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MESAČNÝ SPRAVODAJ O ŽIVOTE VARÍNA u
ROČNÍK XIX. u
ČÍSLO 197 u
TERRA VARNA 1254

Za tie rôčky škôlka milá
všeličo nás naučila.

ĎAKUJEME…
n

Veľká škola v septembri
zvoniť bude raz, dva, tri.
Prváčikovia chceme byť,
Čítať písať sa naučiť.

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
n
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE VARÍN
n
STRETNUTIE VARÍNSKYCH FARSKÝCH SPOLOČENSTIEV
n
MLADÝ ZÁCHRANÁR
n
SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
n

Budúci
varínski
prváci...
0,33 € 10,- Sk

Foto: Miroslav Kuliha
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Varínčan

Ďakujeme!
V polovici devätnásteho storočia francúzsky romantický spisovateľ Alphonse de Lamartine (1790-1869) napísal:
„V každej farnosti žije človek, ktorý nemá rodinu a predsa patrí do
rodiny celého sveta. Vystupuje ako svedok a poradca pri všetkých
slávnostných udalostiach. Žehná kolísku i truhlu, manželské lôžko
i katafalk. Deti k nemu bežia s láskou a úctivo ho pozdravujú,
neznámi ho nazývajú otcom. Pri jeho nohách ľudia skladajú svoje
najväčšie tajomstvá, pred ním vylievajú svoje najhorkejšie slzy.

Desať rokov žil s nami – duchovne nás viedol, usmerňoval,
približoval nám nebeské kráľovstvo.... Jeho aktivity však neboli
ohraničené iba múrmi kostola .. Zúčastňoval sa kultúrno –
spoločenského života našej obce, podujatí, stretnutí... Bol našou
súčasťou a istotou.

Ďakujeme vám, pán farár, za všetko! Za to, že ste tu boli, žili s nami
náš každodenný život, naše radosti, starosti, trápenia... Ďakujeme
za nadšenie, záujem a aj chápavý úsmev!
Vo všetkých telesných i duševných trápeniach ich vie potešiť. Je
diskrétnym znalcom bohatstva a biedy. Jedno i druhé každý deň
klope na jeho dvere: bohatí, aby tam nepozorovane odovzdali svoju
almužnu, chudobní, aby si stade bez hanby odniesli dar. Nemá
nijaké mimoriadne spoločenské postavenie, a predsa patrí všetkým
triedam. Je človekom, ktorý vie všetko, čo sa okolo neho robí, ktorý
má právo všetko povedať, ktorého slovo padá do srdca s váhou
Božej autority a preniká s nepremožiteľnou silou viery. Kto je ten
človek? To je kňaz. Nikto nie je schopný preukázať ľudstvu väčšie
dobro ako skutočný kňaz.“

Po roku pôsobenia opúšťa našu farnosť aj pán kaplán Mgr. Martin
Hruška, ktorého sme si všetci obľúbili a ďakujeme mu za duchovné
vedenie, kreatívnu pastoráciu detí, priateľské rozhovory,
vysluhovanie sviatostí...

Takýmto človekom je aj pán farár Mgr. Dalibor Mišura, ktorý po
desiatich rokoch opúšťa Varín a na poverenie otca biskupa
odchádza na nové pôsobisko.

Hoci sme sa 29. júna, na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla,
s našimi duchovnými otcami rozlúčili, zostávajú stále v našich
srdciach a hlavne v modlitbách!
ĎAKUJEME!!! ĎAKUJEME!!!
Od 1. júla pôsobia v našej farnosti noví kňazi: pán dekan Ing.
Mgr. František Pekara a pán kaplán Mgr. Dušan Pecko. Srdečne
ich medzi nami vítame a prajeme, aby sa vo Varíne cítili byť doma.
foto: Štefan Cvacho
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Bože dobrotivý
Bože dobrotivý
Otče náš,
zmiluj sa nad nami
a neopúšťaj nás.
Sme Tvoje deti
hoci mnohokrát raním Ťa,
ale sa túlime k Tebe,
veď si nekonečná láska a dobrota.
Otče milostivý,
odpusť naše pády a poklesky,
si naša jediná nádej,
plný milosrdenstva a lásky.
Odpusť aj tým, čo Ťa nenávidia.
Ty vieš najlepšie, že im Zlý rozum zatemnil.
Veď aj za nich Pán Ježiš na kríži Svoju krv vylial,
Aby ich od pekla brány ochránil.
Otče Všemohúci, ďakujeme za všetky milosti,
ktoré od Teba dostávame
a že sa od nás neodvraciaš,
za to Ti vrúcne ďakujeme.
Viktória Novosadová

Alexandra Sedúchová 22. 5. 2012
Aneta Bugáňová 22. 5. 2012
Matej Sečkár 6. 6. 2012
Matiáš Dudáš 12. 6. 2012
Buďte šťastné deti!
Najkrajšie kvety zeme!

V júli narodeniny oslavujú:
pani Helena Koššová
pani Mária Freudenfeldová
pán Ján Srogončík
pani Anna Gáborová
pani Apolónia Kováčová
pani Zita Bieliková
pán Dominik Salát
pani Elena Talafová
pán Rudolf Ševčík
pani Matilda Uhliariková
pani Pavlína Androvičová
pán Vincent Janík
pani Štefánia Vojteková
pani Marta Akantisová
pán Václav Kopecký
pani Margita Hoštáková

91.
91.
87.
86.
86.
86.
83.
82.
79.
79.
79.
79.
79.
79.
78.
78.

pani Anna Sporinová
pani Helena Ďurčová
pani Elena Salátová
pán Eduard Mravec
pán Ján Tretina
pán Viktor Demko
pani Margita Krátka
pán Alexander Panáček

78.
77.
77.
76.
72.
71.
71.
71.

Okrúhle narodeniny oslavujú:
85-te pán František Haluška
80-te pani Mária Bohačiaková
75-te pán Anton Pinčiar
70-te pani Irena Komačková
pán Ján Beniač

V auguste narodeniny oslavujú:
pani Božena Muchová
pani Emília Trojanová
pani Štefánia Nemsilová
pani Mária Kucerová
pani Alžbeta Gáborová
pán Milan Verčík
pani Vincencia Ďuranová
pani Emília Hudecová
pani Helena Smolková
pán Ján Gábor
pani Anna Repáňová
pani Mária Zimenová

86.
84.
83.
83.
82.
79.
76.
74.
74.
74.
74.
73.

pán Štefan Fogada
pán Pavol Paleček
pani Margita Zimenová

72.
72.
72.

Okrúhle narodeniny oslavujú:
90-te pani Marta Micháleková
80-te pani Mária Martinčeková
pani Karolína Dudášová
pani Emília Šugárová
pani Mária Solárová
75-te pani Anna Hrivová
70-te pán František Janošek

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

Spomienka
V pondelok 2. júla 2012 uplynulo päť rokov, čo nás opustil
drahý manžel a ocko MUDr. Cyril Cvacho.

Manželstvo uzatvorili:
Ing.Attila Drevenák a Miriam Stračiaková 2.6.2012
Jozef Bugáň a Anna Ondrišíková 2.6.2012
Mgr.Juraj Ľupták, PhD. a Mgr.Lucia Michálková 16.6.2012
„Nech radosť Vášho svadobného dňa
nikdy nepatrí minulosti!“

Odišli do večnosti
pán Jozef Repáň ٭17. 3. 1959 † 6. 6. 2012
pán Jozef Vojtek ٭28. 6. 1942 †21. 6. 2012
pán Peter Boka ٭1. 8. 1925 †22. 6. 2012
„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“

Každý deň si v našich spomienkach a navždy zostaneš v našich srdciach.
manželka Margita a dcéra Eva
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Zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo 31.mája2012 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. Kontrola plnenia uznesení
5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Varín na 1. polrok
2012
6. Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 5/2012
7. Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 6/2012
8. Schválenie mesačného platu
starostu obce
9. Zásady odmeňovania poslancov
10. Majetok obce
11. Ž i a d o s ť o d o t á c i u p r e
Lukostrelecký klub
12. Dotácia pre Obecný podnik služieb
Varín, s.r.o.
13. Kontrola záväzkov a pohľadávok
na IBV záhumnie
14. Sociálna výpomoc
15. Informácie pre poslancov
16. Interpelácie poslancov
17. 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 bolo
9
poslancov prítomných. Ing. Peter
Málik sa ospravedlnil, Ing. Jozef
Kabatier sa ospravedlnil, že príde
neskôr.

Bod programu číslo 5
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE OBCE VARÍN
ČÍSLO 5/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie
O b c e Va r í n č í s l o 5 / 2 0 1 2 o
podmienkach poskytovania
sociálnych služieb, o určení sumy
úhrady za sociálne služby, o spôsobe
určenia úhrady a platenie úhrady v
zariadení sociálnych služieb.
Hlasovanie: za: 9proti: 0zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie obce
Varín č. 5/2012.
Bod programu číslo 6
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE OBCE VARÍN
ČÍSLO 6/2012
Vstupnú informáciu k prerokovaniu
tohto bodu programu podala Mária
Chovancová. Ing. Patrik Miho
informoval poslancov, že VZN č.
6/2012 by malo nadobudnúť účinnosť
dňa 01.07.2012. Vzhľadom na túto
skutočnosť je potrebné, aby VZN č.
6/2012 bolo prerokované a prijaté na
zasadnutí OZ, ktorého termín
navrhuje na 14.06.2012.

príspevkov zákonných zástupcov detí
a žiakov na čiastočnú úhradu
nákladov v ZŠ s MŠ a ŠJ pri ZŠ s MŠ
Varín,
IX. kontrola dodržiavania Zákonníka
práce a odvodových povinností pri
zamestnávaní pracovníkov,
X. kontrola nakladania s finančnými
prostriedkami obce poskytnutými
ako dotácie príspevkovým
organizáciám a právnickým osobám,
ktoré zriadila obec,
XI. účelové kontroly na základe
poverenia starostom obce a obecným
zastupiteľstvom.
Hlasovanie: za: 10 proti: 0zdržali
sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo
uznesenie č. 25/2012.
Bod programu číslo 9
Schválenie mesačného platu
starostu obce
a) Schvaľuje
1. Uznesenie č. 18/2012
Hlasovanie č. 270
Hlasovanie: za: 0 proti: 0 zdržali sa:
10
Obecné zastupiteľstvo neschválilo
uznesenie č. 26/2012.
UZNESENIE č. 27/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. plat starostovi obce v súlade s § 3
zákona 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v
znení neskorších noviel zvýšený
podľa § 4 bodu 2 o 46,58 %, čo
predstavuje sumu 2500 €.
Hlasovanie: za: 10proti: 0zdržali sa:
0
Obecné zastupiteľstvo schválilo
uznesenie č. 27/2012.

Bod programu číslo 7
Kontrola plnenia uznesení
V diskusii vystúpili: JUDr. P. Rybár,
Mgr. K. Tichý, K. Boka, Ing. M.
Cvacho, Ľ. Porubčanská, M. Tabaček.
O 17.45 hod. prišiel Ing. Jozef Kabatier.
UZNESENIE č. 24/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
Bod rokovania číslo 2
1. Správu hlavného kontrolóra o
Schválenie programu
plnení úloh zo zasadnutí obecného
Návrh na zmenu a doplnenie zastupiteľstva.
programu od poslancov nebol Hlasovanie: za: 10proti: 0zdržali sa:
prednesený.
0
Bod rokovania číslo 10
Hlasovanie číslo 265
Obecné zastupiteľstvo schválilo
Zásady odmeňovania poslancov
Hlasovanie za schválenie návrhu uznesenie č. 24/2012.
V diskusii vystúpili: Ing. J. Kabatier,
programu zasadnutia OZ so
Ing. P. Miho, Ing. M. Cvacho, Ing. M.
zmenami.
Bod programu číslo 8
Androvič, PaedDr. E. Surovcová, Mgr.
Hlasovanie: za: 9proti: 0zdržali sa: 0
Plán kontrolnej činnosti hlavnej
K. Tichý, K. Boka, JUDr. P. Rybár, Ľ.
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o n á v r h kontrolórky Obce Varín na 1. polrok Porubčanská, Š. Noga.
schválilo.
2012
UZNESENIE č. 28/2012
Vstupnú informáciu k prerokovaniu Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Bod rokovania číslo 3
tohto bodu programu podala Ing. a) Ukladá
Určenie zapisovateľa, overovateľov Helena Gregová, hlavná kontrolórka 1. Na základe podnetu poslanca Ing.
zápisnice a uznesení a voľba
obce.
Kabatiera preveriť správnosť zápisu
návrhovej komisie
UZNESENIE č. 25/2012
hlasovania na zasadnutí OZ č. 1/2011,
Starosta obce určil ako zapisovateľku Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
hlasovanie č. 5 a 6.
Máriu Tichú a podal návrh na
a) Schvaľuje
Zodpovedný: hlavná kontrolórka
· overovateľov zápisnice: PaedDr. E. 1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej obce
Surovcová, M. Tabaček
kontrolórky Obce Varín na 1. polrok Termín:
do najbližšieho
· návrhovú komisiu: Ing. Patrik 2012 nasledovne:
zasadnutia OZ
Miho.
I. k o n t r o l a p l n e n i a u z n e s e n í Hlasovanie: za: 10proti: 0zdržali sa:
Hlasovanie číslo 266
obecného zastupiteľstva (každé 0
Hlasovanie: za: 9 proti: 0zdržali sa: 0 rokovanie),
Obecné zastupiteľstvo schválilo
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o n á v r h II. kontrola dodržiavania všeobecne uznesenie č. 28/2012.
schválilo.
záväzných nariadení obce (2x),
UZNESENIE č. 29/2012
III. kontrola vedenia hlavnej pokladne Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Bod programu číslo 4
obecného úradu (2x),
a) Schvaľuje
Informácia o činnosti MKS,
IV. k o n t r o l a ú č t o v n ý c h a 1. Zásady odmeňovania poslancov
pripomienky občanov
pokladničných dokladov obce (2x),
Hlasovanie: za: 6proti: 4zdržali sa: 0
K. Schmidtová podala informáciu o V. kontrola obstarávania tovarov a Obecné zastupiteľstvo schválilo
kultúrnych podujatiach a aktivitách a služieb,
uznesenie č. 29/2012.
T. Rolková o činnosti miestnej VI. kontrola stavu pohľadávok a UZNESENIE č. 30/2012
knižnice za obdobie od januára do záväzkov obce k 31. 06. 2012,
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
mája 2012.
VII.
k o n t r o l a i n v e n t a r i z á c i e a) Berie na vedomie
M. Martinčeková predniesla návrhy, majetku obce,
1. vyhlásenie poslanca Štefana Nogu,
ktoré sa dotýkajú života v obci.
VIII. k o n t r o l a v y b e r a n i a že v období od 01.06.2012 do

