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c)

d)

e)
f)
g)

nené odstavenie minimálne jedného
osobného automobilu a automobilov
výrobnej prevádzky služieb, a to vo
forme otvorenej spevnenej odstavnej
plochy alebo garáže.
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.
Pri umiestnení prevádzky občianskej vybavenosti v objekte domu je
nutné dodržať všetky hygienické
predpisy neobmedzujúce okolité
obytné územie a umiestňovať atraktívnu občiansku vybavenosť hlavne
v atraktívnom parteri s orientáciou
k verejnému priestranstvu.
Koeficient zastavanosti pre domy s
označením R4: kZ ≤ 0,750
Index podlažných plôch pre domy s
označením R4: iPP ≤ 2,250
Koeficient stavebného objemu pre
domy s označením R4: kSO ≤ 9,750

3.5. Polyfunkčný dom s označením R5
a) Pozemok je určený pre výstavbu
či prestavbu polyfunkčného domu
pre funkčné využitie na občiansku
vybavenosť v oblasti súkromnej
administratívy, obchodu, služieb a
prevládajúce bývanie resp. ubytovanie v kompaktnej zástavbe s max.
štyrmi nadzemnými podlažiami, so
zastrešením prevládajúcou šikmou
strechou pričom IV.. nadzemné
podlažie tvorí využiteľné podkrovie
a orientáciou prevládajúceho hrebeňa strechy a spádu strechy v zmysle
grafického riešenia.
b) Zastrešenie objektu bude šikmou
strechou so sklonom 25°- 45°, max.
výška stavby od upraveného terénu
nepresiahne 14,00 m. Prevládajúci
tvar strechy môže byť riešený valbovými, pultovými alebo sedlovými
strechami. Doplnkový - neprevládajúci tvar strechy nevylučuje uplatniť
akýkoľvek iný tvar zastrešenia.
c) Pri umiestnení prevádzky občianskej vybavenosti v objekte domu je
nutné dodržať všetky hygienické
predpisy neobmedzujúce okolité
obytné územie a umiestňovať atraktívnu občiansku vybavenosť hlavne
v atraktívnom parteri s orientáciou
k verejnému priestranstvu.
d) Koeficient zastavanosti pre domy s
označením R5: kZ ≤ 1,000
e) Index podlažných plôch pre domy s
označením R5: iPP ≤ 4,000
f) Koeficient stavebného objemu
pre domy s označením R5: kSO ≤
15,000

3.6. Bytový dom s označením R6
a) Pozemok je určený pre výstavbu či
prestavbu bytového domu, s max.
štyrmi nadzemnými podlažiami,
pričom IV. nadzemné podlažie môže
tvoriť obytné podkrovie s orientáciou prevládajúcej strechy okapom
do ulice, neprevládajúca časť zastrešenia môže byť ľubovoľná.
b) Bytový dom umiestnený na tomto
pozemku môže mať orientované
okná z obytných miestností po celom
obvode stavby.
c) Pre bytový dom musí byť umožnené odstavenie osobných automobilov pre každý umiestnený byt
na vyhradenom mieste verejných
priestranstiev pre parkovisko prístupné z obslužnej komunikácie
sprístupňujúcej bytový dom. Pripúšťa sa umiestnenie parkovísk pod
objektom v rámci suterénu.
d) Zastrešenie objektu môže byť ľubovoľné, max. výška stavby od upraveného terénu nepresiahne 14,00 m.
e) Etapizácia výstavby bytového domu
sa pripúšťa.
f) Koeficient zastavanosti pre domy s
označením R6: kz ≤ 1,000
g) Index podlažných plôch pre domy s
označením R6: iPP ≤ 4,000
h) Koeficient stavebného objemu pre
domy s označením R6:kSO ≤ 15,000
3.7. Občianska vybavenosť R7 – obecný úrad
a) Pozemok je určený pre výstavbu
a prestavbu občianskej vybavenosti – obecný úrad s max. tromi
nadzemnými podlažiami, pričom
III. nadzemné podlažie môže tvoriť
využiteľné podkroví.
b) Stavba môže mať orientované okná
po celom obvode stavby.
c) Tvar zastrešenia objektu môže byť
ľubovoľný, max. výška stavby od
upraveného terénu nepresiahne
12,00 m.
d) Koeficient zastavanosti pre dom s
označením R7: kz ≤ 1,000
e) Index podlažných plôch pre dom s
označením R7: iPP ≤ 3,000
f) Koeficient stavebného objemu pre
dom s označením R7: kSO ≤ 12,500
3.8. Občianska vybavenosť R8 – zdravotné stredisko
a) Pozemok je určený pre výstavbu a
prestavbu občianskej vybavenosti –
zdravotné stredisko a pre ďalšiu verejnú občiansku vybavenosť s max.
dvomi nadzemnými podlažiami
b) Stavba môže mať orientované okná
po celom obvode stavby.
c) Tvar zastrešenia objektu môže byť
ľubovoľný, max. výška stavby od
upraveného terénu nepresiahne 9,00
m.
d) Koeficient zastavanosti pre dom s

označením R8: kz ≤ 1,000
e) Index podlažných plôch pre dom s
označením R8: iPP ≤ 2,000
f) Koeficient stavebného objemu pre
dom s označením R8: kSO ≤ 9,000
3.9. Občianska vybavenosť R9
a) Pozemok je určený pre výstavbu a
prestavbu občianskej vybavenosti
v kompaktnej zástavbe s max. štyrmi
nadzemnými podlažiami pričom IV.
nadzemné podlažie môže vytvoriť
využiteľné podkrovie.
b) Stavba môže mať orientované okná
po celom obvode stavby mimo štítových stien na ktoré budú naviazané
susedné stavby.
c) Tvar zastrešenia objektu môže byť
ľubovoľný, max. výška stavby od
upraveného terénu nepresiahne
14,00 m.
d) Koeficient zastavanosti pre domy s
označením R9:
kz ≤ 1,000
e) Index podlažných plôch pre domy
s označením R9:
iPP ≤ 4,000
f) Koeficient stavebného objemu pre
domy s označením R9:
kSO ≤ 15,000
3.10. Občianska vybavenosť R10 – Správa NPMF
a) Pozemok je určený pre výstavbu a
prestavbu občianskej vybavenosti
– Správu NPMF s max. tromi nadzemnými podlažiami v centrálnom
trakte objektu, ostatná časť bude
max. dvojpodlažná pričom horné
podlažia – podkrovia môžu byť
využiteľné.
b) Stavba môže mať orientované okná
po celom obvode stavby.
c) Tvar zastrešenia objektu môže byť
ľubovoľný, max. výška stavby od
upraveného terénu nepresiahne
11,00 m.
d) Koeficient zastavanosti pre dom s
označením R10: kz ≤ 0,500
e) Index podlažných plôch pre dom
s označením R10: iPP ≤ 1,000
f) Koeficient stavebného objemu pre
dom s označením R10:kSO ≤ 7,000
3.11. Občianska vybavenosť R11 – obchodné centrum
a) Pozemok je určený pre výstavbu a
prestavbu občianskej vybavenosti
– obchodného centra v blokovej
kompaktnej zástavbe s max. tromi
nadzemnými podlažiami v časti
objektu od námestia, ostatná časť
bude max. jedno až dvojpodlažná
pričom horné podlažia – podkrovia
môžu byť využiteľné. V objekte resp.
objektoch je možné umiestnenie
služieb, prípadne bývania a ubytovania
b) Max. výška stavby od upraveného
terénu nepresiahne 11,00 m.
c) Stavbu môže vytvoriť aj viac men-

d)

e)
f)
g)

ších - samostatných obchodných
centier, prípadne polyfunkčných
domov
Statická doprava musí byť riešená
na ploche pozemku, pričom sa nevylučuje aj umiestnenie parkovania návštevníkov v suteréne alebo
podlažnom parkovacom dome
Koeficient zastavanosti pre dom s
označením R11: kz ≤ 1,000
Index podlažných plôch pre dom s
označením R11: iPP ≤ 2,500
Koeficient stavebného objemu pre
dom s označením R11:kSO ≤ 7,500

3.12. Občianska vybavenosť R12 – dom
s opatrovateľskou službou
a) Pozemok je určený pre výstavbu a
prestavbu občianskej vybavenosti
– domu s opatrovateľskou službou
v blokovej 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) Koeficient zastavanosti pre dom
s označením R12: kz ≤ 1,000
c) Index podlažných plôch pre dom
s označením R12: iPP ≤ 2,500
d) Koeficient stavebného objemu pre
dom s označením R12:kSO ≤ 7,500
3.13. Občianska vybavenosť R12 – verejné priestranstvá medzi ulicou Hrnčiarska a Martinčekova – námestie
sv. Floriána
a) Pozemok s označením R13 je určený
pre verejné priestranstvá, ktoré bude
slúžiť obyvateľom obce vo funkcii
základnej rekreačnej vybavenosti ako verejnej zelene s parkovou
úpravou, chodníkov - peších plôch
a priestranstiev.
b) V území nie je možné realizovať
nové stavby mimo drobnej architektúry, výtvarných diel, fontány, detského ihriska, polyfunkčnej
autobusovej zastávky a verejného
osvetlenia sadovými osvetľovacími
stožiarmi. Akceptovať existujúce
umiestnené výtvarné diela a pamätníky.
c) Sadové a parkové úpravy vo vymedzenom území riešiť z autochtónnych drevín a rastlín. Rešpektovať
a zachovať hodnotnú vzrastlú zeleň
parku. Pri prípadnej nutnosti odstránenia stromov uprednostniť ich
presadenie na iné vhodné verejné
miesto v obci.
d) Pri riešení povrchových úprav peších komunikácií a športových plôch
vylúčiť asfaltovú úpravu.
e) Riešené územie nesmie byť oplotené.
f) Akceptovať vo vymedzenom území

pokračovanie na str. 4...
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Zamyslenie
BLAHOSLAVENÍ....
Blahoslavení lační s smädní...
Hlad vo svete je ako výkrik vystupujúci z ľudstva. Hladujúcim sa
sľubuje nasýtenie, ktoré je trvalé
a už nikdy nepripustí nedostatok.
telesný hlad je však iba jedna strana ľudského hladu. Volanie po
chlebe je volanie celého človeka. Aj
keď sa telo nasýti, predsa zostáva
hlad a smäd, ktorý je možno ešte
mučivejší. Je to hlad mysle a srdca,
byť takými, akých nás chce mať
Boh. Toto blahoslavenstvo hovorí
o takomto hlade.
Blahoslavení milosrdní...
Aj milosrdní sú blahoslavení, lebo
konajú dobro, stavajú zľutovanie
nad právo, nepristupujú nepriateľsky k blížnym, ale liečia rany
a miernia núdzu. Nerobia to iba
z láskavého a humánneho zmýšľania, ale pretože vedia, že aj sami
sú odkázaní na zľutovanie Boha,
že z neho neustále žijú...Bez tohto
zľutovania nebudú môcť raz v deň
súdu obstáť.
Blahoslavení čistého srdca...
Hlad a smäd má človek nielen po
spravodlivosti, ale tiež po videní
Boha. Celý svet a jeho krása je obrazom krásy Boha. Božie stopy sú
vryté všade v prírode, ale samého
Boha nevidíme. Boha uvidia len
tí, čo sú čistého srdca. Myslí sa
tým čírosť, jasnosť, priehľadnosť.
Srdce poškvrňujú hriechy. Zlo sa
rodí v srdci. Tým sa stane nečistým
srdce a teda celý človek. A čistí
srdcom sú tí, z ktorých vychádza
dobro, láska, milosrdenstvo, túžba
po Bohu...
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj...
Vo svete je veľa rozbrojov a nezhôd.

