013.

UZNESENIE č. 51/2013
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013,
konaného dňa 27.06.2013
k bodu Žiadosti.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Ukladá
1. Predložiť prepočty odhadovaných nákladov na vykurovanie po
osamostatnení vykurovania spoločnosti COOP Jednota Žilina v objekte
viacúčelovej budovy, Jozefa Martinčeka 131, Varín.
Zodpovedný: Stavebná komisia
Termín:
Do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie číslo 461
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.51 /2013.
Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovanie: za: 8 proti: 0zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 51/2013.
UZNESENIE č. 52/2013
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013,
konaného dňa 27.06.2013
k bodu Záverečný účet
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Varín za rok 2012.
2. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Varín k Záverečnému účtu
Obce Varín za rok 2012.
3. Výročnú správu Obce Varín za rok 2012.

b) Schvaľuje
1. Záverečný účet Obce Varín za rok 2012 bez výhrad.
Hlasovanie číslo 462
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.52 /2013.
Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovanie: za: 8 proti: 0zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 52/2013.
UZNESENIE č. 53/2013
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013,
konaného dňa 27.06.2013
k bodu Záverečný účet
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Použitie rezervného fondu Obce Varín vo výške 147 048,32 € na úhradu
kapitálových výdavkov Obce Varín podľa rozpočtu na rok 2013 v zmysle §10
ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Hlasovanie číslo 463
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.53 /2013.
Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovanie: za: 7 proti: 0zdržali sa: 1
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 53/2013.

UZNESENIE č. 54/2013
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013,
konaného dňa 27.06.2013
k bodu Záverečný účet
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Riadnu účtovnú závierku spoločnosti Obecný podnik služieb Varín, s.r.o.
za rok 2012.
2. Stratu z hospodárenia v roku 2012 vo výške 6 891 €, ktorej časť vo výške
1013 € bude započítaná z nerozdeleného zisku minulých rokov z účtu 428 a
zostatok straty bude preúčtovaný na straty minulých rokov na účet 429.
Hlasovanie číslo 464
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.54 /2013.
Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovanie: za: 8 proti: 0zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 54/2013.

UZNESENIE č. 55/2013
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013,
konaného dňa 27.06.2013
Pokračovanie na strane 4
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15. september
sviatok Sedembolestnej Panny Márie,
patrónky Slovenska
Matička naša milostivá
1. Liliana Wojčíková
2. Daniel Taraba
3. Katarína Kubicová
4. Martin Bohačiak
5. Dominik Maňák
6. Júlia Maršalová

Matička naša milostivá,
celý svet Ti z lásky najkrajšiu pieseň spieva,
oslavuje a zvelebuje
Tvoju skromnosť a poslušnosť.

Narodil sa občan vzácny – aj keď maličký.
Čo mu dáme do vena? Vence, kvety, kytičky?
K tomu úsmev otca– lásku jeho mamičky!
Nar
odil sa občan vzácny – aj keď maličký.“

S láskou a pokorou
prijala si svojho Syna,
ktorého Ti anjel zvestoval,
ponížene si mu privolila.
Táto pokora a poslušnosť
s akou si zvesť prijala,
priniesla Ti slávu od Najvyššieho
i od stvorenia celého.
Slávou Ťa venčí celý anjelský zbor
i všetko tvorstvo na zemi,
si najkrajšia perla z ľudského rodu,
ktorá sa teraz skveje na nebi.
Oslávená Matička naša,
my, biedni hriešnici Ťa vrúcne prosíme,
oroduj za nás u svojho Syna,
ktorého stále hriechmi urážame.

Tichá Kristína
Zachar Štefan
Stráska Štefánia
Kvačkaj Igor
Vrábľová Angela
Zichová Mária
Košturiaková Štefánia
Williger Vladimír
Fitošová Elena
Ing. Kováč Václav

85
80
80
70
70
84
82
81
79
79

Cvachová Angela
Salát Pavel
Ing.Toma František
Lőrincová Emília
Pinčiarová Kornélia
Bellamy Ján
Komačka Ladislav
Kysela Viliam
Tlacháčová Anna
Ing. Blaho Jozef

Manželstvo uzatvorili:
Peter Tichák a Ing.Mária Kolembusová 27.7.2013
Viliam Póčik a Lucia Čerňanská 27.7.2013
Lukáš Mahút a Iveta Blahušiaková 10.8.2013

A opäť začína škola
Ani sme sa nenazdali a po dvoch mesiacoch
prázdnin je tu opäť nový školský rok.
Oddýchnutí žiaci opäť zasadli do svojich
školských lavíc. Tak ako sa mnohí na túto chvíľu
veľmi tešili, boli určite i takí, ktorí by privítali
ešte nejaký ten mesiac prázdnin navyše. K tým
tešiacim sa bezpochyby patrili noví prváci,
ktorých vo varínskej škole pribudlo 46. Zaradili
sa tak medzi 588 žiakov a detí ZŠ s MŠ Ondreja
Štefku vo Varíne. Všetkým žiakom, rovnako i
pedagógom a nepedagogickým zamestnancom
školy prajeme v školskom roku 2013/2014 veľa
elánu a síl a tým prvým menovaným samé dobré
známky.
redakčná rada časopisu Varínčan

76
74
73
73
73
73
73
72
71
71

„V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.“

V mene Tvojej lásky a dobroty,
nech sa nad nami Pán zmiluje,
a odpustí nám naše neprávosti,
za čo Ti nekonečne ďakujeme.
Viktória Novosadová

30. 6. 2013
10. 7. 2013
13. 7. 2013
14. 7. 2013
13. 8. 2013
9. 8. 2013

„Nech radosť Vášho svadobného dňa
nikdy nepatrí minulosti!“

Odišli do večnosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Anna Rybárová
Jozef Rovňan
Eduard Mravec
Mária Piovarčiová
František Badura
Viera Cigániková
Milan Konštiak
František Pavlíček
Pavel Paleček
Janka Šichmanová
Emil Tomašov

25.1.1944
11.3.1949
21.7.1936
29.4.1927
30.4.1941
31.10.1926
6.9.1959
29.4.1932
18.8.1940
28.2.1963
19.8.1954

