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Varínčan

Zápisnica z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku
2012, ktoré sa konalo 26.1.2012 v zasadačke Obecného úradu Varín
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhu programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
4. Inventúra majetku
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 1/2012
7. Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 2/2012
8. Interpelácie poslancov
9. Záver
Bod rokovania číslo 1
Otvorenie
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo
je spôsobilé rokovať a uznášať sa,
nakoľko z 11-tich zvolených poslancov je 7 poslancov prítomných. JUDr.
Peter Rybár a Mgr. Karol Tichý sa
ospravedlnili, Ing. Michal Cvacho a
Ing. Peter Málik sa ospravedlnili, že
prídu neskôr.
Bod rokovania číslo 2
Schválenie programu
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali
sa: 0
Návrh bol prijatý.
Bod rokovania číslo 3
Určenie zapisovateľa. Určenie
overovateľov zápisnice a uznesení.
Voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil ako zapisovateľku
Máriu Tichú a podal nasledovný
návrh:
• overovatelia zápisnice: Ing. Jozef
Kabatier, Štefan Noga
• členovia návrhovej komisie:
Ing. Helena Gregová, Ing. Patrik
Miho
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali
sa: 0
Obecné zastupiteľstvo návrh prijalo.
O 16.15 na zasadnutie OZ prišiel poslanec, zástupca starostu Ing. Michal
Cvacho.
Bod programu číslo 4
Inventúra majetku
V diskusii vystúpili: Ing. Helena Gregová, Mgr. Anna Bielková, Karol
Boka, Miroslav Williger, Ing. Jozef
Kabatier a Ing. Patrik Miho.
UZNESENIE č. 1/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Vyradenie majetku v celkovej

hodnote 24 091,67 €.
Zaradenie majetku v celkovej
hodnote 2 097 808,45 €.
b) Konštatuje, že
1. Pri inventúre nebol nájdený majetok v celkovej výške 19 670,65
€.
2. Obec Varín je 100% vlastníkom
firmy Obecný podnik služieb Varín, s.r.o. so základným imaním
v hodnote 6639 €.
c) Berie na vedomie
1. Vytvorenie opravných položiek
podľa zákona na položkách v celkovej hodnote 28 571,76 €.
2. Že obec eviduje okrem záväzkov
voči dodávateľom aj záväzky zo
zmlúv o budúcich zmluvách.
3. Že obec eviduje okrem pohľadávok voči odberateľom aj pohľadávky zo zmlúv o budúcich
zmluvách.
Hlasovanie: za: 8 , proti: 0, zdržali
sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 1/2012.
2.

UZNESENIE č. 2/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Komisiu na riešenie pohľadávok
a majetku obce v zložení: Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef Kabatier,
PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček, Miroslav Williger
Hlasovanie: za: 8 , proti: 0, zdržali
sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 2/2012.
UZNESENIE č. 3/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Vyradenie drobného majetku
Základnej školy s materskou
školou Ondreja Štefku v celkovej
hodnote 13 725,79 €.
Hlasovanie: za: 8 , proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovalo: 3
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 3/2012.
Starosta obce navrhol zmenu poradia
programu rokovania OZ s tým, že
nasledujúcim bodom rokovania bude
bod č. 7, ostatné body programu budú
prerokované v pôvodnom poradí.
Hlasovanie za schválenie zmeny
programu zasadnutia OZ.
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Návrh bol prijatý.
Bod programu číslo 5
VšeObecne záVäzné nariadENIE OBcE VaríN číSlO 2/2012
Vstupnú informáciu k prerokovaniu
tohto bodu programu podal Ing. arch.

Ján Burian. Poslanci mali v písomných
podkladoch k dispozícii materiál číslo
4-1/2012, ktorý obsahoval: návrh
uznesenia, vyhodnotenie pripomienok
k návrhu VZN a návrh VZN. V diskusii vystúpili: Ing. Jozef Kabatier, Ing.
Patrik Miho, Miroslav Williger, Ing.
Marián Androvič, Ing. Michal Cvacho,
Karol Boka, Ing. Helena Gregová,
PaedDr. Emília Surovcová
UZNESENIE č. 4/2012
k bodu Návrh Územného plánu zóny
Varín Centrum – Námestie sv. Floriána
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Konštatuje, že
1. Návrh Územného plánu zóny
Varín Centrum – Námestie sv.
Floriána / ďalej aj len ÚPN-Z
Varín Centrum / bol po dobu 30
dní zverejnený na úradnej tabuli
Obce a prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými
osobami a vlastníkmi pozemkov
a stavieb v súlade s ustanovením
§ 23 Stavebného zákona
2. Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a
právnických osôb sú akceptované
v dopracovanom návrhu ÚPN-Z
Varín Centrum, resp. bude sa
k nim prihliadať v rámci spracovania následnej projektovej
dokumentácie a pred realizáciou
stavieb
3. Pripomienky fyzických a právnických osôb – vlastníkov pozemkov
a stavieb boli s nimi opätovne
prerokované dňa 4.8.2011 s tým,
že tie pripomienky, ktoré sa týkali ich vlastníctva boli akceptované a následne zapracované
do výsledného Návrhu ÚPN-Z
Varín Centrum.
4. Krajský stavebný úrad v Žiline
preskúmal návrh ÚPN-Z Varín
Centrum – Námestie sv. Floriána
podľa § 25 Stavebného zákona
a vydal k nemu súhlasné stanovisko listom č. 2011/00339/HRI
zo dňa 18.10.2011.
b) Berie na vedomie
1. Výsledné vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov
štátnej správy, samosprávy, a
právnických osôb k návrhu ÚPN-Z Varín Centrum
2. Výsledné vyhodnotenie pripomienok fyzických a právnických
osôb k návrhu ÚPN-Z Varín
Centrum
c) Schvaľuje
1. Územný plán zóny Varín Centrum – Námestie sv. Floriána v
súlade s ustanovením § 26 ods.

3) Stavebného zákona
VZN Obce Varín o záväznej časti
Územného plánu zóny Varín
Centrum – Námestie sv. Floriána
v súlade s ustanovením § 27 ods.
3) Stavebného zákona
Hlasovanie: za: 8 , proti: 0, zdržali
sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 4/2012.
2.

VšeObecne záVäzné nariadenie číslo 2/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 2/2012 o záväznej časti Územného plánu zóny
Varín Centrum – Námestie
sv. Floriána
Hlasovanie za schválenie Všeobecne
záväzného nariadenia číslo 2/2012 so
zapracovanými zmenami:
za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie obce
Varín č. 2/2012.
O 18.20 hod. prišiel na zasadnutie OZ
poslanec Ing. Peter Málik.
Bod programu číslo 7
Kontrola plnenia uznesení
Vstupnú informáciu k prerokovaniu
tohto bodu programu podala Ing.
Helena Gregová, hlavná kontrolórka
obce.
Poslanci mali v písomných podkladoch k dispozícii materiál číslo
2-1/2012, ktorý obsahoval: návrh
uznesenia, dôvodovú správu a kontrolnú správu. V diskusii vystúpili:
Miroslav Williger, Ing. Marián Androvič, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská, Ing. Michal Cvacho, Katarína
Schmidtová, Tatiana Rolková, Ing.
Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik.
UZNESENIE č. 5/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Ruší
1. Uznesenie č. 114/2011.
b) Schvaľuje
1. Uzavretie nájomnej zmluvy na
nebytové priestory nachádzajúce
sa na adrese Jozefa Martinčeka
1063, parcela č. 351/3 v k.ú. Varín
o výmere 15m2 za cenu 22,50 €/
m2, v celkovej cene 337,5 € plus
internetové pripojenie pre všetky
body vo vlastníctve Obce Varín
za 9 €/ rok/ internetové napojenie počas celej doby nájmu na
obdobie 10 rokov s opciou na 5
rokov.
Hlasovanie: za 9 , proti: 0, zdržali
sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uzne-

dokončenie na str. 9...
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Zamyslenie
BLAHOSLAVENÍ....
Blahoslavenstvá predstavovali vždy
mimoriadny impulz pri spoznávaní
posolstva Ježiša Krista. Pôsobia
ako „ústavný zákon“ celej náuky
evanjelia.
Ústredným pojmom textov je slovo
„blahoslavení“. V biblickej terminológii a výrazom blahoslavený,
blažený, šťastný (hebr. ašré, gréc.
makários) vyjadruje údiv nad šťastím, ktorého sa niekomu dostalo či
už osudom, alebo Božou milosťou.
V Novom zákone má blahoslavenstvo okrem malých výnimiek duchovný ráz.
Blahoslavení chudobní v duchu...
Ježiš napĺňa starozákonné proroctvo ohlasovať radosť chudobným.
V Starom zákone si chudobných
sprvu nijako nevážili. Majetok a
bohatstvo boli pokladané za znak
Božieho požehnania. neskôr sa však
začína uznávať, že nemajetný človek
môže byť osobitným spôsobom
veľmi blízko Bohu. A tak najmä
v žalmoch sa nachádza obraz chudobného, ktorý je miláčikom Boha.
Je to človek, ktorý sa naučil pozerať
na svoj osud novým pohľadom.
Nemá pocit, že Boh ho zanedbáva.
Nedostatok časného majetku sa
mu stáva bohatstvom duchovného
dobra, umožňuje mu slobodu pred
Bohom, pokoru a očakávanie. Ježiš
myslí práve na takýchto ľudí. Nehundrú na svoj osud a nepokúšajú
sa o násilný obrat. Nie sú obmedzení
alebo neschopní k životu, ale sú
chudobní v duchu, duchom, ich chudoba má duchovnú stránku. Svoje

nepatrné postavenie prenášajú do
vzťahu voči Bohu. Všetko očakávajú
od Pána, nezakladajú si na vlastnej
spravodlivosti a zbožnosti. ich celý
život, duchovný aj prirodzený, sa
teda stal chudobným.
Blahoslavení plačúci...
Podľa Izaiášovského proroctva má
Mesiáš ohlásiť aj potešenie všetkých
zarmútených. Týmito plačúcimi sú
možno tí istí ako chudobní duchom:
všetci, ktorí svoj žiaľ, trápenie a
zármutok prinášajú pred Boha. Na
svete je mnoho sĺz a utrpenia. Je
to smútok nad stratenou situáciou
sveta, nad tým, že Boh a jeho zákon neplatia, smútok, ktorý v sebe
skrýva všetky jednotlivé trápenia.
Učeníci však nemajú vystavovať
smutné oči a neveselú tvár. Prijímajú
utrpenie. netvária sa utrápene, ani
všetko od seba hravo neodhadzujú.
Svoju stiesnenú dušu otvárajú voči
Bohu, ktorý ich poteší.
Blahoslavení tichí...
V žalmoch sa nachádza takmer
identický text: „Tichí však zdedia
zem“. Koho je treba rozumieť pod
touto skupinou? Chudobní, tichí a
ponížení sú v Starom zákone v tesnom príbuzenstve. Ľudia patriaci
do obidvoch skupín sú nenároční a
chudobní, ale odovzdaní do Božej
vôle a naplnení očakávaním Božej
milosti. Nepresadzujú násilím svoje
požiadavky, nikoho neutláčajú, nevykorisťujú a nevyhľadávajú pomstu. Vedia, že Boh má v nenávisti
sociálnu nespravodlivosť a súdi pyšných utláčateľov. Sú to jednoduchí,
„zohnutí“, jednako však pre Boha
celkom otvorení ľudia.
DM

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, známym
a susedom za prejavy sústrasti,
kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke s našou drahou
mamou, starou mamou, prastarou
mamou Jankou Zákopčanovou,
ktorá nás opustila 27. februára vo
veku 80 rokov.
Naše poďakovanie patrí aj kňazom Mgr. Petrovi Korenčiakovi,
Mgr. Antonovi Nogovi, Mrg. Daliborovi Mišurovi, Mgr. Ivanovi
Pšenákovi, Mrg. Martinovi Huškovi za dôstojnú rozlúčku s našou
drahou zosnulou.
Tiež ďakujeme za starostlivosť počas jej nemoci MUDr. Ladislavovi Milovi, MUDr. Erike Hanákovej a pani Majke Zelinovej.
S úctou a láskou smútiaca rodina

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Magdaléna Kubeková 2.2.2012
Júlia lopušanová 6.2.2012
„Buďte šťastné, deti! Najkrajšie kvety zeme!