Preto úsilie človeka smeruje k pokoju, v ktorom je zahrnutý Boh, kde sú
ľudia medzi sebou a s Bohom v zhode. preto sú blažení tí, čo zmierujú
rozvadených, zahášajú nenávisť
a spájajú rozdelené. Či už malým
gestom, zmierujúcim slovom, ale zo
srdca, ktoré je plné Boha. Kto vyžaruje ozajstný, vlastný pokoj v Bohu,
nemusí veľa hovoriť a strane sa pre
mnohých cestou a mostom, aby tiež
našli tento pokoj.
Blahoslavení prenasledovaní...
Prenasledovanie existovalo vždy v
dejinách ľudstva, či už z osobného
nepriateľstva, z rasových dôvodov
alebo v sporoch o vlastníctvo majetkov. Prečo má byť však človek
prenasledovaný pre spravodlivosť?
Veď ona je znakom nasledovania Ježiša Krista, znakom usporiadaného
života a lásky. Ježiš vie a na tomto
mieste to dosvedčuje, že aj najväčšia
poctivosť sa môže stať podnetom
nepriateľstva. Ján Krstiteľ bol pre
ňu uväznený a zabitý. Sám Ježiš to
skúsi na svojom vlastnom osude.
Preto to môže platiť aj pre tých, čo
sú jeho učeníkmi.
Blahoslavení ste, keď vás budú potupovať...
Pravú spravodlivosť možno získať
iba nasledovaním Ježiša Krista. Ak
je niekto prenasledovaní pre Ježiša,
je vlastne prenasledovaní pre spravodlivosť. Forma nepriateľstva je
rôznorodá: potupovanie, ohováranie, pripisovanie všetkého zla. To
sa všetko stane, ale bude to výmysel
a klamstvo. Toto všetko má v človekovi vzbudzovať nie zármutok
a nárek, rozčuľovanie a hnev, ale
radosť a veselosť, ktorá pramení
z toho, že Kristus prisľubuje hojnú
odmenu v nebi.
DM

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Daniela Tabačková
Michal Matejčík
Nikola Šugarová
Adam Vraňák

27.2.2012
29.2.2012
11.3.2012
26.3.2012

„Buďte šťastné, deti! Najkrajšie kvety zeme!

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:
pani Angela Skorčíková
pani Alojzia Gáborová
pani Klementína Rizmanová
pán Emil Akantis
pani Helena Barietová
pani Júlia Hajasová
pani Jolana Piovarčiová
pani Hermína Akantisová
pani Vincencia Zatraková
pani Filoména Verčíková
pani Mária Kováčová
pani Mária Chabadová
pani Elena Pavlíčková
pani Hermína Ševčíková
pán Viktor Švec
pán Karol Chovan
pán Vincent Šugár
pani Margita Cyprichová
pán František Badura

89.
89.
87.
83.
82.
82.
81.
81.
79.
77.
74.
74.
74.
72.
72.
71.
71.
71.
71.

Okrúhle narodeniny oslavujú:
85-te pani Mária Piovarčiová
80-te pán František Pavlíček
75-te pani Anna Kapasná
pani Anna Salátová
pani Žofia Šepešová
70-te pán Marián Trizuliak
Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:
„V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude
prinesie radosť, lásku, šťastie!“

Odišli do večnosti:

Poďakovanie

Miestne kultúrne stredisko vyslovuje úprimné poďakovanie za ceny do
tomboly:
Predajniam: R+R Peter Rolko

Drogéria Janka Žideková

pani Daniela Bačinská
pán Jozef Ďugel
pán Ondrej Hudec

* 25.9.1964 	
* 27.7.1942 	
* 11.3.1936 	

† 24.2.2012
†16.3.2012
†17.3.2012

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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umiestnené kultúrne pamiatky a to:
I. kaplnka sv. Floriána, č. ÚZPF 1387,
parcela č. 3183/1 k. ú. Varín
II. pomník padlým v SNP, č. ÚZPF
3299, parcela č. 447/1/1 k. ú. Varín
g) V súvislosti s ochranou pred hlukom
a vybráciami neumožniť v riešenom
území budovanie prevádzok produkujúcich nadmerný hluk a vibrácie
a v súvislosti pred účinkami zápachu nepripustiť v území prevádzky
produkujúce zápach.
3.14. Polyfunkčný dom s označením
R3/A
a) Akceptovať existujúci polyfunkčný
rodinný dom s funkčným využitím
umiestnený na pozemku v súčasnom stavebnom objeme a podlažnosti, vrátane riešenia zastrešenia,
Neuvažovať na pozemku s ďalšou
dostavbou, resp. nadstavbou objektu.
b) Prístrešok s kioskom a záliv autobusovej zastávky na susednom
verejnom priestranstve umiestniť
tak, aby neobmedzovali a nesťažovali prístup do domu s označením
R3/A.
c) Pri rekonštrukcii verejných priestranstiev pred domom v priestore námestia rešpektovať a zachovať existujúci
prístup na pozemok a tento oddeliť
od existujúcich a navrhovaných dopravných plôch zdravotného strediska pásom zelene tak, aby obslužná
komunikácia nebola zneužívaná ako
alternatívny prejazd od zdravotného
strediska.
d) Pri umiestnení stavby na susednom
pozemku v grafickej časti označenom
č. 4 akceptovať požiadavku odstupu
stavieb a minimálnej vzdialenosti
medzi fasádami oboch domov 7 m.
3.15. Polyfunkčný dom a rodinný dom
s označením R3/B
a) Pozemok je určený pre výstavbu polyfunkčného domu, resp. polyfunkčného rodinného domu pre funkčné
využitie na občiansku vybavenosť
v oblasti súkromnej administratívy,
obchodu, služieb a pre bývanie, resp.
ubytovanie, od ulice v zástavbe
dvojdomu s max. dvomi nadzemnými podlažiami, so zastrešením
prevládajúcou šikmou strechou,
pričom II. nadzemné podlažie tvorí
využiteľné podkrovie a orientáciou
prevládajúceho hrebeňa strechy
a spádu strechy v zmysle grafického
riešenia. Navrhovaná zástavba doplní v smere do námestia súčasnú prieluku a môže sa stavebne naviazať na
umiestnený existujúci rodinný dom
v zadnej časti pozemku.
b) Vzdialenosť fasády od fasády domu
s ozn. č.3 v grafickej časti nesmie byť
menšia ako 7 m.
c) Na pozemku domu musí byť umožnené odstavenie minimálne jedného
osobného automobilu, a to vo forme
otvorenej spevnenej odstavnej plochy alebo garáže.
d) Zastrešenie objektu bude šikmou
strechou so sklonom 25°- 45°, max.
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e)

f)
g)
h)

výška stavby od upraveného terénu
nepresiahne 8,50 m. Prevládajúci
tvar strechy môže byť riešený valbovými, pultovými alebo sedlovými
strechami. Doplnkový - neprevládajúci tvar strechy nevylučuje uplatniť
akýkoľvek iný tvar zastrešenia.
Súčasťou domu môže byť aj prevládajúca funkcia občianskej vybavenosti. 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.
Koeficient zastavanosti pre domy s
označením R3/B: kZ ≤ 0,750
Index podlažných plôch pre domy s
označením R3/B: iPP ≤ 2,250
Koeficient stavebného objemu pre
domy s označením R3/B: kSO ≤
5,950

3.16. Polyfunkčný dom s označením
R3/C
a) Pozemok je určený pre výstavbu polyfunkčného domu, resp. polyfunkčného rodinného domu pre funkčné
využitie na občiansku vybavenosť
v oblasti súkromnej administratívy,
obchodu, služieb a pre bývanie, resp.
ubytovanie, od ulice v zástavbe
dvojdomu s max. dvomi nadzemnými podlažiami, so zastrešením
prevládajúcou šikmou strechou,
pričom II. nadzemné podlažie tvorí
využiteľné podkrovie a orientáciou
prevládajúceho hrebeňa strechy
a spádu strechy v zmysle grafického riešenia. Navrhovaná zástavba
doplní v smere do námestia súčasnú
prieluku.
b) Vzdialenosť fasády od hranice pozemku s domom s ozn. č.6 nesmie
byť menšia ako súčasná vzdialenosť
fasády domu s ozn. č.6 od tejto spoločnej hranice.
c) Pre výstavbu je nevyhnutné dodržať
určené stavebné čiary a štítovú stenu
voči susednej stavbe ozn. v grafickej
časti č.4.
d) Na pozemku domu musí byť umožnené odstavenie minimálne jedného
osobného automobilu, a to vo forme
otvorenej spevnenej odstavnej plochy alebo garáže.
e) Zastrešenie objektu bude šikmou
strechou so sklonom 25°- 45°, max.
výška stavby od upraveného terénu
nepresiahne 8,50 m. Prevládajúci
tvar strechy môže byť riešený valbovými, pultovými alebo sedlovými
strechami. Doplnkový - neprevládajúci tvar strechy nevylučuje uplatniť
akýkoľvek iný tvar zastrešenia.
f) 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.
g) Koeficient zastavanosti pre domy s

označením R3/C: kZ ≤ 0,750
h) Index podlažných plôch pre domy s
označením R3/C: iPP ≤ 1,750
i) Koeficient stavebného objemu pre
domy s označením R3/C: kSO ≤
7,250
3.17. Rodinný dom s označením R3/D
a) Akceptovať existujúci rodinný dom
s funkčným využitím umiestnený
na pozemku v súčasnom stavebnom objeme a podlažnosti, vrátane
riešenia zastrešenia, Neuvažovať na
pozemku s ďalšou dostavbou, prístavbou, resp. nadstavbou objektu.
b) Akceptovať existujúcu dopravnú
obsluhu objektu.
c) Pri umiestnení stavby - dostavby
na susednom pozemku v grafickej
časti označenom č.5 akceptovať
požiadavku, aby vzdialenosť tejto
fasády od hranice pozemku s domom s ozn. č.6 nebola menšia ako
súčasná vzdialenosť fasády domu
s ozn. č.6 od tejto spoločnej hranice.
d) Akceptovať požiadavku, aby stavba
na susednom pozemku, označená
v grafickej časti č.5 bola riešená
s max. dvomi nadzemnými podlažiami, vrátane podkrovia a výška
hrebeňa tejto stavby bude zodpovedať výškovej hladine existujúcej
zástavby umiestnenej na pozemkoch
s označením č.3 a 6.
§4
Určenie nevyhnutnej vybavenosti
stavieb
(1) Akceptovať podmienku napojenia
objektov vlastnými prípojkami na
vybudovanú verejnú technickú infraštruktúru, s následným zabezpečením tejto technickej vybavenosti
vnútornými inštaláciami v umiestňovaných objektoch rodinných domov a občianskej vybavenosti.
§5
Regulatívy začlenenia stavieb do
okolitej zástavby, pamiatkových
rezervácií, do pamiatkových zón a do
ostatnej krajiny
(1) Začlenenie súboru stavieb navrhovaných na umiestnenie vo vymedzenom území zóny do okolitej
zástavby je v súlade s riešením a regulatívmi stanovenými v ÚPN-SÚ
Varín. Navrhovaná zástavba si nevyžaduje stanovenie regulatívov väzby
zóny na pamiatkové rezervácie, či
pamiatkové zóny.
§6
Určenie stavieb, pre ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby
(1) Územný plán zóny Varín Centrum
– Námestie sv. Floriána nebude po
schválení nahrádzať rozhodnutia
o umiestnení jednotlivých stavieb.
Po schválení územného plánu zóny
sa bude výstavba v riešenom území
zóny riadiť pre jednotlivé stavby
územným a stavebným konaním..
§7
Požiadavky na delenie a sceľovanie