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“

19.7.2013
22.7.2013
25.7.2013
29.7.2013
31.7.2013
3.8.2013
4.8.2013
8.8.2013
13.8.2013
14.8.2013
14.8.2013
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Dejiny hasičského zboru
31. júla 1966 sa zorganizovala oslava 90. výročia založenia

súťaži jednotlivcov najúspešnejšie obstál František Rihák ml.,

požiarneho zboru vo Varíne. Na oslavu finančne prispeli aj

ktorý získal 37 bodov a II. výkonnostnú triedu. Požiarnici si v

miestne podniky Vápenka a Píla čiastkou 1500 Kčs. Za príkladné

tomto období zvyšovali svoju kvalifikáciu, keď navštevovali

a vzorné plnenie požiarnických úloh varínsky zbor obdržal od

doplnkové kurzy a cvičenia. Anton Santa navštevoval školenie

Ústredného výboru PO zástavu a všetci členovia pamätné

veliteľov v Kunerade a v Rajeckých Tepliciach. Rudolf Cvacho

medaily a diplomy, ba niektorí aj vyznamenania „Za zásluhy“.

absolvoval školenie referentov preventívnej ochrany. Medzi

Pri oslavách hrala vlastná hudba pod vedením Františka

najdôležitejšie udalosti roku 1972 a akcie zboru sa radia

Lopušana. Osláv sa zúčastnilo 15 zborov a bolo prevedené

zabezpečovanie plynulej dodávky vody do miestneho potoka

námetové cvičenie, ktoré prekvapujúco, ale naprosto vyhralo

čistením koryta, upevňovaním hrádzi a hatí. Taktiež v tomto

Lopušné Pažite z Vadičova. Ďalšie námetové cvičenie sa

roku bol vyznamenaný dlhodobý člen a funkcionár Gustáv

previedlo 24. októbra 1970 a bolo spojené s cvičením CO. Toto

Ďurčanský. Previedlo sa školenie v miestnej Základnej škole,

cvičenie vyznelo ako najlepšie v okrese, za čo bolo zboru udelené

previedli sa preventívne prehliadky a opatrenia v

pochvalné uznanie. Cvičenia sa zúčastnil okresný náčelník,

domácnostiach, v úradoch a miestnych podnikoch. Zbor sa

major František Kubiš. Zbor v tomto zložení bol až do roku 1972,

zapájal do pravidelnej dlhodobej socialistickej súťaže. Bola

keď na členskej schôdzi odstúpil z predsedníctva Pavol Akantis,

opravená, zrenovovaná požiarna zbrojnica. Tieto práce sa

ktorého vystriedal novozvolený predseda Rudolf Androvič.

previedli brigádnicky a náklad na generálnu opravu činil 39 234

Pavol Akantis sa stal pokladníkom zboru. V tomto období nastala

Kčs. Bolo prevedené lokalizovanie niekoľkých lesných a

zmena aj vo velení, keď Antona Santu vystriedal Anton Toráň a

niekoľko miestnych požiarov. Účasť na prvomájových oslavách

ten velil zboru do septembra 1973, keď ho vystriedal Jozef Muráň.

bola samozrejmosťou. Dôkladne sa prevádzali žatevné hliadky v

Dňa 12. decembra 1971 boli vyznamenaní niektorí členovia ÚV

spolupráci s občanmi a družstevníkmi. Veľmi kladne sa dá

SZPO za 40 ročné členstvo a to Gustáv Ďurčanský, Štefan

hodnotiť aj obdobie požiarnikov v roku 1973. Zbor mal 42 členov,

Akantis, Eduard Haluška, František Pavlíček st., Ján Chudík,

z toho 10 prestarlých a 20 mladistvých požiarnikov, z ktorých boli

Karol Haluška a Anton Salát. Za 30 ročné členstvo Pavol Akantis

utvorené dve družstvá. V tomto období bolo 7 zásahov proti

a František Rihák. Čestný odznak za príkladnú prácu získali

požiarom. Tri lesné a štyri domové, ktoré boli úspešne

Július Bugáň a František Rihák ml. Posledne menovaný dostal

lokalizované. Družstvá sa zúčastnili súťaže v Belej, kde získali II.

zároveň odznak II. stupňa – vzorný požiarnik. Vzorný požiarnik

výkonnostnú triedu. Žiacke družstvo súťažilo v Tepličke nad

III. stupňa Rudolf Androvič, Anton Androvič, Alojz Akantis,

Váhom v rámci súťaže „plameň“. V akcii „Z“ odpracovali

Anton Helis, Adam Kapasný, Jozef Kořínek, Jozef Muráň, Martin

požiarnici 150 brigádnických hodín a na generálnej oprave

Šlesár, Ján Teplý a Jozef Žák. Za odvahu a obetavosť Anton

požiarnej zbrojnice 429 brigádnických hodín. V roku 1973 bol

Zimen, František Pavlíček, Anton Santa, Martin Šlesár, Jozef

dodaný hasiací stroj D 512 a automobilová cisternová striekačka

Muráň, Rudolf Panák, Ivan Staník, Rudolf Androvič, Alojz

ACS 16 Škoda 706 RTH, ktorú zbor dostal ako stredisková

Akantis, Ján Chudík a Anton Helis. V ďalšom období varínsky

výpadová obec na podnet okresného inšpektora PO v Žiline. V

zbor získal odznak odbornosti „Vzorný požiarnik“.

tomto roku vo funkcii tajomníka vystriedal Michala Gábora

Vyznamenaných bolo veľa varínskych požiarnikov. V

František Golais.

požiarnických súťažiach zbor v tomto období dosiahol niekoľko
pozoruhodných výsledkov. V súťaži družstiev dosiahli

Katarína Ondrušová

požiarnici z Varína 210 bodov a získali III. výkonnostnú triedu. V

Ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013
Pokračovanie zo strany 2
k bodu Záverečný účet
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Výročnú správu Zariadenia opatrovateľskej služby Varín, n. o. za rok
2012.
Hlasovanie číslo 465
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.55 /2013.
Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovanie: za: 8 proti: 0zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 55/2013.
UZNESENIE č. 56/2013
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013,
konaného dňa 27.06.2013