31.10.2013 bude svoj mandát poslanca
a predsedu komisie vykonávať bez
o d m e n y z d ô vo d u p o b e r a n i a
predčasného starobného dôchodku.
Hlasovanie: za: 6proti: 4zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo
uznesenie č. 30/2012.
Bod rokovania číslo 11
Majetok obce
a) Žiadosť o odpredaj pozemku – p.
Bordáč, p. Kováč
Hlasovanie: za: 10proti: 0zdržali sa:
0
UZNESENIE č. 31/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Ukladá
1. P r e d n o s t o v i O c Ú v y h l á s i ť
obchodnú verejnú súťaž s termínom
uzávierky do 29.06.2012 podľa § 281
až 288 Obchodného zákonníka s
nasledujúcimi podmienkami:
a. predmetom návrhu zmluvy bude
odkúpenie nehnuteľnosti, C-KN
parcely číslo 1037/26 v k.ú. Varín o
výmere 9 m2,
b. s ú ť a ž i a c i p o n ú k n e
vyhlasovateľovi kúpnu cenu,
c. súťažiaci prijíma podmienku, že
zaplatí kúpnu cenu pred podaním
návrhu na vklad vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností na Správe
katastra Žilina a to najneskôr do
jedného mesiaca od vyhodnotenia
súťaže; inak má vyhlasovateľ právo
odstúpiť od zmluvy.
2. Prednosta OcÚ je poverený
organizovať súťaž a splnomocnený
d o p l n i ť ď a l š i e p o d m i e n k y,
upravujúce podrobnejšie organizáciu
súťaže alebo ochraňujúce záujmy obce
v pozícii vyhlasovateľa.
3. Prednostovi OcÚ zakotviť do
podmienok súťaže:
a. minimálnu cenu 13,30 €/m2 a
úhradu správnych poplatkov
b. úhradu všetkých záväzkov voči
obci ku dňu predloženia súťažnej
ponuky
4. Hodnotiacej komisii uplatniť pri
posudzovaní kritérium najvyššej
ceny.
b) Menuje
1. H o d n o t i a c u k o m i s i u p r e
posúdenie súťažných návrhov v
zložení:
a. Miroslav Williger
b. Marek Tabaček
c. Štefan Noga
2. Prednostu OcÚ ako organizátora
súťaže
Hlasovanie: za 10proti: 0zdržali sa:
0
Obecné zastupiteľstvo schválilo
uznesenie č. 31/2012.
UZNESENIE č. 32/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Ukladá
1. P r e d n o s t o v i O c Ú v y h l á s i ť
obchodnú verejnú súťaž s termínom
uzávierky do 29.6.2012 podľa § 281 až
288 Obchodného zákonníka s
nasledujúcimi podmienkami:
a. predmetom návrhu zmluvy bude
odkúpenie nehnuteľnosti, C-KN
parcely číslo 1037/10 v k.ú. Varín o
výmere 59 m2,
b. s ú ť a ž i a c i p o n ú k n e
vyhlasovateľovi kúpnu cenu,
c. súťažiaci prijíma podmienku, že
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zaplatí kúpnu cenu pred podaním
návrhu na vklad vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností na Správe
k a t a s t r a Ž i l i n a a t o
najneskôr do jedného mesiaca od
vyhodnotenia súťaže; inak má
vyhlasovateľ
právo odstúpiť
od zmluvy.
2. Prednosta OcÚ je poverený
organizovať súťaž a splnomocnený
d o p l n i ť ď a l š i e p o d m i e n k y,
upravujúce podrobnejšie organizáciu
súťaže alebo ochraňujúce záujmy obce
v pozícii vyhlasovateľa.
3. Prednostovi OcÚ zakotviť do
podmienok súťaže:
a. minimálnu cenu 13,30 €/m2 ,
úhradu správnych poplatkov a
vyhotovenie GP
b. úhradu všetkých záväzkov voči
obci ku dňu predloženia súťažnej
ponuky
4. Hodnotiacej komisii uplatniť pri
posudzovaní kritérium najvyššej
ceny.
b) Menuje
1. H o d n o t i a c u k o m i s i u p r e
posúdenie súťažných návrhov v
zložení:
a. Miroslav Williger
b. Marek Tabaček
c. Štefan Noga
2. Prednostu OcÚ ako organizátora
súťaže
Hlasovanie: za: 10 proti: 0zdržali sa:
0
Obecné zastupiteľstvo schválilo
uznesenie č. 32/2012.
b) Žiadosť o odpredaj pozemku – p.
Hrivo
UZNESENIE č. 33/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Predaj C-KN pozemku parcelné
číslo 3230/1 v k.ú. Varín o výmere 7m2
p. Jozefovi Hrivovi s manželkou
Tatianou, P.O.Hviezdoslava 569/38,
Varín za cenu 13,30 eur/m2 ako
prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8 písmeno e) zákona
číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov z dôvodu,
že na pozemku stojí časť stavby
žiadateľa.
Hlasovanie: za 9 proti: 1zdržali sa:
0
Obecné zastupiteľstvo schválilo
uznesenie č. 33/2012.
c) Kúpa pozemku – p. Zimenová
UZNESENIE č. 34/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Kúpu pozemkov v k.ú. Varín,
parcela C-KN č. 106/1 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 42 m2 v
podiele 1/1, parcela C-KN č. 106/2 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere
35 m2 v podiele 1/1, parcela C-KN č.
108/8 - zastavané plochy a nádvoria o
výmere 297 m2 v podiele 2/14, parcela
C-KN č. 108/9 - zastavané plochy a
nádvoria o výmere 215 m2 v podiele
2/14, parcela C-KN č. 108/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere
30 m2 v podiele 2/14, parcela C-KN č.
112/1 - zastavané plochy a nádvoria o
výmere 14 m2 v podiele 1/1 a parcela
C-KN č. 112/2 - zastavané plochy a
nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/1
a za cenu 10 €/m2 od p. Janky
Zimenovej, Bajzová 4, Žilina.
Hlasovanie: za 10
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo
uznesenie č. 34/2012.
d) Kúpa pozemku – p. Uličná
UZNESENIE č. 35/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
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a) Schvaľuje
1. Kúpu pozemku parcela C-KN č.
671/5 – zastavané plochy a nádvoria v
k .ú . Var ín , k to rý je id e nt ic ký s
pozemkom PKN č. 671/5 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 360 m2 v
podiele 1/2, za cenu 0,33€/m2 od PhDr.
Judity Uličnej, Kostolná 74, Veľký Biel.
Hlasovanie: za 10 proti: 0zdržali sa:
0
Obecné zastupiteľstvo schválilo
uznesenie č. 35/2012.
e) Kúpa pozemku – p. Cáder
UZNESENIE č. 36/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Kúpu pozemkov v k.ú. Varín,
parcela C-KN č. 250/1 – záhrady o
výmere 72 m2 v podiele 1/1, C-KN č.
252/1 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 18 m2 v podiele 1/1, C-KN č.
235/3 - zastavané plochy a nádvoria o
výmere 25 m2 v podiele 1/1 za cenu 10
€/m2 od Emila Cádera a Ing. Evy
Cáderovej, P.O.Hviezdoslava 577,
Varín.
Hlasovanie: za 10 proti: 0zdržali sa:
0
Obecné zastupiteľstvo schválilo
uznesenie č. 36/2012.
f) Žiadosť o odpustenie nájmu –
GYNTAV, s.r.o.
UZNESENIE č. 37/2012
a) Schvaľuje
1. Odpustenie nájmu a nákladov za
služby firme GYNTAV s.r.o.
za
obdobie od 01.03.2012 do 31.05.2012 z
dôvodu nevykonávania činnosti
gynekologickej ambulancie. Zmluva o
prenájme bola od 01.03.2012
uzatvorená z dôvodu vybavovania
potrebných licencií.
Hlasovanie: za 9,proti: 0,zdržali sa:
1
Obecné zastupiteľstvo schválilo
uznesenie č. 37/2012.
Bod rokovania číslo 12
Žiadosť o dotáciu pre Lukostrelecký
klub
UZNESENIE č. 38/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Ukladá
1. Prehodnotiť poskytnutie dotácie
vo výške 500 € pre Lukostrelecký klub
Varín na Lukostrelecký pretek v 3D
Varín CUP s medzinárodnou účasťou.
2. Prehodnotiť poskytnutie dotácie
pre ZŠ s MŠ O. Štefku vo Varíne na
oslavy MDD vo výške 380 € pre žiakov
ZŠ a 125 € pre deti MŠ.
Zodpovedný: K o m i s i a š k o l s t va ,
kultúry, mládeže a športu
Termín:
Do najbližšieho
zasadnutia OZ
Hlasovanie: za 10proti: 10 zdržali
sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo
uznesenie č. 38/2012.
Bod rokovania číslo 13
Dotácia pre Obecný podnik služieb
Varín
UZNESENIE č. 39/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. dotáciu pre Obecný podnik služieb
Varín, s.r.o. vo výške 6413,07 €, ktorá
bude použitá na vyplatenie časti
záväzku za nákup snežného pásového
vozidla (ratrak) po zaplatení kúpnej
ceny za pozemok parcela C-KN č.
1018/49 na základe zmluvy
uzatvorenej medzi spoločnosťou
ANVEZA a Obcou Varín.
Hlasovanie: za 10 proti: 0zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo
uznesenie č. 39/2012.

Bod rokovania číslo 14
Kontrola záväzkov a pohľadávok na
IBV Záhumnie
UZNESENIE č. 40/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. informáciu hlavnej kontrolórky
obce Varín o vykonanej kontrole
záväzkov a pohľadávok na IBV
Záhumnie
Hlasovanie: za 10 proti: 0 zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo
uznesenie č. 40/2012.

Termín:
do najbližšieho
zasadnutia OZ
Hlasovanie: za 10 proti: 0zdržali
sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo
uznesenie č. 42/2012.

Bod rokovania číslo 16
Informácie pre poslancov
Poslancom OZ boli
podané
informácie:
a) Záverečný účet obce Varín za rok
2011
b) Obecný podnik služieb Varín, s.r.o.
– hospodárenie
Bod rokovania číslo 15
c) Rekonštrukcia námestia
Sociálna výpomoc
d) Zdravotné stredisko – spotreba
UZNESENIE č. 41/2012
energií
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
e) SSE – žiadosť o pripojenie bytovky
a) Schvaľuje
na elektrizačnú sústavu
1. Poskytnutie jednorazovej sociálnej f) Deň detí
výpomoci pani Anne Golskej vo výške g) Žiadosť o rozbor vody prameňa
33,20 €.
Félix.
Hlasovanie: za 10proti: 0zdržali sa:
0
Bod rokovania číslo 17
Obecné zastupiteľstvo schválilo
Interpelácie poslancov
uznesenie č. 41/2012.
Miroslav Williger, starosta obce,
UZNESENIE č. 42/2012
vyzval poslancov, aby položili svoje
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
otázky.
a) Schvaľuje
1. Poskytnutie jednorazovej sociálnej
Bod rokovania číslo 18
výpomoci trom nezaopatreným
Záver
deťom Tibora a Beáty Cigánikovej Miroslav Williger, starosta obce,
(Radoslav, Alexandra a Nina) vo poďakoval všetkým prítomným za
výške 33,20 eur na 1 dieťa, spolu 99,60 účasť a ukončil štvrté zasadnutie
eur a to formou nákupu základných Obecného zastupiteľstva.
potrieb pre deti.
Zodpovedný: sociálna komisia
Vo Varíne 31.05. 2012
Zapísala: Mária Tichá

Bytová komisia
Š t a t ú t Bytovej komisie Obce Varín
Čl. 1 Základné ustanovenie
Uznesením Obecného
zastupiteľstva č.2/2011 zo dňa
13.1.2011 boli podľa § 15 ods. 1
zákona SNR č. 369/1990 Zb. zriadená
stála bytová komisia pri Obecnom
zastupiteľstve vo Varíne.

d) stratou právnej spôsobilosti,
e) úmrtím.
Obecné zastupiteľstvo môže člena
komisie odvolať bez udania dôvodu.

Na základe podnetov od občanov,
chce bytová komisia poprosiť
všetkých nájomníkov nájomných
bytov vo Varíne,
aby poctivo
dodržiavali podmienky stanovené v
nájomnej zmluve. Hlavne by sme
poprosili aby dodržiavali platby v
termínoch stanovených nájomnou
zmluvou. Ďalším z podnetov bolo

prerábanie bytov bez povolenia
obecného úradu a povolenia
spoločného stavebného úradu vo
Varíne. Obecný úrad Varín vyjde v
ústrety každému kto chce prerábať a
citlivo vyhodnotí či je stavebná
úprava možná, aby nedošlo k
porušovaniu podmienok zmluvy.
Karol Tichý – Ľubomír Sečkár

Čl. 3 Právomoci komisií
1) Komisia
plní poradnú a
iniciatívnu funkciu obecného
Čl. 2 Členovia komisie
zastupiteľstva a starostu obce Varín
1) Členov komisie schvaľuje obecné v oblasti: správy bytov
zastupiteľstvo na celé funkčné
obdobie z radov poslancov
Čl. 4 Zasadnutia komisie
o b e c n é h o z a s t u p i t e ľ s t v a , 1) Zasadnutie komisie zvoláva
odborníkov z praxe a občanov obce predseda komisie podľa potreby
Varín.
alebo na návrh starostu obce.
2) Predsedu komisie volí obecné 2) Komisia je uznášaniaschopná, ak
zastupiteľstvo z radov poslancov je prítomná nadpolovičná väčšina
obecného zastupiteľstva.
všetkých jej členov.
3) Počet členov komisie určí obecné 3) Komisia prijíma uznesenia hlasmi
zastupiteľstvo svojim uznesením.
nadpolovičnej väčšiny prítomných
4 ) T a j o m n í k k o m i s i e j e členov.
plnohodnotný člen komisie, avšak 5) Zo zasadnutia spíše záznam
plní všetky administratívne a predseda komisie, v prípade jeho
organizačné úlohy spojené s prácou neprítomnosti tajomník. Záznam
komisie. Je podriadený predsedovi slúži ako podklad pre zastupiteľstvo
komisie.
a starostu.
5) Členstvo v komisií zaniká:
Spoločné ustanovenia
a) skončením funkčného obdobia T e n t o š t a t ú t n a d o b ú d a
obecného zastupiteľstva,
právoplatnosť dňom schválenia
b) vzdaním sa funkcie člena komisie, obecným zastupiteľstvom.
c ) o d vo l a n í m č l e n a k o m i s i e
obecným zastupiteľstvom,
Karol Tichý – Ľubomír Sečkár
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Prázdninové aktivity
Centra voľného času Varín

