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MESAčNý SPRAVODAJ O žIvote varína w ročník xVi w číslo 163 w terra varna 1254
Z OBSAHU ČÍSLA:
r Uznesenia obecného zastupiteľstva
r Všeobecne záväzné nariadenie
r Rokovanie o pozemkoch pod komunikáciami
r Úspechy varínskych žiakov
r Matičné okienko – slovenské výročia

Tohtoročné fašiangy sú v nenávratne. Zostali iba spomienky....
0,33 € 10,-Sk

Marec 2009
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Varínčan

Uznesenia

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
22.1.2009 a zastupiteľstva 29.1.2009
Prítomnosť poslancov na zasadnutí a hlasovanie poslancov.
Vysvetlivky prítomnosť: P- prítomný, N- neprítomný, O- ospravedlnený, No- neospravedlnený; Hlasovanie: (+ za), (-proti), (/zdržal
sa), (0 neprítomný)
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Poslanec
Marián Androvič
Ing. Marián Androvič
Karol Boka
Metod Bukovinský
Ing. Jozef Kabatier
Juraj Kurnocík
Ferdinand Lopušan
Štefan Noga
Ľudmila Porubčanská
Ing. Vladimír Štefánik
Janka Zaparaníková
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Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
1. Schvaľuje
1.1 Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie č.1: za/proti/zdržali sa/neprítomní
10/0/0/1
1.2 Overovateľov zápisnice – Ing.Vladimír
Štefánik, p.Janka Zaparaníková. Hlasovanie
č.2: 10/0/0/1
1.3 Zvolať verejnej schôdzu občanov Varína
dňa 6.2.2009 o 19,00 hod. vo veci stavu

Prítomnosť poslancov na zasadnutí a hlasovanie poslancov.
Vysvetlivky prítomnosť: P- prítomný, N- neprítomný, O- ospravedlnený, No- neospravedlnený; Hlasovanie: (+ za), (-proti), (/zdržal
sa), (0 neprítomný)
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Poslanec
Marián Androvič
Ing. Marián Androvič
Karol Boka
Metod Bukovinský
Ing. Jozef Kabatier
Juraj Kurnocík
Ferdinand Lopušan
Štefan Noga
Ľudmila Porubčanská
Ing. Vladimír Štefánik
Janka Zaparaníková
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Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
1. Schvaľuje
1.1 Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie č.1: za/proti/zdržali sa/neprítomní
8/0/0/3
1.2 Overovateľov zápisnice – p.Marián Androvič, Ing.Marián Androvič.

Hlasovanie č.2: 8/0/0/3
1.3 Na základe geometrického plánu č.1843/05,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa
29.12.2005, geometrického plánu č.379/06,
vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom,
schváleného správou katastra v Žiline dňa
28.3.2006 a geometrického plánu č.2551/08,
vypracovaného Róbert Pilarčík-GEOPLÁNY, schváleného správou katastra v Žiline
dňa 19.12.2008:
►► dohodu o zrušení a vyporiadaní podielové-

a vysporiadania pozemkov pod miestnymi
komunikáciami. Hlasovanie č.3: 11/0/0/0
1.4 Odmenu kronikára pre obdobie do konca
r.2008 vo výške 150 Sk/stranu.Hlasovanie
č.4: 11/0/0/0
2. Berie na vedomie
2.1 Správu starostu obce o celkovej výmere
nevysporiadaných pozemkov pod miestnymi komunikáciami, spôsob výpočtu
a stanovenie ceny pozemkov metódou
polohovej diferenciácie v zmysle vyhlášky
č.492/2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
2.2 Správu starostu obce o opatreniach proti
rozširujúcom sa vandalizme v obci.
2.3 Správu starostu obce vo veci vypovedania
nájomnej zmluvy pre chatu FATRANKA
ako aj o jej súčasnom stave.
2.4 Upozornenie posl.Bukovinského ako aj
ďalších poslancov na zvýšený počet túlavých psov a psov bez dozoru v obci.
2.5 Upozornenie poslancov na stále miznúce
mreže vpustí na dažďovej kanalizácii
v majetku obce.

ho spoluvlastníctva k C-KN parc.č. 2151/74,
2151/75, 2151/76 a 2151/264 tak, že:
• Ján Beniač starší sa stáva výlučným
vlastníkom C-KN parc.č. 2151/74 –
zastavané plochy o výmere 2397 m2
s tým, že sa zaväzuje do 3 dní odo dňa
podania návrhu na vklad vlastníckeho
práva na Správu katastra v Žiline
vyplatiť Obci Varín sumu 17.066,87
EUR, tj. 514.156,50 SKK (náhrada za
spoluvlastnícky podiel Obce Varín
o veľkosti 22/40-in z výmery 2397 m2,
tj. za 1318,35 m2 stanovená dohodou
zmluvných strán tak, že 20% výmery
po 11,62 EUR/m2, tj. 350,-- SKK/m2
a 80% výmery po 13,28 EUR/m2, tj.
400,-- SKK/m2)
• Obec Varín sa stane výlučným vlastníkom C-KN parc.č. 2151/75 – zastavané
plochy o výmere 2221 m2, C-KN parc.č.
2151/76 – zastavané plochy o výmere
1941 m2 a C-KN parc.č. 2151/264 – zastavané plochy o výmere 501 m2 s tým,
že do 3 dní odo dňa podania návrhu na
vklad vlastníckeho práva na Správu katastra v Žiline vyplatí Jánovi Beniačovi
staršiemu za jeho spoluvlastnícky podiel o veľkosti 18/40-in v predmetných
parcelách finančnú sumu 27.164,46
EUR, tj. 818.356,50 SKK (20% výmery
po 11,62 EUR/m2, tj. 350,-- SKK/m2
a 80% výmery po 13,28 EUR/m2, tj.
400,-- SKK/m2)
►► Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu
Jána Beniača staršieho o veľkosti 18/40-in