pozemkov
(1) Dodržať navrhované riešenie v súlade s výkresmi 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
v rozsahu riešeného územia zóny.
(2) Navrhovaná urbanistická koncepcia riešenia si nevyžiada projekt
a vykonanie delenia a sceľovania
pozemkov v celom území zóny.
(3) Na ploche riešeného územia bola
v zmysle zmeny funkčného využívania územia riešená problematika
záberov PP v ÚPN-SÚ. Na toto územie bol vydaný súhlas na budúce
možné použitie PP na stavebné a iné
zámery.
§8
Pozemky na verejnoprospešné stavby
a na vykonanie asanácie v riešenom
území
(1) Pozemky pre navrhované verejné
automobilové komunikácie, vrátane
komplexných rekonštrukcií existujúcich a tiež vyvolané stavebné úpravy na existujúcich komunikáciách
ako súčasť revitalizácie verejných
priestranstiev.
(2) Pozemky pre navrhované verejné
pešie komunikácie, vrátane existujúcich peších komunikácií určených
na rekonštrukciu ako súčasť revitalizácie verejných priestranstiev.
(3) Pozemky pre navrhované plochy pre
výsadbu verejnej zelene a revitalizáciu existujúcej zelene ako súčasť revitalizácie verejných priestranstiev.
(4) Pozemky pre navrhovanú komplexnú technickú infraštruktúru
podmieňujúcu výstavbu v území.
(5) Navrhovaná plocha pre prístavbu
obecného úradu.
§9
Zoznam verejnoprospešných stavieb
(1) Dopravné verejnoprospešné stavby
a) Výstavba a prestavba navrhovaných
verejných obslužných automobilových komunikácií v navrhovanej
funkčnej triede a kategórii a výstavba navrhovaných verejných peších
komunikácií a priestranstiev v celom
riešenom území, ktoré sú vyznačené
vo výkrese č.3 – Výkres verejného
dopravného vybavenia územia v M
1:500.
(2) Vodohospodárske verejnoprospešné
stavby
a) Výstavba navrhovaného rozšírenia
verejnej splaškovej kanalizácie, ktorá
je vyznačená vo výkrese č.4 – Výkres
verejného technického vybavenia
územia v M 1:500.
b) Vodohospodárske zariadenia zabraňujúce znečisteniu podzemných
vôd odvádzajúce dažďové vody
z verejných priestranstiev, vrátane
komunikácií.
(3) Energostavby – verejnoprospešné
stavby pre zásobovanie elektrickou
energiou a zemným plynom a tep-

dokončenie na str. 11...
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Úspechy mladých plavcov v minulom roku
Letná sezóna pre našich plavcov začala v marci medzinárodnými pretekmi – „Jarná cena Žiliny“, ktoré sa uskutočnili v Žiline v dňoch 18.-20.
marca 2011 Obaja naši plavci - Barborka Topoľská aj Vlado Štefánik boli
opäť úspešní.
Barborka získala 3. miesto – 50 m znak a Vlado tiež 3. miesto - 100 m voľný
spôsob. Úspešne reprezentovala aj Zuzka Hollá a prvé skúseností na týchto
pretekoch získavala aj Alžbetka Androvičová.
V dňoch 13.-14.mája 2011 sa Vlado (2-2-0 + cena najlepšieho plavca 13-ročných) a Barborka zúčastnili medzinárodných pretekov v Kedzierzyn-Kozle
v Poľsku. Barborka síce medailu nezískala, ale vo všetkých disciplínach si
zlepšila svoje osobné rekordy.
Pred letnými prázdninami prebiehali Letné Majstrovstvá Slovenskej
republiky.
Vlado 24.-26.júna 2011 reprezentoval svoju kategóriu v Štúrove, kde podal
štandardne dobré výkony (0-3-2).
Barborka pretekala v dňoch 1.6.-3.7.2011 na otvorenom bazéne v Humennom. Súťaž prebiehala vo veľmi zlom počasí.
Šiesteho a siedmeho novembra minulého roka bola dejiskom Medzinárodných plaveckých pretekov Banská Bystrica. Súťažilo sa o Banskobystrický
pohár. Tieto preteky boli zaradené aj do kalendára Európskej plaveckej
federácie LEN / Ligue Européenne de Natation/ a mohli sa na nich plniť kvalifikačné časy na OH 2012 v Londýne. Hviezdou číslo jedna bola
Marleen Veldhuis (Holandsko), aktuálna svetová rekordérka na 50m
voľný spôsob a členka víťaznej štafety na 4x100m voľný spôsob na OH 2008
v Pekingu a MS 2011 v Shanghai. Úspešnými medailistami boli aj Vlado
(2-1-0) a Barborka (0-1-1).
V decembri prebiehali Zimné Majstrovstvá Slovenska v Trenčíne a v Trnave. Barborka vo svojej kategórii dosiahla 3. miesto – 100m voľný
spôsob. Vlado (0 - 4 - 1) prekonal všetky klubové rekordy.
V minuloročnej plaveckej sezóne získaval prvé súťažné skúsenosti okrem
Betky aj Jurko Topoľský. Na Memoriáli Jozefa Baláža v Prešove, ktorý je
neoficiálnymi Majstrovstvami SR v C kategórii, získal 3.miesto v disciplíne
100m znak.
Všetkým našim mladým plavcom prajeme veľa úspechov a držíme im
palce.
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Z činnosti varínskych
hasičov

Začiatkom tohto roka sa v kinosále Miestneho kultúrneho strediska Varín uskutočnila výročná členská
schôdza. Dúfali sme, že rokovanie už bude v novej
hasičskej zbrojnici, no žiaľ, dosiaľ sme v tomto smere
nenašli s vedením obce spoločnú reč.
Schôdze sa zúčastnili naši členovia, starosta obce pán
Miroslav Williger a okresný delegát pán Jozef Trnka.
Schôdzu otvoril a viedol predseda zboru pán Ján Kardoš. Prítomní si vypočuli správu o činnosti a hospodárení za rok 2011.
V diskusii vystúpil aj starosta obce, ktorý informoval, že hasičská zbrojnica
je zrekonštruovaná a skolaudovaná, chýbajú však financie na vybavenie
interiéru. Prisľúbil, že obec sa bude snažiť postupne vybaviť zbrojnicu
potrebnou technikou a nábytkom. Schválený rozpočet na rok 2012 vo výške
5 200 € sa použije na opravu hasičskej techniky. V závere svojho vystúpenia
poprial hasičom úspešný rok.
Zbrojnica, uniformy, preventívne prehliadky – boli najčastejšie témy diskusných príspevkov prítomných členov.
Okrskový veliteľ pán Jozef Trnka kritizoval prístup štátu k dobrovoľným
hasičským zborom. Podotkol, že celosvetová kríza má nepriaznivý dopad
na činnosť organizácií, ktoré pracujú iba z vlastných príjmov, ktoré nie
sú veľké.
Po diskusii nasledovala voľba nového výboru na obdobie rokov 2012 –
2017.
Zvolený výbor bude pracovať v tomto zložení:
predseda:
Katarína Ondrušová
tajomík:
Ján Kardoš
veliteľ:
Miroslav Turský
strojník:
Michal Miho
1. zástupca strojníka: Michal Tichák
2. zástupca strojníka: Miloslav Janda
pokladník:
Alena Ondrušová
hospodár:
Peter Noga
referent pre mládež: Ľubomír Ondruš
Uznesenie z rokovania predniesol Ing. Karol Strásky. Hasiči schválili plán
hlavných úloh a plán práce činnosti na rok 2012.
Na záver schôdze novozvolená predsedníčka poďakovala za prejavenú
dôveru vo voľbách, odchádzajúcemu výboru za doterajšiu prácu a novému
výboru popriala veľa šťastia a zdaru pri plnení vytýčených úloh.
Na stránke: www.dhzvarin.estranky.sk sa o aktivitách varínskych hasičov
môžete dozvedieť viac.

Tak ako po minulé roky, aj tento rok, sme na záver fašiangov
zorganizovali tradičný pochod masiek obcou. V predposledný februárový víkend /18.,19.2./ turvoni aj napriek chladnému počasiu vydržali a zabávali spoluobčanov, ktorí boli veľmi ústretoví, vďačne otvárali
svoje príbytky, prispeli kúskom slaninky, vajíčkom a aj štamprlíkom.
Do našej kasičky putoval aj finančný príspevok. Všetkým srdečne
ďakujeme a tešíme sa na budúcoročné fašiangové pochôdzky.
Naše poďakovanie patrí pracovníkom penziónu Púček Varín za
výbornú stravu a príjemnú obsluhu a majiteľovi zariadenia pánovi
Ladislavovi Púčekovi za sponzorovanie sobotňajšieho obeda.
DHZ Varín
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Lukostrelci opäť bodujú
Lukostrelecká sezóna je už v plnom prúde
Vďaka umiestneniam v minuloročných súťažiach sa naši lukostrelci v rámci európskych klubov
umiestnili na peknom 18. mieste, čo im zabezpečilo aj účasť v Lige majstrov.
Už v januári sa zúčastnili zimnej ligy, ktorá prebiehala striedavo v dvoch strediskách – v Rajeckej
Lesnej a vo Varíne. Okrem Slovákov sa jej zúčastnili aj lukostrelci z Poľska, Maďarska a Česka.
Prvý pretek bol 8. januára v Rajeckej Lesnej, druhý 22. januára vo Varíne. Oba boli odborníkmi
v lukostreľbe hodnotené veľmi vysoko.
Tretí pretek bol vo februári opäť v Rajeckej Lesnej. V pätnásťstupňovom mraze súťažilo 35 lukostrelcov. Všetci naši pretekári zvládli bravúrne celý závod.
17. marca sa viac ako stovka pretekárov zišla vo Varíne na „Jozefovskom preteku“. Naši, so ziskom
16- tich medailí, patrili medzi najlepších. Pod úspešnosť celej akcie sa podpísalo aj pekné jarné počasie,
občerstvenie a krásna príroda, ktorá očarila mnohých. Írsky pretekár nazval Varín lukostreleckým
rajom Slovenska. Zimná liga končí v sobotu 7. apríla záverečným pretekom v Rajeckej Lesnej.
V marci sa prvým pretekom v Mrlínku na Morave začala aj celoročná súťaž s medzinárodnou účasťou – Grand Prix 2012. Naši tu obstáli na výbornú – obsadili dve prvé a tri druhé miesta. Štvrté kolo
tejto súťaže bude 26. mája vo Varíne a lukostrelcov tu privítame aj na samotnom finále v septembri.
Vrcholom lukostreleckej sezóny bude v dňoch 30. júna a 1. júla medzinárodný pretek „Varín Cup“,
ktorého sa zúčastnia pretekári z osemnástich európskych štátov.
Lukostrelecký kalendár je nahustený. Účasť v Lige majstrov zaväzuje našich lukostrelcov zúčastniť
sa pretekov v Holandsku, vo Švédsku, v Rusku, v Taliansku a vo Veľkej Británii. Budú tu reprezentovať našu obec, naše Slovensko. Zabezpečiť cestovné a štartové je finančne náročné. Aby sa mohli
súťaží zúčastniť, hľadajú sponzorov.
Všetci, ktorí by chceli varínskych lukostrelcov finančne podporiť môžu peniaze posielať na
foto: Miroslav Kuliha
účet: 2977892857/0200.