Stretnutie spoločenstiev Farnosti Varín

7.7. 2012 Habakuky
Rozprávkový svet podľa
Dobšinského rozprávok
Cena: 14,50 € / 1 osoba /
doprava lux. autobusom,
poistenie proti insolventnosti ,
vstupenka do sveta rozprávok/
16.7. – 20.7. 2012 poldenný
letný tábor zameraný na
šport a turistiku
pre deti vo veku 7 – 11 rokov
Cena: 35€ /1 osoba /teplý obed,
pitný režim, výlety, pestrý
výber hier, odmeny, odborný
pedagogický dozor/
23.7. – 27.7. 2012 poldenný letný tábor
zameraný na anglický jazyk a rozvoj
kreativity
pre deti vo veku 7 – 11 rokov
5.8. 2012 ZOO Lešná
Cena: 35.-€ /1 osoba
/teplý obed, pitný
režim, pestrý výber hier,
o d m e n y, o d b o r n ý
pedagogický dozor/
Cena: 10.-€/1 osoba
Cena obsahuje: doprava
autobusom, poistenie
liečebných nákladov v
zahraničí
Cena neobsahuje : vstupné do ZOO (130.-KČ dosp., 90.-KČ
dieťa, zľavy pre ZŤP, deti do 3 rokov zdarma. Vstupné
možno platiť aj v mene euro alebo platobnou kartou).
6.8. – 10.8. 2012 Letný
miništrantský tábor v
Zákopčí
Cena: 40 €/osoba
Týždeň plný zábavy, oddychu,
loptové hry, športovanie,
výlety do okolia, opekačky...
18.8. 2012 výlet do zábavného
parku Rust – St. Margarethen
v Rakúsku
Cena: 40 €/ osoba / doprava
luxusným autobusom,
sprievodca CK, vstupné do
parku, komplexné poistenie
liečebných nákladov v
zahraničí /

Na začiatku bola myšlienka, len také malé nakopnutie... No a slovo dalo slovo, a tak sa po
hodinách a dňoch prípravy udialo prvé historické stretnutie... Ale vlastne, aby to bolo
všetko, tak ako má byť, začnem takto:
V sobotu, 16. júna 2012, v krásny slnečný deň po toľkých nepriaznivých dňoch, sa
uskutočnilo podujatie, na ktorom sa stretli spoločenstvá farnosti Varín. Stretnutie
spoločenstiev začalo svätou omšou, ktorú celebroval varínsky pán farár Dalibor Mišura a
koncelebrantom bol duchovný otec Roman Seko–ako sme ho nazvali - splnomocnenec pre
prácu s rodinami v našej žilinskej diecéze. Roman Seko sa nám všetkým prihovoril v
homílii; no najskôr to vyzeralo tak, že ani nebude kázať, keď sám povedal, že my sme už
dostatočným príhovorom pre ostatným, keď sme sa dokázali v takom počte zísť, ale
napokon nám priblížil naše ciele a pohnútky stretávania sa na samotnom Ježišovom živote.
Jednoduchú, ale aj tak slávnostnú bohoslužbu svojím spevom obohatili obidva varínske
spevácke zbory – detský zbor Uhlíky a miešaný spevácky zbor dospelých. Po svätej omši
sme boli pozvaní na pokračovanie stretnutia do kinosály, kam sme sa všetci presunuli.
Priestor v kinosále bol prispôsobený na dve časti stretnutia – predstavenie spoločenstiev
pôsobiacich vo farnosti a následné osobné stretnutie sa a voľná diskusia s malým
občerstvením, do ktorého prispeli pozvané spoločenstvá. Predstavovanie jednotlivých
spoločentiev, skupín či hnutí vo farnosti moderoval PalkoBeniač, výstižne a s úsmevom
pozýval jednotlivých členov skupiniek, aby predstavili to ktoré spoločenstvo. A tak sme sa
dozvedeli o vzniku, činnosti i aktivitách „eRka“ - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
od Martina Boku, detskom speváckom zbore Uhlíky od Moniky Halúskovej a
miništrantochod Jakuba Halušku, napokon sme sa dozvedeli aj o detskom ružencovom
spoločenstve od Fera Buchtu.Ružencové bratstvo predstavili p. Bulejčíková a p.
Hanuljaková, a po nich p. Franekováhovorila o dvoch spoločenstvách - Modlitby matiek a
Misijný klub začlenený do Misijného hnutia.Spevácky zbor dospelých predstavila p.
Schmidtová, p. Staníková hovorila o Ružencovej podpore rozhlasovej evanjelizácie
Slovenska a o Misijnom združení Ducha Svätého v skratke povedala p. Cabadajová.
Predstavovanie spoločenstiev uzatvorili rozprávaním a osobným svedectvom
o
Manželských stretnutiach manželia Michaľakovci a o spoločenstve rodín Rudko Beniač.
Prítomným sa prihovoril opäť Roman Seko, ktorý v skratke povedal o svojej činnosti s
rodinami a povzbudil nás, aby sme navštívili či už web stránku www.rodinkovo.sk alebo
samotné Rodinkovo v Belušských Slatinách, kde môžeme načerpať nové duchovné aj
fyzické sily.
Farnosť Varín ani nie je taká veľká,
ale to, čo v nej klíči a rastie, veľké je
– sú to všetky tie spoločenstvá,
skupinky, ktoré majú za sebou veľa
členov a aj tých, ktorí ich aktivity
modlitbami podporujú. Spoločne
sme sa stretli, aby sme navzájom o
sebe vedeli, k tomu majú prispieť aj
podrobnejšie informácie na farskej
web stránke varin.fara.sk, ktoré si
tam môžete nájsť v najbližších
týždňoch. Nie je naším cieľom, aby
všetci o nás vedeli, ale aby sme o
sebe vedeli, a tak sa mohli viac na
seba spoľahnúť, vzájomne sa povzbudiť, či možno aj sa do niektorého spoločenstva zapojiť
ako nový člen. Všetky spoločenstvá chcú byť nápomocné aj celej farnosti a kňazom vo
farnosti, aby sme nezostávali len zatvorení za dverami, ale aby aj svet videl, že sme
svedkami Ježiša aj v našej farnosti.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí ste na toto stretnutie spoločenstiev vo
farnosti Varín prišli, nebáli sa povedať nám, čo v spoločenstve prežívate. Pán farár, s
ktorým sa tam vlastne rozlúčili deti z detského zboru, pretože odchádza na iné miesto
pôsobenia, vyjadril veľkú spokojnosť z tohto stretnutia a takisto mu patrí poďakovanie za
podporu spoločenstiev v jeho farnosti Varín. A veľké ĎAKUJEM patrí aj spoločenstvu
rodín, ktorí toto stretnutie organizačne pripravili.
Prajem všetkým tým, čo sú v malom spoločenstve, aby sa práve toto ich spoločenstvo
stávalo pre nich samotných, ale aj ostatných a najmä ich vlastné rodiny miestom
spoznávania Boha i seba, miestom realizácie, istoty a radosti, a miestom na ohlasovanie
evanjelia.
Zuzana Michaľaková • foto: Š. Cvacho

Varínsky mažiar 2012
Námestie sv. Floriána 1.september 2012
Klub varínskych podnikateľov srdečne
pozýva na kultúrno-športový deň,
ktorý bude na sobotu 1. septembra
pripravený pre všetkých Varínčanov.
Podujatie je spojené s oživením tradície
memoriálu Matúša Androviča Pinku –
behu, ktorý sa vo Varíne v minulosti
behával a doplnené bohatým
kultúrnym programom.

Program: 09.00 – 13.00
14.00
15.00

19.00 – 23.00
Sprievodné akcie:

bežecké preteky pre všetky vekové kategórie
(deti, teenedžeri, dospelí, seniori)
vyhodnotenie pretekov, odovzdanie cien
kultúrny program:
mažoretky
Maškrtníček – zábavný program pre deti
známy z televízneho vysielania
dychová hudba Varínčanka
hudobná skupina Forte
hudobná skupina Hviezdy
ľudová veselica
súťažné hry pre deti, súťaže pre dospelých, lukostrelci

Varínčan
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Buďte šťastné, deti!
Najkrajšie kvety Zeme!
V pondelok 25. júna sme o obradnej sieni
Obce Varín privítali najmladších
Varínčanov narodených v období
november 2011 – máj 2012 :
Oliwer Bohačiak, Lukáš Hruška, Jonáš
Mommers, Filip Kozák, Hugo Hrúz, Hana
Šťastná, Aneta Androvičová, Richard
Lopušan, Matúš Lopušan, Jakub Malíček,
Nela Čepelová, Ján Janíček, Kristína
Huráková, Ema Svobodová, Laura
Pažická, Magdaléna Kubeková, Júlia
Lopušanová, Daniela Tabačková, Michal
Matejčík, Samuel Hypš, Nikola Šugarová,

Ďakujeme
za vašu prácu

Matej Mihálik, Timea Staňová, Adam
Vraňák, Timotej Škrobák, Peter Pallo,
Tobias Obšivan, Alexandra Sedúchová,
Aneta Bugáňová

Pri príležitosti okrúhlych životných
jubileí - 70, 80 rokov starosta Obce
Varín Miroslav Williger poblahoželal
našim spoluobčanom, ktorí v prvom
polroku tohto roka slávili svoje
narodeniny.
V príhovore im poďakoval za prácu,
ktorú odviedli a stále odvádzajú v
prospech svojich najbližších a do
ďalších rokov im poprial pevné
zdravie, pohodu, mnoho krásnych,
šťastím prežiarených dní.

Športové hry
2012
V dňoch 6.a 7. júna 2012 sa konali v Terchovej športové hry klientov domovov
sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja.
O tomto podujatí som sa rozhodol napísať preto, lebo ma zaujalo natoľko, že v
budúcnosti by som podujatie týchto rozmerov chcel usporiadať aj v našej Obci Varín.
Na súťaži sa stretlo viac ako pätnásť domovov sociálnych služieb nášho kraja.
Všetkým klientom sa podujatie veľmi páčilo, s radosťou sa zapájali do akcií a hier,
ktoré boli pre nich pripravené. Práve ich bezprostredná radosť je dôvodom, prečo má
význam takéto akcie usporadúvať. Veď každý z nás sa raz môže ocitnúť v situácii,
keď bude odkázaný na pomoc druhých.
Som veľmi rád, že som sa tohto podujatia mohol zúčastniť a prežiť krásne chvíle s
ľuďmi, v spoločnosti ktorých
prevládala dobrá nálada a
pohoda.
Privítal by som pomoc a
cu všetkých, ktorí by radi
pomocnú ruku. Veď na
ch, ktoré som doteraz
val spolupracovali
ie ako Matica slovenská,
ný hasičský zbor Varín,
team Slovakia, lukostrelecký
Va r í n a v e ľ a ď a l š í c h
níkov.
Ľubomír Sečkár

spoluprá
podali
podujatia
organizo
organizác
Dobrovoľ
Rescue
k l u b
dobrovoľ
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Dobrovoľný hasičský zbor Varín
Deň Svätého Floriána
Tento deň bol pre náš zbor veľmi
významný .Privítali sme v našej obci
zbory z okrsku č.5.Terchová, Dolná
Tižina, Lysica, Krasňany, Teplička Nad
Váhom a Mojš .Spoločne sme oslávili
Deň Sv. Floriána patróna hasičov vo
farskom kostole svätou omšou ,ktorú
celebrovali dôstojný pán farár Dalibor
Mišura a dôstojný pán kaplán Martin
Hruška. Priniesli sme k oltáru obetné
dary ako sú: socha Sv. Floriána a prilba

predviedli
požiarny útok a
pokračovali sme programom kde sme

dlhodobej absencii na súťažiach pekné
6 miesto. Aj keď súťaž v závere
pokazilo počasie nakoniec slniečko
zasvietilo na krásne poháre ktoré sme
odovzdali víťazom. Rozlúčili sme sa s
prísľubom organizovania jesenného
kola súťže „Plameň“ a konštantovaním
že sme toto kolo organizovali 1x a to na
vysokej úrovni.

zamestnávali detičky, ktoré si techniku
vyskúšali samé, či už pri striekaní z
prúdnic alebo z dela na tatre.

,voda a prúdnica ,chlieb a ovocie ,víno
a hostia. Po Svätej omši sme sa v
sprievode presunuli na
zrekonštruovanú Hasičskú Zbrojnicu
,kde sa konal slávnostný akt
požehnania. Program pokračoval v
budove Hasičskej Zbrojnice konkrétne
príhovorom našej predsedníčky
K a t a r í n y O n d r u š o ve j . S r d e č n e
privítala hostí dôstojného pána farára
Dalibora Mišuru a dôstojného pána
kaplána Martina Hrušku starostu obce
pána Miroslava Willigera ,okresného
veliteľa pána Jozefa Trnku za politickú
stranu KDH prijal pozvanie pán
Vladimír Štefánik. Srdečne pozdravila
sestry hasičky a bratov hasičov. V
krátkom príhovore zhrnula krátku
históriu HZ vo Varíne ktorý v tomto
roku oslávi 136 výročie založenia.
Medzinárodný Deň Detí
Oslavu Medzinárodného Dňa Detí sme
začali 27.mája na futbalovom ihrisku
vo Varíne. Oslavu organizoval pán
Ľubomír Sečkár predseda politickej
strany Smer SD vo Varíne.
Aj keď počasie veľmi neprialo zišlo sa
tu mnoho detí, ktoré prejavili záujem o
našu ukážku. Naši mladí hasiči

DHZ Varín Ďakuje starostovi obce p.
Miroslavovi Willigerovi a obci Varín za
výpomoc, taktiež p. Ľubomírovi
Moravčíkovi a p. Jánovi Hodoňovi za
sponzorské dary.
Dňa 2 júna sme sa na pozvanie CVČ
Varín, MKS Varín zúčastnili na dni
MDD v autocampingu no Varíne. Tu
sme tiež predviedli malý zásah na
takpovediac skutočný menší požiar,
upútali sme pozornosť detí a potom
sme začali hasiť. Pokračovali sme
zábavou pre deti. Veríme že deťom sa
naše obidve ukážky páčili a takto ich
získame do našich radov DHZ Varín.
Touto cestou by sme radi poďakovali p.
Ľubomírovi Sečkárovi, MKS Varín a
CVČ Varín za pozvanie na tieto akcie.

Špeciálne poďakovanie patrí firme
TSR-Company za finančný dar.
Ďakujeme.