3. Ukladá
3.1 Zvolať verejnú schôdzu občanov Varína
dňa 6.2.2009 o 19,00 hod. vo veci stavu a
vysporiadania pozemkov pod miestnymi
komunikáciami. 
Zodpovedný: OcÚ;
termín: 6.2.2009
3.2 Formou doručenia pozvánky pozvať
všetkých občanov Varína na verejnú
schôdzu dňa 6.2.2009. 
Zodpovedný:
OcÚ; termín: 6.2.2009
3.3 Zabezpečiť proti odcudzeniu poklopy
a mreže vpustí na dažďovej kanalizácii
Zodpovedný:
v majetku obce. 
OcÚ; termín: 1.polrok 2009
3.4 Na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva predložiť kroniku obce.  Zodpovedný: OcÚ; termín: do OZ
4. Doporučuje
4.1 Starostovi obce na základe návrhu sociálnej komisie prehodnotiť výšku jednorázovej sociálnej výpomoci pre Pavla Kubalu.
Ľubor Panáček, prednosta OcÚ
Ing. Karol Strásky, starosta obce
Overovatelia: Ing.Vladimír Štefánik,
Janka Zaparaníková
v C-KN parc.č. 2151/98 - orná pôda o výmere 477 m2 ( na prevádzaný spoluvlastnícky
podiel pripadá výmera 214,65 m2), v C-KN
parc.č. 2151/203 – orná pôda o výmere 427
m2 (na prevádzaný spoluvlastnícky podiel
pripadá výmera 192,15 m2) a v C-KN parc.
č. 2151/217 – orná pôda o výmere 308 m2
(na prevádzaný spoluvlastnícky podiel
pripadá výmera 138,6 m2), všetky v kat.
úz. Varín v kúpnej cene dohodou zmluvných strán celkom sumou 7.060,-- EUR, tj.
212.706,--SKK (20% výmery pripadajúcej na
spoluvlastnícky podiel Jána Beniača za 11,62
EUR/m2, tj. 350,-- SKK/m2 a 80% výmery
po 13,28 EUR/m2, tj. 400,-- SKK/ m2
►► Odpredaj MUDr. Jánovi Beniačovi v celosti
C-KN parc.č. 2151/154 – orná pôda o výmere 69 m2, C-KN parc.č. 2151/153 – orná pôda
o výmere 726 m2, C-KN parc.č. 2151/152 –
orná pôda o výmere 429 m2 a C-KN parc.č.
2151/151 – orná pôda o výmere 292 m2
v kat. úz. Varín, ktoré sú vedené v katastri
nehnuteľností na LV č. 1 v kúpnej cene určenej dohodou zmluvných strán sumou 16,60
EUR/m2, tj. 500,– SKK/m2, teda celkom
sumou 25.160,99 EUR, tj. 758.000,– SKK.

Hlasovanie č.3: 8/0/0/3
2. Neschvaľuje
1.1 Odkúpenie akcií DEXIA banky Slovensko
a.s.
Hlasovanie č.4: 0/4/4/3
Ľubor Panáček, prednosta OcÚ
Ing. Karol Strásky, starosta obce
Overovatelia: Marián Androvič,
Ing. Marián Androvič

Varínčan
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Pôstna doba
Pôstna doba sa začína,
pokánie nám pripomína.
Človeče, zamysli sa nad sebou
a očisti sa od svojich neprávostí a hriechov.
Naše veľké previnenie
uráža Srdce nevinné,
ktoré z lásky k nám trpelo
a v bolestiach na kríži dokonalo.
Ó predrahá Kristova Krv,
na kríži vyliata
očisti naše hriešne srdcia.
V ľútosti na kolenách prosíme Ťa.
Nech každé, aj to najtvrdšie srdce
pred Tvojou nekonečnou láskou sa pokorí,
keď pohliadne na kríž a ruky rozopjate,
ktoré objímajú tento hriešny svet celý.
Ďakujeme za tvoju bolesť, za Tvoje muky,
náš najdrahší Spasiteľu,
za Tvoju milosrdnú lásku
nám všetkým hriešnikom ponúkanú.

Viktória Novosadová

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Terézia Franeková
Natália Jánošíková
Alexander Čepela

19.1.2009
23.1.2009
8.2.2009

„Buďte šťastné, deti!
Najkrajšie kvety zeme!“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:
pani Apolónia Pažičanová 94.

pán Jozef Bárdy

76.

pán Jozef Bielik

93.

pani Karolína Gulašiová

74.

pani Elena Solárová

93.

pani Vlasta Cvachová

74.

pani Elena Pazderková

91.

pani Františka Cvachová

74.

pani Gabriela Cvachová

87.

pán Ondrej Hudec

73.

pani Mária Bírošová

84.

pani Vlasta Bárdyová

72.

pani Jozefa Bučeková

83.

pani Anna Valíková

72.

pani Gabriela Kubová

83.

pani Vincencia Androvičová 71.

pán Štefan Chrapčík

82.

pán Marcel Samec

71.

pani Viktória Chrapčíková 81.
pán Vincent Novosad

79.

pán Imrich Milo

79.

Okrúhle narodeniny oslavujú:

pán Kamil Hliník

78.

85-te pani Mária Mihová

pani Gizela Zimenová

78.

80-te pán Peter Kováč

pán Jozef Macák

77.

pani Melánia Rusnáková

pán Milan Salát

77.

pán Pavol Beniač

pani Irena Širancová

76.

70-te pán Ján Rybár

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

Odišli do večnosti:
pani Anna Ďuranová
* 17.5.1931
pani Štefánia Pechotová * 17.8.1915