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:
pani Apolónia Pažičanová
pán Jozef Bielik
pani Elena Pazderková
pani Mária Mihová
pani Jozefa Bučeková
pani Viktória Chrapčíková
pán Pavol Beniač
pani Melánia Rusnáková
pán Vincent Novosad
pán Imrich Milo
pani Gizela Zimenová
pán Jozef Bárdy
pani Irena Širancová
pani Vlasta Cvachová
pani Karolína Gulašiová
pán Ondrej Hudec

97.
96.
94.
88.
86.
84.
83.
83.
82.
82.
81.
79.
79.
77.
77.
76.

pán Marcel Samec
pani Vincencia Androvičová
pani Rozália Černáčková
pán František Cyprich
pani Jozefa Šlesárová
pán Ján Cvacho
pani Helena Štefanatná
pani Valéria Gáborová
pani Pavlína Freudenfeldová
Okrúhle narodeniny oslavujú:
85-te pán Štefan Chrapčík
80-te pán Milan Salát
pán Jozef Macák
75-te pani Vlasta Bardyová
70-te pani Mária Bieliková

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:
„ K ďalšej Vašej žitia púti
jedným tónom srdcia vravia
jedným hlasom želajú Vám
veľa sily, šťastia, zdravia!“

Odišli do večnosti:
pani Štefánia Bieliková
pani Janka demková
pán Jozef Toma
pán Peter chrapčík
Paľko Kubala

* 14.2.1937
* 11.9.1941
* 28.9.1941
* 5.8.1966
* 18.7.2002

U25.1.2012
U27.1.2012
U31.1.2012
U2.2.2012
U15.2.2012

„aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“

74.
74.
73.
72.
72.
71.
71.
71.
71.
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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín
2/2012

o záväznej časti Územného plánu zóny
Varín Centrum – Námestie sv. Floriána
Účel nariadenia
(1) Nariadenie vymedzuje záväznú časť
Územného plánu zóny Varín Centrum Námestie sv. Floriána (ďalej
len ÚPN-Z) schváleného uznesením
Obecného zastupiteľstva vo Varíne
č. 4/2012 zo dňa 26.1.2012.
(2) Záväzná časť ÚPN – Z Varín Centrum Námestie sv. Floriána platí
pre vymedzené územie centra obce,
dokumentované vo výkresovej časti
ako riešené územie.
§1
Zásady a regulatívy priestorového
usporiadania a funkčného využívania
pozemkov a stavieb
(1) Základné členenie riešeného územia
zóny je v súlade s výkresom č.2 –
Výkres komplexného urbanistického
návrhu riešeného územia v M 1:500 a
s výkresom č.5 – Výkres priestorovej
a funkčnej regulácie, vymedzenia a
označenia regulovaných priestorov,
označenie zastavovacích podmienok
v M 1:500.
(2) Riešené územie predstavuje ucelenú,
homogénnu, rôznorodú funkčnú
a priestorovú jednotku, reprezentujúcu zastavané územie, územie
navrhované do zastavaného územia
a územie navrhované na iné funkčné
využitie vo vymedzenom priestore
centra obce s námestím sv. Floriána.
(3) Riešené územie sa v základnej funkcii bude rozvíjať ako polyfunkčné, so
zodpovedajúcou vyššou i základnou
občianskou a obytnou vybavenosťou a dopravnou a technickou infraštruktúrou.
(4) Navrhovaná výstavba bude v prevažnej miere formovaná do kompaktných blokov po obvode námestia bude plynulo nadväzovať
na existujúcu nachádzajúcu sa na
dotykových uliciach vychádzajúcich
z námestia po obvode riešeného území, s dôrazom na posilnenie kompaktnosti urbanistickej štruktúry
vymedzeného územia. Navrhovaná
výstavba priestorovo a funkčne
dotvorí historický a priestorový
význam centra obce.
(5) Prevládajúci typ stavebnej činnosti
bude predstavovať prestavby, prístavby a nadstavby jednotlivých objektov no i novostavby v existujúcich
prielukách a po asanáciách staršej
výstavby.
(6) Navrhovaná občianska vybavenosť
bude umiestnená na vymedzené územie v rámci zóny vytvárajúc hlavné
centrum obce funkčne a vhodnosťou

zodpovedajúca ústrednému priestoru obce s dôrazom na atraktivitu
parteru.
(7) Hlavné kompozičné osi zóny budú
ulica Martinčekova a ulica Hrnčiarska. Za vedľajšie kompozičné osi
zóny možno považovať ulice M.R.
Štefánika, Trizuliakovu a Farskú.
(8) Najvýraznejším kompozičným bodom v území zóny bude objekt
obecného úradu so zodpovedajúcim
architektonickým stvárnením ako
radnice malého mesta s umiestnením v ťažiskovom priestore zóny
s námestím a obecným parkom.
(9) Za zásady a regulatívy rozvoja dopravnej infraštruktúry považovať
navrhované riešenie v ÚPN-Z, ktoré
je dokumentované v sprievodnej
správe a výkrese č.3 – Výkres verejného dopravného vybavenia územia
v M 1:500.
(10) Za zásady a regulatívy rozvoja
technickej infraštruktúry považovať
navrhované riešenie v ÚPN-Z, ktoré
je dokumentované v sprievodnej
správe a výkrese č.4 – Výkres verejného technického vybavenia územia
v M 1:500.
(11) Dostupnými prostriedkami trvalo
zvyšovať kvalitu životného prostredia v území zóny.
(12) Z hľadiska ochrany prípadných
neodkrytých archeologických nálezísk dodržať:
a) povinnosť ohlásenia prípadného
archeologického nálezu mimo záchranného výskumu Krajskému
pamiatkovému úradu Žilina podľa
§ 40 ods.2) pamiatkového zákona a
§ 127 stavebného zákona,
b) povinnosť, už pri príprave stavebnej
činnosti, prípadne zemných prácach,
osloviť KPÚ v Žiline, ktorého záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4.
Pamiatkového zákona v nadväznosti
na § 41 ods. 4 pamiatkového zákona
bude podkladom pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného
povolenia v súlade s § 140 ods. b)
stavebného zákona.
c) povinnosť vykonať záchranný výskum podľa § 37 ods. 1) a 3) a § 39
ods. 3) pamiatkového zákona pri
príprave stavieb a inej hospodárskej
činnosti na území, kde sa predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt
a archeologických nálezov.
(13) Pri následnej projektovej príprave stavieb občianskej vybavenosti
a verejných priestranstiev riešiť
požiadavku bezbariérových vstupov
a ostatných opatrení v súvislosti
s možnosťou ich užívania osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie.
(14) Pri následnej projektovej príprave
stavieb akceptovať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti vyplývajú-

ce z platných predpisov na úseku
ochrany pred požiarmi podľa §4
písm. q) zákona NR SR č. 314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov a §37 ods. 1,
písm. b) vyhlášky MV SR č. 121/2002
Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
(15) V súvislosti s riešení odpadov
akceptovať:
a) schválený Program odpadového
hospodárstva obce,
b) zabezpečiť pravidelný odvoz a zneškodňovanie TKO, prípadne stavebných odpadov v riešenom území
na riadenú skládku mimo tohto
územia,
c) v riešenom území neuvažovať s vytváraním skládok odpadu a zberného dvora separovaného odpadu,
d) problematiku separovania komunálneho odpadu, vrátane kompostovania biologicky rozložiteľného
odpadu riešiť mimo územia zóny.
(16) Akceptovať v riešenom území
zóny existujúce národné kultúrne
pamiatky a to:
a) Kaplnka sv. Floriána, zapísaná
v ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 1387.
b) Pomník padlým SNP, zapísaný
v ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 3299.
(17) Akceptovať v riešenom území
zóny evidované archeologické lokality, a to:
a) kultúrnu vrstvu s keramikou zo 16.
storočia vedľa budovy obecného
úradu,
b) nález mince z roku 1623 z pivnice
rodinného domu,
(18) Vo vnútroblokových priestoroch,
nachádzajúcich sa po obvode námestia sv. Floriána uvažovať s primeraným podielom zelene.
§2
Regulatívy umiestnenia verejného
dopravného a technického
vybavenia územia
(1) Verejné dopravné vybavenie územia
a) Za hlavnú dopravnú a zároveň
zbernú komunikáciu, z ktorej bude
zabezpečený hlavný prístup do
územia považovať cestu III/01180
reprezentovanú ulicami M.R. Štefánika a Martinčekovu. Za ďalšie
rozhodujúcu obslužnú komunikáciu
v území považovať ulicu Hrnčiarsku.
b) Akceptovať navrhované zastávky
pre trasy liniek hromadnej dopravy
umiestnené na Martinčekovej ulici,
ktoré zároveň optimálne pokrývajú dochádzkové vzdialenosti pre
navrhované rozvojové plochy zóny
a dotykového územia.