2 obvodové kolo hasičskej súťaže
Spolu so starostom obce a DPO Žilina
sme zorganizovali 2 obvodové kolo
hasičskej súťaže. Na miestnom ihrisku
sme privítali 20 hasičských zborov z
okresu Žilina.
Súťaž zahájil pán
starosta Miroslav Williger, privítal
družstvá a hostí a zaprial súťažiacim
pekný športový zážitok. Súťažilo sa v
kategóriach muži, ženy a dorastenci a
dorastenky. Súťaž sa skladala z útoku a
štafety 8x50metrov.Zapojili sa aj naši
mladí členovia, ktorí obsadili po

Pozn. redakcie: Príspevok neprešiel
redakčnou úpravou.
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Všeobecne závazné nariadenie Obce Varín
3/2012

Obec Varín v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 zákona č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov a v súlade s ustanovením § 10 ods.5
písmena d) zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v
znení neskorších predpisov vydáva toto
(2)
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
OBCE VARÍN
3/2012

hazardné hry prevádzkované prostredníctvom
technických zariadení obsluhovaných priamo
hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom
telekomunikačných zariadení a videohry ( § 3 ods.
2 písm. e) zákona o hazardných hrách).
Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 3 ods. 2
písm. e) zákona o hazardných hrách, ktorej
prevádzkovanie nie je na území obce Varín
možné, je povinný ukončiť jej prevádzkovanie do
31.8.2012.

o obmedzení hazardných hier na území Obce Varín

(1)

(2)

§1
Účel nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia
(ďalej len „VZN“) je vytváranie, ochrana a
zveľaďovanie podmienok pre zdravý spôsob
života obyvateľov obce Varín ako aj ďalších osôb
zdržiavajúcich sa na území obce a to obmedzením
prevádzkovania hazardných hier na území obce
Varín.
Toto VZN upravuje podmienky a spôsob
obmedzenia prevádzkovania hazardných hier
podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
hazardných hrách“) na území obce Varín.

§2
Obmedzenie prevádzkovania hazardných hier
(1)
Na území obce Varín nie je možné prevádzkovať

(1)

(1)
(2)
(3)
(4)

§3
Sankcie
V prípade porušenia ustanovení tohto VZN obec
Varín uloží prevádzkovateľovi hazardnej hry
pokutu od 3 300 do 16 000 Eur v súlade s § 56 ods. 2
zákona o hazardných hrách.
§4
Záverečné ustanovenia
Návrh tohto VZN bol zverejnený vyvesením na
úradnej tabuli v obci Varín dňa 6.4.2012.
Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva obce Varín dňa 26.4.2012.
Toto VZN nadobúda platnosť dňa 27.4.2012
Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 15.5.2012

Vo Varíne dňa 26.4.2012
Miroslav Williger
starosta obce

foto: Miroslav Kuliha
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Deň detí 2012
Nedeľné popoludnie 27.mája sa nieslo v
duchu Medzinárodného dňa detí.
Varínske deti si mohli vyskúšať ako je to
byť hasičom, lukostrelcom, záchranárom,
spevákom, alebo tanečníkom.
Tváre im rozžiarilo maľovanie na tvár,
ktoré zvýraznilo úsmev a radosť z ich
sviatku. Som presvedčený, že deťom sa
páčil zásah dobrovoľného hasičského
zboru Varín.
Odvaha detí bola neuveriteľná, keď na
výzvu Dominiky Mirgovej „kto chce
spievať
alebo tancovať“,
okamžite
zareagovali a
bez trémy celému
obecenstvu ukázali svoj talent. Každý
odvážlivec dostal za odvahu sladkú
odmenu. Priebežne boli deti obdarované
časopisom Mladý záchranár. Rozdalo sa
850 výtlačkov a taktiež bolo nafúkaných a
rozdaných 850 kusov balónov. Počas
celého podujatia bolo pre všetkých
postarané o občerstvenie. Nezabudli sme
ani na rodičov, ktorým vyhrávala ľudová
hudba Juraja Jánošíka.
Účasť na tomto podujatí bola veľká
presne podľa očakávaní. Detí, rodičov,

starých rodičov, občanov a priateľov
Varína bolo cca. 1234. Toto ma určite, ako
zástupcu SMER - SD, presvedčilo a
utvrdilo v tom, že pracovať s deťmi a
mládežou sa oplatí a podujatia tohto
charakteru má význam na území Obce
Varín organizovať pravidelne.
Osobne by som sa chcel poďakovať
ľuďom a firmám, ktorí so mnou
spolupracovali a boli mi nápomocní na
tomto podujatí.
Ľubomír Sečkár
predseda SMER – SD vo Varíne

V sobotu 2. júna mali možnosť všetky deti
zúčastniť sa Dňa detí v autocampingu
Varín. Tu pre ne k ich sviatku pripravili
deň plný hier, zábavy a veselosti Obec
Varín, Miestne kultúrne stredisko, eRko a
Centrum voľného času Varín.
Deti mohli navštíviť rozprávkový les, v
ktorom z rúk zbojníkov vyslobodili
Zlatovlásku, vodníkovi pomohli chytať
ryby, Jankovi a Marienke zbierať
medovníčky, s vílami si zatancovať ich
vílí tanec....

si cibrili s úspešnými varínskymi
lukostrelcami. V spoločnosti varínskych
hasičov boli hlavnými aktérmi likvidácie
požiaru a psovodi záchranári im
predviedli ukážky záchranárskych akcií.
Plné ruky práce mali aj maľovačky na
tvár, ktoré z detských tváričiek urobili
malých tigríkov, levíkov, psíkov, mačičky,
slniečka.......
V kultúrnom programe vystúpili
mažoretky, gitaristi, folklóristi.
Účastníci podujatia, ktorých bola viac ako
tisícka, si akciu pochvaľovali a
organizátorom prisľúbili účasť už aj na tej
budúcoročnej.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa
pričinili o to, aby varínske deti prežili
naozaj rozprávkový deň.

Svoju odvahu si vyskúšali na
horolezeckej lanovke, ktorú pre ne na
túto príležitosť postavili pracovníci
horskej služby, rýchlosť a zručnosť si
overili v súťažiach, lukostreleckú mušku

Varínčan
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Mladý záchranár
Milí rodičia,
prostredníctvom nášho článku by sme sa Vám radi prihovorili.
Vopred ďakujeme Vám i ostatným čitateľom za zodpovedný
prístup k tomuto otvorenému listu.
Máme spoločný cieľ. Ide nám o to, aby sa všetky naše deti mohli
zdravé a živé vracať do školských lavíc.
Blížia sa dvojmesačné prázdniny, čas radosti detí a čas spoločných
dovoleniek. Pre deti ale prázdniny predstavujú veľké riziko úrazu.
V tomto období je 100% nárast detských úrazov.
Najprv niekoľko štatistických údajov:
V Slovenskej republike priemerne ročne zomrie približne 200 detí a
mladistvých do 19 rokov, 2 000 detí a mladistvých sa zraní tak, že
majú trvalé následky, 20 000 detí je hospitalizovaných a celkovo sa
zraní 200 000 detí. Na Slovensku je ročne viac ako 1 000 otráv detí,
niekoľko z nich končí aj smrťou.
Počet úmrtí detí z dôvodu úrazu na Slovensku je taký vysoký, že
každoročne by bolo možné zavrieť 7 školských tried!
Vychádzajúc z tejto nelichotivej štatistiky chceme Vašu pozornosť
upriamiť na hlavné prázdninové riziká a možnosti, ako predísť,
alebo aspoň znížiť úrazovosť detí.
1. dopravné nehody predstavujú 21% podiel v úrazovosti detí:
1.1. dieťa chodec:
- vie Vaše dieťa správne prechádzať cez cestu? Chodí po
ľavej strane cesty, pokiaľ chodník nie je súčasťou cesty?
Používa za zníženej viditeľnosti reflexné bezpečnostné
prvky? Hrá sa na ceste alebo v jej blízkosti? Hrá sa v
blízkosti železničnej trate? Hrá sa v blízkosti vodných
tokov a plôch?
1.2. dieťa cyklista:
- cyklistické prilby až v 80% zamedzujú smrteľným
úrazom cyklistov. Ročne niekoľko sto detí utrpí vážne
úrazy hlavy po páde z bicykla alebo kolieskových
korčúľ, kolobežky, či skateboardu. Niektoré tieto úrazy
končia smrťou a desiatky detí má trvalé následky.
Zabezpečte preto, aby Vaše dieťa nosilo pri bicyklovaní
vždy cyklistickú prilbu, ktorú bude mať pevne upnutú.
Prikazuje to už aj zákon.
- pravidelne kontrolujte technický stav bicykla
- deti nech sa bicyklujú mimo hlavných ciest
- ovláda a dodržiava Vaše dieťa pravidlá cestnej
premávky?
- pri jazde na kolieskových korčuliach alebo skateboarde
treba vždy okrem prilby používať aj chrániče kolien,
lakťov a rukavice. Zlomeniny sú najčastejším úrazom
detí.
1.3. dieťa v motorovom vozidle:
- správne použitý bezpečnostný pás znižuje riziko
usmrtenia až o 61%
- najčastejšou príčinou smrteľných úrazov detí vo
vozidle je neprimeraná rýchlosť, najmä na mokrej
vozovke
- na slovenských cestách ročne zomiera okolo 50 detí a
mladistvých. Väčšina detí zomiera ako spolujazdec v
motorovom vozidle...
1.4. rodič motorista:
- ak zaregistrujete hrajúce sa deti na ceste alebo v jej
blízkosti, preventívne znížte rýchlosť svojho vozidla,
prípadne dajte o sebe vedieť krátkym aspoň dvojitým
zatrúbením
- deti do veku 12 rokov nevedia správne vyhodnotiť
dopravnú situáciu, a tým pádom nemôžu ani správne
reagovať
- dieťa na bicykli alebo na kolieskových korčuliach
obchádzajte so zvýšenou opatrnosťou, s odstupom
minimálne dva metre a pomaly
2. úrazy v domácnosti predstavujú 36% podiel v úrazovosti detí:
- zabezpečte si preto bezpečný domov, a čo je taktiež veľmi
dôležité, nenechávajte deti samotné doma. Je to veľmi

nebezpečné. Vo zvýšenej miere dbajte na zabezpečenie
vhodného dozoru k vašim deťom počas vašej
neprítomnosti. Pri menších deťoch dbajte na prevenciu
pred pádmi, popáleninami (dbajte na prevenciu popálenín
aj pri grilovaní v prírode), obareninami, úrazom
elektrickým prúdom a otravami. Pri otrave vždy
konzultujte poskytnutie predlekárskej prvej pomoci na 24hodinovej pohotovostnej linke Národného toxikologického
informačného centra ( www.ntic.sk ) 02/5477 4166 alebo
0911 166 066. Mimo dosahu detí držte zápalky, lieky,
chemické, čistiace a horľavé látky, ostré predmety, prípadne
malé predmety - pokiaľ máte doma menšie deti.
3. športové aktivity predstavujú 23% podiel v úrazovosti detí:
- pri všetkých športových aktivitách nepodceňujte ich
špecifické riziká. Do hôr patrí pevná obuv, pršiplášť a
náhradné oblečenie. Nepreceňujte svoje sily a schopnosti.
Riziko búrok nepodceňujte vo všeobecnosti. Nepodceňujte
ani pitný režim, pri pohybových aktivitách deti potrebujú
oveľa viac tekutín ako dospelí.
4. pobyt pri vode:
- na Slovensku sa ročne utopí okolo 20 detí a 130 dospelých
- veľa detí sa utopí alebo si poškodí krčnú chrbticu pri skoku
do neznámej vody
- deti bez vášho dozoru nikdy nesmú byť pri vode. Až 80%
detí sa utopí pri dozore svojich rodičov alebo blízkych.
Určite ste si teraz položili otázku, PREČO? Pretože
dozorujúca osoba si číta, rozpráva sa, telefonuje, opaľuje sa.
Dieťa sa v zlomku sekundy a v tichosti začne topiť, a keď
skončí napríklad telefonát, už môže byť neskoro na
záchranu topiaceho sa dieťaťa. Preto buďte VŽDY pri
kúpajúcom dieťati a neustále ho opticky sledujte. Myslite
na to, že breh môže byť náhle prudký, tečúca voda je
zradná, presne ako more. Do neznámej vody nikdy
neskáčte šípku.
- Kúpať sa nechoďte rozhorúčení a najedení. Plávajte popri
brehu a aspoň dvaja. Pri člnkovaní vždy používajte
záchrannú vestu. Veľký nárast utopení malých detí
spôsobuje veľký nárast domácich bazénov a bazénikov. V
niektorých krajinách je povinné oplotenie domácich
bazénikov.
5. nové prostredie:
- na deti číhajú nové nástrahy a riziká spôsobené zmenou
prostredia. Napríklad prázdniny u starých rodičov na
dedine. Dieťa v novom prostredí nepozná riziká, preto
dochádza k zvýšenému počtu úrazov. Najčastejšie úrazy sú
pády. Je dôležité, aby sa dieťa v novom prostredí
nepohybovalo samo.
V logickom myslení, postrehu, sústredení a predvídaní
nebezpečenstva sa deti k schopnostiam dospelých blížia až po 12tom roku života, preto bezpodmienečne vedľa seba musia mať
zodpovednú dospelú osobu, najlepšie svojho rodiča.
Poznanie rizík a ich eliminácia je kľúčovým faktorom prevencie. Vo
Švédsku sa prevencii úrazov detí venujú vyše tridsať rokov a
výsledkom je tá skutočnosť, že na úrazy tu zomiera trikrát menej
detí ako v našej krajine.
Overte si, či Vaše dieťa vie, kam má zatelefonovať v prípade núdze,
a či vie, čo má hovoriť.
Zopakujte si poskytovanie predlekárskej prvej pomoci a naučte ju aj
svoje deti. Všetky dôležité informácie z oblasti prevencie úrazov
detí nájdete na webstránke www.mladyzachranar.sk .
Žiaden rodič nie je schopný ochrániť svoje dieťa pre úrazom na sto
percent. Nebuďme preto ľahostajní k cudzím deťom a dávajme na
ne pozor spoločne! Veď sú to naše deti, ktoré my dospelí, musíme
chrániť.
Ďakujeme za vašu pozornosť a želáme vám všetko dobré. Vašim
deťom krásne a bezpečné prázdniny!
S úctou Ing. Samuel Hruškovic
Ľubomír Sečkár
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ŠKOLA INFORMUJE
Čitateľský maratón
„Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť
a nemilovať múdrosť , znamená stávať sa
hlupákom.“ (J. A. Komenský)
Dňa 31. mája 2012 sa žiaci ZŠ s MŠ Ondreja
Štefku zapojili do projektu „Čítajme si“, ktorého
organizátorom je Linka detskej istoty - UNICEF.
Cieľom projektu je zatraktívniť knihu v detských
očiach, pretože v konkurencii počítačov, televízie
a iných podnetov moderného sveta popularita
čítania klesá.
Čitateľský maratón bol otvorený slávnostným
príhovorom, ktorý bol venovaný knihám, pretože
knihy nie sú len listy papiera zviazané do zväzku.
Je dôležité vidieť v knihách viac. Vidieť v nich
učiteľa, relax a priateľa zároveň.
Zúčastnení žiaci mali prečítať jednu stranu z
knižky, čím urobili nielen niečo pre rozvoj svojej
osobnosti, slovnej zásoby, ale zároveň sa stali
súčasťou celoslovenského maratónu a spoločne
prispeli k prekonaniu rekordu v čítaní z minulého
roka.
Z našej školy sa projektu zúčastnilo 386 detí a
aj vďaka nim sa naozaj podarilo prekonať
minuloročný rekord (30 480). Do tohtoročného
maratónu sa zapojilo 35 442 čítajúcich detí z celého
Slovenska.
Dva diplomy (forma plagátu A1), ktoré po
prečítaní žiaci obohatili
svojimi hrdými
podpismi, vyjadrujúcimi snahu niečo dokázať ,
nám budú dlho pripomínať tento výnimočný deň.
Diplomy budú umiestnené v školskej knižnici,
pretože cieľom projektu je predovšetkým
podporiť čítanie u detí a podporiť návštevu
knižníc.

