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Prečo si obec Varín ide brať úver?

Spoločenská rubrika

Na začiatku nášho volebného obdobia sme sa celé súčasné vedenie
obce (vedením obce sa rozumie: starosta s jeho zamestnancami
a obecné zastupiteľstvo) dohodli, že urobíme všetko preto, aby sme
všetky investičné a neinvestičné výdavky v plnej miere prispôsobili
skutočným finančným možnostiam obce a obecného rozpočtu.
Inak povedané, že nebudeme brať žiadne úvery na naše investičné
a neinvestičné výdavky a nezanecháme tu po nás ani žiadne iné
záväzky (teda za obdobie od 27.12.2010 do konca nášho volebného
obdobia cca 30.11.2014). Pod pojmom iné záväzky chápte záväzky, vo
forme zmlúv na základe ktorých bude musieť obec v budúcnosti za nás
niečo vyplácať, alebo niečo, na vlastné náklady robiť, ďalej nezaplatené
faktúry, pokuty a podobne. Škoda len, že podobnými predsavzatiami sa
neriadili aj naši predchodcovia.

(údaje sú z obecnej matriky)

Oficiálne dlhy, oktorých sme vedeli všetci, boli zahrnuté
v oficiálnom rozpočte ako „transakcie verejného dlhu“ ľudovo povedané
splácanie úverov. Jedná sa o úver, ktorý obec Varín čerpala v rokoch 2006
až 2010 a ktorý začala splácať koncom roka 2008. Teda reálne ho obec
spláca k dnešnému dňu 5 rokov. 2 roky ho splácalo predchádzajúce
vedenie obce a teraz 3 roky ho spláca súčasné vedenie obce. Splácanie
tohto úveru stojí obec z obecného rozpočtu sumu presahujúcu 50 000,€ ročne. Ďalej splácame pokutu z ministerstva školstva za vzdelávací
euro projekt, ktorý prebiehal v minulosti na našej základnej škole.
V tomto prípade sa jedná o ďalších 8 600,-€ ročne (celkový dlh je 23 546,€). Uvedené pochybenie nastalo v prvom polroku 2010. Celkom priamo
ročne na splácanie dlhov a pochybení z minulosti, o ktorých vieme,
a ktoré sú všeobecne a účtovne známe, dávame zo súčasného rozpočtu
obce cez 60 000,-€ každoročne!
Horšie sú tie neoficiálne dlhy, o ktorých sme nevedeli, a preto
sme sa na ne nemohli pripraviť, a ani ich nijak zapojiť do rozpočtu. Zvlášť,
keď ich výška prekračuje možnosti rozpočtu bežného roku. A práve časť
týchto neoficiálnych dlhov je treba aktuálne teraz vyplácať!
V súčasnosti musí obec Varín vrátiť Slovenskej republike
a Európskemu spoločenstvu za projekt Rekonštrukcia Základnej školy
celú výšku neoprávnených výdavkov zistených na základe kontroly
z ministerstva (celá správa sa nachádza na webovej stránke obce
Varín). Uvedené neoprávnené výdavky vznikli v rokoch 2009 až prvá
polovica roku 2010. Jedná sa o sumu 113 035,79,-€. Ďalej z právneho,
ale predovšetkým morálneho hľadiska, musíme vrátiť aj slušne
povedané „bez súhlasu majiteľov požičané a obcou minuté peniaze“ zo
záloh, ktoré obci Varín poskytli naši spoluobčania na kúpu stavebných
pozemkov, ktoré nikdy nedostali (bližšie informácie v predchádzajúcom
článku). Uvedený „účtovný, ale aj morálno právny prešľap“ sa podaril
bývalému vedeniu obce Varín v roku 2007. Teraz, keď si po 6 rokoch
vlastníci uvedených peňazí nárokujú ich vrátenie od obce, obci chýbajú!
Jedná sa aktuálne oďalších 61 327,66,-€.
Dlhy treba platiť. Sú to dlhy obce Varín a tak ich Obec Varín
aj musí zaplatiť! To bol dôvod, prečo Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie na zabezpečenie podmienok na prijatie úveru do opakujem
a zvýrazňujem slovíčko v uznesení obecného zastupiteľstva „do“
450 000,-€ a nie úver „vo výške“ 450 000,-€ !
Naša úvaha včase prijímania uvedeného uznesenia obecného
zastupiteľstva:
•
pôvodne išlo o 5 spoluobčanov, ktorí každí poskytli obci cca.
20 000,-€ zálohu na kúpu stavebného pozemku v IBV Záhumní (ktoré od
obce nikdy nedostali viď. článok vyššie). Teda im celkovo budeme vracať
okolo 102 000,-€
•
ďalších 113 035,79,-€ treba vrátiť Slovenskej republike
a Európskemu spoločenstvu za neoprávnené výdavky pri rekonštrukcii
Základnej školy (viď. článok vyššie)
•
ďalších zhruba 200 000,-€ na vyplatenie zvyšku
predchádzajúceho úveru, ktorý je úročený 3,2% úrokom. Uvedený
krok, teda prefinancovanie starého úveru novým, sa bude realizovať len
v prípade, že nový úver bude lacnejší. Jednalo by sa oklasické zníženie
úverovej služby.
Celkovo sme teda uvažovali o sume okolo 422 000,-€. Aktuálna výška
zamýšľaného úveru je 310 000,-€. V súčasnej dobe prebiehajú rokovania
s bankovými inštitúciami, ktorých ponuky vyšli ako víťazné, teda pre
obec najvýhodnejšie. Uvedený úver bude účelovo bankou viazaný na
vyplácanie záväzkov obce zminulých období (tak bude aj nazvaný).
Banka prísne kontroluje účel použitia poskytnutých prostriedkov, ktoré
nie je možné použiť na iné účely!
Uvedený dlh vznikol a bol vytvorený za bývalého vedenia
obce v rokoch 2006 až prvý polrok roku 2010! To jasne dokazujú
nálezy a správy vyšších štátnych kontrolných orgánov, alebo bývalým
starostom podpísané a notárom overené zmluvy. Že teraz vroku 2013
nastal čas, kedy tieto dlhy za našich predchodcov treba zaplatiť, je
bohužiaľ naša smola.
Dúfam, že po prečítaní tohto článku už je každému jasná
odpoveď na otázky: „Prečo vlastne berieme úver, keď sme sľúbili že, my
úvery brať nebudeme?“ aj „Načo tie peniaze potrebujeme?“, ale zároveň
by už malo každému byť jasné, od koho si majú pýtať odpoveď na
otázku „ Načo sa minuli?“ a aj kto uvedený dlh spôsobil.

Narodili sa:

1.10.2013
1. Viktória Vajdová
2.10.2013
2. Silvia Tišnovská
3. Dorota Pinčeková 12.10.2013
28.10.2013
4. Milan Lopušan
28.10.2013
5. Dominik Labák
Nech vám v zdraví, láske rastie, nech vám dáva
iba šťastie. Vo dne, v noci, skrátka stále nech Vás
teší dieťa malé.

Manželstvo uzatvorili:
1.
2.
3.
4.
5.

Jozef Ring a Mgr. Zuzana Franeková
Ondrej Gregor a Mária Janíčková
Michal Chovanec a Simona Mikulová
Ing. Peter Piš a Ing. Eva Berková
Štefan Trhančík a Iveta Krajčíková

5.10.2013
5.10.2013
12.10.2013
19.10.2013
26.10.2013

Nech kytica Vášho spoločného života je spletená
z kvetov zdravia a šťastia, zviazaná pevnou stuhou
lásky a vložená do vázy porozumenia.
Všetko najlepšie!

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci okrúhle narodeniny oslavujú:
Bugáňová Katarína
90
Kabatiarová Irena
85
Bugáň Ondrej 		
80
Majerčík Ján 		
75
Panáková Marta 		
70
Tretinová Oľga 		
70
----------------------------------------Tretina Jozef 		
86
Piovarči Emil 		
83
Malichová Anna 		
81
Salátová Margita 		
81
Ondrušová Jarmila
78
Staníková Valéria
77
Bohačiaková Viktória
76
Salátová Helena 		
74
Vrábeľ Jaroslav 		
74
Kubo Štefan 		
73
Súčik František 		
72
Cvachová Helena
71
Panák Jozef 		
71
Otruba Milan 		
71
Prajeme Vám zdravia, šťastia dosť, nech slniečko Vám
svieti pre radosť. Nech máte všetko, čo chcete mať
a nikdy nestratíte chuť sa smiať.