Pozvánka na
Deň Zeme vo
Varíne

Za posledných vyše 100 rokov dokázal človek
zrýchliť civilizačný proces, ale zároveň narušil
prírodnú stabilitu do takej miery, že ochrana
životného prostredia nie je už iba výsadou
ekológov, ale nutnosťou prežitia ľudstva. Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné. Rovnováha
všetkého živého na našej planéte je vzácna a
veľmi krehká.
Svoj postoj k životodarným prírodným zdrojom vyjadrujeme každý po svojom...
V roku 1983 vyhlásilo UNESCO 22. apríl za
svetový Deň Zeme.
Deň Zeme je jednou z foriem verejného prejavenia záujmu o ochranu životného prostredia.
Pri tejto príležitosti pripravilo Miestne kultúrne stredisko Varín v spolupráci so Správou
národného parku Malá Fatra a ZŠ Varín na ne-

deľu 22. apríla 2012 kultúrno - environmentálne
podujatie, ktoré začne o 11.00 hod. na Námestí
sv. Floriána.
Návštevníci budú mať možnosť navštíviť
informačný stánok s propagačnými materiálmi
a vypreparovanými chránenými živočíchmi,
pre deti sú pripravené rôzne environmentálne
aktivity a tiež sa naučia, že aj odpad sa dá rôzne
užitočne zužitkovať. Do nálady bude hrať dychová hudba Varínčanka
V hlavnom kultúrnom programe o 14.hod
vystúpia varínske mažoretky, mladí hudobníci
a deti zo základnej školy.
V prípade nepriaznivého počasia bude podujatie v kinosále Miestneho kultúrneho strediska.
Pevne veríme, že aj takýmto spôsobom si
môžeme pripomenúť, že Zem je len jedna a je
pre všetkých.
Zdravé životné prostredie potrebujeme všetci,
a preto aj Deň Zeme sa týka nás všetkých.
Prejavme svoj postoj k Zemi spoločne!

Smelý Zajko
Napriek usilovnej chôdzi cez les Zajka
stihla noc. Bol vyzábavaný a vliekol veľký
bubon. Všetkého mal už po krk.
Keď však zbadal z pomedzi stromov
pomedzi strom prebleskovať svetlo odbočil
a opatrne sa k nemu priblížil. Čo videl, sa
mu zdalo neuveriteľné.
Sňal z pleca bubon a poriadne naň strieskal. Peleš lotrovská v bezhlavej panike
zmizla v tme a rozprávkový lup zostal
porozkladaný okolo vatry.
V nasledujúcich dňoch sa v médiách zjavila stručná správa. Zajko bol potrestaný za
rušenie nočného pokoja a za účasť na fuške,
kde bol ako muzikant.
O hodnote bohatého lupu nebolo ani
zmienky.
Udalosť sa naďalej vyšetruje a je zaevidovaná ako kauza Gorila č.987/b.
V.

Varínčan
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Urbárske okienko

URBÁRSKA OBEC pozemkové spoločenstvo Varín patrí medzi najväčších
vlastníkov pôdy vo Varíne. Do povedomia Varínčanov sa hlásime aj formou
Urbárskeho okienka. Týmto spôsobom
sa snažíme oboznámiť verejnosť s našou činnosťou, propagovať dosiahnuté
výsledky, ale aj prijateľnou formou
oboznamovať urbárnikov s právami
a s výhodami, ale aj s povinnosťami,
ktoré z členstva vyplývajú.
Na 21.apríla je zvolané valné zhromaždenie, kde výbor predloží podielnikom informácie o tom, ako spoločenstvo v roku 2011hospodárilo.
Aj v ťažkom období hospodárskej
krízy na Slovensku, v Európe, resp vo
svete sa podarilo hospodáriť so ziskom.
Pre našu ekonomiku je najdôležitejšie,
čo najvýhodnejšie speňažiť drevnú
hmotu našich lesov. Po chudobných
rokoch 2005 až 2008, kedy sme ekonomicky museli bojovať o hospodársku
nulu, nasledujúce roky nám začali
trochu žičiť. Cena drevnej hmoty začala
stúpať a nebezpečenstvo kalamít (veterná kalamita, podkôrni škodcovia v lese)
sa nám darí udržiavať v prijateľných
medziach.
Na predaj drevnej hmoty v roku
2011 sme vyhlasovali výberové konania. To je jeden z dôvodov dosiahnutého finančného výsledku. K tomu
prispelo aj striedme vynakladanie
Urbárska obec pozemkové spoločenstvo Varín, M. R. Štefánika
446, Varín 013 03

nákladov. Zbytočne sme nemíňali finančné prostriedky. Nezanedbali sme
ale činnosti potrebné pre rozvoj lesa.
Pravidelne zalesňujeme holiny po holoruboch, plochy po kalamitách, ale
snažíme sa aj vysádzať nové plochy
– pasienky.
Ukazuje sa potreba rozhodnúť, čo
s našou lesnou škôlkou. Doteraz plní
svoj účel, na ktorý bola vybudovaná,
t.j. zabezpečiť reprodukčný materiál
pre našu potrebu.
Ale, keďže naša snaha smeruje k rozširovaniu lesných pozemkov – bude
potreba získať viac sadeníc. V minulom
roku naši zamestnanci dosiahli pre
lesnú škôlku certifikáty kvality, ktoré
nám umožňujú sadenice ponúkať aj na
predaj. A už v tomto období predávame
pre jedného zákazníka celú našu ponuku predaja sadeníc na rok 2012. Takto
sa výsledky z lesnej škôlky dostanú aj
za hranice Slovenska do Čiech a do Poľska. Bola by nesmierna chyba keby sme
nezúročili snahu našich ľudí a nevyužili
naskytujúce sa možnosti rekonštrukcie,
rozšírenia a modernizácie príslušných
objektov lesnej škôlky.
Na valnom zhromaždení sa môžeme
pochváliť ukončením výstavby Protipožiarnej lesnej cesty Rázsochy, o ktorej
sme vás informovali v predošlom čísle
Varínčana (3/2012).
Na vlaňajšom valnom zhromaždení
2.4.2011 bol na nasledujúce štyri roky
zvolený nový výbor UO. Jeho snahou
je okrem iného aj spriehľadniť svoju
činnosť a zlepšiť spoluprácu výboru
s urbárnikmi.

1. Vyberte logo pre Urbársku
obec pozemkové spoločenstvo
Varín:

A

B

D

3. Vyjadrite Váš názor na využitie
lesnej škôlky:
3A) udržiavať v súčasnom stave
3B) rozvíjať a rozširovať

E

4. Sledujete informácie o činnosti
Urbárskej obce zverejňované:
2. Rozhodnite o využití urbárskeho domu:
2A) predať a nájsť nové priestory
2B) zabezpečiť nevyhnutnú rekonštrukciu (úprava vnútorného usporiadenia, rekonštrukcie
elektro, vodoinštalácie, vykurovanie, výmena okien, zateplenie

No a posledné dve otázky sú venované otázke ako je účinné sledovanie
informácii o činnosti UO podľa zdroja
ich zverejňovania.
Napokon je tu výzva na zapojenie
sa do spolupráce na zvýšenie účinnosti
dosiahnutých výsledkov.
Túto anketu dostane každý člen
UOpsV v pozvánke, môže v nej vyjadriť
svoj názor a vyplnenú anketu odovzdať
pri prezentácii.
Anketa je anonymná. Kto sa chce
zúčastniť na losovaní ankety napíše
svoje kontaktné údaje.
Anketa bude vyhodnotená v priebehu VZ mandátovou komisiou a na
záver VZ bude losovanie odmien.
URBÁRSKA OBEC pozemkové
spoločenstvo Varín ovplyvňuje život
všetkých obyvateľov Varína, a preto
chceme dať možnosť vyjadriť sa na Anketové otázky aj čitateľom Varínčana.
Anketu môžete vyplniť a odovzdať
do schránky na urbárskom dome, alebo priamo na výbor najneskoršie do
20.4.2012. Vaše názory budú vyhodnotené a následne budú zaradené do
žrebovania.
ra

Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Varín
ponúka na prenájom plechovú samonosnú halu
– rozloha 90 m2 s plechovým elektifikovaným skladom.
Hala so skladom sa nachádza na Koňhore – parcela č. 2436/1, rozloha pozemku: 16387,25 m2. Areál je oplotený, vjazd je z hlavnej cesty.
Informácie na tf. čísle. 0915 808 267, 041/56 92 321
fasády a hydroizolácia základov
budovy)
2C) rekonštruovať a rozšíriť plochy o nadstavbu so samostatým vchodom na ďalšie
využitie formou prenájmu
(napr. dvoch dvojizbových jednotiek, alebo jednoizbové byty a
garsónky)

C

ANKETA

pri príležitosti konania valného
zhromaždenia 21.4.2012, vás prosíme o spoluprácu pri získavaní
vašich názorov na činnosť spoločenstva a jeho ďalšie smerovanie.
Odpovede na anketové otázky
môžu podporiť opatrenia do návrhu uznesenia z valného zhromaždenia.

Na WEB stránke www:urbarvarin.
szm.sk pravidelne nájdete aktuálne informácie. Aj na toto pripravované valne
zhromaždenie výbor UO pripravuje
anketu ,v ktorej sa môže každý člen UO
vyjadriť k niektorým otázkam.
Prvá otázka sa týka loga UOpsV.
V ankete sú zobrazené logá použité
na kronike UO, ktoré je aj súčasnosti
používané, ďalej logo zo Spravodaja,
ktorý vydávala UO v minulosti. Sú tam
aj tri nové návrhy. Jeden je od Bc. Jozefa
Hrivu, ďaľší od našej ekonómky Ing.
Ďuranovej a ešte ďalší je od fotografa
pána Kulihu, ktorý je čitateľom Varinčana dobre známy. Tento návrh by mal
najvernejšie zobraziť reliéf Jedľoviny
a príslušné trojvršie.
Pred urbárnikmi je aj druhá otázka
– rozhodnúť o budúcnosti urbárskeho
domu. Súčasný objekt si nutne vyžaduje
rekonštrukciu. Je na zváženie, či iba
poreparovať najnutnejšie veci - to ako
priložiť záplatu na poplátané nohavice
- alebo pristúpiť k širšej rekonštrukcii
a rozšíreniu priestorov.
Tu sú na zváženie dva fakty:
a/ čo to bude stáť
b/ ako sa to využije.
Výbor UOpsV zaujíma aj názor členov na budúcnosť lesnej škôlky.

4A) na tabuli urbárskeho domu

ÁNO - NIE
4B) v mesačníku Varínčan

ÁNO - NIE
4C) na web stránke www.urbarvarin.szm.sk  ÁNO - NIE
4D) prostredníctvom miestneho
rozhlasu vo Varíne

ÁNO - NIE

5. Navrhnite spôsob akým by ste
zlepšili:
5A) spôsob zverejňovania informácií.........................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
5B) okruh zverejňovaných informácií ........................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
5C) akým spôsobom nám viete
pomôcť pri riešení majetkoprávnych problémov, ROEPu, čerpaní prostriedkov
z eurofondov, projektovej
činnosti a iných.
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
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Jubilujúci hudobník
29. apríla uplynie 80 rokov od
narodenia nášho rodáka pána
Františka Pavlíčka, syna Františka Pavlíčka st. a Márie, rod.
Bugáňovej.

až trikrát do týždňa sme v zasadačke hasičskej strážnice pravidelne
cvičili. Postupne kapelu dopĺňali
aj ďalší hudobníci - Janko Bulejčík,
Vilo Kysela.

Rok 1956 – prvý rad zľava: Jozef Zimen, Jozef Šimlík, Martin Mičian, Ján Akantis, František
Pavlíček, Leopold Vlkoláček
Druhý rad: Štefan Cvacho, Jozef Gábor, Ján Bulejčík, Jozef Zimen, Ferdinand Lopušan, Matej
Hreus, Milan Salát, Anton Lopušan, Vlado Akantis, František Pavlíček st., Ján Chudík

Po absolvovaní povinnej školskej
dochádzky vo Varíne sa v učňovskej škole v Žiline vyučil za kožušníka a nastúpil pracovať do
podniku Obnova. Odtiaľto, po
odpracovaní 47. rokov odišiel na
zaslúžený dôchodok.
Práve na svoje narodeniny, 29.
apríla 1956, uzavrel manželstvo
s Helenkou Bárdyovou. V manželstve sa im narodili tri deti – František, Helenka a Pavol. Majú sedem
vnúčat a dve pravnúčatá.