k bodu Vyradenie majetku Základnej školy s materskou školou Ondreja
Štefku
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Vyradenie neupotrebiteľného hmotného majetku Základnej školy s
materskou školou Ondreja Štefku v celkovej sume 5.655,80 € podľa prílohy.
Hlasovanie číslo 466
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.56 /2013.
Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovanie: za: 8
proti: 0zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 56/2013.
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Obecný úrad informuje
Priechodnosť komunikácií
Vážení spoluobčania, chceme Vás požiadať, aby ste
po zbere úrody a pri jesennej údržbe svojich
pozemkov nezabudli skrátiť konáre stromov a
kríkov, ktoré presahujú do miestnych komunikácií.
V prípade, ak tieto úpravy nevykonáte, bude
musieť ich vykonať Obec Varín ako správca
miestnej komunikácie. Vzniknuté ekonomicky
oprávnené náklady môžu byť od Vás vymáhané.
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
Obecný úrad Varín, ako spracovateľ návrhu
rozpočtu Obce Varín na rok 2014, upozorňuje na
nutnosť dodržiavania Všeobecne záväzného
nariadenia obce Varín č. 3/2007 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Varín.
Dotáciu je možné poskytnúť na všeobecne
prospešné služby a verejnoprospešný účel.
Všeobecne prospešné služby sú:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna
starostlivosť,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia
duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko technické služby a
informačné služby,

g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana
zdravia obyvateľstva,
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a
zamestnanosti,
i) zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy
bytového fondu.
Verejnoprospešným účelom sa rozumie najmä:
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych
hodnôt,
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných
humanitných cieľov,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) zachovanie prírodných hodnôt,
e) ochrana zdravia,
f) ochrana práv detí a mládeže,
g) rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy
h) plnenia individuálne určenej humanitnej
pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb,
ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú
naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou
pohromou.
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce je nutné podať na
tlačive obce najneskôr do 15.11.2013. Tlačivo
nájdete na internetovej stránke obce, alebo na
Obecnom úrade vo Varíne.
Dotácia nie je nárokovateľná!

Rozlúčili sme sa...
Vo štvrtok 25. júla 2013 sme sa rozlúčili s našim
kolegom pánom Jozefom Rovňanom. Nebolo to
lúčenie
pred dovolenkou či odchodom na
dôchodok. Bolo to lúčenie posledné. Smutné a
ťažké.
Pán Jozef Rovňan sa narodil 11. marca 1949 v
Martine. Oženil sa s pani Gabrielou rod.
Martinovou. Vychovali spolu syna Jozefa a dcéru
Gabrielu. Po ukončení strednej školy a vojenčine
pracoval až do augusta 2004 ako majster odborného
výcviku v Strednom odbornom učilišti strojárskom
v Martine. Už v tom čase začal pracovať ako
kontrolór Obce Varín. Od septembra 2004 začal
funkciu hlavného kontrolóra vykonávať na plný
pracovný úväzok. V decembri 2011 sa stal
starobným dôchodcom.
Posledných 9 rokov ho v živote sprevádzala
ťažká choroba. Vedeli sme o tom aj na pracovisku. S
obdivom sme sledovali jeho pokoru, s akou
postupne prijímal informácie o svojom

zdravotnom stave, ako bez zbytočného sťažovania
sa a ľutovania prijímal obmedzenia, ktoré mu
ochorenie spôsobovalo. S veľkou nádejou trpezlivo
absolvoval mnoho vyšetrení a liečení. Krok po
kroku ho v tomto náročnom období sprevádzala
manželka a deti a radosť zo svojich troch vnúčat.
Jeho životná cesta je už zavŕšená. Tento svet
opustil 22. júla 2013 vo veku 64 rokov. Všetky jeho
plány a túžby, čo by chcel stihnúť na zaslúženom
dôchodku, sa pomaly rozplynú. My šeptáme slová
na rozlúčku a odprevádzame ho na večnosť. Nech
tam odpočíva v pokoji.

kolektív OcÚ
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Stanovisko ZMOS
k hospodáreniu samospráv
a plneniu Memoranda
Združenie miest a obcí Slovenska konsolidáciu
rozpočtu verejnej správy považuje za prioritnú
úlohu a aktívne sa k tejto úlohe hlási. Obce a mestá
dlhodobo zabezpečujú šetrenie v rámci svojich
rozpočtov a v
rozsahu svojich
zákonných
kompetencií.
Je vecne preukázateľné, že samospráva šetrí viac
ako štát. Výdavky štátneho rozpočtu od
vypuknutia krízy vzrástli o 41%, výdavky obcí bez
finančných operácií, čo sú porovnateľné
ukazovatele, vzrástli iba o 5.9%. Markantný je ej
rozdiel vo vynakladaní administratívnych
výdavkov na činnosť a technické zabezpečenie
úradov, poslancov a rôznych poradných orgánov
na úrovni štátu a obcí. Skutočné výdavky v tejto
oblasti v štátnom rozpočte vzrástli od roku 2008 do
roku 2012 o 33,9%, ale v obciach len o 3,8%. Tento
údaj jasne dokumentuje,
kto a ako šetrí a
konsoliduje a kde je potrebné zamerať prioritnú
pozornosť na štrukturálne reformy a organizačné
zmeny.
ZMOS v záujme konsolidácie verejných financií
pristúpil tiež k tomu, že štát obciam počnúc rokom
2012 každoročne znižuje príjem z výnosu daní zo
70,3% na 65,4%, čo je ročné zníženie o takmer 100
mil. €, ktoré zostávajú k dispozícii štátnemu
rozpočtu!
Samosprávy preto odmietajú medializované
interpretácie vlády o nedostatočnom
konsolidačnom úsilí miest a obcí a ich podiele na
schodku verejného rozpočtu.
Ministerstvo financií používajúc metodiku ESA 95
poukazuje na to, že obce a mestá neplnia
memorandum a schodok v ich schválených
rozpočtoch prekračuje dohodnutý rámec. Obce a
mestá sa v memorande na základe skúseností z
minulosti a v dobrej viere pomôcť národnému
hospodárstvu dočasne zaviazali ušetriť 10 % na
službách a 5 % na mzdových nákladoch.
Hospodárili a hospodária zodpovedne, realita je
lepšia ako plánovaný rozpočet. Prebytok