Odišli do večnosti:
Tibor Blahušiak
Kristina Tichá
Marián Zimen
Eva Novosadová
Marcel Samec

29.10.1934
23.9.1928
23.7.1985
15.6.1923
4.3.1938

26.9.2013
27.9.2013
13.10.2013
6.11.2013
31.10.2013

Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ....
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Správa o skutočnej zadlženosti obce Varín.
Súčasné vedenie obce (vedením obce sa rozumie: starosta
a obecné zastupiteľstvo) sa dohodlo, že počas svojho pôsobenia
nebude brať úvery na financovanie svojich bežných, investičných
a ani ostatných výdavkov obce. Zdôrazňujem „svojich“ teda výdavkov
vzniknutých počas nášho volebného obdobia, ktoré vznikli priamo
naším konaním, našou činnosťou, našimi rozhodnutiami a nie dlhy
zapríčinené činnosťou bývalého vedenia obce (pred 27.12.2010). Za
konanie našich predchodcov my zodpovední byť nemôžme!
Za to nech si skladá účty niekto iný. Z tohto dôvodu považujem za
potrebné a nutné rozlišovať medzi záväzkami (dlhmi) spôsobenými
minulým vedením obce a záväzkami (dlhmi) spôsobenými súčasným
vedením obce.
Takto sú záväzky definované zúčtovného a právneho hľadiska:
Vymedzenie a právna úprava záväzkov:
Záväzok z pohľadu právneho znamená niečo splniť, niečo dať,
niečoho sa zriecť alebo niečo strpieť.
Pre účely účtovníctva sú záväzky definované v zákone
o účtovníctve v § 2 ods. 4 písm. b) ako existujúca povinnosť
účtovnej jednotky (v našom prípade Obce Varín), ktorá vznikla
z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži
ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dá sa spoľahlivo oceniť
podľa § 24 až § 28 ZÚ a vykazuje sa v účtovnej závierke vo
výkaze o majetku a záväzkoch.
Ľudovo povedané pod pojmom záväzky, alebo inak
povedané dlhy (ďalej len dlhy), chápte dlhy vo forme zmlúv na
základe ktorých, bude musieť obec v budúcnosti niečo vyplácať,
alebo v budúcnosti niečo na vlastné náklady robiť, ďalej prijaté
úvery, ako aj rôzne nezaplatené faktúry, pokuty (a pod.), ktoré je
nutné v budúcnosti splácať a ktoré musí účtovná jednotka (obec)
evidovať a vykazovať.
Tu narážame na prvý problém, pretože podľa vyššie
uvedenej definície sa má dlh vykazovať v účtovnej závierke vo
výkazoch ( súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámkach). V tomto
článku budem písať odlhoch, ktoré neboli vykazované v účtovnej
závierke a vo výkazoch. Teda nikto o nich ani nemohol vedieť. To však
neznamená, že neexistujú, alebo, že pre obec Varín nie sú záväzné!
Mojím cieľom je Vám v tomto článku poskytnúť prehľad dlhov obce
a stručnú odpoveď na nasledovné otázky :
1. Čo sa stalo alebo dôvod vzniku dlhu?
2. Výška dlhu?
3. Kto uvedený dlh musí zaplatiť?
4. Čo s tým ďalej, aké ďalšie kroky obec podniká?
Všetky mnou popisované skutočnosti sú podložené podpísanými
zmluvami, alebo nálezmi príslušných kontrolných orgánov
Slovenskej Republiky, ktoré sú presne datované, čo do vzniku
daného dlhu, teda dá sa pomerne rýchlo zistiť, za ktorého vedenia
obce uvedené dlhy vznikli, alebo, ktoré vedenie konkrétny dlh
vytvorilo podpísaním tej či onej zmluvy.
Záväzok číslo 1) Vrátenie peňazí za rekonštrukciu Základnej
školy
Čo sa stalo alebo dôvod vzniku záväzku?
Začiatkom roka 2011 na obec Varín prišiel vyšetrovateľ
z policajného zboru a chcel, aby sme mu sprístupnili priestory školskej
jedálne. Nafotil si technické vybavenie kuchyne, pár krát sa ozval,
položil starostovi otázky a zobral si kópie podkladov z euro projektu
Rekonštrukcie varínskej Základnej školy, ktorý prebiehal v rokoch
2009 až 2010. Neskôr pravdepodobne vyhodnotil ako opodstatnené
postúpiť toto jeho vyšetrovanie na Útvar boja proti organizovanej
kriminalite, pretože od určitej doby sa začal v uvedenej záležitosti
ozývať už len zmienený Útvar boja proti organizovanej kriminalite.
Podľa mne dostupných informácií, Útvar boja proti organizovanej
kriminalite, začal vyšetrovanie proti dvom fyzickým osobám a jednej
súkromnej firme. Na základe uvedených skutočností bola povolaná
vyšetrovateľmi kontrola zministerstva, ktorá potvrdila zistenia
vyšetrovateľov a to - nezrealizované nasledovné práce:
1) vyfakturované skoro dvojnásobné plochy podláh oproti
skutočnosti,
2) vyfakturované dvojnásobné hrúbky tepelnej izolácie
stropov oproti skutočnosti,
3) 
výmena technológie kuchyne, kde bola dodaná
česká technológia a vyfakturovaná talianska, tu došlo
aj k prelepovaniu výrobných štítkov, aby tie sedeli
s faktúrou atď.
(všetky tieto nezrovnalosti sú uvedené vzáverečnej správe zkontroly,
ktorú obci Varín zaslalo ministerstvo a ktorá je zverejnená na
webovej stránke obce).
Výška dlhu?
Uvedené nezrovnalosti boli ministerstvom vyčíslené
na zhruba 113 035,79-€. Keďže obec Varín z uvedenej čiastky už
zaplatila 5 % spoluúčasť, táto nám bola odpočítaná a preto aktuálne
musíme vrátiť 107 384,01,- €.

Kto uvedený dlh má zaplatiť?
Uvedenú sumu musí zaplatiť ministerstvu a európskemu
spoločenstvu obec Varín ako prijímateľ euro fondov v rokoch 2009 až
2010. Zaplatiť treba do konca roka 2013.
Čo s tým ďalej, aké ďalšie kroky obec podniká?
V okamihu, kedy bude vznesený rozsudok a bude jasný
vinník, bude si poškodený „Obec Varín“ nárokovať súdnou cestou
vrátenie celej výšky týchto prostriedkov (113 035,79- €). Nateraz sme
len vo vyšetrovacom spise v zmysle platnej legislatívy uviedli, že si obec
nárokuje náhradu škody a žiadame túto škodu prípadnému vinníkovi
aj zosobniť na jeho súkromný majetok. Či nám súd v tomto bode
vyhovie, a či sa uvedená kauza vôbec dostane pred súd, je otázne.
Záväzok číslo 2) Vrátenie peňazí za opčné zmluvy na pozemky
v IBV Záhumnie
Čo sa stalo alebo dôvod vzniku záväzku?
V roku 2007 bývalý pán starosta podpísal zmluvy
o budúcich zmluvách s piatimi spoluobčanmi Varína, kde obec Varín
ako predávajúci, prijala od kupujúcich zálohu vo výške 90 % kúpnej
ceny na kúpu stavebných pozemkov v IBV Záhumnie stým že, po
vysporiadaní vlastníckych vzťahov obec tieto pozemky prevedie do
vlastníctva kupujúcich, a tí potom doplatia zvyšných 10 % kúpnej
ceny. Jednalo sa o klasickú akvizíciu. Podľa zákona o účtovníctve,
mali byť uvedené prostriedky vedené na osobitnom účte ako cudzie
zdroje (bola to len záloha, ktorú bez súhlasu oboch strán, nie je možné
použiť). Bohužiaľ sa tak nestalo, a vedenie obce tieto zdroje zaúčtovala
do príjmov obce. Netuším, ako sa im to mohlo podariť, veď keď mi
na strane prímov prišli do rozpočtu peniaze za predaj majetku obce
(pozemkov), musí sa mi zákonite opredaný majetok celková hodnota
majetku znížiť. A tu sa stal zázrak. Peniaze prišli a prehlásili sa za príjem
obce, aj keď obec za ne nikomu nič nedala! To, že ich bývalé vedenie
obce zle zaúčtovalo do príjmov (čím došlo k porušeniu minimálne
zákona o účtovníctve) je samo osebe zlé, ale horšie a zarážajúcejšie
je, že ich obec Varín v minulosti aj minula! Poraďte mi prosím, akým
slovom mám popísať udalosť, kedy si bez súhlasu majiteľa „požičiam“
jeho peniaze a miniem ich pre svoju potrebu (samozrejme, jemu za
to nič nedám, ani mu o tom nepoviem). A práve toho sa obec Varín
v minulosti presnejšie v rokoch 2007 až 2008 dopustila. Upozorňujem,
že sa jedná o sumu cez 100 000,-€. Dnes už bývalá pani audítorka obce
to buď odobrila, alebo si to ani nevšimla. Toto účtovné pochybenie
spôsobilo, že aj keď obci Varín dal každý kupujúci zálohu cca. 20 000,-€
za stavebné pozemky, ktoré od obce nikdy nedostali, teda podľa logiky
a zákona im má byť obec Varín túto zálohu dlžná, im účtovne obec
Varín nič dlžná nie je. Teraz nastala absurdná situácia, keď obec Varín
ide vracať niečo, čo podľa účtovníctva obec vôbec nedĺži. Absurdita je
vtom, že uvedené vracanie peňazí sa zúčtovného hľadiska bude javiť
skoro ako dar. V tomto prípade, je ale jasné právne hľadisko, a to je
doložené oboma stranami podpísanou a notárom overenou zmluvou
o budúcej zmluve na 3 roky a aj z výpisov z účtov, ktoré jasne dokazujú,
že kupujúci riadne a včas (vroku 2007) zaplatili celú 90 % zálohu na
kúpu pozemku od obce. Keby uvedené zdroje boli správne a v súlade
so zákonom zaúčtované, vedené na osobitnom účte, ako záloha, teda
ako cudzie zdroje (dlh obce voči uvedeným spoluobčanom) objavil by
sa uvedený dlh aj v záverečnom účte obce za príslušný rok a dostal by sa
až do jeho splatenia aj do rozpočtu obce, ako požičané účelovo viazané
cudzie zdroje. Aby rozpočet po správnom zaúčtovaní nebol mínusový,
musela by obec mať tieto peniaze stále na účte. Tým, že ich zaúčtovali
„mylne“ do príjmov obce, mohli sa minúť a nikomu podľa účtovníctva
nechýbali. Nikomu okrem ich ozajstným vlastníkom. Takže na otázku
Čo sa stalo, alebo dôvod vzniku záväzku? si v tomto prípade musíte
každý odpovedať sám, alebo sa spýtať bývalého vedenia obce z rokov
2007 až 2008. Ja na túto otázku odpoveď nepoznám.
Výška dlhu?
Jedná sa o 5 zmlúv s 5 kupujúcimi v celkovej hodnote
okolo 102 000,-€. Jedného z nich už obec vyplatila v roku 2008. Traja
ďalší požiadali o vrátenie zálohy a odstúpenie od zmluvy teraz. Piaty
kupujúci do dnešného dňa nepožiadal o vrátenie uvedenej zálohy.
Teda celkovo teraz treba vrátiť 61 327,66,-€. A niekedy v budúcnosti
ešte zhruba 20 000,-€, alebo jeden stavebný pozemok.
Kto uvedený dlh má zaplatiť?
No, jednoznačne obec Varín, veď tá ich v minulosti (v rokoch
2007 až 2008) aj minula! Tak je ich teraz povinná vrátiť!
Čo s tým ďalej, aké ďalšie kroky obec podniká?
Teraz nám už neostáva nič iné, len si tie peniaze požičať
a vrátiť ich im zákonitým vlastníkom. Z určitým zjednodušením
a odľahčením, by sa dalo konštatovať, že v tomto prípade pochybil
štatutár obce ( bývalý starosta) a za jeho kroky, je teraz zodpovedná
obec.
Pokračovanie na budúce.