Ty, keď si skončil v školskej kapele, si tiež začal medzi nás chodiť.
Nevydržal si však dlho, asi iba
jeden rok.
To bolo tak, že som nastúpil do
školy v Martine, kde som býval na
internáte a s muzikou som musel
skončiť.
Spomínaš si, kto v kapele hrával?
Samozrejme, že si to pamätám.
krídlovky: Ferdinand Lopušan - bol
aj kapelníkom, Jozef Michálek, Ján

Bulejčík, Vilo Kysela a ja.
klarinety: Gustáv Synák, Ján Akantis a Edo Androvič Kačjak.
trumpety: Štefan Cvacho, Jozef
a Anton Zimenovci.
trombón: môj otec
baskrídlovky: Tóno Lopušan
a Maťo Hreus.
basy: Ján Chudík a Vlado Akantis.
veľký bubon: Poldo Vlkoláček
malý bubon – Milan Salát.
Čínele: Jožo Gábor.
Ako chlapec si pamätám, že ste
každý rok v Stromkoch organizovali majáles.
To boli zábavy! V Stromkoch sme
spravili tanečné kolo a vyvýšené
pódium pre hudbu. Bolo to asi na
úrovni kríža na Vajánku, ale v strede Stromkov, kúsok od jarku, ktorý
vytekal zo studničky. Elektriku
sme natiahli z Hlbokého. Tancovalo sa na Podborine. O guláš sa
vždy postaral pán Anton Sporina
a o pivo Jožo Gábor. Sudy s pivom
sa chladili v jarku, ktorý sme zahatali a zábava prebiehala až do
bieleho rána.
Mali ste však aj iné aktivity
a s kapelou ste pochodili aj kus
republiky.
Naša hudba bola neodmysliteľnou
súčasťou každoročného sprievodu pri zmŕtvychvstaní na Bielu
sobotu. Okrem toho sme pravi-

Foto Luhačovice rok 1960 – zľava: Jozef Michálek s manželkou, priateľka
Jána Akantisa, Helenka Pavlíčková

delne, tiež každý rok, chodievali
hrať na Moravu do Hoštalkovíc.
Naši futbalisti mali s tamojším
klubom nadviazanú družbu, a tak
sme tam chodievali spolu. Robili
sme koncerty v kúpeľnom parku
v Luhačoviciach, hrali sme pri
otvorení priehrady v Krpeľanoch,
hrávali sme v prvomájových sprievodoch.. Tých koncertov bolo viac,
no momentálne si už na všetky ani
nespomínam.
Priznám sa ti ešte s jedným mojím
koníčkom, ktorým bol chov poštových holubov. Mal som ich veľa
a povyhrával som s nimi aj viaceré
súťaže.
Ferko, ďakujem ti za rozhovor
a dovoľ, aby som sa aj ja pripojil
ku gratulantom. Prajem ti, aby si
ešte medzi nami v plnom zdraví
zotrval čo najdlhšie a aby si sa
spolu s manželkou Helenkou tešil
s vašich detí, vnúčat a pravnúčat.
Alexander Panáček

Ferko, ako sa pozeráš na tých 80
prežitých rokov ?
Život prebehol ako rieka dravá.
Čas sa zastaviť nedá. Po svadbe
sme niekoľko rokov bývali s mojimi rodičmi v rodičovskom dome
vo Varíne na námestí. V roku l970
sme začali so stavbou rodinného
domu, ktorý sme budovali takmer
5 rokov. Všetko postavil môj otec,
bol murár, a pomáhal som mu ja,
manželka a syn. Trápili sme sa ako
sme vedeli. Peňazí v tom čase nebolo až tak veľa, ale poradili sme si.
Mal si aj iné aktivity. Viem, že
jedným z tvojich koníčkov bola
hudba.
To máš teda pravdu. Tá mi zabrala
skoro všetok môj voľný čas. Bola
to hasičská kapela, ktorá Varín
i hasičov reprezentovala niekoľko
rokov. Boli sme dobrá partia. Dva

Rok 1957 – otvorenie Krpelianskej priehrady – prvý rad zľava: Jozef Gábor, Tóno Lopušan, Matej Hreus, Vilo Kysela, František Pavlíček st.
druhý rad zľava. Ján Akantis, František Pavlíček, Jozef Michálek, Ján Bulejčík, Ferdinand Lopušan
tretí rad zľava: Ján Chudík, Leopold Vlkoláček, Jozef Zimen, Anton Zimen, Štefan Cvacho, Eduard Androvič, Vlado Akantis
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Varínske kapely
Country skupina „sympaťáci“
Bolo to dávno, čo sa v turistike objavila
prvá gitara.
V lete 1976 sa varínski turisti organizovaní pod TJ FATRAN Varín ako odbor
turistiky OT STRATENEC zúčastnili XXIII.
zrazu turistov v Slovenskom raji. Vŕtalo im
v hlave, prečo nemáme v turistike gitaristov. Keď videli a najmä počuli aké pekné
pesničky si turisti pri táborákoch spievajú,
nedalo im to. Tak sa turisti chopili gitár.
Začali s tým Gáborovci. Keď sa potom
objavil v turistike nádejný gitarista Jaro
Ďugel, začalo sa dávať dohromady niečo,
čo by sa vtedy dalo ešte ťažko označiť ako
skupina hudobníkov. Spočiatku boli traja
a hrávali kedy sa len dalo.
Stretli sa v klubovni a vŕzgali doomrzenia. Aj keď to nebolo nič svetové, boli
spokojní. Mnoho turistov si s nimi rado zaspievalo. Postupne sa pridal Jano Bulejčík,
Paľo Beniač sprevádzal na malý bubon,
Jožo Teplý skúšal mandolínu. Samozrejme,
o spevákov nebola núdza. Spievali chlapci
aj dievčatá. V speve vynikal Paľo Takáč.
Hudobnící veľmi túžili po banji, a tak si
urobili zbierku a banjo kúpili. Bolo len také
obyčajné šesťstrunové a lacné. Nech bolo
aké bolo, mali banjo. Hrať na ňom začal
Jaro Ďugel.
V takejto zostave dokonca vystupovali
na akadémiách či konferenciách. Hrali pre
svoje potešenie a pre radosť druhých. Pri
príležitosti MDŽ hrali mamám a babičkám.
Keď skončili, prítomné ženy mali v očiach
slzy. Spôsobila to pieseň v podaní Paľa
Takáča s jednoduchým názvom Mama.
V ďalšom období sa v zostave previedli
korektúry. Zostal Jaro Ďugel, Paľo Takáč
a Paľo a Juro Gáborovci. Pod názvom Fatranci sa chystali sa na vystúpenie na XXIV.
zraze turistov vo Varíne. Tvrdo trénovali.
Žiaľ, pre práceneschopnosť basistu všetky
plány padli. Hoci v trojici, na zraze vystúpili a pár piesňami pobavili publikum. Po
zraze sa skupina rozpadla. Paľo Takáč
odišiel na vojnu a Gáborovci z turistiky. V
nasledujúcom období začal Jaro dávať dokopy novú skupinu. Zohnal Mira Synáka,
Paľa Košša, Jana Bulejčíka a Joža Zicha.
Nevyzeralo to zle, ale napredovali veľmi
pomaly. Keďže o trampskú hudbu stále
javili záujem Gáborovci, začalo sa s nimi

( 1978 – 1981 )

uvažovať. Napriek ťažkostiam, sa koncom
leta 1978 podarilo založiť country kapelu
Sympaťáci. Hrala v zostave: šéf skupiny
Miroslav Synák- gitara a spev, Juraj Gáborkontrabas, Jaroslav Ďugel - gitara a banjo,
Pavol Košš - bubon s metličkami a Pavol
Gábor- dvanásťstrunová gitara a spev.
Hrali a spievali piesne od českých country skupín Plavci, Zelenáči, Fešáci a staré
trampské piesne vo vlastných úpravách.
Koncom roka 1978 hrali v kultúrnom
programe pri návšteve poľských turistov
PTTK Tarnow a na výročných členských
schôdzach a akadémiách. Väčšina ľudí sa
pozerala prekvapenými pohľadmi buď
preto, lebo takýto druh hudby ešte nikdy
nepočuli, alebo nemali ani potuchy o tom,
že vo Varíne existuje takéto hudobné
teleso. Keď sa niektorí pýtali ako dlho
hrajú, veľmi sa čudovali, keď počuli, že
riadne spolu trénujú len niekoľko týždňov.
Ľudia spravidla chválili výkon skupiny

Sympaťáci, ale hudobníkom vyčítali, že
hrajú väčšinou české piesne. V tom období
bolo veľmi málo slovenských trampských
piesní. Koncom roka vždy hrávali na
turistických mikulášskych večierkoch.
Koncom roka 1979 sa skupina vybavila
aparatúrou. Namiesto Gáborovcov prišiel
do skupiny Jozef Ďugel, ktorý hral na kontrabas aj basgitaru, Miroslav Hošták - hral
na gitaru a mandolínu a za bicie si sadol
Pavol Beniač.
Nacvičili aj pár slovenských ľudoviek
a hrávali na školskom karnevale a dokonca
aj na svadbe. Samozrejme, hrávali aj klasickú country hudbu bez ozvučenia. Čas
bežal, až prišla jeseň roku 1981 a po posledných turistických večierkoch nastúpili
traja zo sympaťákov na základnú vojenskú
službu. Kapela sa rozpadla.
Materiály boli čerpané z turistického
časopisu Pod modrou oblohou z rubriky
„Na hudobnom chodníčku.„

Zľava: Jaroslav Ďugel, Miroslav Hošták, Pavol Košš, Pavol
Beniač, Miroslav Synák a Jozef Ďugel

Zľava: Jaroslav Ďugel, Miroslav Hošták, Pavol Košš,
Pavol Beniač, Miroslav Synák a Jozef Ďugel