rozpočtového hospodárenia miest a obcí k
30.6.2013 bol vykázaný v sume 228 mil. eur, čo je
viac o 18 mil. eur ako za rovnaké obdobie roku 2012.
Tento výsledok dosiahli mestá a obce aj napriek
prepadu rozpočtovaného výnosu dane z príjmov
fyzických osôb, ktorý je rozhodujúcim zdrojom ich
financovia. Je predpoklad, že sa v závere roka
priblížia k želaným výsledkom. Napriek tomu, že
vláda v rozpore s Memorandom prijala zákony,
ktoré majú finančné dopady na hospodárenie
samospráv a odsúhlasila navýšenie mzdových
nákladov na školských zamestnancov.
Samosprávy robia všetko, čo je v ich silách, aby
hospodárili čo najefektívnejšie, hľadajú ďalšie
rezervy, niekedy až na hranici kvality servisu
občanom. Sú tu však záväzky a pohľadávky, ktoré
vyplývajú pre obce a mestá z implementácie
europrojektov a už rozbehnutých investičných
aktivít, ktoré sú pre občanov, ale môžu ovplyvniť
hospodárske výsledky obce a ohroziť plnenie
Memoranda. Samosprávy preto odmietajú tzv.
selektívny postih nekonsolidujúcich obcí a miest,
ako nekorektný a v praxi ťažko realizovateľný.
Primátori a starostovia upozorňujú, že situácia v
mestách a obciach je neudržateľná, dlhodobé
šetrenie a znižovanie príjmov pre obce a mestá
prináša zastavenie rozvoja a ekonomického rastu
regiónu a rapídne zníženie kvality života jeho
obyvateľov. Výrazný pokles kapitálových
výdavkov a celkové očakávané hospodárske
výsledky v ďalších rokoch
môžu priniesť
paralyzáciu samosprávy a ochromenie plnenia jej
zákonných povinností.
Členovia ZMOS odporúčajú, aby vláda hľadala
rezervy vo vlastných rozpočtoch a rozpočtoch ňou
riadených organizácií a obchodných spoločností,
kde, ako ukazujú štatistické údaje, sú rezervy.
Žiadajú, aby sa vrátila k skutočne partnerskému
dialógu so samosprávami, a hľadala riešenia v
prospech obyvateľov miest a obcí.
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Animovaný program
V mesiaci august organizovala Obec Varín animovaný program pre deti v miestnej knižnici, ktorý mal
veľký ohlas. Denne od 12. do 23. augusta v čase od 9:00 do 13:00 hod sa mohli deti zabaviť pri rôznych
spoločenských hrách, tvorivých a náučných dielňach, príprave sladkostí a obložených chlebíčkov.
Stretnutia sme ukončili celodenným výletom na Starhrad.
Verím, že deti prežili krásne chvíle, na ktoré budú často spomínať
E.S
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Varínsky mažiar
Posledný augustový deň sa konal na Námestí sv.
Floriána druhý ročník Varínskeho mažiara,
ktorý usporadúva Klub varínskych
podnikateľov v spolupráci s Obcou Varín.
Celé podujatie bolo
odštartované bežeckými
pretekmi detí rôznych
ve k o v ý c h k a t e g ó r i í .
Pretekov sa zúčastnilo
množstvo malých
súťažiacich a na víťazov
čakali diplomy, rôzne
ocenenia a uznanie
hrdých rodičov.
V poobedňajších
hodinách bol pre
z ú č a s t n e n ý c h
prichystaný bohatý
kultúrny program. Tých
najmenších prišiel
rozveseliť šašo Ančiči,
predstavili sa varínske
mažoretky, violončelový
súbor Carmen, hudobne
nadaný Paľko Kubala, Dianka Androvičová a
Ivanka Cvachová. Podujatie bolo ozvláštnené
sprievodnými akciami, akými boli súťaž v pití
piva či jedení halušiek, ktoré sa tešia veľkej
obľube. Podvečer vystúpila rocková kapela

Zlesapočujem a na záver sa predviedli rodáci z
Varína THE STARS, na ktorých sa môžete tešiť
opäť v septembri na akcii O5 zapojení.

Výbornú náladu zúčastneným nepokazila
ani krátka búrka, a tak sme sa mohli spokojne
presunúť k tombole, ktorá bola naozaj
rozmanitá, začo vyslovujeme všetkým
sponzorom veľké ďakujem. O večernú zábavu
sa postaral DjMexo a
podľa počtu tancujúcich
a baviacich sa ľudí sa mu
to aj skutočne podarilo.
Celá akcia sa niesla v
príjemnom duchu, za čo
srdečne ďakujeme
organizátorom i
zúčastneným a pevne
veríme, že budúci ročník
bude ešte na vyššej
úrovni.
Klub podnikateľov Varín
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Škola ochrany prírody
LIETAJÚCE CICAVCE
Každoročne sa na prelome augusta a septembra konajú vo viac ako 30 štátoch sveta na tému netopierov rôzne
prednášky, výstavy, ukážky výskumu netopierov a ďalšie aktivity približujúce ľuďom život týchto jedinečných
lietajúcich cicavcov.
Európsku noc netopierov vyhlasuje od roku 1997 sekretariát
Dohovoru o ochrane európskych populácií netopierov
EUROBATS so sídlom v Bonne. Cieľom podujatia je
propagácia ochrany netopierov u širokej verejnosti.
Správa Národného parku Malá Fatra v spolupráci so
Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku a
Považskou hvezdárňou v Žiline opäť pripravuje pre širokú
verejnosť Európsku noc netopierov. Akcia sa uskutoční v
druhej polovičke septembra v Žiline čase od 18.00 do 21.00
hod pri pozorovateľni Považskej hvezdárne Na Malom
diele. Pripravená je prednáška o živote netopierov, film,
ukážka odchytu do nárazovej siete, pomôcky na monitoring
netopierov a rôzne aktivity pre všetky vekové kategórie
(bližšie informácie o podujatí
nájdete na
www.npmalafatra.sk).
Čo o nich vieme?
Netopiere sú cicavce. Väčšinou rodia iba jedno mláďa a
dojčia ho materinským mliekom. Medzi prednými a
zadnými nohami majú osrstenú blanu, ktorá im umožňuje
lietať. Niektoré druhy dosahujú rýchlosť až 50 km/h a sú
sťahovavé. Medzi letnými a zimnými úkrytmi preletia aj
dvetisíc kilometrov. V zime spia, ale občas sa prebudia.
Počas zimovania sa ich telesná teplota zníži na 1 až 10
stupňov Celzia. Pri spánku a odpočinku sa zavesia za nohy
dolu hlavou. Pri lete sa orientujú pomocou ultrazvukových
signálov, ktoré vydávajú echolokáciou nosom alebo ústami.
Echolokácia sa zakladá na vysielaní vysokofrekvenčných
zvukov a počúvaní ich ozveny odrážajúcej sa od tiel hmyzu
a rôznych prekážok. Týmto spôsobom nachádzajú
netopiere úkryt aj potravu. Signály vysielajú na rôznej
frekvencii v závislosti od druhu v rozpätí od 20 do 115 kHz.
Človek počuje iba zvuky medzi 16 a 20 kHz, zvuky nad 20
kHz sa označujú ako ultrazvuk. Priemerne žijú netopiere asi
desať rokov.
Na svete existuje asi 1100 druhov netopierov, ale v Európe
žije iba 30 druhov, z toho na Slovensku 26. Väčšina
netopierov žije v subtropickom a tropickom pásme.
Najväčší netopier na svete je indomalajský druh Pteropus
vampyrus Kaloň jedlý. Má dĺžku tela 40 cm a rozpätie
krídel 150 cm. Domorodci ho lovia pre chutné mäso a kalone
volajú aj lietajúce psy. Malé netopiere sa živia prevažne
hmyzom, niektoré sú aj mäsožravé, lovia žaby, vtáky, myši aj
ryby. Kalone sa však živia výlučne rastlinnou potravou
peľom, nektárom, listami a plodmi stromov, ktoré aj
opeľujú. Okrem iných opeľujú aj najväčšie stromy na svete
baobaby. Vďaka nim prinášajú chutné sladkokyslé plody,
ktoré obľubujú domorodci aj opice. Preto baobab volajú aj
opičí strom. Kalone sú zvláštne aj tým, že sa neorientujú
podľa ultrazvuku ako väčšina netopierov. Majú dobrý zrak
a veľké oči. Najmenší je Netopier thajský, ktorý meria iba
3cm, rozpätie krídel má 10 cm a váži dva gramy. Najmenší
netopier na Slovensku je Večernica malá, má síce rozpätie
krídel až 20 cm, ale bez problémov sa dokáže vplaziť aj do
zápalkovej škatuľky. Na svete existujú iba tri druhy