Varínčan
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Obecný úrad informuje

Bankomat v obci

Označovanie hrobov
Vážení spoluobčania, nájomcovia hrobových miest.
Dovoľujeme si Vás požiadať o kontrolu správnosti
čísla ktorým, bolo označené hrobové miesto.
Toto číslo by sa malo zhodovať s číslom, ktoré máte
uvedené v zmluve o prenájme hrobového miesta.
V prípade nezrovnalosti prosíme kontaktujte
Obecný úrad vo Varíne.

Vážení spoluobčania. Oznamujeme Vám, že ku dňu 31.12.2013
bol na základe žiadosti Slovenskej sporiteľne ukončený
prenájom priestorov, v ktorých sídlila pobočka. Jej činnosť
bola ukončená k 19.10.2013.
Bankomat, ktorý je umiestnený v týchto priestoroch, bude
fungovať aj po ukončení zmluvy. V prípade komplikácií
s prenájmom priestoru je so Slovenskou sporiteľňou
predbežne dohodnutá možnosť presunu bankomatu do
objektu zdravotného strediska.
Vedenie obce aj Slovenská sporiteľňa majú záujem, aby
bankomat v obci Varín fungoval aj naďalej.

Poďakovanie
Umieračik zvoní, smútočnú pieseň spieva a more sĺz sa z jeho hlasu rozlieva.
Zomrela nám mamička, odišla v tichosti bôľov. V dome nastalo nevýslovné ticho roztrhané uboleným smútkom
a slzy ako kamene na zem padajú a našu mamičku márne hľadajú.
Teraz len stojíme nad tvojim hrobom, v srdciach máme veľký žiaľ, s tebou letí naše zbohom
až k nebeským výšinám. Tíško tu stojíme a prosíme Boha, aby si nás stále ochraňovala zhora.
Zastavil sa život keď ťa už niet, vždy ťa budeme milovať, vždy sa nám bude cnieť.
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym za prejavenú sústrasť, kvetinové dary
a účasť na poslednej rozlúčke s našou drahou matkou, starkou a prastarkou

Evou Novosadovou,
ktorá zomrela v požehnanom veku 90 rokov dňa 6.11.2013.
S úctou a vďakou syn Milan s manželkou, dcéry Anna s manželom,
Helena s manželom, Jana, Mária, 15 vnúčat a 15 pravnúčat.

Farská šarkaniáda
V nedeľu 20. októbra sme sa zobudili do bezveterného rána. Plní
očakávania sme sledovali, či to k blížiacej sa 14.00 hodine bude vyzerať
veselšie. Na naše potešenie sa pred obedom zdvihol taký vietor, že sme
sa nakoniec báli, aby nám so šarkanmi neodnieslo aj deti.
Zraz bol pred farou a odtiaľ už naša cesta pokračovala na lúku
smerom ku skautskej chate. Všetky šarkany krásne lietali a keď už
nevládali deti, akční a húževnatí boli ich rodičia a starí rodičia.
Prežili sme spolu príjemné nedeľné popoludnie, kde sa stretli
celé rodinky s deťmi. Mohli sa porozprávať, občerstviť chutným čajom,
ktorý nám uvarila mamina Halúsková a doboškami, za ktoré ďakujeme
Rudkovi Beniačovi zo spoločenstva rodín.
Deti mohli navštíviť aj stan, kde skauti, ktorí začínajú vo Varíne
„skautovať“, robili s deťmi gaštanové postavičky a maľovali. Iné si
s Veronikou a Renátkou zaskákali vo vreci. O príjemnú atmosféru sa
postarali aj Ferko, Peťo a Martin, ktorí toto podujatie ozvučili.
Všetkým zúčastneným ďakujeme.
( fotky so šarkaniády si môžete pozrieť aj na farskej stránke )
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Dvanáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013
UZNESENIE č. 74/2013
z dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013,
konaného dňa 09.10.2013
k bodu Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. 
Bezplatný prenájom priestorov telocvične a tried hlavnej
budovy v objekte Základnej školy nachádzajúcich sa na C-KN
pozemku p.č. 2057/1 evidovanom na LV č. 1, v správe Základnej
školy s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432,
Varín pre nájomcu Rímskokatolícka cirkev, farnosť Varín,
Farská 326, Varín, IČO: 35650907 na obdobie od 11.10.2013
do 31.12.2013 podľa harmonogramu určeného riaditeľkou
Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku.
Hlasovanie číslo 494
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 74/2013.
Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovanie:
za: 7	Ing. Marián Androvič, Karol Boka, Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef
Kabatier, Štefan Noga, PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 74/2013.

UZNESENIE č. 75/2013
z dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013,
konaného dňa 09.10.2013
k bodu Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. 
Prenájom priestorov telocvične v objekte Základnej
školy nachádzajúcich sa na C-KN pozemku p.č. 2057/1
evidovanom na LV č. 1, v správe Základnej školy
s materskou školou Ondreja Štefku, M.R.Štefánika 432,
Varín pre voľnočasové krúžky Obce Varín v cene 5€/
hodina.
Hlasovanie číslo 495
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 75/2013.
Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovanie:
za: 7	Ing. Marián Androvič, Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef Kabatier,
Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská, PaedDr. Emília Surovcová,
Marek Tabaček
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 75/2013.

Trináste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013
UZNESENIE č. 76/2013
z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013,
konaného dňa 24.10.2013
k bodu Majetok obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi
Obcou Varín a Slovenskou sporiteľňou, a.s. uzatvorenou
22.6.1995 k dátumu 31.12.2013.
Hlasovanie číslo 498
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 76/2013 so zapracovaným návrhom
Ing. Michala Cvachu.
Prítomnosť/kvórum: 7/4
Hlasovanie:
za: 7	Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Štefan Noga, Ľudmila
Porubčanská, PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček,
Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 76/2013.
UZNESENIE č. 77/2013
z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013,
konaného dňa 24.10.2013
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Žiadosť o odkúpenie C-KN pozemkov p.č. 272/2 a 282.
Hlasovanie číslo 499
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 77/2013.
Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovanie:
za: 8	Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Štefan Noga, Ľudmila
Porubčanská, JUDr. Peter Rybár, PaedDr. Emília Surovcová, Marek
Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 77/2013.
UZNESENIE č. 78/2013
z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013,
konaného dňa 24.10.2013
k bodu Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. 
Zámer prenájmu časti pozemku C-KN parcela č. 2057/1
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2 podľa §9
a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa
pre žiadateľa Zuzana Masná Školáčik, Jozefa Martinčeka
122/22, Varín, IČO: 43444482 za cenu 100 €/rok z dôvodu,
že na pozemku sa už nachádza predajný stánok, ktorý je
v nájme žiadateľky, je v ňom obmedzený predajný sortiment,
obmedzený prevádzkový čas a pracovisko je zriadené ako