c) Potreby odstavenia vozidiel pre
obytnú a polyfunkčnú výstavbu
prednostne riešiť kapacitne vyhovujúce v zmysle platných STN pre výhľadový stupeň automobilizácie na
plochách vlastných pozemkov, či už
vo forme garáží alebo spevnených
plôch a to v existujúcej i navrhovanej
zástavbe.
d) Navrhované objekty občianskej
vybavenosti, musia prednostne zabezpečiť požadované dimenzovanie
pre odstavenie vozidiel kapacitne
vyhovujúce v zmysle platných STN
pre výhľadový stupeň automobilizácie na plochách vlastných pozemkov, respektíve po dohode s
obcou na parkoviskách pri verejných
obslužných automobilových komunikáciách.
e) Akceptovať navrhovaný skelet dopravného riešenia automobilových
komunikácií zóny v navrhovaných
funkčných triedach a kategóriách,
a tiež trás peších komunikácií vrátane navrhovaných peších priestranstiev, ktoré sú dokumentované vo
výkrese č. 3 – Výkres verejného
dopravného vybavenia územia v M
1:500.
(2) Verejné technické vybavenie územia
– vodné hospodárstvo
a) Akceptovať navrhované zabezpečenie zásobovania zóny pitnou vodou
a požiarnou vodou z existujúceho
verejného vodovodu.
b) Akceptovať na navrhovaných trasách vodovodu osadenie podzemných hydrantov, ktoré budú slúžiť
nielen pre prevádzkové účely, ale aj
pre zabezpečenie požiarnej vody.
c) Akceptovať navrhované riešenie napojenia zóny navrhovanou verejnou
splaškovou kanalizáciou na vybudovanú verejnú obecnú kanalizáciu,
s čistením odpadových vôd na ČOV
Žiline - Hričove.
d) Riešiť odvedenie časti dažďových
vôd v území zóny do existujúcej a
navrhovanej dažďovej kanalizácie
so zaústením do recipientu Varínky
a realizovaných odtokových kanálov. Prednostne riešiť odvádzanie
dažďových vôd zo striech a spevnených plôch nádvorí, po zbavení
mechanických nečistôt cez vsakovacie zariadenia vzhľadom na vysokú
vsakovací schopnosť geologického
podložia riešeného území. Dažďové
vody z verejných priestranstiev a komunikácií odvádzať vybudovaním
vhodných zariadení zabezpečujúcich neznečistenie spodných vôd
nevhodnými látkami.
e) Akceptovať navrhovaný skelet vodohospodárskych zariadení zásobujúcich územie pitnou a požiarnou
vodou a odvádzajúcich osobitne
splaškové a dažďové vody, ktorý
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je dokumentovaný vo výkrese č.
4 – Výkres verejného technického
vybavenia územia v M 1:500.
f) Pri výstavbe v území akceptovať
ochranné pásma vodovodu a kanalizácie. V zmysle zákona č. 442/2002
Z.z. z 19.6.2002 §19 pásma ochrany
sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho
pôdorysného okraja vodovodného
potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany 1,5 m pri
verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm a 2,5
m pri verejnom vodovode a verejnej
kanalizácii nad priemer 500 mm.
(3) Verejné technické vybavenie územia
– energetika (elektro, plyn, teplo)
a) Akceptovať navrhované 22 kV káblové vedenie, ktorým budú prepojené navrhované kioskové trafostanice
pre Varín – centrum, pričom jedna
strana VN kábla bude vyvedená
z trafostanice T2a (ÚPN-SÚ), druhá
strana VN kábla sa ukončí v trafostanici T10 (ÚPN-SÚ)
b) Pre sústredenú zástavbu v území
centra sekundárnu sieť riešiť jednoduchou mrežovou sieťou napájanou
s troch strán. Neuvažovať s elektrickým vykurovaním navrhovanej
výstavby.
c) Rozvody pre verejné osvetlenie riešiť
káblovou NN sieťou.
d) Pri výstavbe v území akceptovať
ochranné pásma elektrorozvodov
v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z.
(§19, odsek 3) treba rešpektovať
ochranné pásma od krajných vodičov na každú stranu, resp. od
elektrických staníc.
e) Zabezpečiť prehodnotenie plynárenskej sústavy obce Varín odbornou
organizáciou s ohľadom na nárast
odberov zemného plynu, čo bude
doložené hydraulickým prepočtom
a odsúhlasené správcom plynárenského zariadenia (SPP a.s.)
f) Rešpektovať návrh na plynofikáciu
plánovanej výstavby polyfunkčných
objektov, objektov občianskej vybavenosti a bytových domov.
g) Zemný plyn používať komplexne
pre zabezpečenie vykurovania, prípravu TÚV a varenia.
h) Akceptovať plynofikáciu navrhovanej výstavby v tlakovej hladine STL
do 0,3 MPa.
i) STL rozvod si vyžiada u odberateľov
inštaláciu regulátorov tlaku STL/
NTL.
j) Dodržať ochranné pásma plynových
sietí a zariadení v zmysle zákona
656/ 2004 Z.z.
k) Potreby tepla riešiť naďalej decentralizovaným systémom vo vlastných
alebo združených zdrojov tepla s
využívaním zemného plynu. Pre
potrebu teplej úžitkovej vody sa
odporúča alternatívne využívanie
solárnej energie kolektormi.
l) Uvažovať so zemným plynom ako
hlavným vykurovacím médiom
v navrhovanej výstavby.
m) Akceptovať navrhovaný skelet
energetických zariadení zásobujú-
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cich územie elektrickou energiou
a zemným plynom, ktorý je dokumentovaný vo výkrese č. 4 – Výkres
verejného technického vybavenia
územia v M 1:500.
(4) Verejné technické vybavenie územia
– telekomunikácie
a) Rozšíriť kapacitu digitálnej ústredne RSU o predpokladaný počet
4150 vývodných párov a rozšírenie
portfólia služieb o dátové služby
v danom území
b) Uloženie novej miestnej telekomunikačnej káblovej siete v ul. Martinčekova a Hrnčiarska riešiť formou
pripokládky k existujúcim miestnym
káblovým trasám, súčasnú vzdušnú
sieť nahradiť káblovým rozvodom
zemou.
c) Rozvod miestneho rozhlasu centra
obce riešiť úložnými káblami v koridore ostatných sietí.
d) Rešpektovať trasu diaľkového optického kábla DOK v riešenom území.
(5) Požiadavky na vybavenie územia
v oblasti civilnej ochrany
a) ÚPN-Z Varín centrum – nám. sv.
Floriána rieši koncepciu a umožňuje
vytvorenie podmienok a zároveň
podmieňuje následnú výstavbu
v obci pre ukrytie obyvateľstva
obce v časti vymedzeného centra
obce podľa §4 ods. 3, a § 15 ods.
1, písm. e) Zákona č. 42/1994 Zb.
o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov a §
4 vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z.
o podrobnostiach na zabezpečenie
stavebnotechnických požiadaviek
a technických podmienok zariadení
civilnej ochrany. Riešenie a umožnenie vytvorenia podmienok a zároveň
riadenie následnej výstavby v obci
pre ukrytie obyvateľstva je v kompetencii obecného úradu vo Varíne
a príslušných orgánov štátnej správy
v oblasti civilnej ochrany. V tejto
oblasti CO sa uplatnia nasledovné
regulatívy:
I. pri budovaní ochranných stavieb vychádzať zo skutočnosti, že z hľadiska kategorizácie územia Slovenska
vyplývajúcej z analýzy jej územia
z hľadiska možných mimoriadnych
udalostí a pre obdobie vojen a vojnového stavu patrí obec Varín do
územného obvodu I. kategórie mimo
oblasť ohrozenia.
II. v rámci navrhovaných objektov
obytnej výstavby zabezpečiť ukrytie
s kapacitou do 50 ukrývaných osôb
v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne.
III. v rámci umiestňovaných polyfunkčných domov a objektov občianskej
vybavenosti, navrhovaného obchodného centra a na dostavbu
a prestavbu navrhovaného objektu
obecného úradu zabezpečiť ukrytie
podľa projektovanej kapacity na
najpočetnejšiu zmenu pre personál
a osoby prevzaté do starostlivosti
v JÚBS za dodržania ustanovení §4
ods.5 vyhlášky MV SR č.532/2006
Z.z.
IV.v následných stupňoch projektovej

b)

I.

II.

c)

d)

dokumentácie pri návrhu ochranných stavieb rešpektovať ustanovenia §4 ods.4 a 5 vyhlášky MV SR
č. 532/2006 o podrobnostiach na
zabezpečenie stavebnotechnických
požiadaviek a o technických podmienkach zariadení civilnej ochrany
v znení neskorších predpisov
ÚPN-Z Varín centrum – nám. sv.
Floriána rieši koncepciu a umožňuje
vytvorenie podmienok a zároveň
podmieňuje následnú výstavbu
v obci – vymedzenom území zóny
centra, pre spôsob a rozsah ukrytia
zamestnancov a osôb prevzatých do
starostlivosti právnických a fyzických osôb podľa§ 4ods.3 a § 16 ods.
1 písm. e), resp. § 16 ods. 12 zákona
č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších
predpisov a § 4 vyhlášky MV SR č.
532/2006 Z.z. o podrobnostiach na
zabezpečenie stavebnotechnických
požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.
Riešenie a umožnenie vytvorenia
podmienok a zároveň riadenie následnej výstavby vo vymedzenej
zóne centra pre ukrytie zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnických a fyzických
osôb je v kompetencii príslušných
jednotlivých prevádzok, ktoré sa
nachádzajú v riešenom území obce
Varín. V tejto oblasti CO sa uplatnia
nasledovné regulatívy:
v budove obecného úradu zabezpečiť ukrytie pre plánovaný počet
zamestnancov a osôb prevzatých do
starostlivosti v JÚBS za dodržania
ustanovení §4 ods. 5 vyhlášky MV
SR č.532/2006 Z.z.
v rámci vymedzených území pre
objekty výrobných služieb a podnikateľských aktivít zabezpečiť ukrytie podľa charakteru prevádzky,
prevádzkovej kapacity pre personál
a osoby prevzaté do starostlivosti
v JÚBS za dodržania ustanovení §4
ods.5 vyhlášky MV SR č. 532/2006
Z.z.
ÚPN-Z Varín centrum – nám. sv.
Floriána rieši koncepciu a umožňuje
vytvorenie podmienok zabezpečenia
ochrany obyvateľstva pred účinkami
nebezpečných látok pri mimoriadnej
udalosti spojených s ich únikom
v súlade s ustanoveniami vyhlášky
MV SR č.533/2006 Z.z. o ochrane
obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok, ktoré sa prepravujú
v rámci dopravnej infraštruktúry
nadradenej dopravy a to po ceste II.
triedy II/583, a po medzinárodnej
železničnej trati č. 180. V obci sa nenachádzajú prevádzky s nebezpečnými látkami a riešenie neumožňuje
ich umiestnenie v zóne.
ÚPN-Z Varín centrum – nám. sv.
Floriána rieši koncepciu a umožňuje
zabezpečenia pre obec materiálom civilnej ochrany a humanitnej
pomoci v súlade s ustanoveniami
vyhlášky MV SR č.314/1998 Z.z.
o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom

civilnej ochrany. Riešenie a umožnenie vytvorenia podmienok pre
zabezpečenie materiálom civilnej
ochrany a humanitárnej pomoci pre
obyvateľstvo je v kompetencii obecného úradu vo Varíne a príslušných
orgánov štátnej správy v oblasti
civilnej ochrany. V tejto oblasti CO
sa uplatnia nasledovné regulatívy:
I. vychádzať z predpokladu, že do
konca návrhového obdobia – roku
2030 vzrastie počet obyvateľov v riešenej zóne oproti súčasným 315 o cca
295 obyvateľov.
II. v súvislosti s rastom počtu obyvateľov zabezpečí obec Varín doplnenie
materiálu CO do skladov materiálu CO v súčinnosti s Obvodným
úradom Žilina, odborom CO a KR
Žilina.
III. v následných stupňoch projektovej
dokumentácie rešpektovať ustanovenia vyhlášky MV SR č.314/1998
Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie hospodárenia s materiálom CO
v znení neskorších predpisov.
e) ÚPN-Z Varín centrum – nám. sv.
Floriána rieši a umožňuje zabezpečenie technických a prevádzkových
podmienok informačného systému
civilnej ochrany v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR č.388/2006
Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného
systému civilnej ochrany. Riešenie
a umožnenie vytvorenia podmienok pre zabezpečenie technických
a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany
je v kompetencii obecného úradu
vo Varíne. V existujúcej a navrhovanej výstavbe je nutné umožniť
umiestnenie informačného systému
civilnej ochrany. V súlade s požiadavkami príslušných orgánov štátnej
správy v oblasti civilnej ochrany.
I. vychádzať zo skutočnosti, že navrhované rozvojové plochy sú v dosahu
počuteľnosti sirén ako prostriedku
varovania CO.
II. z dôvodu počuteľnosti prostriedkov
vyrozumenia rozšíriť miestny rozhlas na navrhovaných rozvojových
plochách centra obce.
III. v následných stupňoch projektovej
dokumentácie rešpektovať ustanovenia vyhlášky MV SR č. 388/2006
Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových
podmienok informačného systému
CO v znení neskorších predpisov.
f) Individuálna bytová výstavba je
v riešenej zóne navrhovaná mimo
území určených na výstavbu a prevádzkovanie priemyselných zón.
g) Výstavba v zóne je navrhovaná
mimo zosuvných území
h) Výstavba v zóne je navrhovaná
mimo vymedzených území ohrozovaných 50-ročnou, resp. 100-ročnou
vodou. Pre katastrálne územie obce
nie je spracovaná mapa povodňového ohrozenia, ktorá orientačne
zobrazuje rozsah povodne znázornený záplavovou čiarou (priesečnica
pokračovanie na str. 11...
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Spomienka na významného rodáka
V pondelok 13. februára sme si
pripomenuli 75. výročie úmrtia
nášho rodáka – katolíckeho kňaza
národovca Jozefa Martinčeka.
Slávnosť chvíle podčiarklo vystúpenie Varínskeho speváckeho zboru
a dychovej hudby Varínčanka.
Prejavom úcty a vďaky bolo aj
položenie venca k jeho pamätníku
na Námestí sv. Floriána. Jozef Martinček je, žiaľ, pochovaný v Amerike a zatiaľ nie je splnená jeho túžba
odpočívať v rodnej zemi.
........................................................
15.augusta 1855 sa vo Varíne narodil znamenitý kňaz – národovec a humanista
Jozef Martinček.
Po absolvovaní obecnej školy vo Varíne, ktorú
viedol jeho strýko Jozef – učiteľ a poštmajster,
pokračoval v štúdiu na žilinskom gymnáziu.
Odtiaľ postúpil na štúdiá do Egru a Gyongyosu.
Teológiu študoval v Banskej Bystrici, kde v tom
čase pôsobili znamenití slovenskí rodoľubi –
Tomáš Červeň, Michal Hýroš a oravský rodák
profesor Peter Tomkuliak. Štúdium teológie
ukončil 3. júna 1879 primíciami.
Už ako mladý kňaz dával najavo svoju pronárodnú slovenskú orientáciu, a preto bol dlhých
trinásť rokov kaplánom. Biskupi Ipolyi a Bende
neznášali jeho iskrivé národovectvo. Až v roku
1892, ako 37-ročný, sa stal farárom v chudobnej
horehronskej obci Lopej.
Vládnuca moc s nevôľou sledovala slovenskú
hrdosť a kňazskú horlivosť mladého kňaza,
ktorý organizoval divadelné predstavenia, kultúrne večierky, vyučoval deti slovenčinu, písal
vlastenecké články do novín.
Maďaróni a Maďari v ňom videli nebezpečného protivníka. Za jeho činnosť ho hnali pred
súdy. V roku 1896 ho budapeštianska porota
odsúdila na tri roky väzenia a 150 zlatých peňaž-

nej pokuty. Vtedajšia
brachiálna moc ho
i po tejto kauze zastrašovala výstražnými
listami. Doručili mu
balík, v ktorom bol
povraz s odkazom,
aby sa obesil. V noci
ho prepadli a chceli ho
fyzicky zlikvidovať.
Jozef Martinček bol
nútený spávať každú
noc v inej miestnosti, prípadne v inom
kúte.
Aj takému zanietenému bojovníkovi za práva
Slovákov, akým bol on, bolo ťažké znášať tieto
útoky.
Keďže bol v písomnom styku so Slovákmi
v Amerike, niekoľko rokov si s poprednými
predstaviteľmi slovenského hnutia dopisoval,
v roku 1904 sa rozhodol pre emigráciu.
V Amerike sa venoval kňazskému poslaniu,
no nezabudol ani na kultúrne podujatia.
Stal sa spoluzakladateľom pokladnice sv. Antona a bol jej dlhoročným predsedom. Bol
spoluiniciátorom založenia dodnes činnej Slovenskej ligy v Amerike a jedným z aktérov
Pittsburskej dohody - politickej dohody,
ktorú 31. mája 1918 v americkom Pittsburghu
podpísali zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike
Schvaľovala spojenie Slovákov a Čechov v samostatnom štáte, v ktorom malo mať Slovensko
vlastnú administratívu a snem.