Zľava: Miroslav Synák, Jaroslav Ďugel, Pavol Košš ,Miroslav Hošták, a Jozef Ďugel
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Škola informuje
Školský rok 2011-2012 je v poradí už šesťdesiatym v novej budove školy. Áno. Varínska škola má
60... Pri tejto príležitosti prinášame krátku históriu
školstva vo Varíne.
Na duchovnú kultúru obyvateľstva nášho regiónu
od praveku malo vplyv mnoho kultúr. Bola to kultúra
grécko-byzantská, rímska, východné kultúry, potom
kresťanstvo, turecká invázia, kolonizácia nemecká, valašská a tiež vplyv kultúry pôvodného obyvateľstva,
ktoré tu bolo ešte pred príchodom Slovanov.
Príchodom kresťanstva sa kultúra začala meniť a
uberať novými smermi. Vo Varíne bola zriadená fara
už v roku 1200, kostol bol postavený v roku 1233 a v
prvej polovici 17. storočia bol prestavaný za pomoci
rodiny grófa Pongrácza a palatína Františka Weseleniho, manžela známej Žofie Bosniakovej, sídliacich
na Strečianskom hrade. Kresťanstvo tvorilo ideológiu
spoločnosti a vzdelanosť bola až na malé výnimky
majetkom cirkvi. V našich podmienkach je známe, že
do školy zasahoval aj patrón kostola, v našom prípade
rodina Pongráczova. Do varínskej školy chodili žiaci aj
z iných žúp. Ako uvádza Pavol Dobšinský, škola bola
veľmi dobrá, konsolidovaná a na patričnej úrovni.
Presný dátum o zriadení prvej školy na území
Varína sa nezachoval. Známe je, že 19.8.1568 prijal
miesto na varínskej škole Mojžiš Bánovsky. V roku
1576 na jeho miesto nastúpil Ján Táborský, ktorý bol
skladateľom evanjelických chrámových piesní. Je aj
autorom veršov, ktoré napísal počas veľkej morovej
epidémie, ktorá zachvátila aj našu obec. Zomrel a je
pochovaný vo Varíne. Na jeho miesto bol povolaný
farár a rektor Hieroslav Urbanič zo Zaškova na Orave. Do histórie sa zapísal tým, že školu reformoval.
Výpočet všetkých, ktorí v prvopočiatkoch školstva
na území Varína pôsobili, by bol veľmi dlhý. Za
zmienku snáď stojí fakt, že školstvo vo Varíne bolo
do roku 1673 prevažne evanjelické. V tomto roku bol
kostol odovzdaný katlolíckym kňazom, ktorí potom
na území Varína pôsobili. Tiež je nutné pripomenúť,
že v tomto období sa významnou mierou o rozvoj
školstva pričinili najmä jezuiti. V čase ich pôsobenia
vo Varíne sa hovorí o varínskej škole ako o škole
nižšieho gymnázia.
Vo vývoji školstva je významným medzníkom 18.
storočie, kedy v roku 1788 Jozef II. vydal inštrukcie
ľudových škôl, v ktorých sa zavádza povinná školská
dochádzka vo veku od 6 do 12 rokov. Z neskoršieho
obdobia si zaslúži pozornosť Eduard Židek, ktorý
na varínsku školu nastúpil v roku 1874 ako mladý
absolvent učiteľského ústavu. Ako mnohí iní aj on
musel skladať rôzne skúšky, medzi inými aj skúšku
z maďarského jazyka. Dôkazom tejto skúšky bol aj
jeho učiteľský sľub z roku 1907, v ktorom sľuboval, že
bude varínske deti učiť a vychovávať v maďarskom
duchu. Za svoje 41-ročné pôsobenie na Rímskokatolíckej ľudovej škole vo Varíne mu bol v roku 1934
udelený pápežský rád „Bene Mecenty“.
Prvým rodákom z Varína, ktorý v roku 1919
nastúpil ako definitívny učiteľ na varínsku školu,
bol Martin Kapasný. Prišiel zo Štátnej školy v Stráži
a na našej škole pôsobil do roku 1965, kedy odišiel
do dôchodku. Aj pričinením Martina Kapasného na
varínskej škole pôsobilo viacero rodákov z Varína. Do
povedomia našich občanov sa zapísali najmä Viktor
Chladnúch (1933 - 1970), Elena Martinčeková (1931 1942), Margita Šipošová (1934 - 1948) a iní.
Od roku 1919 sa obecné zastupiteľstvo často
zaoberalo výstavbou a prestavbou školy vo Varíne.

Na svojom zasadnutí 25. 11. 1919 konštatuje, že obec
má 1848 obyvateľov. V obci je štvortriedna rímskokatolícka škola a dvaja učitelia. Okrem toho je v obci
jedna štvortriedna ľudová škola, v ktorej vyučujú
židovskí učitelia a v jednej triede sa vyučujú len deti
židovského náboženstva.
V školách sa okrem slovenčiny vyučoval nemecký
a maďarský jazyk. Výuka žiakov v týchto školách bola
vykonávaná počas dlhého obdobia v nevyhovujúcich
priestoroch.
Rada obce na rokovaní dňa 23.7.1922 zriadila
gazdovskú školu. Vyučovanie sa realizovalo 3-krát
týždenne v popoludňajších hodinách v priestoroch
ľudovej školy. Bola určená pre deti roľníkov. Jej
zameraním bolo okrem otázok obrábania poľnohospodárskej pôdy aj pestovanie ovocných stromov a
základy včelárstva. Na svoju dobu bolo zriadenie
školy aj náplň vyučovania veľkým progresom. Na
škole vyučovali externe viacerí gazdovia z Varína.
Gazdovská škola zanikla v roku 1927.
Po zrušení gazdovskej školy obecné zastupiteľstvo
27.8.1927 zriadilo vo Varíne učňovskú školu, ktorú
navštevovalo 30 učňov. Prax vykonávali v dielňach
varínskych majstrov. Učňovská škola vo Varíne zanikla roku 1934, kedy vo Varíne vznikla expozitúra
Štátnej meštianskej školy v Žiline.. Na jej činnosť obec
na pôžičku zakúpila od Ľudovíta Švarczera rodinný
dom. Do prestavby investovali 17 907,05 Kčs. Ročné
splátky pôžičky boli 10 000,- Kčs Investície obecného
zastupiteľstva do školstva predstavovali na tú dobu
značnú sumu peňazí. Začiatky školy boli mimoriadne
ťažké. Nebolo financií na krytie ani najnutnejších potrieb na prevádzku školy, ktorú navštevovali aj žiaci
zo 14 okolitých dedín. Obec Varín sa starala o údržbu, veľké čistenie a bielenie školy a platila školníka.
Preto rodičia každého žiaka prispievali ročne sumou
100,- Kčs. Pre zaujímavosť uvádzam, že v I. triede
bolo 50 žiakov, v II. triede 53 žiakov a v III. triede 53
žiakov. Ťažkosti v činnosti tejto školy pretrvávali až
do 1.1.1937, kedy výnosom Ministerstva školstva a
osvety vzniká samostatná Štátna meštianska škola vo
Varíne. Týmto sa naplnila dávna túžba Varínčanov
ako i obyvateľov z okolia. Pre školský rok 1937/38
bolo do 1.ročníka zapísaných 91 žiakov, v 2. ročníku
pokračovalo 88 žiakov, v treťom ročníku bolo 64
žiakov a do kurzu sa zapísalo 33 žiakov. Na škole sa
vystriedalo veľa učiteľov. Ich časté zmeny vyplývali
nielen z politických pomerov, ale aj z nevhodných
priestorov učební.
Takýto nelichotivý stav pretrvával až do vybudovania novej budovy školy, v ktorej sa začala prevádzka 1.9.1951. Mala 11 učební, 1 špeciálnu učebňu
určenú na výtvarnú výchovu a kreslenie, telocvičňu
a 6 kabinetov . Spolu s budovou školy bol postavený
aj samostatný rodinný dom, ktorý bol obývaný riaditeľom školy.
V súvislosti s vývojom a zmenami v školstve menil
sa aj názov našej školy. Pri jej hlavnom vchode sa
vystriedali označenia : STREDNÁ ŠKOLA, OSEMROČNÁ STREDNÁ ŠKOLA, JEDENÁSŤROČNÁ
STREDNÁ ŠKOLA, STREDNÁ VŠEOBECNO - VZDELÁVACIA ŠKOLA, ZÁKLADNÁ DEVAŤROČNÁ
ŠKOLA a v súčasnosti nesie názov ZÁKLADNÁ
ŠKOLA.
Tak ako názov aj život školy sa menil. Napríklad
1. 9. 1960 bolo do školy zapísaných až 731 žiakov.
Vzhľadom k takému počtu žiakov priestory školy
nevyhovovali a vyučovanie sa zabezpečovala aj v

náhradných priestoroch v obci. Preto vedenie obce
rozhodlo v tomto roku započať prístavbu školy. V nej
boli zriadené dve polytechnické dielne, štyri učebne
a ambulancie školského i zubného lekára. Súbežne s
budovaním prístavby školy vo Varíne prebiehala aj
výstavba školy v susednej obci Nezbudská Lúčka.
Po zlúčení oboch obcí sa dokončila výstavba školy
aj v časti obce Nezbudská Lúčka, so 6 učebňami pre
základnú a 1 triedu pre materskú školu. V oboch
školách boli vybudované školské jedálne. V roku
1996 bola škola vo Varíne plynofikovaná. Plynofikácia budovy školy v Nezbudskej Lúčke sa realizuje v
tomto období.V takomto rozsahu slúžia budovy školy
žiakom dodnes.
Naša škola hlavne v minulosti bola centrom
vzdelávania v ďaleko širšom regióne, ako je tomu
dnes. V súčasnosti je spádovou školou pre žiakov z
Varína, Krasňan a Nezbudskej Lúčky. V susednej obci
Krasňany je škola pripravujúca žiakov len na prvom
stupni. Veľká časť týchto žiakov do piateho ročníka
nastupuje na našu školu.
Prvým riaditeľom školy, ktorá začala pôsobiť v novej budove, bol Štefan Báthory. Učiteľský zbor bol 14
členný a školu v tom čase navštevovalo 188 chlapcov
a 190 dievčat rozdelených do 10 tried.
Ďalšími riaditeľmi boli Ondrej Štefko, Ladislav
Bošanský, Jozef Vároši, Marián Trizuliak, Alžbeta
Paučinová, Jozef Košút. V súčasnosti je riaditeľkou
Anna Bielková.

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 11. 3. 2012 – 16. 3. 2012 sa žiaci 7. A a 7.
B triedy ZŠ s MŠ Ondreja Štefku zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Snowland
Valčianska dolina. Kurzu sa zúčastnilo 36 žiakov,
5 pedagógov a 1 zdravotník. Cieľom lyžiarskeho
výcviku bolo naučiť žiakov základnú techniku
zjazdového lyžovania. Žiaci boli rozdelení do 5
skupín podľa zručností. Začiatočníci základnú
techniku zjazdového lyžovania zvládli a pondelňajšie pády postupne vystriedal úspech. Podmienky
na lyžovanie boli vzhľadom na termín výcviku
dobré, aj vďaka každodennému upravovaniu
svahu snežným pásovým vozidlom. Žiaci denne
lyžovali ráno od 9:00 do 12:00 a popoludní od 14:00
do 16:00. Večer mali osobné voľno, ktoré vypĺňali
spoločenskými hrami, pozeraním TV, či DVD. Bol
im premietnutý videofilm o carvingovom lyžovaní,
absolvovali tiež prednášku Zimné nebezpečenstvá
na horách, Technika pohybu na lyžiach. Vo štvrtok
večer prezentovali svoj zmysel pre rytmus na rozlúčkovej diskotéke.
Zodpovedný prístup všetkých účastníkov
prispel k tomu, že výcvik bol uskutočnený na odbornej a spoločenskej úrovni , prebiehal v pokojnej
atmosfére a neboli zaznamenané žiadne závažné
úrazy.

Varínčan
... dokončenie zo str. 4
lom
a) Výstavba 22 kV kábla zemou pre napojenie navrhovaných kioskových trafostaníc T9, T11, T12 a jeho
prepojením na plánované trafostanice T2a a T10
(zámer ÚPN – SÚ Varín)
b) Výstavba nových kioskových trafostaníc T9 – 630
kVA, T11 – 630 kVA, T12 – 2x630 kVA (jeden transformátor sa uvažuje pre Obchodné Centrum)
c) Výstavba jednoduchej mrežovej káblovej NN siete
a káblovej siete pre verejné osvetlenie
d) Výstavba nových trás STL plynovodnej sietí v ul.
Hrnčiarska a Martinčekova a cestných križovatkách
pri Námestí Sv. Floriána
(4) Telekomunikačné stavby
a) Rozšírenie digitálnej ústredne RSU o cca 415 Pp,
rozšírenie portfólia služieb
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b) Výstavba káblovej m.t.s. v ul. Martinčekova a Hrnčiarska
c) Náhrada vzdušnej siete za káblovú sieť zemou.
d) Uloženie kábla pre rozvod miestneho rozhlasu v ul.
Martinčekova, Hrnčiarska
(5) Ostatné
a) Vybudovanie verejných priestranstiev s verejnou
zeleňou s parkovou úpravou.
b) Prestavba a prístavba obecného úradu.
§10
Záverečné ustanovenia
(1) V súlade s ustanovením §28, ods.3 Stavebného
zákona v platnom znení je dokumentácia návrhu
Územného plánu zóny Varín Centrum – Námestie
sv. Floriána uložená na Obecnom úrade vo Varíne,

na stavebnom úrade obce a na Krajskom stavebnom
úrade v Žiline.
§11
Platnosť a účinnosť
(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený vyvesením na
úradnej tabuli v obci Varín dňa 30.12.2011
(2) Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva obce Varín dňa 26.1.2012.
(3) Všeobecne záväzné nariadenie platí do doby schválenia prípadnej aktualizácie ÚPN –Z, resp. do doby
schválenia nového územného plánu predmetnej
zóny.
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.3.2012.