chránená dielňa.
Hlasovanie číslo 500
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 78/2013.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie:
za: 9	Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik, Štefan
Noga, Ľudmila Porubčanská, JUDr. Peter Rybár, PaedDr. Emília
Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 78/2013.
UZNESENIE č. 79/2013
z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013,
konaného dňa 24.10.2013
k bodu Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Žiadosť o rozkopanie ulice Októbrová pre Lukáša Mahúta na
napojenie kanalizácie z C-KN pozemku p.č. 875/2 v k.ú. Varín.
Hlasovanie číslo 501
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 79/2013.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie:
za: 9	Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik, Štefan
Noga, Ľudmila Porubčanská, JUDr. Peter Rybár, PaedDr. Emília
Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 79/2013.
UZNESENIE č. 80/2013
z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013,
konaného dňa 24.10.2013
k bodu Informáciu o postupe pri riešení plnenia Dohody o urovnaní
so SŠSZČ Valča
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Informáciu o postupe pri riešení plnenia Dohody o urovnaní
so SŠSZČ Valča
b) Schvaľuje
1. Použitie 8000 € z vlastných príjmov, ktoré boli účelovo viazané
na nákup športových potrieb na rekonštrukciu jazykového
laboratória.
Hlasovanie číslo 502
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 80/2013.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie:
za: 8	Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik, Štefan
Noga, Ľudmila Porubčanská, JUDr. Peter Rybár, Marek Tabaček,
Mgr. Karol Tichý
proti: 0
zdržali sa: 1 PaedDr. Emília Surovcová
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 80/2013.
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Lukostrelci z Varína
Lukostrelci po úspešnom roku, keď doniesli množstvo
medailí z domácich ale aj zahraničných pretekov, začali zimnú
ligu práve vo Varíne. Prvé kolo sa konalo v krásnej prírode v okolí
chaty Fatranka. Preteku sa zúčastnilo viac ako 120 pretekárov
zo štyroch krajín. V peknom počasí bolo radosť pozrieť sa ako
strieľajú naši najmenší lukostrelci z Varína, trojročný Jurko
Paškuliak a Filipko Pôčík.
Podujatie nám ukázalo, že práca s mládežou a deťmi je
veľkým prínosom pre budúcnosť nášho klubu. Už teraz v ňom
máme viac ako 30 detí, ktorým sa venuje náš tréner Pavol Ďugel.
Dorast a dospelých vedie Jozef Ďugel.
Tento rok máme vytvorené aj vynikajúce tréningové
podmienky, za čo môžeme poďakovať Obecnému úradu.
Priestory v okolí chaty Fatranka nám závidia aj v zahraničí. Pre
najmenších sú zas veľmi vhodné priestory telocvične, za ktoré
ďakujeme pani riaditeľke školy. Tréningy bývajú v telocvični
každý pondelok od 16.00 do 18.00 hodiny. Radi na nich privítame
i ďalších záujemcov o lukostreľbu. Veď tento šport poskytuje
nielen oddych, relax, turistiku ale i kopec zábavy v kruhu rodín,
kde si človek naozaj oddýchne. Výhodou je, že je to šport, ktorý
môže robiť celá rodinka a tak príjemné chvíle v prírode môžu všetci
jej členovia tráviť spoločne. Chceme aj naďalej pracovať na tom,
aby sme prilákali viac rodín, detí a mládež do svojich radov, veď
Varín má už dnes najväčší klub na Slovensku. Poznajú a pozývajú
nás už na mnoho pretekov po celej Európe. Aj v budúcom roku
nás čakajú významné podujatia. Medzi najväčšie bude patriť
2. kolo Európskeho pohára ,,Varín cup“, ktoré sa uskutoční v júli
2014, ďalej majstrovstvá Slovenska ako aj finále GRAND PRIX IFA
a mnoho menších pretekov.
Varín sa dostal medzi špičku organizátorov vrcholových
podujatí v Európe. Veľká vďaka patrí nášmu predsedovi Jožkovi
Ďugelovi, ktorý spoločne so svojou rodinkou a celým klubom
zabezpečujú všetky tieto podujatia. Robia tak Varínu veľkú
reklamu doma aj v zahraničí. Zvládnuť tak náročnú sezónu, ako
nás čaká, bude veľmi ťažké. Obraciame sa s prosbou o pomoc
na všetkých, ktorí by nám mohli pomôcť či už materiálne alebo
aj finančne. Číslo nášho účtu je: 2977892857/200. Za pomoc
vopred ďakujeme.
Výbor LK Varín

Varínčan, Jozef Ďugel,
predsedom Slovenskej
lukostreleckej
asociácie 3D
V sobotu 28. septembra 2013 sa konalo na
chate Fatranka vo Varíne Valné zhromaždenie
SLA 3D. Okrem iného sa na ňom volilo aj nové
predstavenstvo. Novým predsedom asociácie sa
stal Jozef Ďugel. Je to odmena nielen pre neho
ale aj pre náš klub, ktorý vedie už piaty rok. Veď
za tak krátky čas priviedol Varín medzi špičkové
kluby v Európe, zviditeľnil Varín v mnohých
štátoch, priviedol do Varína mnoho úspešných
strelcov a preteky vo Varíne patria medzi najlepšie
v Európe. Právom dostal podporu všetkých klubov
viesť slovenskú lukostreľbu 3D.
Zároveň je to však aj veľká výzva, mnoho
povinností a práce. Medzi jeho najväčšie priority
patrí práca s mládežou, vytvorenie podmienok pre
reprezentačné zrazy vo Varíne. Najväčším snom
je v priebehu troch rokov zorganizovať vo Varíne
Majstrovstvá Európy. Máme tu krásnu prírodu,
výbornú polohu, dobrú dostupnosť po diaľničnej
sieti, tak prečo to všetko nevyužiť.
Chata Fatranka a jej okolie je už známe
ďaleko za hranicami. Chceli by sme v budúcnosti
vytvoriť lukostrelecké centrum pod Jedľovinou,
ktoré bude pre všetkých priaznivcov ako aj širokú
verejnosť. Máme záujem zmodernizovať chatu
Fatranka, vybudovať lukostreleckú strelnicu,
pevnú trať, ale aj oddychové relaxačné centrum
pre všetkých. Veď máme tu krásnu prírodu a naši
spoluobčania
aj
s rodinkami radi
chodia do prírody.
Veľkou prioritou je
prilákať lukostrelcov
nielen z domova
aj zo zahraničia. Je
o nás veľký záujem,
tak musíme urobiť
všetko preto, aby
sa u nás hostia
dobre cítili a prišli aj
mnohokrát potom
v budúcnosti. Je
tých plánov veľa
a preto by sme chceli
Jožkovi
popriať
hodne zdravia, veľa
síl, aby aj s jeho
podporou vo Varíne
ako aj na Slovensku
lukostreľba
napredovala a patrila
medzi
úspešné
športy.
Výbor LK Varín
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Galiba
vo Varíne
Ak otvoríte synonymický slovník
dozviete sa, že slovo galiba znamená
nepríjemnú udalosť, situáciu, opletačaku
alebo mrzutosť. S vystúpením farského
ochotníckeho
divadelného
súboru
Galiba z Kysuckého Nového Mesta by ste
však zbytočne hľadali nejakú významovú
súvislosť.
Ochotnícky divadelný súbor Galiba
je mladý, vznikol minulý rok pri farnosti
Panny Márie. Varínskemu publiku
predstavil v nedeľu 17. novembra 2013
veselohru
Kamenný chodníček od
slovenského dramatika Ferka Urbánka.
Klasická divadelná hra z dedinského
prostredia zožala úspech. A zaslúžene.
Pričinili sa o to výkony všetkých
účinkujúcich, medzi ktorými bol i náš
rodák dôstojný pán Mgr. Peter Franek.
Aj napriek tomu, že to bola Galiba,
sme z predstavenia odchádzali veselí,
dobre naladení a pobavení. Poďakovanie
za to patrí nadšeným a šikovným
kysuckým divadelníkom.
mt

Medvedica Karolína
Vedie, vedie, vedie cestička do poľa – takúto predstavu mám
o mieste, na ktorom sa odohrala moja poviedka, ktorú vám
chcem predstaviť.
Rezkým krokom míňam posledné domce dediny, ulica sa mení
na cestičku vedúcu do poľa. Úzke záhonce preťaté cestičkou,
posiate budúcou úrodou, dokonale vyfarbené zeleňou...
ako v máji. Ponad potok vchádzam do doliny. Predo mnou
sa rozprestiera rozľahlá lúčka obohnaná vysokým lesným
porastom. Nad cestičkou v stráni sa vyníma zrub – drevenička.
V tomto prostredí pôsobí ako znamienko krásy na peknej
ženskej tvári. Vždy sa tu cítim veľmi dobre. Stlačím kovanú
kľučku, opriem sa do ťažkých dverí. Dvere hlasno vrznú a ja
stojím uprostred izbice. Vdýchnem zhlboka nosom, aby som
vnímal známu vôňu – pach, čo tam panuje. Niekoľkokrát
zmoknuté povešané kabáty, odložená stará obuv, ba aj
plšie šťance – zmes tvoriaca vôňu, ktorá mi nebola odporná.
Potiahnem do seba nosom ešte raz a spýtam sa Adama, čo
sedel za stolom.
„Kto tu bol?“
„Z Marunovej hole valach“, odpovedal, „tak zaváňa ovčiarska
koliba.“
„A čo chcel?“
„Že im medvedica Karolína strhla ovcu.“
„No, zas si ktosi pupok omastil na účet Karolíny. Aj to prestane...“,
konštatoval som.
Stará medvedica Karolína sa už roky zdržiava v tejto oblasti.
Ošarpané zviera zanáša pre behu zadnú časť tela a kríva na
ľavú nohu. Tá chudera už zniesla toľko brokov, div že v nej pri
pohybe neštrkajú. Už dávno nevrhá mlaď, hoci jej stály brloh
je dobre známy. Nie je zvláštnosť ju stretnúť i viackrát do roka.