Náš rodák pôsobil v Amerike v mnohých
osadách. Vždy sa ich snažil dobudovať, aby mali
pevné katolícke základy.
Do konca svojho života žil iba cirkvi a svojmu
slovenskému národu.
Jeho posledným miestom pôsobenia bola
osada Syracuse pri New Yorku, kde svoju pozemskú púť ukončil 13. februára 1937. Dostal
zápal pľúc, musel ísť do nemocnice a odtiaľ
odišiel do večnosti.
Ďakujeme nášmu vzácnemu rodákovi za všetko čo pre náš slovenský národ vykonal a veríme,
že takí vlastenci, medzi akých patril aj náš Jozef
Martinček stále žijú.
Pútnik svätovojtešský, rok 1937:
Nuž, spi sladko, drahý duchovný otec náš, v ďalekej cudzine. Oroduj u Božieho trónu za lepšie
časy nášho národa!
Pamiatka tvojho mena bude žiť dlho medzi
nami z pokolenia na pokolenie!

Jozef Martinček predsedal pamätnému
zhromaždeniu národovcov 12. októbra 1922
v Pittsburghu, keď bol založený Spolok priateľov slovenskej slobody, vítal matičnú delegáciu
vedenú jeho dlhoročným osobným priateľom
Andrejom Hlinkom.

Úspešný reprezentant obce

Športová tradícia vo Varíne má hlboké korene. Už v minulosti Varín
reprezentovali volejbalisti, ktorí súťažili v krajských /Stredoslovenský
kraj/ pretekoch. Lyžiari na Jánošíkovej
valaške vo Vrátnej /majstrovstvá Česko
–Slovenska/ obsadzovali popredné miesta.
František Sporina bol dvakrát prvý, Ján
Salát ich vyhral jedenkrát. Úspešní boli aj
futbaloví dorastenci. V päťdesiatych rokoch
20. storočia hrali v Prahe o majstra Česko –
Slovenska. Skončili druhí. Vvarínski atléti
súťažili v Česko – Slovenskej atletickej lige,
kde dosahovali vynikajúce umiestnenia.
...............................................................................................................................
V súčasnosti, nielen v blízkom okolí, ale aj na celoslovenskej úrovni, našu
obec zviditeľňuje aj pán Ján Takáč. Je aktuálnym vicemajstrom Slovenskej
republiky v Slovenskej extralige v mariáši jednotlivcov za rok 2011.
Mariáš je hra, ktorá nie je v povedomí ľudí zapísaná tak ako iné športy, ale

ak sa jej človek venuje dlhodobo
a dosahuje v nej také výsledky
ako náš Janči, je to prinajmenšom obdivuhodné. Každý, kto
hrá mariáš profesionálne, potrebuje vysokú inteligenciu a
pohotovosť v reakciách. Tým sa
mariáš radí medzi hry inteligentov – ako napríklad šach a pod.
Mnohí hráči mariášu sú zároveň
dobrými hráčmi šachu a neraz
i víťazmi mnohých vedomostných súťaží.
Týmto sa chcem Jankovi v mene
celej Obce Varín poďakovať, popriať mu dobré karty a veľa
ďalších úspechov.
Ľubomír Sečkár

Varínčan

7

Charitný dom s certifikátom kvality
„Ľudia zabudnú ako rýchlo si
prácu vykonal, ale budú si pamätať ako dobre si ju vykonal“.
Howard Newton
Varínsky charitný dom alžbetinum má certifikát kvality
V utorok 20. decembra minulého
roka bol v Zariadení pre seniorov
a domove sociálnych služieb Charitný dom Alžbetinum vo Varíne
vykonaný záverečný certifikačný
audit, cieľom ktorého bolo obhájiť a potvrdiť zhodu zavedeného
systému manažérstva v zariadení
s normou STN EN ISO 9001:2009.
Členovia auditorského tímu na
základe výsledkov certifikačného
auditu I a II posúdili, že zariadenie
má zavedený a udržiavaný systém
manažérstva zodpovedajúci požiadavkám normy EN ISO 9001:2008/
STN EN ISO 9001:2009. Na základe
týchto skutočností certifikačný
orgán pre certifikáciu systémov
manažérstva kvality – QECON,
spol.s.r.o. udelil zariadeniu certifikát systému manažérstva kvality
v rozsahu platnosti Poskytovanie
sociálnych služieb v zariadení
pre seniorov a domove sociálnych
služieb.

čo znamená zavedenie ISO
normy v praxi?
Splnenie normy predpokladá
dosiahnutie predpísaného štandardu postupov riadenia, ich rešpektovanie a rozvíjanie. Znamená
to zvyšovať svoju kvalitu – odhaľovať svoje slabé miesta, stavať na
svojich silných stránkach, neustále
hodnotiť výsledky svojej činnosti a
nebáť sa zmien. To všetko je však
len prostriedok k dosiahnutiu cieľa,
ktorým je spokojnosť klienta – prijímateľa sociálnej služby.
Práve zameranosť na klienta, na
jeho skutočné potreby a priania,
motivuje personál zariadenia zvyšovať kvalitu služieb a neuspokojovať sa s momentálnym stavom. Je
dôležité uvedomiť si, že aj keď sú
nami poskytované služby na dobrej
úrovni, neznamená to, že nemôžu
byť ešte na vyššej.
V spoločnosti, ktorá sa rozvíja
vysokým tempom, by stagnácia v

Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o.
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych
služieb charitný dom alžbetinum
Milí zamestnanci, živnostníci
a predstavitelia firiem
Venujte nám Vaše 2% z dane
a prispejte tým, ktorí sú odkázaní na pomoc a opateru.
Ďakujeme!
ako poukázať 2 % dane?
Dôležité termíny: do 31. marca 2012
Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
do 30. apríla 2012.
Popis krokov pre venovanie 2% z dane
aK STE ZaMESTNaNí:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov
a o vystavenie Potvrdenia o zaplateni_dane z
príjmov. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum

zlepšovaní znamenala ísť dozadu.
Paradoxne, naša dokonalosť spočíva v uvedomovaní si nedokonalostí
a slabých stránok a v ich neustálom
odstraňovaní.
Norma ISO 9001: 2009 predstavuje systémový prístup k zvyšovaniu kvality. Na základe zistených
slabých a silných stránok sme si
stanovili ciele a zároveň aj cesty na
ich dosiahnutie. Tie sú počas realizácie monitorované, pravidelne
hodnotené a neustále zlepšované,
čo možno znázorniť ako špirálovitý
pohyb.
Z pohľadu personálu certifikovaného zariadenia možno konštatovať, že aj keď zavedenie systému
manažérstva kvality u mnohých z
nás vyvolávalo obavy a strach z
náročnejších pracovných úloh, v
skutočnosti to tak nebolo. Pomenovanie jednotlivých procesov,
popísanie činností v zariadení znamenalo aj zjednodušenie zaznamenávania výkonov, na čo zase
nadväzuje ľahšie a prehľadnejšie
hodnotenie kvality výsledkov.
Pre klientov zariadenia sociálnych
služieb znamená certifikát kvality
záruku, že personál zariadenia
bude orientovaný na ich potreby
a priania, a že sa v prípade odkázanosti na pomoc iných nemusia
obávať zveriť sa do rúk profesionálov. V procese poskytovania
kvalitných sociálnych služieb už
klienti nie sú iba objektom činnosti
organizácie, ale partnerom poskytovateľa služieb.

zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej
dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v
prospech prijímateľa poukázať. 15.2.2012 je posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali
zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov
fyzických osôb.
2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky
2 % zaplatenej dane. Uveďte vaše meno, rodné
číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Kolónku údaje o prijímateľovi vyplňte nasledovne:
IčO: 37983717 PrÁVNa FOrMa:
Nezisková organizácia
OBcHOdNÉ MENO/NÁZOV:
Zariadenie opatrovateľskej služby Varín
SídlO/UlIca: Farská číSlO: 236
PSč: 013 03 OBEc: Varín

Zároveň je to výzva pre nás
- poskytovateľov sociálnych služieb - plánovať služby individuálne pre každého klienta, neustále
nachádzať nové cesty rozvoja,
vzdelávať sa, mať otvorené oči
pre všetko nové, čo sa dá využiť v
prospech klientov a otvorené srdce
pre každého klienta, ktorý k nám
prichádza. Zvyšovanie kvality je
preto nekončiacim sa procesom,
ktorý úmerne vynaloženej námahe
prináša so sebou aj pozitívnu motiváciu pri pohľade na dosiahnuté
výsledky a spokojnosť prijímateľov
sociálnych služieb. Práve preto
môžem za personál i za klientov
zariadenia povedať, že zvyšovanie
kvality má pre všetky zúčastnené
strany obrovský význam.
Posledné storočie prinieslo so
sebou obrovské zmeny v životnom
štýle obyvateľov priemyselných
krajín. Civilizovaný spôsob života postavil človeka pred doteraz
nepoznané situácie a problémy.
Technizácia spôsobila zníženie
podielu fyzickej práce a zvýšila
nároky na psychiku človeka. Na
takúto duševnú záťaž ľudský organizmus nie je často dostatočne
pripravený. Takto môže dochádzať
k stresu, narušeniu imunity a celkovým prejavom poruchy zdravia
v každom veku.
Starnúci človek si potrebuje zachovať pre pocit užitočnosti a sebarealizácie primeranú činnosť. Čo
robiť, aby sme si život predĺžili?
- myslieť na starnutie a starobu od
včasnej mladosti;
- pripravovať sa na starobu tak,
aby bola pokračujúcim činným
životom;
- vytvárať si podmienky zdravého
odpočinku, telesnej obnovy a
duševnej pohody, možnosť rekreácie a kultúrneho vyžitia sa;
- dbať o vyrovnanú sociálnu atmosféru okolo seba a v sebe;
- každý deň vedome pôsobiť na
zachovanie zdravej rovnováhy
telesných činností a duševného
stavu (Baláž, 1983).
Mária Chovancová
riaditeľka ZSS
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Z fašiangových podujatí...
V sobotu 4. februára sa uskutočnil diskokarneval pre všetkých škôlkárov a školákov. Karnevalu
sa zúčastnili deti v krásnych maskách, ktoré boli ocenené.

V piatok 17. februára sa v priestoroch
Miestneho kultúrneho strediska uskutočnil v poradí už 16. Varínsky ples.
Miestne kultúrne stredisko srdečne ďakuje
všetkým sponzorom, ktorí prispeli cenami
do tomboly:
cestovná kancelária Selinan Žilina
reštaurácia San Paulo Varín
Satia Varín
firma Sauer Varín
firma General plastik Kolárovo
pán Pavol danihel
pán Ján Hodoň
firma KP-elekroinštalačný materiál
Urbárska obec, pozemkové spol. Varín
pán Pavol Boka
Ekodendra Varín – pán Martin Weiner
Pekáreň Potravinka Varín – pán Ľuboslav Moravčík
predajňa Koruna Varín
Javor - pán Michal rendek
Elektro Varín - pani anna Buchtová
pani Emília cvachová
Kvetinárstvo pani Katarína Kubíková
pani dana Štafenová
r+r Peter rolko
Ľubomír Sečkár
Vínotéka Mirka Fujdiaková
Ovocie-zelenina Jánošíkovci
dekora pani čepelová
Kvetinárstvo Jana Bačinská
Vínotéka Mirka Fujdiaková
p. radoslav Bolček
Semenárstvo pani Irena Šimlíková
drogéria Janka Žideková
predajňa Teby Varín
alon – pani alena Ondrušová
Ing. Vladimír Paňák
Farský úrad Varín
Obec Varín

Varínski seniori sa vo štvrtok 9. februára mohli
stretnúť na fašiangovom posedení, ktoré im
svojím vystúpením spríjemnili a oživili malí
škôlkári a žiaci základnej školy.