Miroslav Williger starosta obce

Odchody autobusov z Varína
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História parlamentných volieb na Slovensku
Ešte stále v nás rezonujú výsledky nedávnych parlamentných volieb. Dnes prinášame krátky prehľad parlamentných volieb na Slovensku od roku 1990.
Voľby do Slovenskej národnej rady v roku 1990 sa konali súčasne s voľbami do
Federálneho zhromaždenia v dňoch 8. júna - 9. júna 1990.
Do voličských zoznamov bolo zapísaných 3 622 000 voličov, hlasy odovzdalo vyše
3 455 000, t. j. 95,39% voličov, z toho bolo platných 3 377 000, t. j. 97,85% hlasov.
Zo 16 kandidujúcich subjektov splnilo podmienky zaručujúce vstup do Slovenskej národnej rady sedem politických subjektov. Volebné kvórum pre vstup do
parlamentu bolo 3 %.
Počet
Počet
Politická strana
%
hlasov
mandátov
Verejnosť proti násiliu (VPN)
991 285 29,35 %
48
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)
648 782 19,21 %
31
Slovenská národná strana (SNS)
470 984 13,94 %
22
Komunistická strana Slovenska (KSS)
450 855 13,35 %
22
Spolužitie - Maďarské kresťanskodemokratické hnutie 292 636 8,66 %
14
(ESWMK)
Demokratická strana (DS)
148 567 4,40 %
7
Strana zelených (SZ)
117 871 3,49 %
6
Voľby do Slovenskej národnej rady v roku 1992 sa uskutočnili 5. a 6. júna 1992
Počet
Počet
Politická strana
%
hlasov
mandátov
Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS)
1 148625 37,26 %
74
Strana demokratickej ľavice (SDĽ)
453 203 14,70 %
29
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)
273 945 8,89 %
18
Slovenská národná strana (SNS)
244 527 7,93 %
15
Maďarské kresťanskodemokratické hnutie, Együttélés- 228 885 7,42%
14
Spolužitie-Wspólnota-Soužití (MKM-EGY)
V roku 1994 sa predčasné parlamentné voľby uskutočnili
októbra
Počet
Politická strana
hlasov
Koalícia Hnutie za demokratické Slovensko a Roľnícka 1005 488
strana Slovenska (HZDS-RSS)
Spoločná voľba (SV)
koaličné strany: Strana demokratickej ľavice, Sociálno- 299 496
demokratická strana Slovenska, Strana zelených na Slovensku, Hnutie poľnohospodárov Slovenskej republiky
Magyar Koalíció - Maďarská koalícia (MK)
koaličné strany: Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom – Maďarské kresťanskodemokratické hnutie,
292 936
Együttélés Spolužitie, Magyar Polgári Párt - Maďarská
občianska strana
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)
289 987
Demokratická únia Slovenska (DÚ)
246 444
Združenie robotníkov Slovenska (ZRS)
211 321
Slovenská národná strana (SNS)
155 359

30. septembra a 1.
%

Počet
mandátov

34,96 %

61

10,41 %

18

10,18 %

17

10,08 %
8,57 %
7,34 %
5,40 %

17
15
13
9

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 1998 sa uskutočnili 25. a
26. septembra 1998 na Slovensku. Voľby sa konali súčasne s referendom o neprivatizácii strategických podnikov.
Volieb sa zúčastnilo 3 389 346 občanov - 84,24 %. Do NR SR sa dostalo šesť politických strán, ktoré prekročili zákonom požadovanú 5%-nú hranicu odovzdaných
voličských hlasov: HZDS, SDK (utvorené zlúčením piatich strán - KDH, DÚ,
SDSS, DS a SZS), SDĽ, SMK-MKP, SNS a SOP. Po vyše mesačných rokovaniach
sa utvorila nová vládna koalícia SDK, SDĽ, SMK a SOP, ktorá získala ústavnú
väčšinu, keď obsadila v Národnej rade SR 93 poslaneckých kresiel. Jej predsedom
bol Mikuláš Dzurinda.
Počet
Počet
Politická strana
%
hlasov
mandátov
Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS)
907 103 27,00 %
43
Slovenská demokratická koalícia (SDK)
884 497 26,33 %
42
Strana demokratickej ľavice (SDĽ)
492 507 14,66 %
23
Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja
306
623
9,12
%
15
(SMK)
Slovenská národná strana (SNS)
304 839 9,07 %
14
Strana občianskeho porozumenia (SOP)
269 343 8,01 %
13

Parlamentné voľby na Slovensku v roku 2002 sa uskutočnili v dňoch 20. až 21.
septembra 2002. Výsledok volieb viedol k vzniku v poradí druhej vlády pod
vedením Mikuláša Dzurindu.
Vo volebnej súťaži sa zúčastnilo spolu 25 politických strán a hnutí, z ktorých len
sedem prekročilo zákonom ustanovenú päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup
do Národnej rady Slovenskej republiky (tzv. uzavieraciu klauzulu). Vo voľbách
sa zúčastnilo 2 913 267 voličov, čo predstavovalo 70,06 %-nú účasť.
Počet
Počet
Politická strana
%
hlasov
mandátov
Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS)
560 691 19,50 %
36
Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ)
433 953 15,09 %
28
Smer (SMER)
387 100 13,46 %
25
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
321
069
11,16
%
20
(SMK-MKP)
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)
237 202 8,25 %
15
Aliancia nového občana (ANO)
230 309 8,01 %
15
Komunistická strana Slovenska (KSS)
181 872 6,32 %
11
Parlamentné voľby na Slovensku v roku 2006 boli predčasné parlamentné voľby.
Konali sa v sobotu 17. júna 2006.
Termín predčasných volieb navrhla vláda Slovenskej republiky po tom, ako
Kresťanskodemokratické hnutie ohlásilo svoj odchod z vládnej koalície. Nový
termín nahradil pôvodne uvažovaný riadny termín volieb, ktorý bol určený na
16. septembra 2006.
Parlamentné voľby v roku 2006 boli charakteristické tromi významnými zmenami
oproti predchádzajúcim parlamentným voľbám:
1. aktívne volebné právo, t. j. možnosť voliť, sa priznalo aj slovenským občanom
zdržiavajúcim sa v zahraničí, ktorí môžu zaslať hlasovacie lístky poštou,
2. politické subjekty, ktoré sa chceli zúčastniť volieb, museli zaplatiť kauciu 500
tisíc korún, ktorá im bude vrátená, v prípade že získali viac ako 2 % odovzdaných hlasov,
3. parlamentné voľby trvali iba jeden deň.
Počet
Počet
Politická strana
%
hlasov
mandátov
1. SMER - sociálna demokracia
671 185 29,14 %
50
Slovenská
demokratická
a
kresťanská
únia
De2. mokratická strana
422 815 18,35 %
31
3. Slovenská národná strana
270 230 11,73 %
20
4. Strana maďarskej koalície
269 111 11,68 %
20
5. Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko 202 540 8,79 %
15
6. Kresťanskodemokratické hnutie
191 443 8,31 %
14
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2010 sa konali v sobotu
12. júna
Parlamentné voľby poznačila historicky najnižšia účasť na tomto type volieb v
ponovembrovej histórii Slovenska. Zúčastnilo sa ich len 54,67 % oprávnených
voličov.
Počet
Počet
Politická strana
%
hlasov
mandátov
1. SMER - sociálna demokracia
671 185 29,14 %
50
demokratická a kresťanská únia - De2. Slovenská
422
815
18,35
%
31
mokratická strana
3. Slovenská národná strana
270 230 11,73 %
20
4. Strana maďarskej koalície
269 111 11,68 %
20
5. Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko 202 540 8,79 %
15
6. Kresťanskodemokratické hnutie
191 443 8,31 %
14
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012
Predčasné voľby do Národnej rady SR sa konali 10. marca. Z počtu oprávnených
voličov 4 392 451 sa nakoniec hlasovania zúčastnilo 2 596 443, čo tvorilo volebnú
účasť 59,11%.
Strana
Smer-SD
KDH
OĽaNO Most-Híd SDKÚ-DS
SaS
Percentá hlasov 44.41%
8.82%
8.55%
6.89%
6.09%
5.88%
Počet kresiel
83 kresiel 16 kresiel 16 kresiel 13 kresiel 11 kresiel 11 kresiel
Počet voličov
1 134 280 225 361
218 537
176 088
155 744
150 266
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Varínsky futbal
Po skončení jesennej časti začala
všetkým naším tímom zimná prestávka. Koncom roka – v novembri
a decembri – ešte prebiehal sporadicky tréningový proces najmä
starších vekových kategórii. Od
januára už začali s pravidelnými
tréningami všetky naše tímy.
Prípravka, mladší žiaci a starší žiaci
trénovali pravidelne v telocvični
základnej školy vo Varíne. Počasie
komplikovalo v ich prípade možnosti na trénovanie, preto väčšinu
času absolvovali prípravu práve
len v telocvični.
Zimnú prípravu mali naši najmladší hráči spestrenú účasťou na
viacerých halových turnajoch.
Prípravka sa zúčastňovala turnajov v rámci Element ligy prípraviek. Mladší žiaci odohrali turnaje
v Belej, Kysuckom Novom Meste
a Tepličke.
Okrem toho odohrali žiaci aj tieto
prípravné zápasy:
- Vrútky – Varín 2:1  (mladší žiaci)
- Vrútky – Varín 2:6  (starší žiaci)
- Juventus Závodie – Varín 6:4

(mladší žiaci)
- Varín – Ajax Slimáčik Žilina 11:0

(starší žiaci)
Ešte pár zaujímavosti – štatistík
– z jesennej časti súťaže 2. ligy
sever, starších žiakov:
celkové umiestnenie po jeseni: 2.
miesto

najlepší útok súťaže:
51 gólov (3,92 gólu/zápas)
najlepší strelec súťaže:
Nikolas Mydliar (16 gólov)
3. najlepšia obrana súťaže:
16 gólov (1,23 gólu/zápas)
najvyššie víťazstvo:
Varín – Or. Veselé 10:1
2. najlepší brankár súťaže:
Ján Ružička
Celkovo bol náš tím starších žiakov
oceneným ako najväčšie prekvapenie jesennej časti.