netopierov, ktoré sa živia krvou, z toho dva výlučne vtáčou.
Najznámejší je Upír obyčajný Desmodus rotundus. Podľa
neho si zrejme dala názov aj obľúbená slovenská hudobná
skupina Desmod J. Upír obyčajný sa vyskytuje od Uruguaja,
Argentíny a Chile až po Mexiko. Sadne si na koňa, kravu,
ovcu prasa či iné zviera a za noc vypije toľko krvi, koľko sám
váži. Niekedy aj pol deci.
Je pravda, že hostiteľom upíra môže byť v trópoch aj človek,
ale rozhodne nie sú pravdivé legendy o upíroch, ktoré sa
rozšírili hlavne po tom, ako Bram Stocker napísal román
Dracula. Predlohou jeho románu bol rumunský gróf Vlad
Tepes, ktorému dal prezývku podľa jeho otca Dracula. Po
rumunsky „dracul“ znamená drak a čert. Spisovateľ dal
svojmu hrdinovi podobu netopiera, upíra, ktorý sa živil
ľudskou krvou. Aj preto sa dodnes niektorí z nás netopierov
boja. Ľudia ich však od nepamäti nemali príliš v láske. V
minulosti ich považovali dokonca za služobníkov satana,
čertových spojencov či prevtelené bosorky. V období
kresťanstva ich používali ako obranu proti démonom a
čarodejniciam. Pribíjali ich na brány hospodárskych
usadlostí, aby chránili pred živelnými pohromami,
chorobami a neúrodou. Rozomleté lietacie blany
primiešavali do nápojov a pripisovali im liečivú moc.
Živých netopierov dokonca hádzali do roztaveného olova, z
ktorého odlievali gule do strelných zbraní, aby zasiahli
určený cieľ. Budhisti však považujú netopiera za posvätné
zviera a zobrazovali ho pri výzdobe svojich chrámov.

Význam a ochrana netopierov
Ak chceme chrániť netopiera, tak v prvom rade chránime
prostredie, v ktorom žije. Keď sa netopierie mláďatá učia
lietať, sú ešte neobratné, občas spadnú. Keď im chceme
pomôcť, nechytáme ich do holej ruky, ale do rukavice,
handry, alebo ich naberieme na lopatku a položíme na
vyvýšené miesto. Ak nám vletí netopier do domu alebo do
chaty, nezrazme ho a nenaháňajme ho. Môžeme ho nájsť aj v
podkroví, za okenicami či v škárach v naukladanom dreve.
Treba si uvedomiť, že netopiere drevo nehryzú, nie sú
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hlodavce, ale
hmyzožravce. Ak sa ich
chceme zbaviť, otvory,
kadiaľ lietajú,
uzatvorme až na jeseň,
v žiadnom prípade nie
v lete, lebo by uhynuli.
Pre človeka majú
netopiere ešte iný
praktický význam.
Rodia iba raz v roku,
majú nízky počet
mláďat a dožívajú sa
vysokého veku. Takéto
živočíchy nedokážu
rýchlo regenerovať
svoje populácie po
zásahu negatívnych
vplyvov z prostredia
kde žijú (napr. chemické znečistenie, narušenie potravného
reťazca, strata úkrytov, fyzická likvidácia) a preto ich
prítomnosť či neprítomnosť v prostredí alebo zmeny počtu
jedincov indikujú jeho celkovú kvalitu (preto sa označujú
ako bioindikátory).

Ich význam pre udržanie ekosystémov je obrovský.
Napríklad jedna Večernica malá skonzumuje počas noci až
2000–3000 kusov komárov a 800 členná kolónia netopiera
obyčajného dokáže za jednu noc vychytať 55000 motýľov
obaľovača dubového. Tým, že sa živia hmyzom a inými
bezstavovcami aktívnymi počas noci, plnia nezastupiteľnú
funkciu, ktorú nemajú iné denné živočíchy.
Dnes človek intenzívne zasahuje do vzhľadu krajiny, mení
jej charakter a funkčnosť vyrubovaním lesov, reguláciou
vodných tokov, vysúšaním mokradí, či veľkoplošným
poľnohospodárstvom, čím výrazne znižuje počet lovných,
úkrytových a reprodukčných biotopov, ktoré sú pre život
netopierov nevyhnutné. Zvlášť vysoká druhová
rozmanitosť netopierov v ešte relatívne zachovalých
prírodných ekosystémoch Slovenska, si zaslúži našu
pozornosť o ochranu. Je to veľmi cenné a krehké dedičstvo
nie len našej krajiny ale aj celej Európy.
Spracovala: Alena Badurová
Správa NP Malá Fatra