Varínčan
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Varínske kapely
The Guys - chlapíci -RetroNevieme presne deň, ani rok vzniku
skupiny, ale podstatné je, že vznikla
a hrala.
Bolo to niekedy v rokoch 1966 -1967,
kedy sa vo varínskom parku stretávali
mladí ľudia.
Na začiatku to boli malé španielky, na
ktoré chalani brnkali prvé akordy a spievali Olympic a trampské piesne. Na gitare
hrali Kajo Cvacho, Miro Skutecký, Vlado
Povrazník a Alino Cvacho. Peter Talafa
klepkal paličkami na najbližší strom, a tak
mu pripadla pozícia bubeníka.
Založenie kapely v tom období vôbec
nebolo ľahké. Pražce na gitarách boli ako
šmirgle, preto ich hudobníci museli zbrusovať, struny boli tvrdé, a tak ich nahrádzali strunami bendžovými. Tieto potom
ladili podľa ucha a aparatúru /ak sa to
vôbec dá nazvať aparatúrou v dnešnom
poňatí/ pomáhal dávať dokopy Paľo
Cvacho – Bacho, ktorý hudobníkom robil
aj zvukára a slaboprúdarský servis.
Na staré kotúčové magnetofóny nahrávali z rádia piesne Beatles, Rolling
Stones, CCR...
Texty a akordy svojpomocne spracovávali.
Ubehli 2 – 3 roky hrávania na zábavách
a svadbách. Kapela medzitým absolvovala aj slovenskú súťaž beatových amatérskych kapiel v Mošovciach, kde skončila
na prvom mieste.
O rok neskôr, na súťaži v Slovenskom
Grobe, skončili naši hudobníci druhí.
Ako im neskôr povedal predseda poroty,
bolo to iba preto, že hrali výlučne piesne
v anglických origináloch. V tom čase to
bol veľký priestupok.
...dokončenie zo str 2

senie č. 5/2012.
UZNESENIE č. 6/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Správu hlavného kontrolóra obce
o plnení úloh zo zasadnutí OZ.
b) Ukladá
1. Požiadať spolok záhradkárov
o vyjadrenie súhlasu s úhradou
celkových nákladov na zmenu
územného plánu v lokalite Hlboké – Rudy.
Termín:do najbližšieho zasadnutia
OZ
Zodpovedný: Obecný úrad Varín
2. Predložiť správu stavebného
úradu o stavebných konaniach
v lokalite Hlboké - Rudy.
Termín:do najbližšieho zasadnutia

Počas stužkovej slávnosti v malej sále
ZK ROH Slovena Žilina prišiel za hudobníkmi riaditeľ ZK pán Hlucháň, ktorý im
ponúkol stály angažmán - hrať na nedeľných čajoch vo veľkej sále ZK. Pre kapelu
to bola pocta, pretože na „čajoch“ sa
stretávali mladí ľudia z celého žilinského
okresu, a čo bolo hlavné – konečne mohli
využívať kvalitnú aparatúru.
V tom čase hrali repertoár skupín
Beatles, Rolling Stones, Christie, Equalis
a najmä CCr a Olympic.
Nedele na Slovene boli vždy beznádejne vypredané. 350 ľudí tancovalo
v sále a ďalších 50 -100 sa tlačilo vonku.
Skupina hrala v zložení. Miro Skutecký
– sprievodná gitara, sólo spev, Kajo Cvacho – sólo gitara, spev, Vlado Povrazník
– basgitara, spev, Peter Talafa – bicie.
Po roku vystriedal Petra Talafu Jožko
Ponechal z Tepličky na Váhom, ktorý
bol vtedy asi najpresnejším amatérskym
bubeníkom v Žiline a do kapely pribudol
aj Feri Švihálek. Hral na klavíri piesne
Johna Lennona.
Rodinné a pracovné záležitosti spôsobili, že kapela skončila, ale hudobníci
zostali aj naďalej dobrými priateľmi.
Začiatkom 80- tych rokov sa hudobníci opäť stretli a vznikla kapela Retro.
Keďže Kajo, Vlado a Jožko hrali v tom
čase v iných skupinách Retro tvorili: Miro
Skutecký a Peter Talafa, ktorí v kapele obsadili svoj pôvodný post, pribudli: Vlado
Trefný – sólo gitara, spev, Štefan Matejčík
– basgitara, spev a Marián Veselický – klávesy. Marián po dvoch rokoch odišiel do
populárnej kapely Neon a vystriedal ho
Anton Zvarík z Tepličky nad Váhom.

OZ
Zodpovedný: Obecný úrad Varín
Hlasovanie: za 9 , proti: 0, zdržali
sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 6/2012.
Bod programu číslo 8
VšeObecne záVäzné nariadENIE OBcE VaríN číSlO 1/2012
Vstupnú informáciu k prerokovaniu
tohto bodu programu podala PaedDr.
Emília Surovcová.
V diskusii vystúpili: Ing. Patrik Miho,
Ing. Marián Androvič, Ing. Michal
Cvacho.
V diskusii boli vznesené požiadavky
na zmeny v návrhu VZN.

Retro – zľava. Vlado Trefný, Štefan Matejčík, Peter Talafa,
Miro Skutecký, Vlado Smetana.

Retro – zľava. Štefan Matejčík, Peter Talafa, Marián Veselický, Miro
Skutecký, Vlado Trefný.

Retro rok 1985 – vo Varíne u Bučkov. Zľava. Anton Zvarík, Štefan Matejčík,
Peter Talafa, Miro Skutecký, Vlado Trefný.

VšeObecne záVäzné nariadenie číslo 1/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 1/2012 o určení
výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali
sa: 0,
Obecné zastupiteľstvo schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie obce
Varín č. 1/2012.
Bod rokovania číslo 9
Interpelácie poslancov
Miroslav Williger, starosta obce, vy-

zval poslancov, aby položili svoje
otázky.
Bod rokovania číslo 10
záver
Miroslav Williger, starosta obce, poďakoval všetkým prítomným za účasť
a ukončil prvé zasadnutie Obecného
zastupiteľstva.
Zapísala: Mária Tichá
Ing. Patrik Miho
prednosta obecného úradu
Miroslav Williger starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Ing. Jozef Kabatier, Štefan Noga
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Škola informuje
Karneval v zš

Už tradične si fašiangovú zábavu užili aj deti z 1.
stupňa našej školy. Starostlivo pripravené masky
predviedli 10. februára 2012 na školskom karnevale.
Fantázia a kreativita našich detí nepozná hranice a tak
sa v školskej telocvični stretli akční hrdinovia spolu
s romantickými princeznami, trpaslíci s Pipi – dlhou
pančuchou, zvieratká s vodníkmi a indiánmi...
Karneval začal promenádou a predstavovaním masiek a pani učiteľky mali možnosť vidieť originalitu
a nápaditosť detí. Mnohé masky mali medzi sebou
aj dvojníkov, s ktorými sa mali možnosť zoznámiť,
spriateliť a zabaviť. Ocenené sladkou odmenou boli
už tradične všetky masky.
Vyvrcholením bola diskotéka, na ktorej si všetci
spoločne, v dobrej nálade, zatancovali.
Nakoniec sme všetkým poďakovali za účasť a už
teraz sa tešíme na budúci ročník karnevalu.
Mgr. Monika Staňová

Valentín na škole

Oslava tohto sviatku sa na našej škole začala
Týždňom priateľstva s mnohými aktivitami. Žiaci na hodinách slovenského jazyka písali krátke
úvahy na tému priateľstvo, na hodinách výtvarnej výchovy pripravovali valentínske pozdravy
pre svojich priateľov a robili valentínsku výzdobu triedy. Dievčatá z 5.B pripravili farebnú valentínsku schránku, do ktorej mohli žiaci vhodiť
valentínku pre svojho kamaráta či kamarátku.
10. februára naši deviataci zorganizovali Valentínsku diskotéku, na ktorej si všetci mohli
nielen zatancovať , ale zapojiť sa aj do súťaží a do tomboly a získať zaujímavé ceny.
14. februára, na sviatok Valentína, si žiaci
vypočuli rozhlasovú reláciu o sv. Valentínovi.
Svätý Valentín bol kňazom v Ríme a tajne sobášil mladých ľudí aj napriek cisárovmu zákazu.
Cisár bol totiž presvedčený, že len slobodní
muži dokážu lepšie bojovať proti nepriateľovi.
Za porušenie zákazu bol sv. Valentín popravený
práve 14.februára 296.
V tento deň valentínske poštárky odovzdali Valentínky ich adresátom, ktorých určite potešili.

Zo škôlky...

Karneval sme v škôlke mali,
na hlavu si masky dali.
Pod maskou sme ja a ty –
-všetci dobre ukrytí.

Pekné masky - šikovné mamičky,
Dobrá nálada - smiech-hudba-tanec.
Takto to vyzeralo v škôlke..
- A bolo sa na čo dívať.....

JG

Naši prváci
na návšteve
v materskej
škole
Konečne nastal deň, kedy sa naši prváci aspoň
na chvíľku opäť stali malými škôlkarmi. Na
tento deň sa už dlhšie veľmi tešili. Ich mladší
kamaráti – predškoláci sa boli pozrieť na nich
na vyučovaní slovenského jazyka a matematiky
vo „veľkej“ škole. Veď budúci školský rok už aj
oni zasadnú do školských lavíc.
Teraz im predškoláci návštevu oplatili.
Po príchode do škôlky sa prváci srdečne zvítali
najprv so svojimi bývalými p. učiteľkami a tiež
aj s detičkami.
Zaujali miesta na maličkých stoličkách a v momente sa z nich stali pozorní diváci.
Hostitelia z MŠ mali pre nich pripravený veľmi
pekný kultúrny program zložený z tanca, spevu
a recitácií. Na záver si spoločne zaspievali známe
pesničky.
Nastala druhá časť , kedy si deti mohli vybrať z
pestrej palety najrozmanitejších hračiek. Na túto
časť sa tešili najviac.
Malí inžinieri stavali vysoké veže, technici sledovali rýchlosť áut na úžasnej autodráhe, z dievčat
sa stali maminky bábik a gazdinky vo veľmi
peknej kuchynke s perfektným vybavením.
Niektorí si spoločne sadli ku stolom a medzi
sebou hrali rôzne spoločenské hry.
Pomaly sa čas prváckej návštevy naplnil. Ešte
bolo treba poupratovať všetky obľúbené hračky,
rozlúčiť sa s milými p. učiteľkami, detičkami.
S dobrou náladou a úsmevom na tvári sa naši prváci vrátili späť do svojich tried a svojich lavíc.
Ďakujeme za pozvanie a dlho budeme na túto
milú návštevu spomínať.
Vyučujúce 1. ročníkov