SUPER STAR 5
30. mája sa na našej škole uskutočnil už 5. ročník
speváckej súťaže Super Star.
Porota zo semifinálového kola vybrala 27
najlepších spevákov z ročníkov 1 - 4, ktorí si prišli
zmerať sily do finále. Program moderovali
najmladší žiaci školy - prváci :
Timka Jedličáková, Vanesska Porubčanská a
Maťko Rafajdus, ktorí svoju premiéru zvládli na
výbornú.
O ozvučenie sa postarali zasa najstarší žiaci:
Jakub Cyprich, Jakub Cvacho a Pavol Dudáš.
Porota, ktorá hodnotila výkony spevákov,
pracovala v tomto zložení:
- predseda:
pani Gabika Jánošíková
– speváčka dychovej
hudby Varínčanka
- členovia:
pani Katka Dominiaková
- učiteľka ZŠ, členka dychovej
hudby Varínčanka
Miška Sobolová a Mirka
Kadrliaková – speváčky a žiačky
9.ročníka
Súťažilo sa vo dvoch kategóriách:
I. žiaci 1. a 2. ročníka

II. žiaci 3. a 4. ročníka
Spevácke výkony v obidvoch kategóriách boli
pomerne vyrovnané a členovia poroty mali
veľmi ťažkú úlohu určiť tých najlepších. Po dlhšej
porade rozhodli nasledovne:
I. kat.:
1. miesto obsadila Terezka Schrollová
2. miesto - Julka Martyneková
3. miesto - Saška Komačková
- diplom za veľmi pekne zaspievanú pieseň
získala Simonka Piovarčiová
- diplom za spevácky výkon – Saška Jánošíková
II .kat.:
1. miesto -Natálka Halečková
2. miesto -Andrejka Jánošíková
3. miesto -Kristínka Munková
- diplom za veľmi pekne zaspievanú pieseň
dostali speváci: Sarah Androvičová, Natálka
Lovásová a Duško Kokosík
- diplom za spevácky výkon – Jakubko Sedúch
Víťazom, ale aj všetkým súťažiacim srdečne
blahoželáme!
Vyuč. hudobnej výchovy

Zo škôlky…

Predškoláci odchádzajú...
Tak veru, deťom sa krásne detstvo plné iba hier skončilo. Čaká na nich prvé slovo, čiarka, číslica...
Pribudnú domáce úlohy – ale i noví kamaráti, nové vedomosti, zážitky, prvé učenie sa...
Hrajte sa, šantivé milé deti!
Želám krásne prázdniny a pre vás prvý školský rok plný zaujímavých poznatkov a hier.
Dovidenia v škole!
J. Gáborová
POĎAKOVANIE
Za kolektív materskej školy a najmä spokojné deti chceme poďakovať rodičovskému združeniu, ktoré
zorganizovalo finančnú zbierku na zakúpenie a montáž žalúzií v materskej škole a všetkým, ktorí na
túto zbierku prispeli.
Veľká vďaka patrí p. Petrovi Bugáňovi, ktorý sa vo veľkej miere zaslúžil o to, aby si naše deti užili
nových žalúzií ešte pred prázdninami.
Osobitne sa chceme poďakovať sponzorom:
Vladimír Trnka, Katarína Šušoliaková, Mariana Ovečková, Mário Bobáň, Michal Chobot, Janka
Chebeňová, Miroslava Berešíková, Ľubomír Sečkár, Renáta Rolková, Vladimír Staník, Darina Ťažká,
Michal Zimen, Peter Bielik, Ján Hodoň, Katarína Štefúnová, Zuzana Chytilová, Mária Hliníková, Iveta
Adamčíková, Juraj Synák, Andrea Ripelová, Andrea Kožiaková, Miroslav Stehlík, Lenka Miháliková,
Martina Svobodová, Zuzana Vojteková, Katarína Dominiaková, Miroslava Brežná, Helena
Machalíková, Adriana Šťastná, rodina Blašková, Tomáš Balcerčík.

My, žiaci 5.B ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo
Varíne sme vďaka výhre v Žilinskom
večerníku zažili 3 –dňový super školský
výlet v Terchovej – Vrátnej doline.
Ubytovaní sme boli vo veľmi príjemnom
prostredí Hotela Boboty. Program nám
pripravila Sport Academy Vrátna. Zažili
sme zjazd na profi kolobežkách, prešli sme
Jánošíkovými dierami a splavili sme úsek
rieky Orava na raftových člnoch. Večer
sme si oddýchli v hotelovom bazéne.
Žiaci 5.B
zo ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín

Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí nechceli byť menovaní.

Varínčan
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Brigádnické prázdniny
Začiatkom letných prázdnin v roku 1957 prišiel za
mojím otcom zástupca Štátnych lesov s ponukou
brigády pre mňa, brata Jozefa a ďalších troch
študentov. Náplňou práce bolo vešanie naštiepanej
bukovej siahovice na drevolanovku.
Pracoviskom bola buková hora pod Chatou pod
Suchým.
Lanovka bola natiahnutá z Hradskej doliny od tzv.
Židovských chodníkov /13 serpentín/ asi 500 metrov
nad Starým hradom a na stromoch bola upevnená
konzolami. Na nich bolo uchytené kladkové koleso so
zábranami proti vypadnutiu lana. Toto bolo
natiahnuté v dĺžke asi 3 km ako uzatvorený okruh.
Na toto napnuté lano sme mali pomocou retiazky a
špeciálneho háčika vešať pripravenú bukovú
siahovicu dlhú asi jeden meter. Lanovku poháňal
jednovalcový naftový motor.
Druhá lanovka /prepínacia/ končila pod Starým
hradom za Váhom na strečnianskej strane.
Naša brigádnická partia bola päťčlenná.
Ubytovanie sme mali zabezpečené v Chate pod
Suchým a pracovať sme mali denne od 7.00 do 15.00, v
sobotu do 13.00 hod. Stravovanie bolo na vlastnú päsť.
Nástup do práce bol hneď v pondelok.
My piati sme sa dohodli, že v nedeľu o 17-tej sa
stretneme pod Starým hradom a odtiaľ sa spoločne,
samozrejme, riadne nabalení, presunieme do budúcej
ubytovne – Chaty pod Suchým. Ja som sa však ešte v
ten deň zúčastnil ako divák motocyklových pretekov
v Žiline
a keďže vlak zo Žiliny meškal, nestihol som
dohodnutý termín.Doma nikto nebol, a tak som
predpokladal, že brat Jozef je už pod Starým hradom.
Všetky potrebné veci som mal zbalené už v nedeľu
dopoludnia, batoh som hodil na plecia, zobral poľný
telefón /asi 5 kg/, do ruky sekeru a vykročil na miesto
stretnutia. Predpokladal som, že ostatní ma tam už
čakajú.
Na moje prekvapenie, na určenom mieste nebol nik. V
snahe ich dohoniť, som rezko vykročil na chodník,
ktorý som veľmi dobre poznal. Už sa stmievalo. Asi po
hodinovej chôdzi som začul praskot konárov. Zastal
som a zaujal obrannú pozíciu so sekerou v ruke. Srdce
mi bilo rýchlosťou 200 úderov, všetky vlasy sa zježili.
Mal som strach.
Mesiac jasne svietil a ja som v blízkosti zbadal čriedu
srnčej alebo jelenej zveri. Nezbadala ma a voľne
schádzala do Starohradskej doliny. Asi k potoku. Ja
som sa upokojil a pokračoval ďalej. Takáto situácia sa
opakovala ešte dva – trikrát. Posmelený, popiskujúc si
nejaké melódie som okolo pol jedenástej jasne počul
kroky . Po chodníku, smerom od chaty ku mne
prichádzal človek. Postavil som sa za strom, poľný
telefón položil na zem a do pravej ruky uchopil

sekeru. Prichádzajúci zastal asi desať metrov odo
mňa. Pravdepodobne vo svite mesiaca zbadal
lesknúcu sa sekeru. Jachtavým hlasom pozdravil:
„ddoddodobrý večer“, na čo som ja tiež jachtavo
odzdravil. Keď sme obaja prekonali prvotný strach,
prehodili sme medzi sebou pár slov. On údajne
odchádzal na vlak do Bratislavy a ja som sa od neho
dozvedel, že do chaty doposiaľ nijakí brigádnici
nedorazili.
Po štvrťhodine som bol šťastlivo na chate, kde som
prespal.
Moji kamaráti prišli až ráno, keďže bezo mňa ísť
nechceli, a tak do práce nastupovali krátko po
príchode.
Po krátkej inštruktáži o technike a bezpečnosti pri
práci sa začala riadna makačka.
Hneď v prvý deň nás takmer zožral dotieravý hmyz –
muchy, ovady, osy... Našťastie, lesný majster nám
lanovkou poslal dvojlitrovú fľašu repelentu.
Nesmierne zapáchal, ale od hmyzu sme mali pokoj. O
15-tej sme prácu skončili, poumývali sa v jarku pod
Synákovým salašom, a tak zo seba zmyli repelentovú
„vôňu“.

Bratia František a Jozef Tomovci na lesnej brigáde

Horšie však bolo to, že po ťažkej práci nám veľmi
chutilo jesť, a už v stredu sa nám všetky zásoby
minuli. Do soboty bolo ďaleko...
Losovali sme, kto pôjde domov po proviant. Lós padol
na mňa...
Rodiny brigádnikov mi naložili toľko jedla a pitia, že
som ho ledva niesol. /Aj kanvy s kyslým a sladkým
mliekom./
Na ďalšie brigádnické týždne sme sa pripravili oveľa
lepšie.
Práca so siahovicou bola veľmi namáhavá a veru aj
dvaja z nás brigádu po týždni ukončili.
Keď si na túto etapu života spomeniem, tak musím
konštatovať, že okrem mňa už ani jeden z vtedajšej
brigádnickej partie nežije.
František Toma
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Varínske kapely
Hudobná skupina PRESENT
Hudobnú skupinu Present založili spolužiaci zo
základnej školy Peter Piš, Vlado Zaťko, Palo
Mestický, Mišo Synák a Rudo Androvič ako 17,
resp. 16- roční na Veľkú noc v roku 1991, ešte pod
značkou 5 VOLTOV.
O d o b c e s i v y b o x o va l i p r i e s t o r y n a d
pohostinstvom u Bučkov, kde ešte zostali aké-také
pozostatky z aparatúry po skupine The Stars
(Verčíkovci) a začali cvičiť. Veď prvá akcia ich
čakala hneď o 2 mesiace a to váľanie májov na
Koňhore. Tú odohrali v zostave: Mišo Synák –
saxofón, Palo Mestický – akordeón, Peter Piš a Rudo
Androvič – španielky, Vlado Zaťko – bicie.
V lete cez prázdniny sa 5 Voltov presťahovalo do
novej skúšobne pod tribúnou na futbalovom
ihrisku, hneď vedľa skupiny Retro. No už na jeseň
dostal Palo Mestický super nápad, prerobiť starú
chalupu po Mravcovcoch v uličke povyše požiarnej
zbrojnice. Tam skupina definitívne zakotvila na
jedenásť rokov a zotrvala tam až do jej samotného
konca.

Hotel Hutník Lučivná - Andrea Kossová, Paľo Mestický,
Peter Piš, Mišo Synák, Rudo Androvič, 1995

V začiatkoch mladí muzikanti ťahali rozumy
od skúsených muzikantov zo Strečna a to známej
skupiny Benton, ktorej Presenťáci robili službu
hraním chodníkov na svadbách s bubeníkom
Tiborom Vlkoláčkom. Svoju prvú veľkú svadbu
odohrala kapela hneď v novembri toho istého roka,
ešte ako neplnoletí stredoškoláci v zložení: Peter Piš
– trúbka, Mišo Synák – saxofón, Palo Mestický –
klávesy, Rudo Androvič – basgitara. Za bicími im už
vypomáhal práve z vojny sa vrátený Milan Ďugel. V
decembri kapela prijala medzi seba začínajúceho
bubeníka Roba Matejčíka a v tejto zostave zahrala
zopár akcií a vydržala asi rok. Akcie poväčšine
tvorili chodníky a svadby. Na jednej takej akcii im
navrhol bubeník z Bentonu Palo Beniač, aby sa
kapela premenovala na PRESENT.
V decembri 1992 prišiel z vojny plný plánov a
energie bubeník Ďuro Sučík a nahradil tak v kapele
odchádzajúceho Roba Matejčíka. V tejto zostave
skupina fungovala skoro 2 roky, vybavila sa
slušným aparátom, zahrala niekoľko vynikajúcich
akcií od Kysúc až po Oravu a hlavne pokročila
muzikantsky. V tomto období kapela skúšala aj
vlastnú tvorbu, z ktorej existuje zopár demonahrávok.
Koncom leta 1994 nahradil bubeníka Ďura Sučíka
bývalý Bentoňák Tono Škereň, z práve rozpadajúcej
sa trnovskej skupiny HEY. S ním kapela odohrala
svoj prvý veľký kšeft, ktoré už dohadzujú hudobné
agentúry a to Silvester 1994 v Banskej Bystrici v
hoteli LUX. No po polroku Tono neodolal ponuke
prejsť do populárnej žilinskej formácie AYA a tak
boli Presenťáci opäť nútení hľadať ďalšieho
bubeníka. V tomto období im vypomáhali za bicími
na kšeftoch muzikanti ako Jožo Ďugel, Ďuro Sučík,
Palo Beniač, Pišta Piala, Jano a Ľubica Kučerovci.
Nakoniec dostal opäť Palo Mestický nápad, prejsť z
klávesov za bicie a za klávesy nájsť speváčku! Bol to
aj nevyhnutný ťah z pohľadu tej doby, keďže gro

celej vtedajšej pop-music bol hlavne dance-floor a
ten bez ženského spevu nebol možný.
Zo všetkých uchádzačiek sa najviac osvedčila
Andrea Koššová. A tak kapela v tomto novom
zložení nabrala rapídne na atraktivite, dostala iný
rozmer a hlavne, obohatil sa jej repertoár o ženský
spev. Skupina Present okamžite vyštartovala po
okolitých kultúrnych akciách, svadbách, veľkých
plesoch pre firmy ako Váhostav, ples žilinských
podnikateľov a Silvester 1995 odohrala v dnes už
neexistujúcom hoteli Pyramída v Liptovskom
Mikuláši.
Treba podotknúť, že do tohto obdobia kapela
hrávala hudobné podujatia a bola populárna
poväčšine mimo Varína. Zlom nastal až po odohratí
legendárnych „váľaní májov 1995“ vo Varíne a
následnom otvorení Biliard-baru Mika, kde sa v
tom období stretávala vynikajúca generácia
mladých Varínčanov a kde mala kapela po skúšobni
v „Mravenisku“ svoj druhý domov... :)))
Veľký míľnik zažila kapela, keď sa v júni 1996
zbalila a odišla na celé leto do Anglicka zarábať
peniaze na novú aparatúru.
V zostave Andrea Koššová – klávesy; Peter Piš –
trúbka, klávesy; Mišo Synák – saxofón, basgitara;
Rudo Androvič – gitara, basgitara; Palo Mestický –
bicie, akordeón; kapela fungovala 2 roky. Odohrala
veľké množstvo svadieb, zábav a reprezentačných
plesov. Ako bonbónik uvediem reprezentačný ples
SDĽ s vtedajším predsedom Petrom Weissom,
tradične výročný ples Váhostavu, mnoho
reprezentačných plesov v Dome odborov v Žiline a
Silvester 1996 v hoteli Grand vo Vysokých Tatrách v
Starom Smokovci. V tomto období im veľmi dobrú
službu robil aj ich dvorný šofér Ľubo Gábor, ktorý
na akciách okrem šoférovania vypomáhal hrou na
tamburíne.
Vo februári 1997 sa Present po 6-tich rokoch
rozpadol a to odchodom Miša Synáka, Andrei
Koššovej a na neurčito aj Ruda Androviča. Týmto
obdobím skončila tzv. prvá éra Presentu, kde hlavní
členovia boli výhradne varínski rodáci.