U24.1.2009
U17.2.2009

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Uznesenie č. 17/2009

z riadneho 17. (sedemnásteho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 12.2.2009 o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varíne
Prítomnosť poslancov na zasadnutí a hlasovanie poslancov. Vysvetlivky prítomnosť: P- prítomný, N- neprítomný, O- ospravedlnený, Noneospravedlnený; Hlasovanie: (+ za), (-proti), (/zdržal sa), (0 neprítomný)
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Marián Androvič
Ing. Marián Androvič
Karol Boka
Metod Bukovinský
Ing. Jozef Kabatier
Juraj Kurnocík
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Ľudmila Porubčanská
Ing. Vladimír Štefánik
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Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
1. Schvaľuje
1.1 Program riadneho 17. zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie č.1: za/proti/zdržali sa/neprítomní; 8/0/0/3
1.2 Overovateľov zápisnice - p.Karol Boka, Ing.
Jozef Kabatier.
Hlasovanie č.2: 8 / 0 / 0 / 3
1.3 Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia
2.2 KaHR na realizáciu projektu „Budovanie a
modernizácia verejného osvetlenia v obci Varín“ vrátane zabezpečenia realizácie projektu
po schválení a financovania projektu vo výške
5% z celkových oprávnených výdavkov.
Hlasovanie č.3: 8 / 0 / 1 / 2
1.4 Jednotkovú cenu 1,23 €/m2 (37,-SKK/m2)
za výkup pozemkov pod nevysporiadanými
miestnymi komunikáciami tvoriacimi prístup
k rodinným domom.
Hlasovanie č.9: 9 / 0 / 1 / 1
1.5 Dodatok č.1 k VZN obce č.4/2008 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl,
školských zariadení a výchovno-vzdelávacích
zariadení, kde sa v čl.II. odst.4) mení výška
príspevku pre stravníkov 2 - 6 rokov v hmotnej núdzi (stravná jednotka - desiata, obed,
olovrant) z 0,09 €/ strav.jednotku na 0,15 €/
strav.jednotku v zmysle výnosu MPSVaR SR
č.23609/2008-II/1 z 26.novembra 2008 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR.
Hlasovanie č.10: 10 / 0 / 0 / 1
1.6 Odpredaj spoluvlastníckeho podielu 11/12-in
v C-KN parc.č. 2151/172 – orná pôda o výmere
628 m2 (na uvedený spoluvlastnícky podiel
pripadá výmera 575,67 m2) a 11/12-in v C-KN
parc.č. 2151/173 – orná pôda o výmere 170 m2
(na uvedený spoluvlastnícky podiel pripadá
výmera 155,83 m2) v kat. úz. Varín Petrovi
Belovi a jeho manželke Márii rod. Mestickej,
trvale bytom A.Bernoláka 440/13, 013 03,
Varín v sume 29,87 € za m2 (900,-- SKK/m2) v
lokalite IBV Záhumnie.
Hlasovanie č.11: 10 / 0 / 0 / 1
1.7 Odpredaj spoluvlastníckeho podielu 11/12-in
v C-KN parc.č. 2151/188 – orná pôda o výmere
624 m2 (na uvedený spoluvlastnícky podiel
pripadá výmera 572 m2) a 11/12-in v C-KN
parc.č. 2151/189 – orná pôda o výmere 173 m2
(na uvedený spoluvlastnícky podiel pripadá
výmera 158,58 m2) v kat. úz. Varín Alojzovi
Kubalovi trvale bytom Stráža 45 a jeho manželke Márii rod. Santovej, trvale bytom Dubenec
100/1, 013 03, Varín v sume 29,87 € za m2
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(900,-- SKK/m2) v lokalite IBV Záhumnie.
Hlasovanie č.12: 10 / 0 / 0 / 1
1.8 Investičný zámer f. AS KOVO s.r.o. v lokalite
Varín - Podhračie v zmysle predložených
podkladov a štúdie.
Hlasovanie č.13: 10 / 0 / 0 / 1
1.9 Umiestnenie prevádzky solária na ul.J.Martinčeka 113 a otváracie hodiny prevádzky
solária.
Hlasovanie č.15: 10 / 0 / 0 / 1
1.10 Otváracie hodiny vzorkovej predajne, Lukáš
Mahút, Dolná Tižina 350, 013 04 na ul.J.Martinčeka 113.
Hlasovanie č.17: 9 / 0 / 0 / 2
1.11 Zriadenie záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR na nehnuteľnosť: 22 bytov, spoločných priestorov
a spoločného zariadenia, vchod 6A a 6B,
1.,2.,3.,4.NP, čísla bytov 1A až 11A a 1B až 11B
v stave bytového domu, ktorý sa nachádza
v katastrálnom území Varín na parcele číslo
C-KN 2130/99 o výmere 420 m2 zastavanej
plochy, súpisné číslo 992, zapísaný na liste
vlastníctva č.3145, ktorých výlučným vlastníkom je záložca v podiely 1/1, podiel priestoru
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 114 359/114 359.
Hlasovanie č.18: 10 / 0 / 0 / 1
2. Neschvaľuje
2.1 Jednotkovú cenu 0,03 €/m2 (1,-SKK/m2) za
výkup pozemkov pod nevysporiadanými
miestnymi komunikáciami tvoriacimi prístup
k rodinným domom.
Hlasovanie č.4: 3 / 6 / 1 / 1
2.2 Jednotkovú cenu 0,66 €/m2 (20,-SKK/m2)
za výkup pozemkov pod nevysporiadanými
miestnymi komunikáciami tvoriacimi prístup
k rodinným domom.
Hlasovanie č.5: 1 / 6 / 3 / 1
2.3 Jednotkovú cenu 1,00 €/m2 (30,-SKK/m2)
za výkup pozemkov pod nevysporiadanými
miestnymi komunikáciami tvoriacimi prístup
k rodinným domom.
Hlasovanie č.6: 4 / 3 / 3 / 1
2.4 Jednotkovú cenu 1,16 €/m2 (35,-SKK/m2)
za výkup pozemkov pod nevysporiadanými
miestnymi komunikáciami tvoriacimi prístup
k rodinným domom.
Hlasovanie č.7: 2 / 3 / 5 / 1
2.5 Jednotkovú cenu 1,24 €/m2 (37,50 SKK/m2)
za výkup pozemkov pod nevysporiadanými
miestnymi komunikáciami tvoriacimi prístup

k rodinným domom.

Hlasovanie č.8: 5 / 1 / 4 / 1
2.6 Odpustenie nájomného p.Vojtecha Brezániho
za rok 2008 na základe žiadosti.
Hlasovanie č.14: 1 / 5 / 4 / 1
2.7 Odpredaj pozemku parc.č. 3891/3 o výmere
4684 m2 vo vlastníctve obce Varín v lokalite
Varín - Záhumnie II. pre AZ CAR s.r.o., Varín
na základe žiadosti.
Hlasovanie č.16: 3 / 0 / 7 / 1
3. Berie na vedomie
3.1 Správu MKS o podujatiach organizovaných
v roku 2008 a finančných nákladoch na ich
realizáciu.
3.2 Písomné stanovisko Vodohospodárskej výstavby, š.p. vo veci odstránenia a zneškodnenia odpadov na pozemkoch vo vlastníctve
v katastri obce Varín.
3.3 Stav a grafickú úpravu kroniky obce Varín.
3.4 Správu starostu o príprave žiadosti o NFP na
realizáciu projektu „Budovanie a modernizácia
verejného osvetlenia v obci Varín“.
3.5 Správu starostu obce o verejnej schôdze občanov Varína vo veci vysporiadania pozemkov
pod miestnymi komunikáciami, ktoré tvoria
prístup k rodinným domom.
3.6 Správu starostu obce o výnose MPSVaR SR
č.23609/2008-II/1 z 26.novembra 2008 o
poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR
SR a o potrebe úpravy VZN č.4/2008 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl,
školských zariadení a výchovno-vzdelávacích
zariadení v čl.II. odst.4) pre stravníkov 2 - 6
rokov v hmotnej núdzi.
3.7 Odvolanie AS KOVO s.r.o. k žiadosti o zaradení lokality.
3.8 Žiadosť Vojtecha Brezániho o odpustenie
nájomného za rok 2008.
3.9 Žiadosť Kataríny Púčkovej o schválenie
umiestnenia prevádzky solária a otváracích
hodín.
3.10 Žiadosť AZ CAR s.r.o. o odkúpenie pozemku
parc.č.3891/3 o výmere 4684 m2 vo vlastníctve
Obce Varín.
3.11 Žiadosť Lukáša Mahúta o schválenie otváracích hodín vzorkovej predajne na ul.J.Martinčeka 113.
3.12 Žiadosť Zuzany Rolkovej o povolenie na
výstavbu penziónu na parc.č.1494/13 v k.ú.
Varín.
3.13 Cenovú ponuku ozvučenia sály MKS vo Varíne a ozvučovacej techniky.
3.14 Správu starostu obce vo veci prípravných
a projektových prác pre územné rozhodnutie
pre IBV Koňhora v náväznosti na schválený
rozpočet obce pre rok 2009.
3.15 Správu starostu obce o aktuálnom stave chaty
FATRANKA.
4. Ukladá
1.1 Prehodnotiť otváracie hodiny obecnej knižnice
MKS.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
1.2 Požiadať Vodohospodársku výstavbu š.p.
o zvýšenie frekvencie čistenia a odvozu odpadu z pozemkov vo vlastníctve v katastri obce
Varín.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
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1.3 Písomne požiadať p.Zuzanu Rolkovú o upresnenie žiadosti na výstavbu na parc.č.1494/13
v k.ú. Varín.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
1.4 Požiadať Správu ciest ŽSK o správu vo veci
prípravných a projektových prác na rekonštrukciu mosta cez Varínku a riešenia dopravy
v centre obce Varín v náväznosti na ul.A.Tri-