Slávik školy 2012

Dňa 23.februára 2012 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže ľudových piesní
Slávik školy. Zúčastnilo sa ho až 52 výborných
spevákov a inštrumentalistov z ročníkov 1 – 5,
ktorí sa snažili podať čo najlepší výkon.
Hneď v úvode sa všetky deti rozospievali za
sprievodu klavíra a heligónky na známe ľudové piesne. Už vtedy u niektorých aspoň trošku
opadla tréma, ktorá ich počas vystúpenia dosť
potrápila. Nováčikmi súťaže boli naši najmenší
žiaci – prváci, ktorí svoju premiéru zvládli
výborne.
Samotná súťaž pozostávala z dvoch speváckych
kategórií a jednej inštrumentálnej. Ceníme si, že
okrem spevu sme počuli aj hru na klavíri, flaute,
husliach a heligónke. Dokonca prišli povzbudiť
svoje deti v tejto súťaži aj niektorí rodičia.
Trojčlenná porota, ktorá si pozorne vypočula
všetky ukážky, mala veľmi ťažkú prácu vybrať
tých najlepších. Rozhodla takto:
1. kategória: 1.miesto Terezka Schrollová – 2.B
2.miesto Saška Komačková - 1.A
Saška Jánošíková - 2.B
3.miesto Dorotka Škulcová - 2.B
Diplomy za pekne zaspievanú pieseň dostala
Majka Obšivanová, Simonka Piovarčiová a Samko Paško.
2. kategória: 1.miesto Kristínka Munková - 4.A
2.miesto Peťka Sobolová – 4.B
3.miesto Tánička Pažická 4.A
Diplomy za pekne zaspievanú pieseň dostala
Majka Zatráková, Natálka Povrazníková, Martinka Štefúnková a Emka Gecelovská.
Diplom za najlepší spevácky výkon celej súťaže
získal Miško Matejčík – 5.B
Diplom za najlepšiu inštrumentálnu hru na
nástroji dostal Rafael Chovanec – 5.B
Ďalší ocenení hráči: Andrejka Jánošíková - 3.B,
Katka Zimenová – 3.B, Aďka Koššuthová – 4.A
a Jakubko Šušoliak – 4.A
Všetkým víťazom, oceneným spevákom a hráčom na hudobnom nástroji blahoželáme a tešíme
sa na ďalší ročník súťaže v speve slovenských
ľudových piesní Slávik školy 2013!
Vyučujúce hudobnej výchovy

Varínčan
... pokračovanie zo str. 5
hladiny vody záplavy s terénom).
Podľa zákona č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami § 6, ods.8, mapu
povodňového ohrozenia zabezpečí
správca vodohospodársky významných vodných tokov do 22.12.2013.
Podľa §8, ods.10 zákona č.7/2010
Z. z. obec zabezpečuje vyznačenie
všetkých záplavových čiar zobrazených na mapách povodňového
ohrozenia do územného plánu obce
alebo územného plánu zóny.
i) V následných stupňoch projektovej
dokumentácie riešiť spôsob a rozsah
ukrytia obyvateľstva obce podľa §4
ods.3 a §15 ods.1 písm.e) Zákona
č.42/1994 Z.z. a §4 Vyhlášky MV SR
č.532/2006 Z.z.
j) V následných stupňoch projektovej
dokumentácie spôsob a rozsah ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých
do starostlivosti právnických a fyzických osôb riešiť podľa §4 ods.3 a
§16 ods.1 písm. e) resp. §16 ods. 12
Zákona č. 42/1994 Z.z. a §4 Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z.
§3
Regulatívy umiestňovania stavieb na
jednotlivých pozemkoch, urbánnych
priestoroch
s určením zastavovacích podmienok
(1) Pre celé vymedzené riešené územie
zóny platia všeobecne prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky
uvedené v §4, ods.2 a pre čiastkovo
vymedzené funkčné a priestorovo homogénne jednotky označené
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9,
R10, R11, R12, R13, vo výkrese č.5
- Výkres priestorovej a funkčnej
regulácie, vymedzenia a označenia
regulovaných priestorov, označenie zastavovacích podmienok v M
1:500 platia stanovené podrobnejšie
prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky jednotlivých plôch
uvedené v §4. ods.3.
(2) Všeobecné podmienky platné pre
celé riešené územie zóny:
a) Jednotlivé plochy vymedzené a vyznačené v ÚPN-Z sú určené výhradne na navrhované funkčné využitie
a k nemu prislúchajúce nevyhnutné
zariadenia.
b) Etapizácia a aditívnost výstavby na
existujúcich i navrhovaných plochách je možná v súlade s postupnou realizáciou ucelených častí dopravnej a technickej infraštruktúry
jednotlivých blokov, ulíc a domoradí
vo väzbe na zrealizovanú dopravnotechnickú infraštruktúru.
c) V území nie je možné zriadiť žiadne
závadné výrobné a iné prevádzky,
služby a funkcie, ktoré budú mať
negatívny vplyv na kvalitu bývania,
najmä aktivity produkujúce nadmerný hluk, zápach, prašnosť, vyžadujúce pravidelnú, ale aj občasnú
dopravnú obsluhu ťažkou dopravou
alebo funkcie spôsobujúce estetické
závady v území.
d) V navrhovanom území sa nepripúšťa drobnochov hospodárskych zvie-
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rat, pokiaľ pre čiastkovo vymedzené
funkčné a priestorovo homogénne
jednotky nie sú stanovené osobitné
podmienky pri dodržaní všetkých
požadovaných hygienických podmienok a všeobecne platných noriem.
e) V území sa nepripúšťa výstavba
provizórnych objektov, prípadná výstavba doplnkových hospodárskych
a obslužných objektov, v rámci navrhovaného funkčného využitia, ako
sú napríklad garáže, technické vybavenie, hospodárske stavby budú
súčasťou jednej stavby, prípadne
prepojeného stavebného komplexu
so zosúladením s architektúrou základnej funkcie objektu.
f) V rámci polyfunkčnej výstavby sa
pripúšťa umiestňovanie vybavenosti
obchodu, služieb a administratívy
pri dodržaní podmienok príslušnej
legislatívy vrátane noriem a predpisov, či hygienického obmedzovania
okolitej výstavby.
g) Povoľovať výstavbu objektov
a komplexov objektov podliehajúcich posudzovaniu vplyvov na
životné prostredie v zmysle zákona
č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších
predpisov až po dodržaní podmienok a ustanovení vyplývajúcich
z posúdenia.
h) Dôsledne v území zóny zabezpečiť
realizáciu separovaného zberu odpadu, s cieľom zníženia odvozu odpadov na obcou dohodnutú skládku,
v zmysle schváleného Programu
odpadového hospodárstva obce
Varín.
i) V území neuvažovať s umiestnením
predškolských a školských zariadení
a ani ďalších nových zariadení sociálnej starostlivosti.
j) Dostupnými prostriedkami usmerňovať investorov prestavieb
s prístavbami a novostavieb polyfunkčných domov v riešenom
území k umiestňovaniu zariadení
nevýrobných služieb, zariadení reštauračného stravovania cukrární
a kaviarní, ubytovacích zariadení
so stravovacími službami, špecializovaných predajní s dôrazom na
atraktivitu parteru s možnosťou
sezónneho prepojenia do verejných
priestranstiev.
k) Pri výstavbe jednotlivých domov na
daných pozemkoch je nutné dodržať
umiestnenie stavby v zmysle grafického riešenia, ktoré je dokumentované vo v.č.5 - Výkres priestorovej
a funkčnej regulácie, vymedzenie a
označenie regulovaných priestorov,
označenie zastavovacích podmienok.
l) Pre výstavbu - umiestnenie jednotlivých domov je na pozemkoch
vymedzená disponibilná plocha,
pričom však je nevyhnutné dodržať
určené stavebné čiary a štítové steny
voči susedným stavbám.
m) Podpivničenie jednotlivých stavieb
je možné
n) Etapizácia výstavby sa pripúšťa.

(3) Podmienky platné pre čiastkovo
vymedzené funkčné a priestorovo
homogénne jednotky zóny:
3.1. Rodinný dom s označením R1
a) Pozemok je určený pre výstavbu či
prestavbu rodinného domu, resp.
polyfunkčného rodinného domu
v kompaktnej radovej zástavbe,
s max. tromi nadzemnými podlažiami, pričom III. nadzemné podlažie
tvorí využiteľné podkrovie, zastrešený šikmou strechou. Orientácia
prevládajúcej strechy je okapom do
ulice, neprevládajúca časť zastrešenia môže byť ľubovoľná.
b) Na pozemku domu môže byť umožnené odstavenie minimálne jedného
osobného automobilu, a to vo forme
garáže.
c) Zastrešenie objektu bude prevládajúcou sedlovou strechou so sklonom
od 25° do 45°, zastrešenie neprevládajúcej strechy môže byť ľubovoľné,
max. výška stavby od upraveného
terénu nepresiahne 11,00 m.
d) Súčasťou rodinného domu môže
byť neprevládajúca funkcia drobnej
občianskej vybavenosti v oblasti
súkromnej administratívy, obchodu,
služieb, Pri umiestnení takejto prevádzky v objekte rodinného domu
- polyfunkčného rodinného domu
je nutné dodržať všetky hygienické
predpisy neobmedzujúce okolité
obytné územie.
e) Koeficient zastavanosti pre domy s
označením R1
(je pomer medzi plochou zastavanou
stavbami a plochou pozemku):
kz ≤ 1,000
f) Index podlažných plôch pre domy s
označením R1
(je pomer medzi plochou nadzemných
podlaží a plochou pozemku):
iPP ≤ 3,000
g) Koeficient stavebného objemu pre
domy s označením R1
(koľko m3 stavby je prípustných
umiestniť na 1 m2 plochy pozemku):
kSO ≤13,000
3.2. Rodinný dom s označením R2
a) Pozemok je určený pre výstavbu či
prestavbu rodinného domu, resp.
polyfunkčného rodinného domu
v kompaktnej zástavbe s max. tromi
nadzemnými obytnými podlažiami,
pričom III. nadzemné podlažie tvorí
využiteľné podkrovie so zastrešením šikmou strechou a orientáciou
prevládajúceho hrebeňa strechy
a spádu strechy v zmysle grafického
riešenia.
b) Na pozemku domu musí byť umožnené odstavenie minimálne jedného
osobného automobilu, a to vo forme
otvorenej spevnenej odstavnej plochy, prístrešku alebo garáže.
c) Zastrešenie objektu bude šikmou
strechou so sklonom 25°- 45°, max.
výška stavby od upraveného terénu
nepresiahne 11,00 m. Prevládajúci
tvar strechy môže byť riešený valbovými, pultovými alebo sedlovými
strechami.
d) Súčasťou domu môže byť nepre-

vládajúca funkcia občianskej vybavenosti v oblasti súkromnej administratívy, obchodu, služieb. Pri
umiestnení takejto prevádzky v objekte domu je nutné dodržať všetky
hygienické predpisy neobmedzujúce
okolité obytné územie.
e) Koeficient zastavanosti pre domy s
označením R2: kZ ≤ 0,750
f) Index podlažných plôch pre domy s
označením R2: iPP ≤ 2,250
g) Koeficient stavebného objemu pre
domy s označením R2: kSO ≤ 9,750
3.3.Polyfunkčný dom s označením R3
a) Pozemok je určený pre výstavbu
či prestavbu polyfunkčného domu
resp. polyfunkčného rodinného
domu pre funkčné využitie na občiansku vybavenosť v oblasti súkromnej administratívy, obchodu,
služieb a pre bývanie resp. ubytovanie v kompaktnej zástavbe s max.
tromi nadzemnými podlažiami, so
zastrešením prevládajúcou šikmou
strechou pričom III. nadzemné
podlažie tvorí využiteľné podkrovie
a orientáciou prevládajúceho hrebeňa strechy a spádu strechy v zmysle
grafického riešenia.
b) Na pozemku domu musí byť umožnené odstavenie minimálne jedného
osobného automobilu, a to vo forme
otvorenej spevnenej odstavnej plochy alebo garáže.
c) Zastrešenie objektu bude šikmou
strechou so sklonom 25°- 45°, max.
výška stavby od upraveného terénu
nepresiahne 11,00 m. Prevládajúci
tvar strechy môže byť riešený valbovými, pultovými alebo sedlovými
strechami. Doplnkový - neprevládajúci tvar strechy nevylučuje uplatniť
akýkoľvek iný tvar zastrešenia.
d) Pri umiestnení prevádzky občianskej
vybavenosti v objekte domu je nutné
dodržať všetky hygienické predpisy neobmedzujúce okolité obytné
územie a umiestňovať občiansku
vybavenosť hlavne v atraktívnom
parteri s orientáciou k verejnému
priestranstvu.
e) Koeficient zastavanosti pre domy s
označením R3:
kZ ≤ 0,750
f) Index podlažných plôch pre domy s
označením R3:
iPP ≤ 2,250
g) Koeficient stavebného objemu pre
domy s označením R3:
kSO ≤ 9,750
3.4. Polyfunkčný dom s označením R4
a) Pozemok je určený pre výstavbu
či prestavbu polyfunkčného domu
pre funkčné využitie na občiansku
vybavenosť v oblasti súkromnej
administratívy, obchodu, výrobných
služieb a bývanie resp. ubytovanie
v kompaktnej zástavbe s max. tromi
nadzemnými podlažiami, so zastrešením prevládajúcou šikmou strechou pričom III. nadzemné podlažie
tvorí využiteľné podkrovie a orientáciou prevládajúceho hrebeňa strechy
a spádu strechy v zmysle grafického
riešenia.
b) Na pozemku domu musí byť umož... pokračovanie v budúcom čísle
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Varínčan