Mladý záchranár
Poranenie hlavy
Úraz hlavy si môžeš spôsobiť pádom z výšky, napríklad
zo stromu, strechy, spadnúť môžeš pri behaní po
opustenom alebo neoplotenom stavenisku. Pri športe si
úraz hlavy môžeš
spôsobiť napríklad
pádom z bicykla,
pádom z kolieskových
korčúľ, pádom z koňa,
pri lyžovaní, úderom
hokejky do hlavy,
nárazom do mantinelu
a podobne. Ale aj pri
hre: pádom z
h o j d a č k y, p r i
naháňačke sa môžete
zraziť hlavami, trafí ťa
kameň z praku alebo
hodený rukou. K
poraneniu hlavy
dochádza aj pri dopravných nehodách, napríklad, ak
sedíš v aute nepripútaný bezpečnostnými pásmi, pri
svojej neopatrnosti môžeš podbehnúť pod auto, alebo pri
bicyklovaní ťa môže zraziť auto. Pri všetkých týchto
činnostiach môže dôjsť k poraneniu hlavy, často aj k
otrasu mozgu. Dávaj preto na seba pozor.
Prvá pomoc – čo treba urobiť?
• Zisti, či zranený reaguje na oslovenie,
• zisti, či dýcha,

• zavolaj na číslo 112 alebo 155,
• ak nedýcha, treba čím skôr začať s oživovaním
dýchaním z úst do úst a s nepriamou masážou srdca,
• zisti, či nekrváca hlava, ucho, ak áno, prilož sterilný
obväz a hlavu obviaž,
• do príchodu lekárskej pomoci zraneného sleduj,
udržuj ho v teple a pokoji.
Prevencia – ako predísť riziku?
Venuj pozornosť prechádzaniu cez cestu. Mal by si
vedieť, kde sa môžeš bezpečne hrať a bicyklovať. Pri jazde
na bicykli, skateboarde alebo kolieskových korčuliach,
pri lyžovaní, pri jazde na koni používaj ochranné
pomôcky, ako prilbu na hlavu, prípadne chrániče na
kolená a lakte, rukavice. Na stromy vyliezaj len pod
dohľadom dospelej zodpovednej osoby. Nebehaj po
staveniskách, je to veľmi nebezpečné! V aute používaj
bezpečnostné pásy.
Kedy volať záchranárov?
• Vždy, pri strate vedomia,
• vždy, keď postihnutý nedýcha,
• pri bolesti hlavy, zvracaní, rozmazanom videní,
dezorientácii,
• po každom úraze hlavy, treba ísť do nemocnice na
odborné vyšetrenie a ošetrenie.
Ľubomír Sečkár
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Zaujímavosti pre záhradkárov
VLHKOSŤ PÔDY
Pôdna vlhkosť je momentálny obsah vody v pôde, je to premenlivá fyzikálna veličina a závisí hlavne od zrnitostného
zloženia, obsahu humusu, pôdnej štruktúry, počasia resp. klímy a pod. Množstvo vody v pôde sa neustále mení počas
roka. Snehom, dažďom a vnútropôdnym alebo podzemným prítokom vody v pôde neustále pribúda, vyparovaním,
odčerpávaním rastlinami a odtokom sa voda z pôdy stráca. Na jar a v jeseni je často vody v pôde dostatok, ale v lete je
vody v pôde málo. Pôdy v horských oblastiach sa každoročne premývajú presakujúcou vodou. Živiny a škodliviny sa z
nich vylúhujú do podzemnej vody a do potokov.

Pôdna voda je v skutočnosti roztok obsahujúci
rôzne druhy rozpustených látok (živiny, hnojivá,
pesticídy, pôdne častice a pod.) Pôdna voda vplýva
na priebeh fyzikálnych, chemických a biologických
procesov v pôde. Napríklad ak pôda má vlhkosť 50
%, tak vo vzorke pôdy o hmotnosti 1 kg je 0,5 kg
vody.
Avšak všetka voda v pôde nie je rastlinám
prístupná. O čo je vlhkosť pôdy vyššia, o to menej je
voda pútaná pôdou, a o to ľahšie ju rastliny môžu
prijať svojimi koreňmi.
Podľa obsahu vody v pôde poznáme kategórie
vlhkosti pôdy: suchá pôda, vlhkosť vädnutia
rastlín, optimálna vlhkosť a vlhkosť zamokrenej
pôdy. Voda v suchej pôde až po vlhkosť vädnutia
rastlín nie je rastlinám prístupná. V zamokrenej
pôde je nadbytok vody a teda nedostatok vzduchu,
ktorý škodí väčšine záhradných rastlín. Pôdy s
rôznou zrnitosťou a obsahom organických látok a
humusu majú rozdielne kategórie vlhkosti (tab. 1).
Okrem percenta vlhkosti môžeme množstvo vody
v pôde vyjadrovať aj v mm vody na 1 m2, čo
odpovedá 1 kg alebo 1 litru vody v 1 m3 pôdy. Ak je
v ľahkej piesočnatej pôde menej než 100 mm vody,
tak je jej zásoba v pôde nedostatočná, zatiaľ čo pri
150 – 300 mm je dobrá zásoba a nad 375 mm je
nadbytočná zásoba vody v pôde. V ílovitej ťažkej
pôde je tak tomu pri 350 mm, 450 – 600 mm a nad
675 mm vody. Tieto údaje sú potrebné k
pochopeniu potreby a dávok závlahovej vody pri
zavlažovaní pôdy.

Pôdnu vlhkosť si môžeme určiť odhadom. Priamo v
záhrade sa pri určovaní pôdnej vlhkosti riadime
pocitom, ktorý vyvoláva zemina pri stisnutí v dlani.
Ak táto nevyvoláva pocit chladu a po uvoľnení z
dlane sa rozsype, tak je zemina suchá. Vlhkosť
vädnutia rastlín má navlhnutá zemina, ktorá po
uvoľnení z dlane sa rozsype už po slabšom
natlačení. Vlhká zemina s optimálnou vlhkosťou
pri stisnutí dlaň navlhčuje a po uvoľnení zovretia si
zachováva sformovaný tvar. Po stisnutí voda z
mokrej zeminy odobranej zo zamokrenej pôdy
odkvapkáva, pričom hmota má kašovitú
konzistenciu.
RNDr. Michal Ďuriš PhD.