Rozhodnuté však je, že túto jeseň zaruní naposledy.
Adam pospomínal všetku jej činnosť, čo na tomto úseku práve
prevádzajú.
„Idem na Štiavinu, tam sme toho roku sadili. Bolka sťahuje
rizňou guľatinu. Mám doniesť capinu a reťaze.“
Nadišla jeseň a Adam okrem iných povinností sledoval
Karolínu, či vliezla do brlhoha. Brložila v starom kadurnatom
zlome, ktorý čnel nad terénom viac ako dva metre. Široký ako
rotunda, viac rokov jej osvedčené zimovisko.
Zima vrcholila, snehu bolo hojne, terén okolo rotundy nebol
zmenený a tak nebolo pochýb, že medvedica oddychuje. Strelec
s chabými loveckými skúsenosťami, ale veľká spoločenská
autorita predniesol plán lovu. Rozostavil strelcov do polkruhu
okolo kaduba, naznačil miesto cieľa a rozkázal nabiť účinné
strelivo. Strelci stáli so zalícenými flintami. Zaznel povel “pál“.
Zarachotila roztrúsená salva a z kaduba bolo počuť hlasný
šuchot. Nastalo uvoľnenie, kolujúca takmer prázdna fľaša
ostala postavená v snehu. Lovecká vášeň a obsah fľaše začali
riadiť činnosť lovcov. Vedúceho s povrazom v ruke podsadili na
okraj rotundy. Bolo treba uviazať trofej a vytiahnuť ju von. Ten
bez úvahy horlivo vhupol do brloha. Zaznelo mohutné “é-é-éé-é-é“. S týmto zvukom sa miešal zúfalý ľudský rev. Po krátkom
čase (ako pre koho), podáva hrdina lovu koniec povrazu so
slovami:
„Chlapi ťahajte.“
Šesť chlapov snámahou ťahalo, kým Karolína spadla pod brloh.
Znovu sa ozvalo “é-é-é-é-é“, ako keby hodil ozem naduté gajdy.
Poľovačka nebola hodnotená kladne. „Zabil zver na ležení!“
Neodpustiteľné.
Milan Verčík
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Spaľovanie odpadov

Nespaľujme odpady
v domácnosti !
Neraz sa s nedôverou a tak trochu s obavami
pozeráme na dymiace komíny tovární, ktoré
zamorujú naše ovzdušie – a často oprávnene. Je
však dym vychádzajúci z komínov našich domov
menej škodlivý? Možno práve z tohto vášho
unikajú látky podobné nebezpečným bojovým
plynom. Ak nechcete sebe či svojim susedom
otravovať život, mali by ste vedieť, čo by ste vo
svojich peciach či kotloch nemali spaľovať.
Pri domácom spaľovaní v peci, alebo na ohnisku môže
vznikať viac nebezpečných škodlivín a jedov ako v kvalitnej
spaľovni komunálnych odpadov.
Hlavné príčiny sú dve:
- teploty, pri ktorých prebieha horenie sú nízke
- palivo je nedokonale okysličované
Výsledkom je nedokonalé spaľovanie. Ak spaľujete v peci
odpad, uniká z vášho komína čpavok, fenoly, kyanidy,
dechty...Tieto látky nepríjemne zapáchajú, dráždia sliznice
horných dýchacích ciest, vedú k bolestiam hlavy, alebo
pôsobia ako nervový jed. Látky obsiahnuté v dechtoch
sú dokonca pravými látkami, u ktorých boli dokázané
rakovinotvorné účinky. Veľmi nebezpečnými produktmi
spaľovania sú tzv. dioxíny.
Vecí, ktoré do vášho kotla nepatria je veľa. Najčastejšie sa
tam ocitajú plasty, drevotrieska, preglejka, guma, umelé
textilné vlákna. To, čo potom vychádza z vášho komína nie
je len taký obyčajný dym.
Plasty
sú obohatené rôznymi látkami, zmäkčovadlá, farbivá,
stabilizátory. Tie často obsahujú ťažké kovy ako je kadmium
a zinok. Pri spaľovaní sa ťažké kovy jednak uvoľňujú do
ovzdušia, jednak zostávajú v popole. Pri nedokonalom
horení plastov vzniká taktiež veľa oxidu uhoľnatého (CO).
Tento plyn je jedovatý, lebo je schopný viazať sa na krvné
farbivo – hemoglobín. Tým znemožňuje prenos kyslíka
krvou, čo môže viesť k vnútornému uduseniu. Spaľovaním
plastov sa uvoľňujú uhľovodíky, ktoré prispievajú ku vzniku
fotochemického smogu. Ďalším nebezpečenstvom je únik
ftalátov, ktoré majú schopnosť hromadiť sa v ľudskom tele.
Najnebezpečnejšie je spaľovanie PVC – polyvinylchloridu.
Horením PVC vzniká kyselina chlorovodíková, ktorá silne
dráždi horné cesty dýchacie. Napríklad pri horení 0,5 m
inštalačnej trubky z PVC sa môže vyprodukovať dostatok
plynného chlorovodíku, aby usmrtil dospelého človeka.
Spálením 1 kg PVC sa môže vyprodukovať také množstvo
dioxínov, ktoré by postačilo na vyvolanie rakoviny u 50 000
laboratórnych zvierat. Uvoľňuje sa i plynný chlór, alebo
ešte agresívnejší fosgén. Ide onebezpečné látky, ktoré sa
používali v prvej svetovej vojne ako bojové plyny. Vysoké
koncentrácie majú za následok poleptanie pľúc a okamžitú
smrť. Z PVC sa vyrábajú novodurové trubky, podlahové
krytiny, pršiplášte, hadice, detské hračky, obaly na čistiace
prostriedky a kozmetiku. Teda odpady z plastov ako sú napr.
vrecká, igelitové tašky, tégliky, kelímky, hračky, textilné
vlákna či penový polystyrén nepatria do pecí a kotlov!

Guma
spaľovaním gumy vznikajú oxidy síry a sadze, ktoré dráždia
dýchacie cesty. Tie obsahujú zmienené polychlórované
uhľovodíky. Medzi nimi sa nachádzajú silné jedy
a rakovinotvorné látky.
Drevotrieska a starý nábytok
pri výrobe drevotriesky sa ako tmeliaca látka používajú
formaldehydové živice. Pri horení sa rozkladajú a uvoľňuje
sa formaldehyd afenoly. Sú to nepríjemne zapáchajúce jedy
so silným dráždivým účinkom. Pri pálení starého nábytku
môžu z použitých náterových hmôt vznikať ďalšie škodlivé
látky.
Polyamidy
vyrábajú sa z nich umelé textilné vlákna (silon, nylon). Pri
ich nedokonalom horení vzniká hlavne čpavok. Ten už pri
nižších koncentráciách dráždi oči, sliznice nosa, spôsobuje
nevoľnosť a bolesti hlavy. V malom množstve uniká aj
kyanovodík, ktorý i v malých koncentráciách vyvoláva
škrabanie v krku , začervenanie spojiviek, prudké bolesti
hlavy až závrate.
Organický odpad (bioodpad)
spadnuté lístie alebo trávu síce nepálime v peciach, ale
prevažne na jar a jeseň môžeme vidieť a najmä cítiť dusivý
dym stúpajúci zo záhrad. Tento dym obsahuje hlavne oxid
uhoľnatý (CO), uhľovodíky a dechtové látky. Spálením
takéhoto druhu odpadu doslova vypúšťame do vzduchu
vynikajúce hnojivo a meníme ho na škodlivé plyny. Takýto
druh odpadu sa dá využiť oveľa užitočnejšie – na kompost.
Na kompostovanie môžeme využiť nielen lístie, ale ja
kuchynský bioodpad. Lístie napadnuté chorobami, ktoré
nie je vhodné dávať do kompostu, vyvezieme spolu s iným
odpadom, alebo ho necháme na slnku vysušiť a potom ho
spálime spolu sdrevom.
Teraz už viete, čo do vašich pecí a kotlov nepatrí, tak
zostáva už len dodať, čo tam patrí. Pre prírodu, pre naše
zdravie a zdravie našich susedov, ba dokonca aj pre našu
peňaženku je najvhodnejšie spaľovať doma drevo, či ešte
lepšie drevený odpad. Kde nie je dostatok dreva, je možné
kúriť plynom. Kto má ústredné kúrenie, výhodnejšie
a užitočnejšie je prikurovať aj slnečnými kolektormi. Pri
kúrení drevom sa urobí menej špiny vo vašom dome
a menej jej vyletí vašim komínom.
Žiaden
spôsob
likvidácie
odpadov
(spaľovanie,
skládkovanie apod.) problém odpadov nevyrieši. Vždy
sa totiž znova objavia v nejakej inej forme (plynnej –
jedovatý dym stúpajúci zkomínov, alebo tuhej – škvára,
popol, smetisko...). Preto je potrebné aby sme sa riadili
trvaloudržateľnou hierarchiou nakladania s odpadmi:
1. Minimalizujeme
v prvom rade predchádzajme vzniku odpadov
a minimalizujme ich množstvo a škodlivosť
2. Opätovne používajme
snažme sa čo najviac opätovne používať
výrobky
3. Recyklujme
nakoniec nepoužiteľné veci vytrieďte
a odovzdajte na recykláciu
Nepripravíte tak svojich blížnych či seba o zdravie a navyše
uľavíte prírode .
Spracovala z podkladov Spoločnosti priateľov Zeme
Mgr. Alena Badurová
Správa NP Malá Fatra
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Varínčan
Voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 9. novembra 2013

Dom
spoločenskýc
h organizácii

Spolu

3

Základná
škola

2

Obecný
úrad

1

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných
do zoznamu voličov

978

903

1027

2908

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

258

250

322

830

Počet odovzdaných obálok

258

250

322

830

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre
voľby do zastupiteľstva

249

247

312

808

26,38

27,68

31,35

28,47

Percentuálna účasť

Percentuálny počet získaných hlasov

Volebný okrsok číslo

1

Martn Babčan, Mgr.