Urbárske okienko
V predchádzajúcich príspevkoch sme informovali o zdrojoch získaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj
vidieka použitých na spolufinancovanie
motorového vozidla Mitsubishi L 200 vrámci
projektu Zvýšenie hospodárskej hodnoty
lesov - Urbárska obec. poz. spol. Varín. Predmetom aktuálneho článku je informovanie o
Výstavbe protipožiarnej lesnej cesty Rázsochy
prostredníctvom projektu Obnova potenciálu
lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení - Varín v zmysle Programu
rozvoja vidieka SR 2007 - 2013.
Cieľom projektu je zavádzanie preventívnych opatrení v lesoch, ktoré sú ohrozované
požiarmi. Tento cieľ sa dosiahne zvýšením
ochrany pred požiarmi. Dotknuté územie
tvorili nedostupné lesné porasty.
V prípade výskytu požiaru neexistovali
komunikácie sprístupňujúce danú oblasť.
Nebolo možné operatívne nasadiť protipožiarnu motorovú techniku, či dopraviť
na miesto požiaru hasičov. Protipožiarna
lesná cesta Rázsochy bola navrhnutá tak,
aby boli tieto podmienky zabezpečené, čím
sa zvýši efektívnosť lesoochrannej služby a
preventívnej protipožiarnej ochrany lesných
porastov predovšetkým v období, keď je
pravdepodobnosť výskytu požiarov zvýšená.
Uvedenou výstavbou došlo k sprístupneniu
lesných komplexov ležiacich medzi
hranicou ochranných lesov a existujúcou
odvoznou lesnou cestou Jedľovina – Zadná
kopa.
Tieto lesné komplexy sa nachádzajú na území Národného parku Malá Fatra. Ich riadne
obhospodarovanie nebolo pred realizáciou
projektu možné, pretože boli veľmi ťažko
prístupné, resp. pre lesnú techniku neprístupné. V prípade ohrozenia biotickými činiteľmi,
(podkôrny hmyz), abiotickými činiteľmi
(vetrovou alebo snežnou kalamitou), existoval
problém s ich sanáciou, v prípade požiaru
neprístupnosť terénu neumožňovala rýchly
a účinný zásah na jeho likvidáciu.
Výstavbou lesnej cesty Rázsochy bude možné rýchle a účinne čeliť týmto problémom.
Cesta bude slúžiť aj na približovanie a odvoz
dreva.
Cesta je navrhovaná podľa STN 736108 ako
jednopruhová triedy 2L, kategórie 4,0/30.
Šírka cesty v korune je 4,0 m so spevnením na
šírke 3,0 m s prechodom do stratena na šírku
krajnice 0,50 m s rigolom bez spevnenia a na
šírku 0,50 m. Projekt na výstavbu tejto cesty je
riešený v rozsahu jednostupňového projektu,
čiže pre územné a stavebné konanie a pre realizáciu. Trasa cesty je maximálne primknutá
k terénu. Nakoľko pri vyústení na jestvujúcu
lesnú cestu nie je možnosť vytočenia, otáčanie
vozidiel sa bude prevádzať 300 m ďalej, kde

je na jestvujúcej lesnej ceste úvraťová otočka
umožňujúca otáčanie vozidiel. Pri vyústení
sa navrhuje posun lesnej cesty Jedľovina –
Zadná kopa na dĺžke 86 m o polovicu šírky
lesnej cesty.
Pozdĺžny sklon cesty je maximálne do 8%,
nakoľko celá cesta je v klesaní proti smeru
dopravy. Priečny sklon cesty je v priamke a
pravostranných oblúkoch jednostranný 4% v
smere ku zárezovému svahu u ľavostranných
oblúkov jednostranný 4% doľava k násypovému svahu. Pozdĺž cesty sa pri prechodoch
cez úložné miesta terénu vytvorili výhybne
a technologické rozšírenia za účelom postavenia protipožiarnej techniky, ktoré môžu
slúžiť aj ako príležitostné lesné skládky.
Okrem špecifikovaných miest sa vytvorili aj
ďalšie vopred nešpecifikované rozšírenia z
uloženej prebytočnej zeminy. Špecifikované
miesta sú v km 0,220 a v km 1,613 – 1,650.
Na konci úseku je vybudovaný na šírke 14 m
a dĺžke 30 m technologický priestor – lesná
skládka, ktorý bude slúžiť aj ako úvraťová
otočka pre vozidlá.
Pozdĺžne odvodnenie cesty je realizované
rigólom šírky 50 cm, hĺbkou 10 cm pod okrajom cesty. Priečne odvodnenie povrchovej
vody z rigólov a z telesa cesty sa previedlo
oceľovými zvodnicami typu Reverdo o dĺžke
jednotlivo 5,0 m v celkovom počte 34 kusov,
ktoré sú osadené šikmo pod uhlom 60°.
Na prevedenie vody pod telesom cesty sú
zabudované rúrové priepusty DN 600 mm v
celkovom počte 12 kusov. Pri vtoku priepustov sú vybudované vtokové jamy z betónu,
vnútorných rozmerov 100x100 cm. Pri výtoku
sú čelá z lom. kameňa na sucho upravené a
jednostranne lícované. V km 0,004 -0,056 je
vybudovaný oporný múr z lomového kameňa
na sucho do drôtených košov s urovnaním.
Výška múru je premenlivo 2,0 – 3,0 m.
Zvolenie vhodnej stavebnej technológie v závislosti na možnosti financovania zo zdrojov
Európskej únie vyústilo do rozhodnutia realizovať výstavbu formou bagrovej technológie.
Táto metóda je šetrnejšou formou realizácie
takéhoto projektu voči životnému prostrediu. Stavebná časť projektu sa zrealizovala v
novembri 2011, kedy sme stavbu prevzali od
stavebníka. V súčasnom období pracujeme na
získaní kolaudačného rozhodnutia. Úspešná
kolaudácia je základom na vyhotovenie
žiadosti o platbu pre Poľnohospodársku
platobnú agentúru. Po odoslaní potrebných
podkladov prebehne kontrola, ktorá rozhodne o preplatení časti vloženej investície. Pevne
veríme, že sa nám tento zdĺhavý a náročný
projekt podarí priviesť do úspešného konca
a Protipožiarna lesná cesta Rázsochy umožní
lepší prístup do našej prírody.
eď
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Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa §30
Počet platných odovzdaných hlasov
Percentuálna účasť
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Zelení
Kresťanskodemokratické hnutie
Strana demokratickej ľavice
Slovenská národná strana
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
Sloboda a Solidarita
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
NÁŠ KRAJ
Strana zelených
Ľudová strana Naše Slovensko
SMER - sociálna demokracia
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
Národ a spravodlivosť
Komunistická strana Slovenska
Strana Rómskej únie na Slovensku
MOST-HÍD
99% - občiansky hlas
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
STRANA + 1 HLAS
Robíme to pre deti - SF
Obyčajní ľudia
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Strana občanov Slovenska
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
STRANA SLOBODNÉ SLOVO - NORY MOJSEJOVEJ
Strana živnostníkov Slovenska

Pre porovnanie
uvádzame
celoslovenské
výsledky
Ukazovateľ
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30
Počet platných hlasov spolu
Účasť voličov vo voľbách v %
Podiel zaslaných návratných obálok z cudziny v %
Podiel odovzdaných obálok podľa § 30 zákona č.
333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov v %
Podiel platných hlasov spolu v %

Spolu za SR
4 392 451
2 596 443
7 051
2 587 198
2 553 726
59,11
0,27
99,64
98,43

Volebný okrsok číslo
1
2
3
Obecný Základná
Matica
úrad
škola
slovenská
968
906
989
623
602
730
3
2
1
619
599
729
618
594
724
64,36
66,45
73,81
2
60
77
49
34
2

1
65
1
86
32
36

1
89
92
83
28
2

8
1
5
341
4
6
6

7
330
1
5
6

2
3
3

3
3
4

1
2
19
1

1
11

1

1
3
343
7
7
3
5
11
17
1

22

6
3

2863
1955
6
1947
1936
68,21
4
214
1
255
164
98
4
8
2
15
1014
12
18
15
0
10
17
24
1
1
3
52
1
0
7
3

Percentuálny počet
získaných hlasov

v parlamentných voľbách
10. marca 2012

Spolu

Ako sme hlasovali

0,21
11,05
0,05
13,17
8,47
5,06
0,21
0,41
0,10
0,77
52,38
0,62
0,93
0,77
0,00
0,52
0,88
1,24
0,05
0,05
0,15
2,69
0,05
0,00
0,36
0,15

POčET a POdIEl PlaTNýcH HlaSOV OdOVZdaNýcH PrE POlITIcKÉ STraNy
Počet platných Podiel platných
Politická strana
hlasov
hlasov v %
1 Zelení
7 860
0,30
NR SR 2 Kresťanskodemokratické hnutie
225 361
8,82
3 Strana demokratickej ľavice
4 844
0,18
4 Slovenská národná strana
116 420
4,55
NR SR 5 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
218 537
8,55
NR SR 6 Sloboda a Solidarita
150 266
5,88
7 PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
10 604
0,41
8 NÁŠ KRAJ
4 859
0,19
9 Strana zelených
10 832
0,42
10 Ľudová strana Naše Slovensko
40 460
1,58
NR SR 11 SMER - sociálna demokracia
1 134 280
44,41
12 Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
33 155
1,29
13 Národ a Spravodlivosť - naša strana
16 234
0,63
14 Komunistická strana Slovenska
18 583
0,72
15 Strana Rómskej únie na Slovensku
2 891
0,11
NR SR 16 MOST - HÍD
176 088
6,89
17 99 % - občiansky hlas
40 488
1,58
18 Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
23 772
0,93
19 STRANA +1 HLAS
779
0,03
20 Robíme to pre deti - SF
8 908
0,34
21 Obyčajní ľudia
4 320
0,16
NR SR 22 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
155 744
6,09
23 Strana občanov Slovenska
3 836
0,15
24 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
109 483
4,28
25 STRANA SLOBODNÉ SLOVO - NORY MOJSEJOVEJ
31 159
1,22
26 Strana živnostníkov Slovenska
3 963
0,15
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Pikošky z Pod Jedľoviny

Polročné prázdniny na Chate
pod Suchým
Bola krutá zima roku 1958 a blížili sa polročné prázdniny. Boli hneď v prvý februárový
týždeň. Pre chatára Gejzu Burčíka to bola
posledná zima na Chate pod Suchým (alebo
na Plešeli, ako to volali Varínčania).
S Gejzom som sa dohodol, že aj s kamarátom Jojom Trgiňom prídeme na chatu
prázdninovať.
Nemohli sme sa dočkať.
Konečne nastal deň „D“. Vstal som zavčasu.
Na raňajky som zhltol jeden rožok s maslom
a lekvárom, zapil som ho horúcim čajom a ponáhľal sa do Trgiňov po Joja. Batoh s lyžiarkami a náhradným oblečením na chrbte, lyže
na pleciach. U Synákov - bývali na Zázrivej
( štvrť Varína – dnešná Ulica záhrady) mal
Gejza ustajnené kone, a my sme tu mali byť
ráno o siedmej.
Prešli sme popod Cieslarovú pajtu (Cieslarovci boli poslednými majiteľmi Bajovho
mlyna a neskôr Píly).
U Synákov sme si pod strechu odložili batohy a lyže s palicami a čakali na chatára. No nie
a nie sa ho dočkať... Asi stratil hodinky, alebo
nemal ani poňatia o čase. V dohovorenú hodinu neprišiel. Prešlo celé dopoludnie, a jeho
nikde. Boli sme už aj hladní, bol čas obeda, ale
v obave, aby nám neušiel, sme sa nikam nepohli. Bola jedna hodina popoludní, dve, tri...
začalo a už aj stmievať a jeho nikde. Boli sme
znepokojení, trochu sme aj spanikárili.
Rozhodli sme sa osedlať kone my sami. Koník bol malý, aj sa tak volal - Malý, ale bol riadny divoch, pred ktorým sme mali rešpekt.
Ja som sa najskôr osmelil osedlať mulicu
Mancu. Tá bola krotká a všetko išlo ako po
masle. Vyviedol som ju z maštale na dvor a pristúpil som k Malému. Potľapkal som ho po šiji
a po bruchu, dal som mu deku na chrbát, aby
ho sedlo pod nákladom neomínalo a z háka
v maštali som sňal sedlo s úmyslom umiestniť
ho Malému na chrbát.
No kôň zubami strhol zo seba deku, a ja
sedlo som vrátil späť. Toto sa niekoľkokrát