zuliaka.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
1.5 Zabezpečiť označenie začiatku časti obce „Varín – Koňhora“ zvislým dopravným značením
v zmysle platnej vyhlášky.
Zodpovedný: OcÚ
termín: do 3 mesiacov
1.6 Posúdiť komisii v zložení Metod Bukovinský,
Ľubor Panáček a Bc.Rudolf Beniač najvhod-

nejšiu variantu ozvučenia sály MKS vo Varíne
a ozvučovacej techniky.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
Ľubor Panáček, prednosta OcÚ
Ing. Karol Strásky, starosta obce
Overovatelia: Karol Boka, Ing.Jozef Kabatier

Zápisnica

z verejnej schôdze vo veci vysporiadania pozemkov
pod miestnymi komunikáciami 6.2.2009
Zápisnica
z verejnej schôdze občanov Varína
konanej dňa 6.2.2009 vo veci vysporiadania
pozemkov pod miestnymi komunikáciami Obce
Varín, ktoré tvoria prístup k rodinným domom
Prítomní: 68 prítomných podľa prezenčnej listiny
1. V úvode starosta obce privítal všetkých prítomných občanov Varína.
2. Následne vysvetlil, aké druhy ciest sú vo Varíne
a v koho správe sa nachádzajú:
- cesty III. tr. v správe VÚC
- cesta II. tr. poza Varín – v správe VÚC, pozemok pod cestou je v majetku obce
- miestne komunikácie spevnené – prístup k RD,
v správe obce
- miestne komunikácie spevnené – prístup ku
chatám, v správe obce
- nespevnené cesty
3. Celková výmera nevysporiadaných pozemkov
pod existujúcimi miestnymi komunikáciami tvoriacimi prístup k rodinným domom predstavuje
cca 74 000 m2, čo by pri výkupe v cene po 11,62
EUR/m2 (350,- Sk/m2) predstavovalo celkovú
sumu cca 863.000,- EUR (26 000 000,- Sk).
4. Starosta ďalej vysvetlil 3 možné spôsoby stanovenia ceny pozemku potvrdenú tromi nezávislými znalcami. Obec pristúpila k stanoveniu
ceny polohovou diferenciáciou. Pri stanovení
ceny touto metódou sa pristupuje ku každému
ohodnocovanému pozemku separátne v závislosti od konkrétnych inžinierskych sietí, ktoré sa
pod miestnou komunikáciou, resp. chodníkom,
nachádzajú.
5. Postupne vysvetlil metódu stanovenia ceny
pozemku metódou polohovej diferenciácie
v zmysle vyhlášky č.492/2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku:
- základná cena pre obce s počtom od 2000 do
5000 obyvateľov (bod g) činí 3,32 EUR/m 2
(100,-Sk/m2)
- koeficient všeobecnej situácie – 0,8 (bod 2)
- koeficient intenzity využitia – 1,0 (bod 3)
- koeficient dopr. vzťahov – 0,85 alebo 0,90 (bod
2 alebo 3)
- koeficient obch. alebo priem. polohy – 1,20 alebo
1,00 (bod 2 alebo 3)
- koeficient druhu pozemku – 0,80 alebo 1,00 alebo
1,20 alebo 1,30 (bod 1, odst.a), b), c), d) )
- koeficient povyšujúcich a redukujúcich faktorov
– navrhujeme 0,40

Súčinom základnej ceny a stanovených koeficientov
sa výsledná cena za pozemok nachádza v rozpätí
od 0,722 EUR/m2 do 1,381 EUR/m2 (21,76 do 41,60
Sk/m2).
6. Po vysvetlení spôsobu ocenenia pozemkov
starosta obce otvoril diskusiu:
p. Rudolf Ševčík – poukázal na to, že chce predať, ale zároveň pripomenul, že predajná cena
pozemkov na Záhumní bola 900,- Sk/m2 (29,87
EUR/m2)
Ing. Eva Cáderová – zdôraznila, že za cenu, ktorú
ponúka obec za 1 m2 výpočtom v zmysle vyhlášky
je možné kúpiť len kávičku.
p. Ján Ďurana – zdôraznil, že v zmysle ústavy SR
je súkromné vlastníctvo nedotknuteľné. Účelom
obce nie je dostať cesty na listy vlastníctva len aby
figurovali v majetku obce, ale hlavne aby obec
mohla využiť eurofondy na rekonštrukciu týchto
vysporiadaných miestnych komunikácií. Význam
vysporiadania týchto komunikácií pocítia hlavne
naše deti ich postupným zveľadením a využitím
eurofondov.
starosta obce – doplnil p.Jána Ďuranu, že momentálne platí podmienka majetkového vysporiadania
komunikácií pre využitie eurofondov na ich
rekonštrukciu. Zároveň poukázal na mnohokrát
chodcov obmedzujúce parkovania vodičov a pokiaľ sú tieto komunikácie nevysporiadané, nie
je možný nijaký postih týchto nezodpovedných
vodičov. Zároveň pripomenul, že ani jeden občan
nijako neprispel k výstavbe a obnove cesty ako aj
výstavbe inž.sietí.
p. Juraj Badura – poukázal na hlavnú podstatu veci:
Obec chce cesty vysporiadať pre účely rekonštrukcie a pre získanie eurofondov, kde momentálne
platí nutnosť ich majetkového vysporiadania.
Cesty tu existujú už roky, užívali ich už naši starí
otcovia. Navrhuje za symbolickú 1,-Sk/m2 (0,03
EUR/m2), aby čo najmenej zaťažili obec a aby
takto ušetrené prostriedky boli využité účelne pre
každého občana.
p. Emil Piovarči – pripomenul, že majetkovo
nevysporiadané komunikácie sú dedičstvo socializmu, zároveň poznamenal, že komunikácia ako
vecné bremeno a pokiaľ nie je vysporiadaná môže
spôsobiť problém pri predaji pozemku, cez ktorý
prechádza resp. je jeho súčasťou.