14

8

14

36

0,74

2

Branislav Bačík, Ing.

19

22

18

59

1,21

3

Jozef Badžgoň

3

4

14

21

0,43

4

Martin Barčík, Mgr.

18

15

19

52

1,07

5

Ľubomír Bažík, MUDr.

13

13

31

57

1,17

6

Mariana Bohačiaková, Mgr.

115

119

137

371

7,63

7

Slavomíra Brezovská, PhDr.

12

22

8

42

0,86

8

Pavol Čorba, PhDr.

19

25

15

59

1,21

9

Monika Dimitriadu, Mgr.

5

6

11

22

0,45

10 Peter Dobeš, RNDr.

31

17

35

83

1,71

11 Vladimír Droppa

9

7

5

21

0,43

12 Rastislav Ďuriník, Mgr.

17

13

28

58

1,19

13 Ján Ďuriš, Ing.

18

9

20

47

0,97

14 Jaroslav Dvorský

16

12

30

58

1,19

15 Robert Ficek, MUDr.

35

39

26

100

2,06

16 Andrej Filip, Ing.

9

14

17

40

0,82

17 Milan Gavlák, Ing.

6

3

10

19

0,39

18 Patrik Groma, Ing.

34

40

53

127

2,61

19 Juraj Hamaj, Ing., Mgr.
20 Martin Hanuliak, Mgr.

10

9

8

27

0,56

9

22

11

42

0,86

21 Marek Heinrich, JUDr.
22 Peter Hroško

9

10

6

25

0,51

1

5

3

9

0,19

23 Marian Hurík, Mgr.
24 Igor Choma, Ing.

4

2

7

13

0,27

56

58

62

176

3,62

Ako sme volili?
Dňa 9. novembra 2013 sa konali voľby do orgánov
samosprávnych krajov. Každý občan - 18-roční
a starší - mal možnosť dať svoj hlas kandidátovi
na post predsedu a poslancom Žilinského
samosprávneho kraja.
Ak chcete vedieť, ako sme vo Varíne volili,
pozrite si celkové výsledky za obec.
Voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja 9. novembra
2013

Základná
škola

Dom
spoločenskýc
h organizácii

Spolu

3

Obecný
úrad

2

Percentuálny počet získaných hlasov

Volebný okrsok číslo

1

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku
zapísaných do zoznamu voličov

978

903

1027

2908

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

258

250

322

830

Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby predsedu
Percentuálna účasť

258

250

322

830

248

240

310

798

26,38

27,68

31,35

28,47

165

161

177

503

63,03

45

47

75

167

20,92

7

6

11

24

3,00

Juraj Blanár (SMER – sociálna
1 demokracia, Slovenská národná strana,
Strana zelených)
Miroslav Mikolášik
(Kresťanskodemokratické hnutie, MOST2 HÍD, Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana)
Ivan Pavlisko (Ľudová strana Naše
3
Slovensko)
Juraj Pavlovič (Komunistická strana
4
Slovenska)
5 Igor Ryban (nezávislý kandidát)

1

5

5

11

1,37

30

21

42

93

11,65

25 Jozef Juriš
26 Matin Kapitulík, Ing.

10

5

7

22

0,45

18

15

23

56

1,15

27 Róbert Kašša, Mgr.
28 Monika Kavecká, Mgr.

19

19

13

51

1,05

40

36

52

128

2,63

29 Daniel Klačko, MUDr.
30 Ivan Koterba, Ing.

35

39

50

124

2,55

0

1

2

3

0,06

31 Milan Laurenčík, Ing.
32 Igor Liška, Ing.

22

23

40

85

1,75

13

16

10

39

0,80

33 Jozef Machyna, Ing.
34 Juraj Marko, Ing.

29

39

29

97

2,00

24

20

23

67

1,38

5

0

3

8

0,16

16

25

29

70

1,44

37 Rudolf Michalec, Ing.
38 Peter Miškus

19

16

10

45

0,93

3

2

5

10

0,21

39 Milan Mrázik, MUDr.
40 Štefan Muchy

13

15

12

40

0,82

4

4

4

12

0,25

41 Peter Ničík, Mgr.
42 Marian Orieščik

17

14

13

44

0,91

5

8

5

18

0,37

43 Jozef Papán, Ing.
44 Pavel Pavlásek, Doc., Ing., PhD.

17

12

12

41

0,84

29

30

36

95

1,95

45 Jaroslav Pecho, RNDr.
46 Jaroslav Pechočiak

9

15

18

42

0,86

2

4

1

7

0,14

47 Juraj Petráš, Ing., M.C.S.
48 Juraj Popluhár, MUDr., PhD., MBA

2

7

9

18

0,37

59

60

51

170

3,50

49 Emil Rafaj, Mgr.
50 Roman Repa, JUDr.

19

29

30

78

1,60

12

8

16

36

0,74

51 Jana Rojková, Mgr.
52 Ľubomír Ryant, Ing.

18

20

22

60

1,23

7

6

7

20

0,41

53 Vladimír Sadloň, Ing.
54 Martin Seč, Ing.

9

10

11

30

0,62

2

1

3

6

0,12

55 Ľubomír Sečkár
56 Boris Schubert, PhDr.

166

143

207

516

10,62

4

3

7

14

0,29

4

5

12

21

0,43

16

38

43

97

2,00

59 Andrej Sočuvka, Ing.
60 Štefan Svetko, Ing.

31

24

41

96

1,98

34

37

53

124

2,55

61 Pavol Škorík, MUDr.
62 Dušan Štadáni, Bc.

1

3

4

8

0,16

23

33

34

90

1,85

63 Ladislav Štefanec, Ing.

28

23

28

79

1,63

64 František Štefánik
65 Anton Štefko

2

7

6

15

0,31

14

23

11

48

0,99

66 Jozef Štrba, Ing.
67 Peter Tarábek, Ing.

40

41

36

117

2,41

8

9

7

24

0,49

68 Anton Trnovec, Mgr.
69 Milan Turčan, Mgr., PaedDr.

12

18

8

38

0,78

8

9

9

26

0,53

70 Viliam Turský, Ing.
71 Vladislava Uhliariková, Ing.

13

12

14

39

0,80

1

4

3

8

0,16

72 Peter Vajda, PhDr.
73 Dana Veveričíková, Ing.

45

54

76

175

3,60

9

27

23

59

1,21

74 Štefan Zelník, MUDr., PhD.

53

60

67

180

3,70

35 Peter Mesároš
36 Soňa Miháliková

57 Mária Sluková
58 Michal Smolka

Poďakovanie

Milí a vzácni
priatelia !
Ďakujem veľmi pekne Vám všetkým a každému z Vás za
dôveru, ktorú ste mi prejavili v novembrových voľbách
do orgánov samosprávnych krajov.
Ako poslanec Žilinského samosprávneho kraja sa
budem snažiť svedomito a zodpovedne si plniť svoje
povinnosti a chcem byť aj naďalej ústretový občanom
svojej obce.
Prajem Vám všetko dobré, veľa zdravia a Božieho
požehnania !