Varín – Nezb. Lúčka 5:5
(2x Kadrliak, Danihel, Hruška)
Varín – Terchová 2:6
(Lopušan, Hruška)
Varín – Krásno n. Kysucou 1:1
(Cvacho M.)
Varín – Zádubnie 3:1
(2x Hruška, Lopušan)

Dorastenci začali svoju prípravu
12. januára. Ich tréningy prebiehali pravidelne 3x týždenne, kde
využívali okolité trasy v teréne,
telocvičňu na základnej škole a malej umelej trávy v Nededzi. Počas
zimnej prípravy odohrali aj tieto
zápasy:
- Varín – Teplička 4:1
(2x Ružička, Dávidík, J. Závoďančík)
- Varín – Teplička 5:2
(2x Dávidík, 2x Tichý, Verčík F.)
- Nededza – Varín 3:0

Počas jarnej časti je program našich
tímov nasledovný:
prípravka bude hrávať turnaje
v rámci Element ligy prípraviek
organizovaných ObFZ Žilina
mladší žiaci odohrajú zápasy
v rámci 2. ligy sever, ako dvojičkový tím k starším žiakom
starší žiaci po 2. mieste po jesennej
časti sa budú snažiť udržať sa na
čele súťaže a pokúsiť sa dostať na
prvé miesto v tabuľke
dorast je po jesennej časti na 3.
mieste a jeho šanca na postup do 5.
ligy je stále reálna a majú tak veľkú
príležitosť vrátiť sa po dlhšom čase
opäť o súťaž vyššie
A mužstvo je po jesennej časti na
4. mieste, pričom snahou počas jari
bude udržanie sa na popredných
miestach tabuľky a pokusom o zníženie straty na vedúce tímy

A mužstvo začalo svoje tréningy
v rámci zimnej prípravy už 7. januára, pričom využívali vonkajšie
terény, malú umelú trávu v Nededzi a telocvične v okolí. Zároveň
odohrali tieto prípravné zápasy:
Varín – Zádudnie 4:3
(2x Komačka, Kadrliak, Repáň)
Varín – Rajec 1:2 (Košturiak)
Varín – Belá 0:2

Pred jarnou časťou sa mužstvo
posilnilo o Lukáša Cvacha, nášho
rodáka, ktorý prichádza na prestup
z Humenného.

Dôležitou úlohou pre naše tímy
bude postupné zapracovanie hráčov končiacich v mládežníckych
kategóriách, v tých vyšších – vekovo starších.
Zároveň chceme v klube začať
vytvárať dôstojné podmienky na
tréningy a zápasy všetkých našich
tímov. V tejto oblasti bude veľmi
dôležitá aj súčinnosť s jednotlivými sponzormi zo súkromného
sektora, ktorí budú môcť pomôcť
či už finančne alebo materiálne na
fungovanie najväčšej organizácie
v rámci našej obce, ktorá vytvára
podmienky na športovanie približne 90 hráčom, z čoho najväčšiu časť
tvoria mládež.

BLAHOŽELANIE:

20. februára 2012 oslávil svoje
okrúhle 50. narodeniny dlhoročný
hráč, funkcionár, tréner a v súčasnosti stále aktívny hráč starých
pánov nášho klubu Igor Zimen.

Touto cestou mu praje celý futbalový klub najmä veľa zdravia a chuti
do futbalu. Gratulujeme.
Martin Lopušan
FK Fatran Varín

Rozpis zápasov - jar 2012
I. trieda - DOSPELÍ
14. kolo utorok 01.05.2012
15. kolo nedeľa 01.04.2012
16. kolo nedeľa 08.04.2012
17. kolo nedeľa 15.04.2012
18. kolo nedeľa 22.04.2012
19. kolo nedeľa 29.04.2012
20. kolo nedeľa 06.05.2012
21. kolo nedeľa 13.05.2012
22. kolo nedeľa 20.05.2012
23. kolo nedeľa 27.05.2012
24. kolo nedeľa 03.06.2012
25. kolo nedeľa 10.06.2012
26. kolo nedeľa 17.06.2012

16:30
15:30
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Rajecké Teplice - VARÍN
VARÍN - Rašov
Horný Hričov - VARÍN
VARÍN - Štiavnik
Zástranie - VARÍN
VARÍN - Stráža
Považský Chlmec - VARÍN
VARÍN - Višňové
Divinka - VARÍN
Dolný Hričov - VARÍN
VARÍN - Fačkov
Nezbudská Lúčka - VARÍN
VARÍN - Bánová B

I. trieda - DORAST
14. kolo utorok 01.05.2012
15. kolo sobota 31.03.2012
16. kolo nedeľa 08.04.2012
17. kolo nedeľa 15.04.2012
18. kolo nedeľa 22.04.2012
19. kolo sobota 28.04.2012

14:00
14:00
13:00
13:00
13:30
14:00

Krasňany - VARÍN
VARÍN - Bitarová
Lietavská Svinná - VARÍN
VARÍN - Veľké Rovné
Divina - VARÍN
VARÍN - Súľov

20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

nedeľa
sobota
nedeľa
nedeľa
sobota
nedeľa
sobota

06.05.2012
12.05.2012
20.05.2012
27.05.2012
02.06.2012
10.06.2012
16.06.2012

14:00
14:00
14:30
14:30
14:00
14:30
14:00

Kolárovice (Petr.) - VARÍN
VARÍN - Višňové
Dolná Tižina - VARÍN
Bytčica - VARÍN
VARÍN - Štiavnik
Kamenná Poruba - VARÍN
VARÍN - Ďurčiná

II. liga skupina SEVER - STARŠÍ a MLADŠÍ ŽIACI
14. kolo utorok 01.05.2012 10:00, 12:00 Skalité - VARÍN
15. kolo utorok 08.05.2012 10:00, 12:00 VARÍN - Belá
16. kolo nedeľa 08.04.2012 11:30, 13:30 Oravské Veselé - VARÍN
17. kolo nedeľa 15.04.2012 10:00, 12:00 VARÍN - Bytča
18. kolo nedeľa 22.04.2012 12:00, 14:00 Habovka - VARÍN
19. kolo sobota 28.04.2012 10:00, 12:00 Tvrdošín - VARÍN
20. kolo sobota 05.05.2012 10:00, 12:00 VARÍN - Trstená
21. kolo sobota 12.05.2012 10:00, 12:00 VARÍN - Slimáčik Mojš
22. kolo sobota 19.05.2012 10:00, 12:00 VARÍN - Rajec
23. kolo nedeľa 27.05.2012 13:00, 15:00 Dlhá nad Oravou - VARÍN
24. kolo sobota 02.06.2012 10:00, 12:00 VARÍN - Vrútky
25. kolo sobota 09.06.2012 10:00, 12:00 Krásno n. Kysuc. - VARÍN
26. kolo sobota 16.06.2012 10:00, 12:00 VARÍN - Oravská Jasenica

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Utorky
3., 10., 17., 24.4.

13.30 hod. knižnica

Popoludnie s rozprávkou

Piatok 20. apríl
Noc v knižnici

program pre mladých čitateľov knižnice

Novinky v knižnici
Nové knihy:
Mary Hollingsworthová Umenie v dejinách sveta – najstaršie
civilizácie – Čínska ríša- Grécko a Rím
– 15.storočie
Kniha svätých
ilustrovaná encyklopédia kresťanských
svätcov
Kniha kráľov
panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov
Naša príroda
živočíchy a rastliny Strednej Európy
Martin Vančo
Ilustrované dejiny – Od doby kamennej
po Veľkú Moravu
Dejiny umenia Slovenska
Slovník súčasného slovenského jazyka H – L
Poľsko - slovenský Slovensko – poľský slovník
Španielsko – slovenský Slovensko – španielsky slovník

Nedeľa 22. apríl

Námestie sv. Floriána 11.00 hod.

Deň Zeme

kultúrno – enviromentálny program

Pripravujeme:

Sobota 12. máj
Krakov

púť do Svätyne Božieho milosrdenstva
prihlášky: MKS

cena: 13 €

Nedeľa 13. máj

16.00 hod.

Deň matiek

kultúrny program pre všetky mamy

Streda 16. máj
Jablonka

prihlášky: MKS

Autobusový zájazd

cena: 6,50 €

Nedeľa 20. máj

Kostol Najsvätejšej Trojice

Slávnostný koncert
účinkujú varínski umelci

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 2008!
Michal Záhorec, Varín 270
Katka Čičmancová, Varín 992
Katarína Chabadová, Varín 606
Eva čepelová, Varín 875
Jozef Bela, Varín 875
Majka Bordáčová, Varín 212
Ľudovít Kolenčík, Varín 431
Marek Vrábel, Varín 952
Mariana Košturiaková, Varín 703
Marek Ondruš, Varín 440
Jana Pojezdalová, Varín 243
Mária Šepešová, Varín 872
Tomáš Franček, Varín 721
Dana Štefánková, Varín 572
Mirko Jánošík, Varín 670
Zuzana Jánošíková, Varín 670
Lukáš Dobrudský, Varín 256

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

Klára Buchtová, Varín 806
Monika Rechtoríková, Varín 141
Tomáš Hadida, Varín 399
Sandra Krisková, Varín 300
Mihchal GFranek, Varín
Michaela Dikošová, Varín
Peter Mravec, Varín
Simona Hrušková, Varín
Eva POjezdalová, Varín 742
Jana Chrapčíková, Varín 391
Mariana Hubočanová, Varín 992
Ján Janíček, Varín 855
Daniela Boková, Varín 889
Katarína Peknušová, Varín 177
Mirka Kadrliaková, Varín 226
Andrej Tomaň, Varín 302

3 knihy
1 kniha
3 knihy
5 kníh
1 kniha
1 kniha
1 kniha
1 kniha
4 knihy
2 knihy
8 kníh
1 kniha
1 kniha
2 knihy
3 knihy
3 knihy
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Tajnička z čísla 2 20121 znela:
...“že ešte jedna päťka a niekto dostane po zadku.“
Vyhráva pani Magdaléna Pavlíčková, Varín 617.
Abell, Ur, Spinoza, Alamos, Opustenosť
Atum, Amana,
Asam

Nástroj na
písanie

Kráčali

Kto býva vedľa
Bočka

Otvory v sieti

Klesal na zem

Tam

Pastiersky pes

Jestvuje

Zrážal kosou

Nemecký
súhlas
Zn, ruských
lietadiel

Vyhŕňal
Striedal
Spôsob, po
anglicky

5. časť
tajničky

Robil čary

Pôvodca

Zranil
Mužské meno
Kazil
Zbor sudcov
Starorímska
minca
Arab. muž.
meno

Vysádzal

Starobabylonské mesto

Spoločenský
tanec

Osobné
zámeno
Bohyňa vôd u
Kalinov

6. časť
tajničky

Nemecký
maliar

Citoslovce
varovania
Bez pomoci
iných (prísl.)

Behúnik (zool.)

Vliekol (expr.)

Budova perz.
paláca
Mesto v Mexiku

Sorta hrozna
Holandský
filozof

Pulovér, s
vysokým
vyhrnutým
golierom

Stával sa
slabším

Spevohra
Útok

Značka kilotony

Meno Olympie

Morská zátoka

Podmienková
spojka

Plášť z ťavej
kože
1. časť
tajničky

Žrde na vozoch

Dával rady
Kórejská
dynastia
3. časť
tajničky

Filipínska
sopka

♣

2. časť
tajničky

Česák

Dánsky
dramatik

♣

Viedol

Značka pascala

Americký
papagáj

Hádajú sa manželia.
Ona vraví: „Táraš ako idiot.“
(záver je v tajničke krížovky)
Európska
banka

Blanokrídly Rímska šestka Antická nádoba
na olej
hmyz

4. časť
tajničky

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

Popevok

Šklbe, trhá

Ruský prístroj
na varenie čaju

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

Autor:
Jozef Blaho

Manilské
konope

Iný názov boha
Atona
Sumerský boh
nebies

Časť apadany

Štvorček (typ.)

Žltokvetá bylina

Vychovávateľka

Spôsob úpr.
kvetov
Stredová
priamka

Lesklý náter
Arabský člen
Česká plošná
miera

Balkánska
objemová
jednotka

Ronenie (bás.)

Madagaskarský
vtáčik

Pokladnica
(hovor.)

Krídlo (odb.)

Liehovina
z ryže
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