starosta obce – poukázal na povinnosť občana zo
zákona v prípade nepredania pozemku pod komunikáciou starať sa a udržiavať cestu aj v zime
ako jej majiteľ. Jedná sa o pozemky, kde obec nie je
vlastníkom miestnych komunikácií.
p. Anton Cvacho – poukázal taktiež na hriechy
minulosti, kde pôvodný vlastníci prišli o nemalé
majetky (napr. pozemky pod pílou) a súhlasil s výkupom pozemkov za minimálnu cenu.
p. Juraj Badura – dal návrh na hlasovanie za predajnú cenu 1,-Sk/m2 (0,03 EUR/m2) pozemku pod
komunikáciami.
p. František Ďuraj – navrhol predajnú cenu min vo
výške základnej ceny 100,- Sk/m2 (3,32 EUR/m2)
p. Ladislav Paučin – poukázal na to, že momentálne
Európska únia poskytuje určitý balík financií určených aj na obnovu miestnych komunikácií, každá
obec si chce z tohto balíka zobrať maximum na čo
má nárok. Nakoľko platíme dane rovnako ako iní
občania miest a obcí Slovenska, vyzval občanov
Varína, aby to svojím postojom vo veci výkupu pozemkov pod komunikáciami maximálne obci uľahčili, aby tieto komunikácie predali za minimálnu
sumu, aby obec mohla v maximálnej miere využiť
eurofondy na obnovu a opravu komunikácií. Aby
sme si z toho veľkého koláča odrhli taký veľký kus,
na ktorý máme nárok.
p. Jozef Kabatier – vysvetlil v číslach rozpočet
obce pre rok 2009 v náväznosti na predpokladaný
finančný náklad na opravu komunikácií za cca
35 000 000,- Sk (cca 1 161 787,- EUR). Vysvetlil, že
pri aktuálnych finančných možnostiach obce by
uvedenú rekonštrukciu obec realizovala v období
min 6-10 rokov a to by zároveň musela úplne
zastaviť ostatné aktivity (výstavba IBV Záhumnie,
Výstavba nového cintorína, Ostatné projekty v rámci eurofondov – rekonštrukcia ZŠ, rekonštrukcia
hasičskej zbrojnice).
starosta obce dal hlasovať za návrhy:
1,- Sk
(0,03 EUR/m2) 30 ľudí – 35 ľudí
41,60,- Sk (1,38 EUR/m2)
7 ľudí
100,- Sk
(3,32 EUR/m2)
2 ľudia
350,- Sk
(11,62 EUR/m2)
0 ľudí
Ostatní prítomní občania nehlasovali
Na záver starosta obce všetkým zúčastneným poďakoval a rozlúčil sa.
Zapísal: Ing.Jozef Kabatier
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Matičné okienko
14. marca si pripomíname 70. výročie
vzniku 1. Slovenského štátu. V tejto rubrike
vám v niekoľkých pokračovaniach prinesieme spomienky človeka, ktorý toto obdobie
našej histórie zažil na vlastnej koži.

Vojnový
Slovenský štát?!
Prívlastok „vojnový“ mi akosi čudne znie
v ušiach. Donedávna bol označovaný ako „tzv. Slovenský štát“, napriek tomu, že v čase jeho existencie
ho uznalo viac ako tridsať štátov, a teda dnešné
označenie „vojnový“ je predsa akýsi pozitívny
pokrok.
Patrím k tým skôr narodeným a mal som preto
možnosť nielen čítať o Slovenskom štáte to, čo
o ňom písali tendenčne kvalifikovaní historici KSČ,
ale mal som možnosť všetko od samého začiatku
v ňom, naozaj existujúcom, prežívať v origináli,
priamo vo vtedajšej politickej spoločenskej atmosfére.
Krátko sa vrátim ešte k prívlastku vojnový.
Neviem ako si mám vysvetľovať dôvod pomenovania vojnový Slovenský štát, keď v tom čase bola
vojnová takmer celá Európa, a nebol to rozhodne
náš malý štát, ktorý by bol na ostatné štáty Európy
vytiahol vojnovú sekeru. Práve naopak. Boli to naši
milí susedia, ktorí sa za výdatnej pomoci vtedajších
veľmocí, po Mníchovskom diktáte Viedenskou arbitrážou, nemilosrdne pustili do obhrýzania nášho
novo sa rodiaceho štátu.
Nikde nepočúvam, že by napríklad také Maďarsko, ktoré popri Nemecku malo najmä voči
nám najväčší apetít, niekto označoval prívlastkom
„vojnový Maďarský štát“.
Každý , kto chce vedieť a hľadá pravdu sa dozvie, že najväčší pokoj, akési závetrie vtedajšieho
vojnového besnenia, bolo práve v ohraničenom
priestore našej I. Slovenskej republiky. To vedeli aj
Nemci, pretože svoje deti si z veľkého všestranne
silného Nemecka posielali do rekreačných stredísk
na Slovensko, lebo vedeli, že u nás budú v bezpečí,
v mierovom prostredí, kde sa nestrieľa, nevraždí
a ani nepopravuje.
Vráťme sa však ku samotnému začiatku diania,
ktoré vyústilo do našej štátnej samostatnosti.
Do týchto nasledujúcich riadkov chcem stručne
uložiť spomienky na svoje priame zážitky z tých
čias.
Písal sa rok1938, kedy a začali okolo mňa diať
rozličné, rýchlo po sebe nasledujúce, neustále sa
meniace zvláštne udalosti. Vtedy som bol, ako
desaťročný Bratislavčan, žiakom základnej, v tom
čase ľudovej školy.
Pamätám sa na mimoriadne významný deň 5.jún
1938, ktorý aj bez dnešných schopností totálnej
a masívnej masmediálnej kampane skoncentroval
hádam všetkých Bratislavčanov, od tých najstarších až p tých najmladších. Títo potom zaplnili do
posledného miestečka všetky voľné priestory od
Hlavnej stanice cez Štefánikovu, ďalej cez námestie
popod Manderlák až na Hviezdoslavovo námestie