S úctou Ľubomír Sečkár

Varínčan

Potulky horami
Môžem smelo napísať o turistike vo Varíne. Turistika vo
Varíne pod vedením Ľubora Panáčka už roky funguje.
I takýmto spôsobom chcem zviditeľniť dobrú prácu nášho
,,vedúceho výprav“, ktorý nám vždy začiatkom roka pripraví
plán turistických výletov. Niektoré sú viac a niektoré menej
náročné. Máme krásne hory, nádherné tiché údolia. Navštívili
sme horstvá Vysokých a Nízkych Tatier, Malej a Veľkej Fatry,
Javorníkov, Slovenského raja atď.. Spoznala som rôzne časti
nášho Slovenska, o ktorých som doteraz ani nechyrovala.
Túry sú vypracované tak, aby bola možnosť výberu trás pre
náročných, aj pre menej zdatných turistov. V júli tohto roku
bol aj kultúrno - poznávací zájazd do Gabčíkova. Osobitne sa
vždy tešíme na Tatry. V januári to bola zahrievacia vychádzka

11
na Hrebienok k ľadovým sochám a k betlehemu na Rainerovej
chate. V auguste je to lahôdka v podobe túr, ktoré si podľa
fyzickej zdatnosti vyberáme sami. Či už je to výstup na Kriváň,
Rysy, Východná Vysoká, Jahňací štít, alebo túry dolinami, či
jednoduchou vychádzkou okolo Štrbského Plesa.
Osobitne vítame my všetci turisti výlety do zahraničia. Boli
to slovinské, talianske, rakúske a francúzske Alpy. Tento rok
v auguste sme navštívili rakúske Alpy. Ubytovaní sme boli na
chate Elherhutte v nadmorskej výške 2080 m nad mestom
Neutift im Stubaital. Nálada, počasie, vždy dobrá partia
prispieva k tomu, že výlety do Álp sú beznádejne obsadené už
na jar.
Turistická sezóna Varínčanov v roku 2013 bola bohatá na
výlety a zážitky.
,,Tak Ľubko, vďaka a len tak ďalej!“
Za turistov Júlia Gáborová
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Varínčan

Pôdna štruktúra – základná stavba pôdy
Pôdna
štruktúra
vzniká
zložitým
štruktúrnotvorným procesom. Pod pojmom
pôdna štruktúra sa rozumie schopnosť pôdy
vytvárať agregáty (hrudky) a to stmelením
pôdnych zŕn rôzneho priemeru (ílovité,
prachovité a piesočnaté častice). Inak
povedané, pôdna štruktúra je priestorové
usporiadanie
častíc
minerálneho
a organického pôvodu, ktoré vytvárajú
pôdne agregáty (hrudky) a tak isto aj
vzájomné usporiadanie týchto agregátov.
Vo vnútri pôdnych agregátoch a medzi samotnými
agregátmi sa vytvárajú rôzne veľké dutinky (pôdne póry),
ktoré sú dôležité pre pohyb vody a pôdneho vzduchu.
Pôdne agregáty vznikajú spojením tmeliacich látok (napr.
vápnik, železo, hliník, humusové látky, korene rastlín,
rozmŕzanie, zamŕzanie, činnosť pôdnych organizmov,
obrábanie pôdy a pod.). Tvorba pôdnej štruktúry je
neustály proces. Pomerne stále agregáty sa tvoria
zlepovaním kryštálikov ílových minerálov pomocou
humusu, cementáciou primárnych minerálov uhličitanmi
a zhlukovaním koloidov vplyvom elektrolytov. Zo
živočíchov sa najaktívnejšie
zúčastňujú tvorby agregátov
dážďovky. Vyprodukujú na 10
m2 až 15 litrov exkrementov
nazývaných koprolitami, ktoré
predstavujú kypré, porózne
agregáty bohaté na koloidný
humus a vápnik. Tieto agregáty
sú desaťnásobne odolnejšie
voči rozpadu vo vode ako
agregáty vytvorené koreňovou
sústavou rastlín.
Pôdna štruktúra ovplyvňuje
vodný,
vzdušný,
živinový
a teplotný režim pôd. Význam
pôdnej štruktúry teda spočíva
v tom, ako pôda zásobuje
rastliny vodou. Pôdna štruktúra
rozhoduje o tom, či pôda je
dobre prevzdušnená, či pôda
dobre akumuluje živiny pre
rastliny, ako pôda dokáže
regulovať teplotu a pod.
Pôdne agregáty sú rôznych
tvarov a veľkostí. Podľa veľkosti
a tvaru agregátov rozlišujeme
typy pôdnej štruktúry.
1. Granulárna štruktúra
–
agregáty
sú
zaoblené, guľovité,
slabo pórovité až
nepórovité.
2. Hrudkovitá štruktúra
–
agregáty
sú
pórovité, nerovné,
väčšinou zaoblené
povrchy agregátov

dominujú.
3. 
Polyedrická (ostrohranná) štruktúra –
agregáty tvoria mnohosteny (polyédre), ktoré
majú rovné plochy, hrany sú ostrohranné
a zreteľné.
4. Polyedrická (zaoblená) štruktúra – podobne
ako predchádzajúca štruktúra, rozmanité
plochy ahrany, ktoré nie sú veľmi zreteľné
a hrany sú tupé.
5. Prizmatická štruktúra – agregáty sú vertikálne
orientované, majú rovné povrchy a hrany sú
ostré.
6. 
Stĺpcovitá štruktúra – podobne ako pri
predchádzajúcej štruktúry, ale agregátne
hrany vo vrcholovitej časti sú viac zaoblené.
7. 
Romboedrická
štruktúra
–
orientácia
agregátových plôch je šikmá, plochy sú rovné
alebo sprebýbané, vzniká pôsobením tlaku
vílovitých pôdach.
8. 
Lamelárna štruktúra – agregáty majú
rovné plochy a hrany sú ostré, agregáty
sú prednostne horizontálne orientované
(šupinatá, lístkovitá, doštičkovitá štruktúra).
RNDr. Michal Ďuriš PhD.

Varínčan
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Stretnutie staničiarov
Dňa 2. novembra 2013 bol na Železničnej stanici Varín
v pohostinstve Pod lipami väčší ruch ako inokedy, pretože sa
v jeho priestoroch konala zaujímavá akcia „ Staničiari 2013 “.
Stretli sme sa tam súčasní aj bývalí obyvatelia z okolia
Železničnej stanice Varín. Pospomínali na detstvo, spoločné
zážitky, zaujímali sa oživotné osudy svojich bývalých

spolužiakov, priateľov a susedov. Rozprávali sme sa ako sa žije
na „Stanici“ teraz.
V srdečnej atmosfére vznikol aj nápad, že toto milé stretnutie
by nemuselo byť prvé a posledné. Už teraz sa tešíme
na budúce ......
V.B

Rybárske okienko

Sumec Veľký
Lovná miera: 70 cm
Doba hájenia: od 15.03. do 15.06.
Čeľaď: sumcovité
Rozšírenie a výskyt: Nájdeme ho aj vo vodách
východnej časti Európy, patriacich k prímorským
oblastiam Baltského a Čierneho mora aj Kaspického
jazera. V našich vodách sa vyskytuje v dolných
tokoch väčších riek a ich priľahlých ramien. Nájdeme
ho aj v rybníkoch a teplých nádržiach v údoliach.
Popis: Je to dravá ryba, ktorá žije na dne. Sumec
veľký je aktívny za súmraku a v noci a vykazuje celý
rad zvláštnych znakov. Mohutné telo je rozčlenené
na širokú plochú hlavu, krátky guľatý trup a dlhú,
bočne stlačenú chvostovú plutvu. Telo sa zužuje
smerom k chvostu a je pokryté slizkou kožou bez
šupín. Chvostová časť je dlhá a sploštená. Široké
ústa majú ozubenú spodnú aj hornú čeľusť. Nad
hornou čeľusťou sú umiestnené dva dlhé fúzy, pod
spodnou čeľusťou sú dva páry menších fúzov. Oči
sú veľmi malé. Sfarbenie sumca je prispôsobené
prostrediu v ktorom žije a silne sa líši. Základné sfarbenie tela je
olivovozelené až šedomodré, na chrbte tmavé, na bokoch je zreteľne

mramorované, brucho je svetlo šedé, až biele, a škvrnité. Presné údaje
o jeho maximálnej veľkosti sú však sporadické a neisté. Nielen tvar tela,
ale i veľkosť a poloha plutiev naznačuje, že sumec žije prevažne na dne.
Biológia: Vyhovujú mu väčšie, pomaly prúdiace či stojaté vody. Zdržuje
sa pri dne, vyhľadáva členité prostredie a úkryty. Je to teplomilná ryba,
v chladnejších obdobiach jej aktivita klesá. Typický dravec, potravne
aktívny hlavne v noci. Mladšie jedince sa živia zooplanktónom
a zoobentosom. Potravu väčších
jedincov tvoria ryby, bezobratlé
živočíchy, žaby aj menšie vodné
cicavce. Dlhoveká ryba, dožíva sa
20-40 rokov. Pohlavne dospieva
v 3-5 rokoch. Trie sa v pároch
od konca apríla a v júni, kedy
teplota vody dosiahne 18-22°C.
Vytiera sa na korienky vŕb a aj na
trávnatý porast. Trenie prebieha
pri poklese barometrického
tlaku pred búrkou vo večerných,
či vskorých ranných hodinách.
Význam: Vysoko cenená ryba,
hlavne vo voľných vodách, kde
sa uplatňuje jej biomelioračná
funkcia. Je tiež chovaná
v rybníkoch ako vedľajšia ryba, rozmnožovanie je robené poloumelo.
Mäso má kvalitné, ale pomerne tučné.
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Odhalili
pamätnú tabulu
tabuľu ss menami
menami väznených
väznených vincentínov,medzi
vincentínov, medzi
Odhalili pamätnú
ktorými
je rodák
aj náškňaz
rodák
tajne
vysvätenýIng.Emil
kňaz Ing.Emil
nimi
aj náš
tajne
vysvätený
MiloslavSchmidt
Schmídt
V nedeľu 29.septembra 2013 sa v Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave
uskutočnila slávnostná sv. omša, ktorej hlavným celebrantom bol mukačevský
gréckokatolícky
eparcha 2013
na Ukrajine
Milan sv.
Šášlik,
ktorý vdehomílii
V nedeľu 29.septembra
sa v Kostole
Vincenta
Paul vvyzdvihol
Bratislave
hrdinské svedectvo spolubratov vincentínov, nespravodlivo väznených
uskutočnila
slávnostnarežimu.
sv.omša,
ktorej
hlavnýmpodmienkam
celebrantom vo
bolväzení,
mukapočas
komunistického
Napriek
drastickým
gréckokatolícky
na Ukrajine
Šášlik, ktorý
včevský
pracovných
táboroch aeparcha
na nútených
prácachMilan
si zachovali
vieru vv homílii
Boha,
vyzdvihol
hrdinské
svedectvo
spolubratov
vincentínov
nespravodlivo
väzvernosť cirkvi a misijnej spoločnosti. Po sv. omši nasledovalo odhalenie
nených počas
režimu. vincentínov,
Napriek drastickým
podmienkam
pamätnej
tabulekomunistického
s menami väznených
medzi ktorými
je aj
Boží
služobník,
náš
rodák,
tajne
vysvätený
kňaz
Ing.
Emil
Miloslav
Schmidt.
vo väzení aj v pracovných táboroch na nútených prácach si zachovali
Odhalenie
previedol
Misijnej
spoločnosti vincentínov p. Jozef
vieru v Boha,
vernosťprovinciál
cirkvi a misijnej
spoločnosti.
Noga (rodák z Tepličky nad Váhom) a don Srholec. Predseda bratislavskej