opakovalo. Napokon som sa rozhodol, že
najskôr dám koňovi ohlávku zo zubadlom. Bol
priviazaný o válov v rohu maštale. Potľapkal
som ho po hlave a pristúpil k nemu s úmyslom
osadiť mu ohlávku. Hlavou ma pritisol do
rohu a ľavou nohou mi hrabal po topánkach.
Zľakol som sa a voľnou nohou som ho kopol
do podbrušia. Kôň odskočil nabok, ja som vybehol z maštale na dvor. Zobral som bič a dal
mu menšiu nakladačku. Vyhadzoval zadkom
a trepal kopytami okolo seba. Maštaľ sa otriasala v základoch, a keďže jeden múr mala
spoločný s rodinným domov Synákovcov,
otriasal sa aj ten. Stará pani Synáková vybehla
z domu s krikom - „veď ten kôň nám rozmláti
celú chalupu!“.
Malý bol celý spenený a triasol sa ako osika.
Vtom, akoby uťal, karneval sa skončil. Objavil
sa Gejza, potužený vitamínom R, skočil ku
koňovi, chytil ho palcom a ukazovákom za
nozdry, a tiež mu dal menšiu nakladačku.
Kôň sa upokojil a zostal stáť. Nahnevaný
majiteľ sa otočil ku mne so slovami – „Čo to
stváraš? Vyutieraj koňa povrieslom dosucha!
Najskôr si mal osedlať koňa, pretože ten na
mulicu žiarli.“ Koňa sme teda osedlali a naložili naň vynášku.
Konečne, už za tmy, sme sa vybrali na chatu.
Gejza sa chytil mulicinho chvosta a tá ho celú
cestu ťahala. Nemusel robiť nič, iba dvíhať
nohy. Krok s ním sme držali až do Kravárskej
( rúbanisko zo severnej strany Jedľoviny nad
Kúrom), pod sedem chodníkov. Tam nás chatár
aj s koňmi opustil, pretože sme s nimi nevládali
držať krok. Vysvetlil, že s koňmi stáť nemôže
a čakať na nás, pretože sú spotení a mohli by
prechladnúť. Pomysleli sme si - „poručeno
Pánu Bohu“ – a ďalej sme šliapali sami.
Na štvrtej serpentíne siedmich chodníkov
sme stopu stratili a vo víchrici a tme sme
zablúdili. Až po niekoľkých hodinách sme sa
konečne ocitli na Bielkovej lúke na Brestove.
Odtiaľ, smelšie, sme po žltej značke stúpali až
na chatu, kde sme dorazili niečo pred polnocou. Tu nás už čakala večera. Ubytovali sme sa
na izbe číslo tri, ktorá bola priamo nad bytom
chatára. To preto, aby nás mohol kontrolovať.
Našimi spolubývajúcimi boli bratia Trnkovci z farského mlyna a ich strýko Ondrej. Hoci
sme boli poriadne unavení, nemohli sme hneď
zaspať. Bránilo nám v tom niečie chrápanie
Po našich ranných výčitkách sa spolubývajúci ohrádzali, že oni nechrápali. „Ondrej,
chrápal som?“, spýtal sa jeden z ich. „Chrápal
si , ale ri..ou.“
Počasie sa ustálilo. po celý čas nášho pobytu
na chate bolo naozaj krásne a my sme prežili
pekný prázdninový týždeň v horách Malej
Fatry .
Alexander Panáček

Poďakovanie
Tradičným fašiangovým plesom v piatok
27. januára otvorili plesovú sezónu v našej obci
varínski matičiari a členky Únie žien.
Do tanca, až do skorých ranných hodín hrala
varínska hudobná skupina Forte.
Organizátori touto cestou ďakujú za preukázanú priazeň a sponzorom za ich štedrosť
v tombole.

Potraviny p. andrea rosenbergová
Únia žien Varín
p. Ľubomír Kubena
a.S.a Slovensko, s. r.o.
Kvetinárstvo p. Katka Kubíková
Ovocie – zelenina p. danka Jánošíková
p. Štefan a p. Milka Grenčíkovci
Elektro - p. Hanka Buchtová
Vinotéka – p. Mirka Fujdiaková
Obuv – p. Bulejčíková
amfóra – p. Ján Hodoň
Urbár Varín
p. Sečkár
Teby – p. Janek
MUdr. ladislav Milo
členka ÚŽ a MS
MUdr. Erika Hanáková
p. Michal rendek
Forever – p. Tatiana Hrivová
Štúrova ulica „štúrovci“
SKI centrum Vrátna
dekora - p. čepelová
drogéria market – p. Bolček
Pekáreň - p. Ľubomír Moravčík
p. Ján cyprich
Jednota Varín
rocker – p. Koniarik
p. Vierka Kubalová
p. Vladimír Paňák
p. Pavol Boka
Kaderníctvo – p. Marcelka cesneková
agro Váh Varín
Práčovňa Varín – p. Kanis
p. alena Ondrušová
MUdr. Milová Janka Kapitulčinová
MO –MS Varín
lekáreň Zdravie – p. Mgr. Franeková
Kvetinárstvo – p. Jana Bačinská
p. dušan Franek
Ing. Eva Sauerová
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Marec – mesiac knihy

- počas celého mesiaca budú v knižnici besedy
o knihách
- možnosť využiť zápisné do knižnice bez poplatku
- možnosť vrátiť knihy bez poplatku za upomienky

Rozprávkové utorky
6. 13. 20. 27.3.

13.30 hod. knižnica
Popoludnie s rozprávkou

Novinky v knižnici
Nové knihy:
Todd Burpo
Nebo nie je výmysel
Rozum do ruky
rodinná encyklopédia vedomostí
Ilustrovaný anglický slovník pre deti
Adam Hart Davis
Veda
Predhistória
Piers Bizony
1001 tajomstiev vesmíru
Thomas Bulfinch
Najkrajšie antické báje
Tvorcovia svetových dejín Od Francúzskej revolúcie po začiatok 20. storočia
Tvorcovia svetových dejín Od renesancie po osvietenstvo
Fabien Cousteau
Oceán
Robert Winston
Človek
Univerzum A-Ž
Všeobecná encyklopédia pre 21.
storočie
Janet Marinelli
Rastlina
Inšpirácie z korálikov
– navliekanie – uzlenie – techniky –
dekorovanie
Pravdová-Pravda
Francúzština pre samoukov
Vreckový Taliansko-slovenský Slovensko-taliansky slovník
Kniha trikov a nápadov
– maľovanie – vedecké pokusy –
magické triky
John Burrows
Klasická hudba
Jonathan Glancey
Architektúra
Karen Berger
Turistika

Piatok 16. marec
Noc v knižnici
program pre mladých čitateľov knižnice

Streda 21.marec
cena: 6,50 €

Zájazd do Jablonky
prihlášky: MKS

Inzercia
Predám rodinný dom 1+1 pred rekonštrukciou
vo Varíne na Hrnčiarskej ulici.
Cena: 9500 €
Kontakt: 0905 640 117

Prosíme čitateľov
o vrátenie kníh za rok 2006!
Lucia Pojezalová, Varín 243
Miroslav Švejdík, Varín 286
Róbert Filip, Varín 824
Michaela Androvičová, Varín 985
Jozef Švec, Varín 359
Štefan Sušienka, Varín 631
Gabika Janíčková, Varín 474
Tomáš Šepeš, Varín 465
Veronika Mihová, Varín 381
Mirka Hyllová, Varín 759
Lenka Tavačová, Varín 80
Patrik Bačinský, Varín 144
Jozef Brežný, Varín 932
Zdenko Horoš, Varín 738
Tomáš Barčík, Varín 246
Barbora Hajasová, Varín 410
Monika Palečková, Varín 366
Jana Chabadová, Varín 848
Jana Cvachová, Varín 986
Lukáš Bernard, Varín
Adrián Nemsila, Varín 650
Simona Demková, Varín 393
Adam Schnierer, Varín
Ján Cvacho, Varín 561

4 knihy
4 knihy
1 kniha
4 knihy
1 kniha
3 knihy
4 knihy
3 knihy
3 knihy
9 kníh
2 knihy
1 kniha
2 knihy
2 knihy
1 kniha
1 kniha
6 kníh
1 kniha
2 knihy
1 kniha
5 kníh
1 kniha
1 kniha
1 kniha

Juraj Strásky, Varín
Nikola Pijaková, Varín
Petra Ďuranová, Varín
Daniel Jankovský, Varín 831
Tomáš Kubala, Varín
Patrik Pinček, Varín 442
Marek Kupčuliak, Varín 516
Dominika Ďuranová, Varín 445
Zuzana Košútová, Varín 638
Vladimír Škrobák, Varín 570
Soňa Grenčíková, Varín 309
Diana Darecká, Gbeľany 220
Tomáš Piš, Varín 580
Ľubomíra Cvachová, Varín 543
Michal Hošták, Varín 821
Ľuboš Zuzčák, Varín 418
Braňo Horecký, Nezbud. Lúčka 83
Lena Konštiaková, Varín 610
Miroslav Chrapčík, Varín 799
Ján Košturiak, Varín 707
Vladimír Fábel, Varín 962
Ľubica Kubíková, Varín 413
Katarína Rybárová, Varín 767
Veronika Ďuríčková, Varín 806

1 kniha
1 kniha
1 kniha
1 kniha
2 knihy
1 kniha
1 kniha
3 knihy
1 kniha
1 kniha
3 knihy
1 kniha
1 kniha
2 knihy
1 kniha
4 knihy
2 knihy
5 kníh
2 knihy
1 kniha
1 kniha
10 kníh
1 kniha
6 kníh
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Tajnička z čísla 12-1 znela:
„Tá istá ti dnes príde porúbať drevo.“
Vyhráva pani Michaela Potančoková, Martin
Čaus, Alves,
malm, sel, če,
anatas, comodo, Himeros

Tamto (hovor.)

Dánska počtová
miera

Navíjal

MPZ áut
Albánska
Stredová
priamka

Veľké množstvo
Pobádal
1. časť
tajničky

Tiež

Ozdoba na
zápästí

Dúfanie

Zaujímavo
(prísl.)
Naplnil
nábojom

Kul
Zakaľoval

Bájny silák

Zranil
Ozn. liet.
Thajska

Ind. strom,
kadamb

Konal
Americký
skladateľ

Ruská rieka

Vysádzajú

Futbalový klub
v Londýne
Stredoveký voj.
posol

Vyčerpal

Horský suťový
prúd
Mytologický
boh vášne

4. časť
tajničky
Časť tenisovej
hry
Popevok

Značka decilitra

Časti chotárov
(hist.)

Otlč!

Pohodlne (hud.)

Posudzoval

Štát v Ázii

V, vo (lek.)
6. časť
tajničky

Mäkká tkanina
na plášte
Starogrécky
boh lesov

Obec pri
Komárne
Egyptský pán
neba

7. časť
tajničky
Získavajú
lovom

Hrôzovládca

Namotal

Čínsky druh
citary

♣

Plynný
chemický prvok Skypria pôdu
značky H

Ničil ohňom

Kysličník
titaničitý

♣

Tropická popínavá rastlina

Kúpeľ (tur.)

Ukazovacie
zámeno

Útes (bás.)

Brazílsky
básnik

Skratka valuty

Moc

„Predstav si,“
vraví jeden bacil druhému,
„minulý týždeň“...
(záver je v tajničke krížovky)
Druh antilopy

2. časť
tajničky

Praštili (expr.)

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

5. časť
tajničky

oddiel Meno Olympie
Viatím zasiahol Vrchný
jury

Pomotal (expr.)

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. apríla 2012
na adresu redakcie.

Autor:
Jozef Blaho Druh kukučky

3. časť
tajničky

Staroegypt.
správ. jedn.
Skratka
knokautu

Ponížia
Značka
kiloampéra

Uvádzal ako
citát
Nahromaď
kopaním

Jap. dĺžková
miera
Písomná správa
Nemocničné
oddelenie
Odporovacia
spojka

Značka
kozmetiky
Hliník (zn.)

Kanadský
spevák

Zaslali, poslali

Čínsky druh
hoboja

8. časť
tajničky

- Mesačný spravodaj o živote Varína
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