Tab. 1 Priemerné hodnoty niektorých kategórií vlhkosti (v %)

Pôda
Piesočnatá
Hlinitá
Ílovitá
Humolitová
Rašelinová

Vlhkosť
suchej
pôdy
1–2
2–5
5–9
9 – 16
15 – 20

Vlhkosť
vädnutia
rastlín
2–6
10 – 15
15 – 25
25 – 30
30 – 40

Optimálna
vlhkosť
10 – 20
20 – 30
30– 40
40 – 50
50 – 70

Vlhkosť
zamokrenej
pôdy
25 – 35
35 – 45
45 – 60
50 – 65
80 – 90
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Farský tábor
21. 28. 7. 2013 sa uskutočnil Farský tábor, na ktorom
sa zúčastnili deti z našej obce i z iných miest.
Mali sme sa vynikajúco, počasie nám prialo a dobrá
nálada nás taktiež neopustila. Touto cestou by sme sa
chceli poďakovať Farskému úradu Varín a pánovi
Ľubomírovi Sečkárovi za finančnú podporu, vďaka
ktorej boli naše spoločné chvíle ešte krajšie.
Pán Boh zaplať.
Organizačný tím tábora
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Očami pána Verčíka
Na kaplnke sv. Floriána sa ozval prenikavým zvukom
umieračik. Zo všetkých strán námestia tam bežali deti.
Každý chcel byť prvý čo sa dozvie, koho Pán Boh povolal k
sebe. Darmo sa naliehavo domáhali odpovede na otázku
kto zomrel. Starká Paprskárová sa nedala rušiť a
pravidelnými pohybmi poťahovala povraz zvona, či
cengáča. Zvonila tak dlho, kým jej v mysli odznievala
spomienka na nebohého v modlitbe. Po poslednom údere
zvona zavesila koniec povrazu na háčik umiestnený na
boku klenby zvonice. Oboma rukami si posunula vlnenú
šatku vyššie z čela, obrátila k zvedavcom zvráskavenú
tvár s prižmúreným okom a oznámila kto „poručil“. Deti
sa rozbehli každé svojou stranou a šírili ďalej túto smutnú
zvesť. Správa tohto druhu vyvolávala v mysliach
dospelých úvahy o živote nebohého a s povzdychom ho
odporúčali milosti Božej.
Tentokrát som medzi šarvancami nebol. Dobre som
poznal dôvod tohto nič dobré veštiaceho zvuku. Zomrel
nám sused, starý železničiar v penzii. Pre susedku čo ho
doopatrovala bol ujco. Ujco bol pre nás deti osobnosť,
ktorú sme mali v úcte. Sedával pod oknami na Varíne, na
hlave slamený klobúčik, medzi prstami dlhú tenkú cigaru
končiacu slamkou. Cigary – viržinky, tak sme ich pýtali v
trafike, keď nás ich neraz poslal kúpiť. Náš nákup
zvyčajne obsahoval tri viržinky, noviny Slovenská politika
a paklík tabaku. Na rozdiel od cigár, fajku ujco fajčieval
zvyčajne vo dvore opretý o ojo voza, s úsmevom
pozorujúc naše predvádzenie sa na rebrináku. Žiaľbohu
naše susedské spolunažívanie sa ukončilo jeho náhlou
smrťou.
Neter nebohého sa zmieňovala o podrobnostiach jeho
skonu, ako mu uľahčovala jeho posledné hodiny. Všetci si
uvedomovali jej obetavosť. Radila sa, ako ďalej. Bolo treba
dať zazvoniť, požiadať stolára o zhotovenie truhly, zavolať
lekára, dohodnúť na fare termín pohrebu. Okrem
cirkevných obradov, ktoré sa odbavovali v latinčine,
organista spieval i odobierku. Bolo zvykom nahlásiť, od
koho sa bude v mene nebohého odoberať. Ujco Jožko
zomrel ako bezdetný vdovec. Nebol rodák z Varína, preto
odobierka nebola dlhá. Spomenuli sa v nej švagrovia,
švagriné, synovci a netere. Jednou z týchto neterí bola i
naša smútiaca suseda. Keďže chcela, aby bol pohreb čo
najdôstojnejší, rozhodla sa pozvať k obradom všetkých
deväť varínskych cechov. Takáto kompletná účasť bola len
vo výnimočných prípadoch, pretože bývala dosť finančne
náročná. Členovia pozvaných cechov sa zúčastňovali
pohrebu s veľkými zapálenými sviecami, ktoré im siahali
až po kolená. Pochovávanie nebožtíka sa spravidla konalo
až na tretí deň. Mŕtvola ležala doma na mároch, po oboch
stranách horeli veľké sviece v mohutných čiernych,
drevených svietnikoch. Pre úctu k mŕtvemu, ale aj pre
horiace sviece, bola nutná stála prítomnosť domácich cez
deň i v noci. Večer sa zišla celá rodina, susedia a známi k
modlitbe za nebohého. „Modleníčka“ odriekala rôzne
modlitby a prespevovala nábožné pesničky, ktoré
ovládala len ona.