dve speváčky po roku boli vystriedané ďalšími
dvoma a to opäť jednou študentkou spevu na
konzervatóriu v Žiline Zuzkou Masarykovou z
Dubnice nad Váhom a speváčkou Žilinského
miešaného zboru Alenou Sýkorovou z Popradu.
V tomto období často na kšeftoch dopĺňali rady
Presentu aj Mišo Synák na saxofóne, ktorý sa vrátil z
vojny, spolu s Andreou Koššovou na klávesoch.
Medzitým sa ale naopak kapelník Palo Mestický
musel porúčať vojenčine a tak na pár akciách dobre
alternoval bubeník skupiny Forte Janko Androvič.
Ako bonbónik spomeniem vydarenú svadbu kúsok
od ukrajinských hraníc v Sobranciach.

Legendy fest Strečno 2012 - Paľo Mestický, Milan Dugel,
Andrea Kossová, Mišo Synák, Ďuro Sučík, Rudo Androvič

Z obdobia druhej éry Presentu, čiže angažovaním
študovaných speváčok, uvediem okrem množstva
renomovaných plesov dva Silvestre v Nízkych
Tatrách v hoteli Partizán na Táloch a tri vo Vysokých
Tatrách v hoteli Grand v Starom Smokovci.
Posledné vystúpenie skupiny Present, bola svadba
Miša Synáka v Beluši, symbolického dátumu
2.2.2002 v zložení: Alena Sýkorová – spev; Palo
Mestický – klávesy; Peter Piš – trúbka, klávesy;
Rudo Androvič – gitara, basgitara a forťák Janko
Androvič – bicie.
V tento symbolický dátum sa skupina Present z
Varína po 11 rokoch nepretržitého účinkovania
rozpadla. Pôsobila len príležitostne na kapelových
výročných gulášoch, kde spomínala na staré zašlé
časy.
Nastal však rok 2011 a s ním kultúrna akcia
prebiehajúca vo Varíne „O5 zapojení“. Tá doslova
nakopla starých muzikantov, ktorí oprášili svoje
nástroje a začali opäť spolu skúšať. V užšej
pôvodnej zostave: Rudo Androvič – gitara, Mišo
Synák – basgitara, Palo Mestický – klávesy a Ďuro
Sučík – bicie sa tešia už na ďalší ročník tohto
podujatia. Okrem toho vystúpili 23.6.2012 aj na
obdobnom podujatí v Strečne – Legendy fest 2012.
Pre akciu „O5 zapojení 2012“, ktorá sa bude konať
22.9.2012 pripravujú pár milých prekvapení –
nechajte sa prekvapiť.
Viac informácii o hudobnej skupine Present si
môžete pozrieť na web stránke
www.present.estranky.sk

O5 zapojení 2011 - Paľo Mestický, Ďuro Sučík, Mišo
Synák, Rudo Androvič

Druhá éra začala hneď na jar roku 1997 a to v zložení
Peter Piš, Palo Mestický a ex-Bentoňáci Ľubica a
Jano Kučerovci zo Strečna. Táto formácia vydržala
asi pol roka až tentoraz dostal dobrý nápad Peter Piš
a zobral osud kapely do vlastných rúk. Ako prvé
stiahol naspäť Ruda Androviča a dotiahol rovno 2
hotové speváčky. Študentku konzervatória v Žiline
Sylviu Kurpašovú z Popradu a speváčku Žilinského
miešaného zboru Zuzku Bizoňovú zo Žiliny.
Tejto zostave Peter Piš – trúbka, klávesy; Rudo
Androvič – gitara, basa; Palo Mestický – bicie,
akordeón; síce chýbal povestný dychový potencial
ale angažovaním dvoch študovaných speváčok si
mohla kapela dovoliť kompletne prerobiť repertoár.
Prispôsobila ho menej pre svadby, zato viac sa
zamerala na podujatia dohadzované agentúrami
ako reprezentačné plesy, oslavy a Silvestre. Tieto

Emil Horák
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Urbárske okienko
Predaj palivového dreva
Urbárska obec pozemkové spoločenstvo Varín realizuje predaj palivového
dreva formou poradovníka na jednotlivé sortimenty dreva.
Na začiatku roka 2012 sa uskutočnil výrub bukového porastu v lokalita Varín
– Koňhora. Išlo o zásah v rámci prirodzeného zmladenia. Celkový objem
vyťaženej bukovej hmoty z uvedenej lokality predstavoval 670,06 m3. Z
uvedeného objemu len časť vykazovala parametre, ktoré predurčovali hmotu
na ďalšie využitie. Vzhľadom na hnilobu, štiepavosť, hrúbku a ďalšie
sledované parametre sa väčšia časť tohto dreva predala v sortimente palivové
drevo.
Bol vytvorený poradovník v závislosti na poradí prihlásenia jednotlivých
osôb – členov ale aj nečlenov Urbárskej obce pozemkové spoločenstvo Varín.
Do zoznamu sa prihlásilo 50 záujemcov. Z tohto počtu bolo 36 členov a 14
nečlenov. Z uvedeného vyplýva, že 72 % záujemcov bolo z radov urbárnikov
a zvyšných 28 % neurbárnikov. Celkový objem takýmto spôsobom
predaného palivového dreva je 417,59 m3 v cene schválenej valným
zhromaždením 26,- Eur/prm, t.j. 43,33 Eur/m3 vrátane DPH. Všetci žiadatelia
prihlásení do zoznamu boli uspokojení. Dovoz palivového dreva realizovala
dodávateľská firma. Cena prepravy nebola zhrnutá v predajnej cene.
Ďalšia časť dreva sa predala formou internetovej aukcie dreva.
Prevádzkovateľom aukčného portálu je Lesnícka informačná spoločnosť, a. s.
so sídlom vo Zvolene. Vďaka predaju prostredníctvom internetovej aukcie
dreva sme dosiahli 19,44 %-né zvýšenie predajnej ceny v porovnaní s bežným
predajom z odvozného miesta.
Na predaj kvalitnejších bukových výrezov sme vyhlásili výberové konanie,
do ktorého sa zapojili dvaja uchádzači. Víťaznú ponuku 50,- Eur/m3 predložil
Jaroslav Cigánik z Krasnian. Takýmto spôsobom sme realizovali 127,54 m3
bukovej hmoty.
V priebehu tohto roka, v závislosti na výskyte kalamity, ešte plánujeme
uskutočniť ťažbu bukového dreva. Ťažba bude prebiehať v jesenných, resp.
zimných mesiacoch. Záujemcovia sa opäť môžu prihlásiť do poradovníka.
Predaj ihličnatého dreva sa realizuje v celých dĺžkach formou výberových
konaní. Takýmto spôsobom sa odpredá celý objem vyťaženého dreva. Z
uvedeného dôvodu sa predaj ihličnatého palivového dreva vykonáva iba v
obmedzenom množstve. Na predaj smrekového a jedľového palivového
dreva je takisto vytvorený poradovník, ktorý sa nachádza v sídle UPS.
V prípade zvýšeného dopytu o palivové drevo, ktorý nie sme schopní
uspokojiť, prednosť v poradovníku majú členovia UPS pred nečlenom.
Valné zhromaždenie dňa 21.04.2012 odsúhlasilo zmenu cien palivového
dreva. Aktuálny cenník je k dispozícii na internetovej adrese
www.urbarvarin.szm.sk, na vývesnej tabuli a v kancelárii UPS.
Pri prihlásení sa do zoznamu žiadateľov o palivové drevo z odvozného
miesta je potrebné uviesť meno, priezvisko, presnú adresu a telefónne číslo.

Samovýroba
V našich lesných porastoch sa nachádza aj drevo, ktoré je nežiaduce, napr.
vývraty, sucháre, zlomy, atď. Ide o prípady, ktoré nie sú využiteľné pre ďalšie
zhodnocovanie. Spracovať takéto drevo je možné formou samovýroby. V
prípade, že máte záujem zabezpečiť si takýmto spôsobom drevnú hmotu, je
potrebné dodržať niekoľko pokynov. Najdôležitejšia je dohoda s lesníkom, či
a kde sa takéto drevo nachádza. Po úspešnom vytipovaní vhodnej lokality,
záujemca potom musí požiadať hospodára o vydanie „Povolenia na
samovýrobu dreva“. Takéto povolenie má obvykle platnosť 1 mesiac, po
uplynutí ktorého sa takéto povolenie stáva neplatným. Pri spracovaní dreva v
lese je potrebné uvedené povolenie mať so sebou. Lesník, prípadne iný

zástupca UPS, lesná stráž, polícia, zástupcovia ochrany prírody môžu
požiadať o preukázanie oprávnenosti vstupu a práce na spracovaní dreva. Po
nachystaní dreva je potrebné prizvať lesníka, aby zmeral objem dreva. Tento
sa vyznačí do povolenia. Jeden diel záznamu si ponechá lesník a s druhým
vstupujúca osoba príde zaplatiť palivové drevo do kancelárie UPS v
úradných hodinách, kde mu bude vydaný doklad o zaplatení dreva z
elektronickej registračnej pokladnice. Po vykonaní úhrady je možné drevo
vyzdvihnúť z lesného porastu.
Záujemcovia o listnaté alebo ihličnaté drevo sa môžu prihlásiť u hospodára p.
Jozef Hrivo 0915 808 267, lesníka Ing. Ivan Záhorec 0915 808 266.
jh