pod balkón Carltona, odkiaľ sa prihovoril naposledy k svojmu národu ním nadovšetko milovaný
Andrej Hlinka.
Toľko nadšených ľudí som dovtedy nevidel.
Zanechalo to vo mne trvalé hlboké dojmy.
V ten deň bolo príjemné počasie a ľudia od
začiatku, po celej trase tesne natlační, trpezlivo
čakali na príchod vlaku, v ktorom mal prísť americký Slovák Dr. Hletko priamo z Ameriky a mal
osobne priniesť originál Pittsburskej dohody,
v ktorej vzájomná dohoda o spoločnom štáte Čechov a Slovákov nazvanom Česko-Slovensko bola
s pomlčkou. Pomlčka symbolizuje, že tu žijú dva
osobité a rovnocenné národy.
Vládnuce miesta, ktoré boli po Štefánikovej
smrti výlučne v českých rukách si pôvodnú dohodu sfalšovali a vyznačili bez pomlčky. Neuznávali
svojbytnosť slovenského národa a v riadení spoločného štátu sa podľa toho aj správali. Dôležitejšie,
ale i menej významné miesta u nás obsadzovali
Čechmi. Slováci na svoju žiadosť o zamestnanie
najčastejšie dostali vyjadrenie so slovami: „Vaši
žádosti nelze vyhovět“ a tí, ktorí sa do zamestnania dostali mali podstatne nižšie mzdy ako ich
českí rovesníci. Samostatnosť a rovnoprávnosť
Slovenska, ku ktorej ich zaväzovala Pittsburská
dohoda, bola nimi neakceptovaná a považovali
ju iba za zdrap papiera. Toto sa prirodzene Slovákom nepáčilo. Rýchlo zbadali, že vznikom ČSR sa
vzhľadom k svojbytnosti Slovenského národa toho
ani veľa nezmenilo. Českí tútori vymenili maďarských a Slovensko považovali za svoju kolóniu.
Maďari sa snažili zo Slovákov vyrobiť Maďarov
a Česi Čechoslovákov, lebo ich považovali iba za
zaostalejšiu vetvu českého národa. Na Pittsburskú
dohodu akosi zabudli. Neviem či je pravda, ale sa
povrávalo, že v českom lexikóne s názvom „Ottův
náuční slovník“ význam pojmu Slovensko = česká
kolonie.
Stálo by za to zistiť či je to naozaj pravda. Pre
dnešných historikov by to hádam nemal byť veľký
problém. Pomohlo by to pochopiť dobu.
Vtedy sa na čelo národa postavil katolícky kňaz
Andrej Hlinka, známy neoblomný bojovník za
práva svojho ľudu. So svojou katolícky orientovanou stranou chcel dosiahnuť právny vzťah, aby
sa reálne uplatňovali dohodnuté články platnej
Pittsburskej dohody.. Na ich základe chcel v ČSR
pre Slovensko autonómiu.
Slovenský ľud si ho preto veľmi vážil a jeho
úprimnosť a lásku k národu si vysoko cenil. Počet
prívržencov jeho strany HSĽS sa na Slovensku
neustále prudko zvyšoval. Mal charizmu a ľudia
ho milovali.
Onoho 5.júna som bol toho očitým svedkom. Vtedy
som hádam prvý raz videl členov Hlinkovej gardy.
Boli to neozbrojení mladí muži označení páskou
na rukávoch a v dnešnom pohľade pripomínali
akúsi alegorickú usporiadateľskú službu, aby sa
starnúci otec Hlinka mohol v tom neprehľadnom
dave pokojne nerušene pohybovať. Ľudia sa na
neho sústavne za všetkých strán tlačili, a bez tejto
usporiadateľskej služby si jeho pohyb v tlačenici
nemožno ani predstaviť.
Ešte v tom roku 1938, presne 6.októbra, sa auto-

nómia pre Slovensko dosiahla. Hlinka sa toho už,
bohužiaľ, nedožil, lebo zomrel 16.augusta na svojej
fare v Ružomberku.
Potom nastal zrýchlený posun udalostí, ktoré mali
vplyv na citeľnú zmenu situácie v celej Európe.
Tri milióny Nemcov žijúcich v českom pohraničí
zvanom Sudety si postavili svoju nekompromisnú
požiadavku odčleniť sa od ČSR a včleniť sa do
územného prostredia Nemeckej ríše. V tom čase
v Ríši už bolo aj Rakúsko, ktorého sa Nemci zmocnili tzv. Anšlusom. Hitler sa cítil tak silný, že obsadiť Sudety alebo i celú ČSR by mu nerobilo nijaký
problém. Báli sa ho aj západné mocnosti a svojim
podpisom Mníchovskej dohody 29.septembra
1938, Francúzsko, Anglicko a Taliansko spolu
s Nemeckom dali súhlas na klieštenie a v podstate
demontáž ČSR.
Prezident Beneš nedokázal tomu ani diplomaticky, ani vojensky zabrániť a rezignoval. Poveril
vtedajšieho premiéra Syrového, aby do zvolenia
nového prezidenta vykonával prezidentské právomoci. O nič sa viac nepokúsil. Opustil republiku
a ušiel do Londýna. Niečo, ako keď kapitán opustí
svoju potápajúcu sa loď aj s posádkou i s pasažiermi v čase, keď je loď ešte na hladine.
Možno v tejto osudnej situácii chcel ešte vykríknuť zúfalý pokyn: “Ľudia, zachráňte sa kto ako vie
– kto ako môže!“ Vtedy sa Slováci zbadali, videl,
že nie inej cesty ako vyhlásiť autonómiu a začať sa
iniciatívne starať o osud svojej krajiny, ako nás to
oprávňuje, ale i zaväzuje Pitsburská dohoda.
Vedúci všetkých nekomunistických strán na Slovensku sa 6.októbra 1938 stretli v Žiline a vytvorili
Stranu slovenskej národnej jednoty, rozhodli sa
prevziať vládu Slovenska a vyhlásili autonómiu
v rámci ČSR. Centrálna pražská vláda prijala toto
žilinské vyhlásenie a gen. Syrový v ten istý deň
oznámil Dr. Tisovi znenie uznesenia vlády ČSR,
ktorým sa tento akt legalizoval. Na to 19.novembra 1938 Česko-Slovenský parlament odhlasoval
Ústavný zákon ustanovujúci autonómiu Slovenska
a následne zvolili Dr. Emila Háchu za prezidenta
ČSR. Slovenské voľby sa konali 18.decembra 1938,
a nový slovenský parlament bol formálne zvolaný
na 18.januára 1939.
Medzitým 2.novembra 1938 sa vo Viedni konala
arbitráž, v ktorej nemecký minister zahraničia vo
Ribbentrop a taliansky minister gróf Ciano prisúdili
veľkú časť južného Slovenska Maďarom a časť územie na severe Poliakom. Takto, za veľmi sťaženej
situácie, sa začala činnosť autonómnej vlády, ktorá
podliehala pražskej centrálnej vláde a prezidentovi
Háchovi.
Po krátkom čase sa však pražským centralistom
tento stav znepáčil a to, s čím už súhlasili, čomu dali
aj legálny parlamentný súhlas, si zrazu rozmysleli
a vojenskou silou obsadením Slovenska chceli zrušiť. Obsadili hlavne Bratislavu, vyhlásili štatárium,
zatkli ministrov a odvliekli ich vraj do Brna, kde ich
väznili.
Bolo to v noci z 9. na 10. marca 1939, na či si veľmi
živo pamätám. Zažil som vtedy šokujúce mimoriadne udalosti, na ktoré tak ľahlo nezabudnem.
Ráno 10. marca som sa, ako zvyčajne, ponáhľal
do školy. Naša škola bola práve novopostavená
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na Kvačalovej ulici. Nazývala sa Benešova. Bola to
štátna ľudová škola chlapčenská a vedľa nej bola
presne taká istá, len dievčenská. Keď so prichádzal
ku škole, už zďaleka som videl, že sa tam niečo
seje, že deti tam stoja a nikto do školy nevchádza.
Podišiel som bližšie a videl som, že pred vchodom
stoja vojaci a na zemi majú guľomet v palebnom
postavení namierený proti nám deťom, snažiacim
sa vstúpiť do školy. Boli to českí vojaci, lebo na
nás po česky nervózne vykrikovali: „Běžte do pr..
le! „ a pod. Pozoruhodné bolo to, že guľomet bol
umiestnený nielen pred našou chlapčenskou, ale
presne tak isto aj pred dievčenskou školou. Ako
zvedavé deti kládli sme všelijaké otázky. Prečo?
Čo to má znamenať?
Keďže vyučovanie odpadlo a naši doma neboli,
mal som voľno. Chcel som ho využiť tak, ako so
ho najradšej využíval. Išiel som sa aj s kamarátmi
hrať na saleziánsky dvor na Miletičovu. Tam som
pred Tvarožkom videl, že križovatka MiletičovaZáhradnícka bola uzavretá akýmisi barikádami,
priečne postavenými vozmi. Vtedy tam ešte
nepremávali električky, iba autá a autobusy. Doprava tým bola ochromená. .Zakrátko však ľudia