Mestskej organizácie Konfederácie politických
väzňov Slovenska Peter Sandtner uviedol, že
medzi menovanými je aj Boží služobník Ján
Havlík
CM,nasledovalo
kandidát naodhalenie
blahorečenie.
Jeden
Po
sv. omši
pamätnej
tazo
žijúcich
väznených
vincentínov
Pavol
Bazár
bule s menami väznených vincentínov medzi
v krátkosti
ako s náš
nímrodák,tajne
prebiehal
ktorými
je ajpredniesol
Boží služobník,
súd a uväznenie. Slávnosť ukončil vladyka
vysvätený kňaz Ing. Emil Miloslav Schmídt.
Milan Šášlik požehnaním pamätnej tabule
Odhalenie
previedol
provincialsaMisijnej
spoloa prítomných.
Tejto slávnosti
zúčastnili
aj
čnosti
vincentínov
p.
Jozef
Noga
(
rodák
z
Emilovi synovci Jozef a Ján s manželkou. Tepličky nad Váhom ) a don Srholec.
ŠC
Predseda bratislavskej Mestskej organizácie
Konfederácie politických väzňov Slovenska
Peter Sandtner uviedol, že medzi menovanými
je aj Boží služobník Ján Havlík CM kandidát na
blahorečenie.
OZ Maceva Šekucha v spolupráci s pátrom
Jeden zo žijúcich väznených vincentínov Pavol
Grossmanom pripravuje knihu o živote
Bazár v krátkosti predniesol, ako s ním prebiekňaza Emila Schmídta. Chceme poprosiť
hal
súd aktorí
uväznenie.
ľudí,
majú hocijaký material
Slávnosť
ukončil
vladyka
Milan Šášliknahrávky
požehna(osobné zážitky,
fotografie,
ním
pamätnej
tabule a prítomných.
a pod.)
o spomínanom
pátrovi, nech
Tejto
slávnosti
sa
zúčastnili
aj
Emilovi
kontaktujú tel. číslo: 0903 832
695,synovci
alebo
Jozef
Ján s manželkou.com.
mail:abjvarin@gmail.

Príprava knihy o kňazovi
Emilovi Schmidtovi.

Vopred srdečne ďakujeme.
š.c.
Jaroslav Buchta

Varínčan
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Len pre deti

....Už sa zase tešíme
Áno, už sa zase tešíme na Ježiška. Ale
najskôr ešte na Mikuláša. A ten má sviatok
čo nevidieť. Takže, pomaly si začnite čistiť
topánky, alebo čižmičky, no a samozrejme
buďte dobrí. Lebo Mikuláš vraj nosí darčeky

len dobrým deťom. A ozaj, počuli ste, že
aj tento rok príde do Varína? Stretnutie
s Mikulášom sa uskutoční v sobotu
7. decembra 2013 o 15.OO hodine v parku
na Námestí sv. Floriána.
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Hallovenská párty
Halloween má svoj pôvod v Írsku a predstavuje nový rok
u starých Keltov.
V piatok 8. novembra sa stretli v kinosále varínske deti na
Hallovenskej párty. Boli poobliekané v rôznych kostýmoch
a na svojom výzore si dali veľmi záležať. Predstavovali
bosorky, rôzne strašidlá, batmanov a tekvice.

Úcta k starším
Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb či
nepokoj, čo však nezastaví, je čas. Ten plynie ako rieka
nášho života, míňa sa deň za dňom, rok za rokom.

,,Človek je krásny keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu
v oku, podľa vrások a bielych vlasov.
Človek je krásny, keď ho ľudia majú radi.“
Október už tradične patrí našim seniorom. Úctu,
vďaku a pozornosť sme našim starším spoluobčanom
vzdali aj v utorok 29. októbra 2013 na spoločenskom
posedení, ktoré sa konalo v kinosále vo Varíne.
Slávnosť otvoril starosta obce pán Miroslav Williger,

Do tanca hrali Varínski DJ. Igor Cvacho a Jakub Cyprich.
Nálada bola výborná. Každá maska bola odmenená
knihou alebo sladkosťou. Deti si pochutili na výbornej
pizze od Babky. Tanečný parket bol plný a deti sa s ním
ťažko lúčili.
Ing. Eva Sauerová

ktorý
privítal
všetkých
prítomných.
V krátkosti sa prihovoril aj dôstojný pán dekan
Ing. Mgr. František Pekara.
Posedenie spríjemnili deti z materskej
školy svojim spevom a tancami a žiaci základnej
školy recitačným pásmom. Náladu spríjemnil aj
Adamko Kubala hrou na harmoniku.
Ing. Eva Sauerová

Výherca tajničky z Varínčana č. 9/2013: Anna Cíbiková, Varín, Záhrady 677/3
 KUPÓN Č. 11  KUPÓN Č. 11  KUPÓN Č. 11 

Pomôcky:
Emma, Sia,
Elbe, Rais,
kran, se,

Hodili
sa(hovor.)

Určila

Sklad obilia

Grécke
písmeno

Predložka
2.pádu

Ženské meno

Ázijské kyslé
mlieko

Rieka
v Nemecku

Český
spisovateľ

Švédska
hmotnostná
miera

Druh palmy

Malý morský
vták

Tamten

4. časť
tajničky

Príde pán Veselý domov a spustí na
ženu:"Počúvaj, Dana, už mám toho
Vylúštený text tajničky spolu s nalepeným
akurát tak dosť! Nemohla by si konečne
kupónom pošlite do 15. decembra 2013
variť niečo iné ako hrach alebo šona adresu redakcie.
šovicu?"...(odpoveď je v tajničke kríVYLOSOVANÝ
VÝHERCA BUDE
žovky)

Vydavatelia

On, po
nemecky
Taliansky
husliar

Darovala

ODMENENÝ PRÉMIOU 5 €

Príde pán Veselý domov a spustí na ženu:“
Počúvaj, Dana, už mám toho akurát tak dosť!
Nemohla by si konečne variť niečo iné
ako hrach alebo šošovicu?“...
(odpoveď je vtajničke krížovky)
Autor: Jozef
Blaho

Skratka
doktora

Tu máš

Planétka

Egyptský boh
poznania

Popevok
Staroegyptský boh slnka

Žeriav, po
rusky
Dojnica

Japon.dĺžková miera

Kryha, po
česky
Brvno

Zvratné
zámeno

Ústie sopky
3. časť
tajničky

1. časť
tajničky

Indická
žihľava

Varínčan

Staročeské
zámeno
Ide

Meno Elemíra

Tisla
Rozrývali

Umelá
terénna
vyhĺbenina

Slovenský
región
Venovala sa
hre

2. časť
tajničky
Neobutý

Udieraj
8. časť
tajničky

Záhon
Zhotovovala
tkaniny

Obidva

Skratka
knokautu

Unášaj
Skadiaľ

Japonská
plošná miera

Číslovka
Ženské meno

Vidina v
spánku

Sekaním
oddelila

Skovali
Rod veľhadov

Mrazuvzdorný
ker
7. časť
tajničky

5. časť
tajničky

Varínčan

6. časť
tajničky

Meno Eleny
Odreže

Ozdobný ker
Tvoril vlny

Počuli(hovor.)

Európsky klub

Obchodná
akadémia

Národná
obroda(skr.)

Mesto v USA
Juhoamerický nejedovatý
had

Meno Ireny

Neón(zn.)

Telocvičná
poloha

Súhlas
Odhad
výsledku
Osobné
zámeno
MPZ áut
Holandska

Krach
V, vo(lek.)

Zisk pri
finančnej
špekulácii

Kráča

Inam

Peňažná
sústava

Ženské meno

8. časť
tajničky
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