Urbárske okienko č.11
Urbár po Valnom zhromaždení.
Po Valnom zhromaždení sa výbor Urbárskej obce zameriava prednostne na
rozpracovanie opatrení vyplývajúcich z prijatého uznesenia.
Mali sme vyplácať dividendy v určených dňoch a v určenom čase. Boli to tri
dni od rána do večera. Takto smerované vyplácanie bolo z dôvodu
zabezpečenia bezpečnosti pri práci s väčšou sumou peňazí. Možno aj z
dôvodu nedisciplinovanosti alebo neinformovanosti našich členov nebol
výsledok adekvátny vynaloženému úsiliu. Vyplatená bola necelá polovica
plánovaných dividend a pre dividendy si prišlo iba 144 urbárnikov, čo je 44 %
členov spoločenstva.
Následné ďalšie vyplácanie dividend bude na báze písomnej požiadavky
zasielané na účet v banke, alebo poštovou poukážkou na adresu urbárnika.
Tu je potrebné pripomenúť nutnosť mať v evidencii členov aktuálne adresy.
Aj naďalej sa budú dividendy vyplácať v kancelárii urbarskeho domu. Je tu
však možné nebezpečenstvo, že v pokladni nebude dostatok hotovosti a
dividendy budú vyplatené po dohode v náhradnom termíne.
Do 30.4.2012 mal výbor ukončiť vydokladovávanie vlastníctva urbárskych
hlasov a následne v máji odovzdať tabuľku zoznamu a dokumenty komisii
ROEP pri OBCI VARÍN. Túto úlohu sme nesplnili v plánovanom termíne.
Nesplnenie nebolo spôsobené benevolenciou pracovníkov zodpovedných za
túto činnosť, ale snahou získať čo najviac predložených dokladov. Táto práca
je zo strany výboru ukončená. Doklady sú odovzdané k ďalšiemu
spracovaniu. Výsledkom čoho budú Správou katastra v Žiline vydané listy
vlastníctva na časť nášho urbárskeho majetku (lesy) a na podiely pre každého
„vydokladovaneho“ vlastníka urbárskych hlasov.
Táto činnosť trvala 14 mesiacov, bolo vydokladovaných 312 podielnikov a ich
urbárske podiely. Číslo je vysoké, mohla by byť s týmto výsledkom
spokojnosť. Z celkového hodnotenia aj je. Ale kvalita všetkej práce je v
náročnosti dosiahnutých cieľov. Aj napriek vysokému nasadeniu
funkcionárov UOpsV sme nedosiahli úplne vydokladovanie urbárskych
hlasov všetkých našich členov. Nie všetci si splnili povinnosti z tejto činnosti
vyplývajúce, aj keď pre nich platí povinnosť mať voči OUpsV vysporiadané
všetky povinnosti!
Dvanásť našich členov si z rôznych dôvodov túto povinnosť nesplnilo. Bude
iba na nich záležať ako sa k tomuto problému postavia a ako si zmenu
urbárskych hlasov pretavia na podiely v nových listoch vlastníctva vydaných
Správou katastra v Žiline.
Zvláštnou skupinou sú zomretí členovia, kde prebiehajú dedičské konania a
dodatočné dedičské konania. V rámci týchto dedičských konaní je potrebné,
aby si dediči ustrážili aj túto etapu prechodu urbárskych hlasov na podiely v
listoch vlastníctva.
Pri vydokladovávaní vlastníctva sme od našich členov požadovali udelenie
plnej moci. Táto plná moc splnomocňuje štatutárov UOpsV na
zabezpečovanie činnosti v správe a hospodárenie na ich pozemkoch ako aj v
ich mene konať a zastupovať ich pred všetkými orgánmi samosprávy, štátnej
správa, inštitúciami a súdmi v SR. Výbor OpsV ďakuje všetkým svojim
členom (a sú to skoro všetci), ktorí udelili plnú moc štatutárom UOpsV. Určite
sa nechystáme túto dôveru zneužiť.
Plné moci členov spoločenstva udelené v roku 2002 stratili aktuálnosť a je ich
potreba aktualizovať!
Ako príklad treba uviesť, že vysporiadanie majetkovej identifikácie sme
spracovali aj za tých pár členov, ktorí nás plnou mocou nepoverili, čo by sa
mohlo tiež považovať za neadekvátne narábanie s ich majetkom. Toto sme
vykonali v záujme predloženia kompletného prehľadu podielov všetkých
členov spoločenstva. Avšak následné možné a potrebné zásahy do riešenia
tých členov bez udelenia plnej moci nie je možné od štatutárov UOpsV
vyžadovať!
ra
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Všeobecne závazné nariadenie Obce Varín
4/2012
Obecné zastupiteľstvo obce Varín v zmysle § 6 ods. l zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ďalej
podľa § 6 ods. 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VARÍN č. 4/2012
o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni
§1
Základné ustanovenie
(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, zákonného zástupcu žiaka
alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá ma dieťa zverené do osobnej
starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia
súdu a dospelého na:
a) čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole
b) čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
c) čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
d) čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času
§2
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
dieťaťa v materskej škole
(1) Obec Varín v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 školského zákona určuje
výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
dieťaťa v materskej škole v sume 11€/ mesiac/dieťa.
(2) Ak zákonný zástupca predloží zriaďovateľovi rozhodnutie o prijatí
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, ktoré nedovŕšilo šiesty
rok veku, zriaďovateľ mu odpustí príspevok za pobyt v materskej škole.
(3) Zriaďovateľ mu odpustí príspevok od prvého dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zákonný zástupca
predložil rozhodnutie o prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky.
(4) Príspevok v materskej škole za dieťa sa neuhrádza podľa §28 ods.6 a 7
školského zákona.
(5) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej
škole uhrádza zákonný zástupca mesačne vopred do 15. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca.
§3
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
školského klubu detí
(1) Obec Varín v súlade s ustanovením §114 ods. 6 školského zákona určuje
výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
školského klubu v sume 6,63 €/mesiac/žiak.
(2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu detí uhrádza zákonný zástupca mesačne vopred do 15.
dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
§4
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra
voľného času
(1) Obec Varín v súlade s ustanovením § 116 ods. 6 školského zákona určuje
výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra
voľného času nasledovne:
a) pre osoby do 24 rokov 0,50 €/mesiac/osoba
b) pre osoby od 24 do 30 rokov 1,00 €/mesiac/osoba
c) pre osoby v kluboch CVČ 3 €/mesiac/osoba na jeden klub
(2) Príspevkom sa rozumie čiastočná úhrada nákladov na činnosť centra
voľného času.
(3) Príspevok podľa §4 ods. 1 písm. a) a b) sa uhrádza najneskôr do 14.09.
príslušného kalendárneho roka za celý rok, príspevok klubov podľa §4
ods. 1 písm. c) sa uhrádza mesačne.“
(4) Príspevok bude odpustený členom centra voľného času, ktorý
odovzdali vzdelávací preukaz v prospech centra voľného času.
(5) Príspevok na dieťa pokrýva členstvo maximálne dvoch záujmových
útvarov podľa výberu člena záujmového útvaru. Príspevok za členstvo
v ďalších záujmových útvaroch hradí zákonný zástupca dieťaťa na
základe ekonomicky oprávnených nákladov vyplývajúcich z
náročnosti a druhu záujmovej činnosti.
§5
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v
školskej jedálni

(1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú
úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti
na odporúčané výživové dávky. Prílohou k tomuto VZN sú Finančné
pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo
výške nákladov na nákup potravín od 1.9.2011 a Finančné pásma
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín pre diétne stravovanie s účinnosťou od
1.9.2011.
(2) Obec Varín v súlade s ustanoveniami § 140 ods. 10 školského zákona a v
súlade s §4 ods. 11 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR určuje výšku príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
nasledovne:
(3) Finančný limit na nákup potravín v 2. pásme = hodnota stravného pre:
a) dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata + obed + olovrant) 1,12 €
b) dieťa v MŠ s poldennou stravou (desiata + obed)
0,90 €
c) žiak 1. stupeň ZŠ (obed)
0,95 €
d) žiak 2. stupeň ZŠ (obed)
1,01 €
e) hmotná núdza – dieťa v MŠ (desiata + obed + olovrant)
0,13 €
f) hmotná núdza - žiak 1. stupeň ZŠ (obed)
0,00 €
g) hmotná núdza - žiak 2. stupeň ZŠ (obed)
0,00 €
(4) Finančný limit na nákup potravín v 3. pásme pre diétne stravovanie =
hodnota stravného pre:
a) dieťa s bezlepkovou diétou v MŠ (len obed)
0,82 €
b) žiak s bezlepkovou diétou 1. stupeň ZŠ (obed)
1,21 €
c) žiak s bezlepkovou diétou 2. stupeň ZŠ (obed)
1,31 €
d) hmotná núdza – dieťa s bezlepkovou diétou v MŠ (obed) 0,00 €
e) hmotná núdza – žiak s bezlep. diétou 1. stupeň ZŠ (obed) 0,21 €
f) hmotná núdza – žiak s bezlep. diétou 2. stupeň ZŠ (obed) 0,31 €
(5) Hodnota stravného pre:
a) zamestnancov školy (obed) je (finančný limit 1,12 € )
b) cudzí stravníci (obed) je (finančný limit 1,12 € )
c) klienti ZOS Varín (obed) je (finančný limit 1,12 € )
d) klienti ZOS Varín (večera) je (finančný limit 0,68 € )
(6) Príspevok sa uhrádza vopred do pätnásteho dňa príslušného mesiaca.
(7) Zriaďovateľ v súlade s §140 ods.9 školského zákona určuje neprispievať
na úhradu režijných nákladov, ktoré vznikli pri poskytovaní
stravovania deťom a žiakom.
§6
Zníženie alebo odpustenie príspevku
(1) Žiadosti o zníženie alebo odpustenie príspevku v zmysle §114 ods.7,
§116 ods.7, §140 ods. 12 školského zákona spolu s dokladmi predkladá
zákonný zástupca zriaďovateľovi.
§7
Zrušovacie ustanovenie
(1) Zrušuje sa:
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Varín č. 3/2011 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení a
výchovnovzdelávacích zariadení
§8
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli v obci
Varín dňa 6.4.2012.
(2) Obecného zastupiteľstva obce Varín schválilo toto VZN dňa 26.4.2012.
(3) Toto VZN nadobudlo platnosť dňa 27.4.2012.
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.6.2012.
Vo Varíne dňa 26.4.2012

Miroslav Williger, starosta obce
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Pikošky z Pod Jedľoviny
Osemnásteho júna tohto roku by sa bol dožil 102 rokov
nestor, najstarší a najdlhšie bývajúci chatár z Pod Jedľoviny ,
Ján Ďuriník.
Janko zomrel 22.júla l998 a dožil sa 88 rokov a 34 dní.
Pod Jedľovinou žil asi l7 rokov. Bol živou legendou chatárskej
spoločnosti v tejto oblasti. Bol aj otcom najdlhšie pôsobiaceho
chatára na chate pod Suchým Antona Ďuriníka.
Predtým, ako sa odsťahoval Pod Jedľovinu, pracoval v
Komunálnych službách mesta Žilina ako holič v holičstve na
Masaryčke, na Bulvári a neskôr aj ako účtovník. Vzhľadom k
tomu, že občas sa pozrel na dno pohárika, nesmel pracovať s
finančnými prostriedkami, a preto sa až do dôchodku
venoval výlučne svojmu remeslu.
Ešte aj pod Jedľovinou mal svoj „vercajch“. Keď boli Pod
Jedľovinou na sústredení varínski futbalisti, všetkých
vystrihal na ježka a na ihrisko vybehli ako brazílska
reprezentácia – všetci ako jeden.
Jeho týždenný rozvrh vyzeral asi nasledovne :
pondelok – spal doobeda, spravil si kávu a vyfajčil niekoľko
cigariet, prechádzka na chatu Fatranka
utorok - ten istý scenár
streda
- vstával ráno, raňajky - praženica, káva a tradičná
cigaretka, na obed už niečo prejedol /Potravinami ho
zásoboval syn Tóno./
štvrtok - piatok – vítanie prvých návštevníkov chatovej
oblasti, ktorí prišli tráviť víkend na svoje chaty
sobota návšteva chatárov
nedeľa lúčenie a odprevádzanie chatárov
Bol pravidelným hosťom na chate Fatranka. Keď boli lúky
nepokosené, nosil gumené čižmy, aby mu rosa nezmáčala
nohy. Po príchode si obyčajne sadol na lavičku pod oknami a
oddychoval. Preložil si nohu cez nohu a ja som mu povedal,
že ma obuté čižmy
naopak. Povedal mi :
„Ty somár, to mám
prekrížené nohy.“
Ve ľ a k r á t s m e m u
ponúkali jedlo, ktoré
vždy odmietol s tým,
že by pribral a tie jeho
tenké nohy by ho
neodniesli domov na
chatu.
Raz
v podvečer
prišiel opäť na chatu
Fatranka . Bol február
a udreli tuhé mrazy.
Kuchárky ho ponúkli
Ján Ďuriník v jedálni v Chate pod Suchým
buchtami a čajom neodmietol, ale musel
byť v ňom aj rum. Kuchárky zabával a zdržiaval pri práci,
preto mi manželka Eva povedala aby som ho zobral k nám do
bytu, lebo sa bude podávať večera. V telke dávali nejaký
hokej, tak sme ho pozerali spolu. Zrazu mi povedal, že na
sucho to nejde. Ulial som mu domácej slivovice, o chvíľu ešte
raz a on začal driemať. Keď som po večeri odvážal personál
chaty domov, mi manželka povedala, aby som zobral aj jeho
a odviezol ho na jeho chatu. Veľmi sa mu nechcelo. Baby ho

však zdrapili za nohy a ruky a pokúšali sa ho naložiť do auta.
Roztiahol nohy a pokus vyšiel naprázdno. Ešte im aj nadal do
štepených škatúľ. Nakoniec sa ho predsa podarilo naložiť do
auta , ale on si nesadol na sedačku, ale na zem, pretože sa bál,
že spadne.
Po chvíle jazdy sa spýtal: „Kde sa nachádzame?“ Na moju
odpoveď, že sme už v Českej Třebovej, zareagoval slovami –
„no, už sa dlho vezieme“ a driemal ďalej.
Gázik som zastavil pred domom pána Jozefa Tretinu,
ktorému som niesol uzávierku za mesiac január. Keďže Janko

Pri svojej chate Pod Jedľovinou

driemal, nebudil som ho a vošiel som do domu. Po chvíli sa
dvere otvorili a rozospatý Jano sa opýtal – „prosím vás, kde
sme“ ? Keď mu Jožo odvetil, že vo Varíne. On mu povedal „a
henten blázon mi povedal, že v Českej Třebovej.“ Keď Jožo
videl, aký je uzimený, ponúkol mu čaj. „ No, hej, čaj si dám.“ „
Dal by som vám aj rum, ale nemám načatú fľašu. Môže byť
Ruská vodka?“ „ No, čo sa pýtaš, nalej.“ Na Jožovu otázku, že
či chce vodku do čaju, alebo ju iba tak vypiť, mu Jano
odpovedal: „Ty si ale múdry – jeden pohár do čaju a druhý
takto.“ Pomyslel som si : Dnes bude ešte veselo.“
Nasadli sme do auta a vybrali sa cez Radinov zaviezť nášho
pasanta domov, do jeho chaty. Doviedol som ho k dverám a
pýtam kľúče, aby som mohol chatu otvoriť. Povedal mi, že on
tu veru nebýva. Hovorím mu: „Prečítaj si tabuľku na
dverách!“ Na nej bolo napísané: !Cizím vstup zakázan“. „Tak
vidíš ,kto tu býva?“ Odpovedal ,že mi kľúče nedá, že ho
chcem okradnúť. Ja na to: „a čo ti tu ukradnem? Však okrem
toho budzogáňa, s ktorým spávaš, lebo sa bojíš smrtky, že ťa
zoberie, tu nemáš nič.“ Napokon ma dnu vpustil. Zakúril
som mu, uložil ho do postele... Ráno som sa musel ísť
presvedčiť, či žije. Vďakabohu, nič sa mu nestalo.
Podobných zážitkov bolo s Jankom veľa, ale to by bolo
rozprávanie na celú knihu.
Bol živou legendou v chatárskej oblasti pod
Jedľovinou. Keď ostarel a nevládal sa o seba už sám postarať,
manželka so synom Tónom ho zobrali domov. Zvyšok
jesene života prežil doma v kruhu svojej rodiny.
Dlho- predlho v spoločnosti chatárov pod Jedľovinou chýbal
a chýba dodnes. Zostal však v srdciach všetkých svojich
známych, priateľov a aj mladých ľudí, ktorí ho poznali, ako
nezabudnuteľného a dobrého človeka.
Alexander Panáček
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Z futbalu...
V júni sa v súťažiach našich tímov odohrali posledné zápasy sezóny
2011/2012.
Mladší a starší žiaci – 2. liga
Poslednú várku zápasov tohto ročníka začali naši žiaci domácim zápasom
proti Vrútkam, v ktorom vyhrali starší žiaci 8:0 (3x Mydliar, 3x Sobol,
Dudáš T., Čep) a mladší žiaci remizovali 4:4.
V týždni nás čakala dohrávka na ihrisku Oravského Veselého, kde
nakoniec starší žiaci prehrali 1:4 a mladší žiaci uhrali ďalšiu remízu 3:3.
Škoda tohto zápasu, ktorí keby sme zvládli, dotiahli by sme sa na vedúce
duo O. Jasenica – Bytča.
V predposlednom 25. kole sme cestovali na ihrisko Krásna nad Kysucou,
ktoré bolo na dolných priečkach tabuľky a podľa toho aj skončil výsledok
starších žiakov, ktorí vyhrali 5:1 (Zavoďančík, Mydliar, Šutý, Dudáš T.,
Dudáš P.). Mladší žiaci prehrali zápas so svojimi rovesníkmi 1:5.
Posledné kolo nám prinieslo prestížny zápas, keď k nám do Varína
pricestoval tím Oravskej Jasenice, ktorá si v predposlednom kole
zabezpečila pozíciu víťaza našej súťaže 2. ligy sever. V zápase starších
žiakov sme zvíťazili 1:0 po góle Tibora Sobola a znížili tak stratu na víťaza
súťaže na 2 body. Mladší žiaci prehrali svoj zápas vysoko 0:7.
V skončenom ročníku tak obsadili naši hráči starších žiakov konečné 3.
miesto so spomínanou stratou 2 bodov na víťaza súťaže. Pred začiatkom to
asi málokto očakával, ale naši hráči odohrali naozaj vynikajúcu sezónu a po
dlhej dobe môžeme povedať, že v našom klube vyrastá veľmi silný ročník.
Z kategórie starších žiakov prechádza v lete k dorastencom 9 hráčov, ktorí v
2. lige potvrdili, že majú v sebe veľký futbalový potenciál. Veríme, že ho
svojim prístupom k tréningom a zápasom budú len rozvíjať a časom nám z
nich vyrastú hráči, ktorí budú posilami pre A mužstvo, prípadne budú mať
šancu sa prebojovať do lepších tímov z vyšších súťaží.
Čo sa týka štatistík výsledkov starších žiakov, tak v 26 odohratých zápasoch
sme dokázali 20 krát zvíťaziť, 1 krát remizovať a 5 krát prehrať. Dosiahli
sme najlepšie celkové skóre v celej súťaži, a to 95:30 a so ziskom 61 bodov
sme skončili na spomenutom 3. mieste, keď prvá skončila Oravská Jasenica
(63 bodov) a druhá Bytča (63 bodov). V súťaži sme mali najlepší útok, keď
sme dokázali streliť súperom až 95 gólov (priemer 3,65 gólu na zápas),
inkasovali sme 30 gólov, čím máme tretiu najlepšiu obranu (priemer 1,15
gólu na zápas).
K výsledkom v tomto ročníku našim hráčom ďakujem a zároveň
gratulujem. Trénermi boli počas celého ročníka Marián Kákoš (starší žiaci)
a Miroslav Komačka (mladší žiaci).
Dorast – 1. trieda
Naši dorastenci boli pred poslednými zápasmi stále v boji o postup do 5.
ligy, kedy síce šanca skončiť na 1. mieste už nebola veľmi reálna, ale pri
predpokladanom postupe dvoch tímov nám dávala ešte šancu prebojovať
sa do vyššej súťaže.
V 24. kole hrali naši hráči veľmi dôležitý zápas práve proti priamemu
konkurentovi o postup – v domácom prostredí so Štiavnikom. Matematika
bola jasná, ak sme chceli skončiť na druhom mieste, potrebovali sme
zvíťaziť. Výsledok zápasu však po nie celkom dobrom výkone bol pre nás
nepriaznivý, keď sme prehrali tesne 2:1. Jediný gól za náš tím strelil Michal
Tichý. Týmto výsledkom už bolo dve kolá pred koncom jasné, že skončíme
na 3. mieste.
V predposledkom kole sme cestovali do Kamennej Poruby už s výrazne
omladeným kádrom, keď dostali šancu hrať za dorast končiaci ročník
starších žiakov, pre ktorých to bola dobrá previerka pred ich letným
prestupom do vyššej kategórie. Vyhrávali sme síce 1:0, ale nakoniec sme
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Starší žiaci – 2. liga sever
Oravan Oravská Jasenica
26 20 3
KINEX Bytča
26 20 3
Fatran Varín
26 20 1
ŠK Tvrdošín
26 15 3
FK Slovan Trstená
26 15 1
Tatran Oravské Veselé
26 15 0
FK Rajec
26 12 4
Blatná Habovka
26 9 4
ŠK Belá
26 9 2
Družstevník Dlhá nad Oravou 26 9 1
FC Ajax Slimáčik Mojš - Žilina 26 7 4
FC Lokomotíva ŽOS Vrútky
26 8 1
Tatran Krásno nad Kysucou 26 5 2
Slovan Skalité
26 2 3
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3
5
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11
10
13
15
16
15
17
19
21