A teraz k podstate, pre ktorú si na toto všetko spomínam.
Ako prví začali opúšťať toto smútiace zhromaždenie
chlapi. Na rozlúčku podišli k mŕtvemu, urobili nad ním
kríž, mierne sa uklonili. Podobne urobil i dlhovlasý,
šedivý starec. Chytil mŕtveho za bradu, snažil sa ňou
potriasť a prehovoril: „Jožko, nebudeš ty dlho vartovať
cintornú bránu. Príde ťa vymeniť mladík“. Tí z
prítomných, čo venovali pozornosť týmto slovám, napadli
starca otázkou: „Sváko, kto to bude? Kto ho bude
nasledovať?“ Zaznela strohá odpoveď. „Šak ho dovezú“.
Potom zobral široký zelený klobúk, položil ho na šedivú
hlavu a odišiel. Chlapi ešte na ulici rozoberali starcové
slová. Bolo im známe, že vie niečo dopredu, ale hovorí to
spôsobom pre nich ťažko pochopiteľným. Na kaplnke sv.
Floriána sa ozval zvon k večernej modlitbe. Ulice sa
vyprázdnili, nastal nočný pokoj. Po pohrebe, ako sa
zavrela zem na rakvou nebohého, tak prestali vŕtať v
hlavách myšlienky súvisiace s touto tajomnou
predpoveďou.
Po nejakom čase začalo sa po Varíne povrávať čo je
nového, že je vážne chorý, ba že zomrel...Týkalo sa to
sympatického mládenca Ferka, ktorý bol plavčíkom
Dunajskej paroplavby. Občanom utkvel v pamäti jeho
zjav, keď bol odetý do krásnej modrej uniformy, s bielou
brigadírkou na hlave. V čase jeho dovolenky bol
stredobodom pozornosti na varínskom korze. Vždy bol
obklopený hlúčkom svojich rovesníkov, ktorým štedro
ponúkal dlhé bulharské cigarety so zlatým náustkom.
Zásluhou jeho výrečnosti perfektne zneli jeho svetácke
zážitky z plavby po Dunaji. To bolo niečo pre uši
varínskych mládencov. Aj túto smutnú zvesť potvrdil
zvon na kaplnke.
„Bol mŕtvy, dovezú ho“ – presne podľa predpovede.
Predchádzajúce proroctvo a skon mladého človeka veľmi
zdramatizovali spoločenskú atmosféru vo Varíne.
Osobnosť varínskeho veštca zapôsobila na všetkých, i na
mňa. Odvtedy som nebol medzi šarvancami, čo
pokrikovali na starca „rýchlik“, pre jeho dlhý, hojdavý
krok. Ani mládenci si viac nedovolili vyniesť brnenie
rytiera z jeho pitvora na ulicu. Rytiera dostal ako dar z
nededzkého kaštieľa. Ľudia začali pozorne vnímať
starcové výroky, i keď boli ťažko zrozumiteľné. I
prorokom sa nebolo ľahké stať, najmä medzi svojimi.
Približoval sa front 2. svetovej vojny. Náš jasnovidec sa
viackrát podrobne vyjadroval, ako sa táto hrôza cez nás
prevalí. Ľudia porovnávali prežité skúsenosti so
starcovými prognózami. Hovoril odkiaľ prídu vojská, ako
sa budú správať, že vojna skončí na nededzkom jarku.
Faktom je, že posledný odpor nemeckých jednotiek bol v
oblasti tepličského poľa. Z týchto obranných pozícií
Nemci bez odporu opúšťali priestory a presúvali sa v
jednom možnom smere ústupu na Moravu.
Nakoniec na otázku či ešte niekedy bude vojna, náš
nevšedný občan odpovedal: „Už nikdy nebude pokoj“.
V.

Varínèan
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Len pre deti
Milé deti!
Posledné dni tohtoročných veľkých prázdnin sa už minuli. Oddýchnutí, vyšantení a s množstvom
krásnych zážitkov sa vraciate do školských lavíc. Čaká na Vás desať mesiacov usilovného štúdia, získavania
vedomostí a rozširovania poznatkov. No popri tom i zábava pri riešení úloh na tejto strane, ktorá je určená len
pre Vás.
Tip na výlet: Z vylúštenej tajničky si poskladajte podľa čísel názov zaujímavého miesta, ktoré by ste
mohli počas víkendu navštíviť.

9.
2.
7.
5.
3.
6.
8.
1.
4.
9. Meno osoby, podľa ktorej je pomenovaná ZŠ vo Varíne.
2. Náš farský kostol je zasvätený Najsvätejšej...
7. Aký je názov ulice, na ktorej nájdeme Športový areál J. Sobolu?
5. Názov tradičnej akcie organizovanej koncom novembra (okolo Ondreja).
3. Ako sa volá vrch, ktorý sa s nadmorskou výškou 1035 m týči nad Varínom?
6. Ako sa nazýva rieka, do ktorej ústi Varínka?
8. Varín má vlastnú Dychovú hudbu...
1. V roku 1965 bol vybudovaný ...... vlek.
4. V obci máme kaplnku a Námestie svätého...

Nájdeš 5 rozdielov?

KUPÓN Č. 9 KUPÓN Č. 9 KUPÓN Č. 9 KUPÓN Č. 9

Výherca krížovky z è. 6/2013:
Ing. Róbert Androviè, Školská 434, 013 03 Varín
Pomôcky:
Alov,
Amin,
Abell, Aisa

4. časť
tajničky

Dánsky
dramatik

Dámske
šaty, po
anglicky

Nemoc
ničné
oddelenie

Značka
kilo
ampéra

Získal
lovom

Stroj na
lisovanie

Perzián

Zorali
dookola

15. októbra 2013

Stredová
priamka
Brazílsky
spisovateľ

pretože

5€

Zn. abvoltu
Rachma
ninova
opera

Slabina
(lek.)

„Pani Nováková teraz vypije denne až liter kolínskej
vody.“ „Nerozprávajte! Veï to nie je možné…“
(záver je v tajnièke)
Pomôcky: Bulharský
íle, Vasilev, spisovateľ
Lada, le, se a dramatik

Opatro
vanie

Český
maliar a
ilustrátor

Medzi
národný
umelý
jazyk

MPZ áut
Holandska
Stará čín
ska flauta

Mengolský
najvyšší boh
Meno
Klotildy
Pichali
rohami
Odpočí
vala

Tam
Popevok
Súvislé
poradie
Druh
palmy

Hlasovali

Múza ľúb.
poézie
Husársky
kabát

3. časť
tajničky

Bavlnená
tkanina

Kórejská
dynastia
Viedli

Párový gén,
alelomorfa
Meno
Emílie

Druh
palmy

Značka tal.
piva
Ušľachtilá
oceľ

Náuka
o morálke
Ženské
meno

Francúzsky
člen

Starogréc
ka bohyňa
osudu
Zábava
Venovať
sa hre
Slzila

Pustovník

Úkaz

Predávanie
Budoval

Prevaľovali

Vyhŕňal

Meno
Eleny
1. časť
tajničky

Liečivá
rastlina
Strach
Meno
Otílie
Česká ploš.
miera

Japonská
abeceda

Ruský
režisér
Japonský
boh Zeme

Manilské
konope
Panvovié
údolie

Krídlo
(odb.)
Japonská
plošná
miera

2. časť
tajničky

Odsúvanie
hlások na
konci slova
Výkvet

Časť
apadany

Varínčan

Ani (bás.)

Rímska
štvorka
Alebo
(bás.)

Viazanka
Staro
egyptský
boh slnka

Ročné
obdobie
Tiež
Rozum

Ruský
spoločenský
tanec

Násyp

Kovová
pečať

Shake
spearov
kráľ

Doskový
strunový
nástroj

Druh
Fatimy
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