80:15
81:29
95:30
91:34
79:47
74:58
46:46
30:35
45:80
36:64
31:55
27:89
33:74
14:106

63
63
61
48
46
45
40
31
29
28
25
25
17
9
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14.

prehrali 1:4. Touto prehrou sme nič nestratil, práve naopak, mladí hráči
získali cennú skúsenosť do budúceho ročníka.
V poslednom 26. kole sme nastúpili doma proti Ďurčinej, ktorá k nám
pricestovala len so 7 hráčmi. Bolo jasné, že to bude hra mačky s myšou a
otázkou bolo len, ako dlho sa bude hrať zápas. Ten bol nakoniec ukončený
už v 37. minúte prvého polčasu za stavu 5:1 pre náš tím, kedy hostia
nedohrali pre nízky počet hráčov na ihrisku. Do listiny strelcov sa zapísali
Vrábel, Sušienka, Dávidík, Kadrliak a Komačka.
Naši dorastenci teda obsadili v práve skončenom ročníku konečné 3.
miesto, keď v 26 zápasoch dosiahli 17 výhier, 2 remízy a 7 prehier. Celkové
skóre bolo 77:29, keď počtom strelených gólov obsadili tretie miesto
(priemer 2,96 gólu na zápas) a inkasovanými 29 gólmi sme mali najlepšiu
obranu v súťaži (priemer 1,12 gólu na zápas).
Na konci júna bude známe, ako sa prihlásili tímy do vyšších súťaží, čím sa
môže ešte pre našich dorastencov otvoriť možnosť postupu do 5. ligy, aj keď
je to naozaj len v teoretickej rovine.
Za dosiahnuté výsledky, aj napriek niektorým negatívnym momentom,
chcem poďakovať všetkým hráčom a takisto aj trénerovi Slavomírovi
Cvachovi.
A mužstvo – 1. trieda
Pred poslednými troma zápasmi nášho A mužstva už nešlo z pohľadu
postupu alebo zostupu o nič. Napriek tomu sme hrali zápasy, v ktorých sa
hralo najmä o česť, či už samotných hráčov alebo celého klubu. Bohužiaľ
nám na posledné zápasy vypadli zo zostavy najskúsenejší hráči pre rôzne
zranenia – brankár Mičech a hráči Kozák, Koňušiak, Lukáš Cvacho, čo sa
prejavilo aj na dosiahnutých výsledkoch, keďže mladí hráči ešte nemajú
toľko skúseností, aby zvládli dôležité momenty zápasov. Napriek tomu to
bola pre nich dobrá škola do budúcnosti.
V 24. kole sme hrali doma zápas proti Fačkovu, ktorý sme prehrali 1:3, keď
jediný gól strelil Hruška.
V 25. kole nás čakal derby zápas v Nezbudskej Lúčke, ktorý môžem kľudne
nazvať aj zápasov skúseností proti mladej krvy. Za domácich nastúpil len
jeden hráč do 22 rokov, pričom v našom tíme sme ich mali hneď osem.
Výsledok bol pre nás veľmi krutý, keďže sme prehrali 1:4, keď v úvode
zápase sme sa ujali vedenia gólom Kadrliaka.
V poslednom 26. kole sme hrali domáci zápas proti Bánovej B Brezany,
ktorý sme prehrali znova vysoko 1:4. Jediný gól strelil Hanuliak, ktorý
vyrovnával na 1:1.
Celkovo sme skončili v súťaži na 11. mieste, najmä kvôli výsledkom z
posledných piatich zápasoch, z ktorých sme dokázali získať len jediný bod.
V 26 zápasoch sme 9x vyhrali, 5x remizovali a 12x prehrali. Celkové skóre
sme mali vysoko pasívne 39:50 (priemer strelených gólov bol 1,5 a
inkasovaných 1,92 na zápas).
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým hráčom, ktorý odohrali zápasy
za naše mužstvo, aj keď tých negatívnych výsledkov bolo najmä v závere
súťaže veľmi veľa. Na druhej strane si musia všetci uvedomiť, že sme
odohrali súťaž s najmladším kádrom spomedzi všetkých tímov, a teda že
chýbajúce skúsenosti sa v niektorých zápasoch výrazne prejavili. Je však
pred nami veľmi dobrá perspektíva, na ktorej treba len ďalej pracovať a mať
viac trpezlivosti – o čom svedčia aj vyjadrenia ľudí z konkurenčných tímov.
Poďakovanie patrí aj trénerovi Karolovi Šulganovi, ktorí odtrénoval celý
ročník.
Zároveň sa chcem poďakovať aj všetkým ostatným, ktorí sa zúčastňovali
organizácie tohto ročníka a takisto aj fanúšikom a divákom, ktorí si našli čas
na naše zápasy.
Martin Lopušan, FK Fatran Varín

Dorast – 1. trieda
FK Fatran Dolná Tižina
26 21
ŠK Štiavnik
26 18
TJ Fatran Varín
26 17
OŠK Kamenná Poruba
26 14
TJ Kolárovice
26 12
FK Ďurčiná
26 11
TJ Družstevník Bitarová
26 10
TJ Tatran Krasňany
26 9
TJ Višňové
26 7
TJ Divina
26 8
TJ Štart Veľké Rovné
25 7
TJ Tatran Bytčica
26 8
TJ Iskra Lietavská Svinná
25 7
TJ Partizán Súľov
26 4
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104:30
102:35
77:29
69:41
65:57
58:51
69:52
61:60
38:60
35:67
47:85
41:96
52:106
45:94
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A mužstvo – 1. trieda
TJ Divinka
26 20 1
TJ Rajecké Teplice-Konská
26 17 3
Družstevník Rašov
26 13 7
TJ Horný Hričov
26 11 6
FK Zástranie
26 10 7
ŠK Štiavnik
26 9 9
TJ Fačkov
26 11 1
TJ Stráža
26 10 4
TJ Považan Nezbudská Lúčka 26 10 4
Jednota Bánová B
26 10 2
TJ Fatran Varín
26 9 5
TJ Považský Chlmec
26 8 4
TJ Višňové
26 8 4
ŠK Dolný Hričov
26 4 7
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83:34
67:34
39:34
43:36
36:33
34:24
54:50
33:38
42:48
31:36
39:50
39:55
41:79
24:54
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Kultúrnospoločenské
podujatia
piatok 13.7. 19.00
Námestie sv. Floriána
Výročie zvrchovanosti
spomienková slávnosť
Prázdninové podujatia pre deti
štvrtok 19.7.
Zájazd do Bojníc
cena: 8 €
Prihlášky: MKS

Informácie z knižnice
Ponuka najčítanejších knižných titulov:
Judith McNaughtová
Hela Volanská
Alohonse Daudet
Dannion Brinkley
Čingiz Ajtmatov
Ján Johanides
Lucinda Edmonds
Ellis Petersová
Michael Palmer
Peter Kováčik

Whitney, moja láska
Jed
Dokonalé manželstvo
Svetlo nádeje
Popravisko
Súkromie
Zakliati
Neberte stopárov
Záhadné príznaky
Alžbeta Bátoryová

Ponuka časopisov: Slovenka, Nový čas pre ženy,
Zdravie, Žilinský večerník, Diana móda,
Záhradkár, Maminka, Praktická Slovenka, Nový
čas – bývanie, Pekné bývanie, Varínčan

utorok 21.8.
Zájazd do Vychylovky
cena: 3,50 €
Prihlášky: MKS
sobota 1.9.
Námestie sv. Floriána
Varínsky mažiar 2012
športovo-kultúrny deň

Vieroslava Chladnúchová

Púť do Turzovky
Mariška a spol. organizuje
v pondelok 30. júla púť do Turzovky.
Program: 10.00 večeradlo
11.00 sv. omša
13.30 odchod z Turzovky
Odchod: Varín, OcÚ 7.30
Gbeľany
7.40
Žilina
7.50

foto M. Akantis

Inzercia
Predám 2 ks plastové okná,
vonkajšia strana - zlatý dub,
vnútorná strana - biela.
Rozmer 150/150,
+ vonkajšie parapety a kľučky.
Info 0908 563 018

Poplatok za osobu:

Varín
4,50 €
Gbeľany 4,30 €
Žilina
4,00 €
- Treba si zobrať so sebou nádobu na vodu
- Možnosť sv. spovede pred a po sv. omši
Kontakt: 041 56 92 905
0949 363 591
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Tajnička z čísla 5 /2012 znela: „...Ale je, presťahovala sa do Kolína.“
Vyhráva pani Mária Bohačiaková, Varín 695.
Pomôcky:
Amri,
emšer,
Kálmán

Praštia
(expr.)

Starogrécky
sochár

Vskutku,
naozaj

Hrdina
(zastar.)

MPZ áut
Iránu

Maďarský
operetný
skladateľ

Priateľ, po
francúzsky

Druh
borovice
2. časť
tajničky

15. septembra 2012

Planétka
Vzácna
tropická
živica

Liehovina
z ryže

Policajt zastaví auto, ktoré šoféruje staršia blondínka.
„Prekročili ste päťdesiatku!“ spustí na ňu. „Ale to je
nezmysel,“ bráni sa blondínka,
(záver je v tajničke)
Pomôcky:
Mitú, Sack,
in, Leon,
Myron

Značka
kvalitnej
múky

3. časť
tajničky

Tropická
rastlina

Mena
Macaa

V, vo (lek.)
Babylonská
bohyňa
zeme
Ženské
meno
Bola vo
vare
4. časť
tajničky
Dojnica

Nemocničné
oddelenie
Nemecká
sopranistka

Izraelský
kráľ

Rímskych
950
Vodný
vták

Druh palmy
Stĺkli
Pozývala
(knižne)
Meno
Oľgy

Firemná
skratka
Západočeské
mesto

Skratka
poručíka
Okrasná
rastlina

Strach
Poľské
vlákno

Pozabíjaj
Vlastni
Mesto
v Kolumbii

Mierila
na terč

Japonský
boh zeme

Druh polyamid. tkaniny

Lákazním
získa
Mužské
meno

Zakazovala
Stupeň
vrchného
oddelenia
kriedy

Druh
kukučky
1. časť
tajničky

Austrálsky
strom
Druh
netopierov
Rieka v
Španielsku
Stará
čínska flauta

Sicílska
sopka
Mesto vo
Fínsku
Škriepka
(zastar.)

Novozélandský
pštrosovitý
vták
Čínska
hmotnostná
mierta

6. časť
tajničky

Kritizovanue
Vrch nad
Belehradom

Mládza

Varínčan

Značka
kiloampéra

Sláčik
Náuka
o morálke

Číbska
droga
Popevok

Zostala

Varínčan

Štvorček
(typ.)
Zlé
počasie

Živočíšny
tuk

Podmienková spojka
Získaj
lovom

Venezuelský básnik

Indická
tanečnica

Krídlo (odb.)
Kým
Arabský
člen
Tu
más

Mechanický
hrací
stroj
Rozum

Slonovina

5. časť
tajničky

Druh
rastlinného
tuku

Nórske
mužské
meno

Írska
bohyňa
blahobytu
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