Spomienka

26.februára sme si pripomenuli
nedožité 100. narodeniny pána
Viktora Chcladnúcha, jedného
za zakladajúcich členov MO MS
vo Varíne.

tieto prekážky odstránili. Pre nás chlapcov to bolo
zvláštne zaujímavé divadlo. Na saleziánsky dvor
sme už potom nešli, lebo nás hnala zvedavosť, že
čo sa tak asi deje v meste.
Tam sa to hmýrilo ao v úli. Videli sme vojskom
obsadené úrady. Obsadená bola aj budova Hlavnej
pošty. Počúvali sme , čo hovoria ľudia. Boli zjavne
rozhorčení a chystali sa na obranný protiútok.
Proti vyzbrojenému vojsku, hoci bolo rozhorčených
ľudí viac, nemali, ako bezbranní , veľkú šancu.
Videl som však možno stočlennú civilnú jednotku
vyzbrojenú palicami, vidlami a podobnými „zbraňami“ pochodovať po Obchodnej. Jeden mladík
dobiehal za nimi s veľkou zakrivenou tureckou
šabľou. Ľudia pôsobili veľmi odhodlane. Vtedy,
alebo v nasledujúci deň českí vojaci zastrelili
v Živnodome, v kancelárii HG mladého gardistu,
bezbranného Antona Kopála, načo sa rozhorčenie
ľudí ešte viac vystupňovalo. Naši učitelia nám, keď
bolo po všetkom, o týchto udalostiach rozprávali
podrobnosti. Kopál im vraj holými rukami bránil
vstúpiť do kancelárie HG. Oni mali zbrane, ktoré
aj použili. Takto vyhasol život mladého človeka.
Pri vstupe do schodiska Živnodomu bola dlho

umiestnená spomienková kamenná tabuľa.
Uvedený vstup českej okupačnej armády na
Slovensko sprevádzalo pozbavenie úradu celej
slovenskej autonómnej vlády, okrem ich dôverníka
Teplanského. /Ľudia ho natývali vtedy zradcom.
Dr. Tiso po prevzatí dekrétu od prezidenta
Háchu, ktorým ho tento pozbavil úradu predsedu
autonómnej vlády, protestoval proti neústavnosti
tohto kroku, ale dekrét prijal.
T.S.
Pokračovanie v budúcom čísle.

MO MS pozýva na besedu s pracovníkmi historického odboru MS v
Martine PhDr. Maruniakom a PhDr.
Grácovou na tému Dr. Tiso a Slovenský štát.
Beseda sa uskutoční v pondelok
16.marca o 18.00 hod. v Dome Matice
slovenskej na Hrnčiarskej ulici.

Poďakovanie
MO MS a ZO Únie žien vo Varíne usporiadali 31.januára 2009 fašiangový ples. K dobrej atmosfére
prispela hudobná skupina Forte a losovanie tombolových cien. Všetkým sponzorom srdečne ďakujeme:
pán Blahušiak
pán Rosenberg
Varín
Mesto Rajecké Teplice
Kvetinárstvo pani Kubíková
pán Weiner
pán Cyprich
ASA Slovensko
pani Bulejčíková
MUDr. Kadlečíková
pani Ďuríčková
pán Ľubomír Kubena
MUDr. Hanáková
Kozmetika pani Cvečková
pani Buchtová
pán Kanis – práčovňa Varín
Lekáreň Varín
Kaderníctvo Alen
pán Koniar
SAUER
JDS Varín
Obecný úrad Varín
COOP Jednota, SD Žilina
Teby - pán Janek
pán Paučin L.
Koruna – potraviny Varín
pán Peter Zelina
Pekáreň Varín
pani Fujdiaková
Kvety Janka
Urbárska obec, poz. spol.
pani Šimlíková

Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti...
Tohtoročný, pomerne dlhý fašiang, je už za nami
a my prežívame pôstne obdobie.
Počas fašiangov bolo u nás viacero podujatí, na
ktorých sa Varínčania mohli zabaviť, odreagovať
a zabudnúť na každodenné starosti.
Na úvod, v piatok 30.januára MO MS a Únia žien
pripravili tradičný fašiangový ples.
Miestne kultúrne stredisko pripravilo na štvrtok 5. februára pre našich seniorov fašiangový
program, v ktorom účinkovali deti zo škôlky
a školy a na sobotu 7. februára pre školákov
a škôlkárov diskokarneval. Bolo na ňom veľa
pekných masiek, a preto každá bola ocenená.
Mladí matičiari pripravili na piatok 13.februára

maškarný ples pre mladých .
V piatok 20.februára sa pod záštitou Miestneho
kultúrneho strediska konal už 13.varínsky ples,
ktorý bol pripravený pre každého, kto sa chcel
zabávať s hudobnou skupinou Kortina a Jožkom
Bryndzom
Záver patril varínskym hasičom. Títo pripravili
tradičný sprievod turoňov obcou a na sobotu
21.februára zábavu spojenú s pochovávaním
basy a podávaním tradičných fašiangových
špecialít.
Každý, kto mal záujem, si z bohatého fašiangového programu mohol vybrať podľa svojej
chuti a nálady.
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Škola informuje
Okresné kolá
geografickej
a dejepisnej
olympiády
3. februára 2009 sa konal 37. ročník Geografickej
olympiády, cieľom ktorej je rozvíjať záujem
žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Vo veľkej zasadačke
Mestského úradu v Žiline sa zišli žiaci 5. – 9. ročníka z celého Žilinského okresu, víťazi školských
kôl, ktorí súťažili v piatich kategóriách. ZŠ s MŠ
Ondreja Štefku reprezentovali jej žiaci v troch
kategóriách. V kategórii I súťažili dve žiačky
5.A triedy Mária Mojská a Zuzana Romančíková,
v kategórii G žiak 7.B triedy Jozef Staník a v kategórii F dvaja žiaci 8.A triedy Katarína Akantisová a Michal Cvacho. Najlepšie umiestnenie
získala žiačka Z. Romančíková. Žiakov pripravovali vyučujúce geografie a zemepisu Mgr. Eva
Andelová a Mgr. Alžbeta Androvičová.
O deň neskôr sa na tom istom mieste uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Hoci sa
konal iba 1. ročník tejto súťaže, prilákal až 74 súťažiacich 6. – 9. ročníka z celého okresu, ktorým
učarovali svetové i slovenské dejiny. Súťažilo sa
v štyroch kategóriách, žiaci našej školy sa zapojili
do troch. V kategórii F súťažili žiačky Simona
Belová zo 6.A triedy a Michaela Sobolová zo
6.B triedy, v kategórii E žiaci 7.B triedy Ivana
Halušková a Michal Pallo, v kategórii D Katarína
Akantisová z 8.A triedy a Marek Panáček z 8.B
triedy. Žiakov pripravovali Mgr. Eva Fodorová
a Mgr. Jana Mikolajová.
Mgr. Jana Mikolajová

Školské kolo
chemickej
olympiády
12. februára 2009 sa konal kontrolný test školského kola Chemickej olympiády. Úlohy zostavené z jednoduchých pokusov v anorganickej
a analytickej chémii a s tým spojené výpočty
riešili dvanásti žiaci 9. ročníka. Najúspešnejšími
riešiteľkami sa stali tri žiačky z 9. A triedy Katarína Čičmancová, Barbora Jánošíková a Patrícia
Solárová, ktoré postúpili do okresného kola.
Školské kolo CHO zorganizovala a žiakov pripravovala Mgr. Magdaléna Tavačová.

Šaliansky
Maťko

Recitačná súťaž Šaliansky Maťko vznikla pred
16-timi rokmi na počesť velikána detskej literatúry Jozefa Cígera Hronského.
Vytvára deťom priestor na rozvoj ich tvorivých
schopností v recitácii slovenských povestí. Hlavným organizátorom súťaže je Miestny odbor
Matice slovenskej v Šali a redakcia časopisu
Slniečko v spolupráci s Maticou slovenskou,
Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva SR, Národným osvetovým centrom, mestom
Šaľa a Krajskými školskými úradmi v SR.
JANKA ŠEPEŠOVÁ, žiačka V.A triedy našej
školy dňa 03.02.2009 zvíťazila v krajskom kole
tejto recitačnej súťaže v II. kategórií a postúpila
do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční
27.02.2009 v Šali a bude reprezentovať Žilinský
kraj, ale aj našu školu. Víťazke a vzornej reprezentantke školy    BLAHOŽELÁME.

Poďakovanie
Vyučujúca občianskej náuky a žiaci 5.B triedy zo ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne touto cestou
vyslovujú úprimné poďakovanie pracovníčkam Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne.
Osobitné poďakovanie patrí pani Emílii Cvachovej za organizačné zabezpečenie našej návštevy dňa
9. februára 2009. Pripravila pre žiakov informačné materiály a aj malé sladké prekvapenie.
Ďakujeme pani Albíne Milovej za krásne a poučné sprievodné slovo, ktorým u žiakov prebudila ich
záujem o miestne historické pamiatky, minulosť, ale i súčasnosť obce. Pripomenula im mená rodákov,
ktorí sa výraznou mierou zapísali do análov obce.
Ďakujeme aj pani Emílii Bokovej za ochotu a ústretovosť pri našej návšteve.
Veľmi si vážime stretnutie s členkami Matice. Bolo obohatením pre našich žiakov a dozvedeli sa
viac o ľuďoch, ktorí písali nielen históriu obce Varín, ale i Slovenska. S veľkým záujmom u žiakov
sa stretla a výstava zameraná na život našich predkov v minulosti. Pre mnohých žiakov boli mnohé
vystavené predmety celkom neznáme a stretli sa s nimi po prvý raz v živote.
Ďakujeme členkám Matice za ich čas, trpezlivosť, ústretovosť, ochotu a spoluprácu s našou školou.
Návštevou sme rozšírili a prehĺbili poznatky našich žiakov , ktoré súvisia s témou vyučovania na
hodinách občianskej náuky v piatom ročníku pod názvom Boli tu pred nami.
Mgr. Vojteková a žiaci 5.B
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Odovzdali sme finančnú
zbierku pre
Hniezdo záchrany
14. januára 2009 žiaci 5. ročníka ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín odovzdali
NsP v Žiline symbolický šek v hodnote 150 eur pre Hniezdo záchrany, ktoré
je súčasťou novorodeneckého oddelenia.
Tieto peniaze boli vyzbierané dňa 5. januára 2009 na kultúrnom programe
vo forme dobrovoľného vstupného, ktorý pripravili žiaci základnej školy
spolu so svojimi pedagógmi pod názvom VEČER TROJKRÁĽOVÝ pre
širokú verejnosť obce Varín.
Peniaze na účet nadácie previedol riaditeľ školy Mgr. Jozef Košút. Symbolický šek z rúk našich žiakov prevzal primár oddelenia MUDr. Michal
Jánoš, prítomná bola vrchná sestra pani Viera Matiášková a sestry novorodeneckého oddelenia.
Vyslovili vrúcne poďakovanie za náš finančný dar, ktorý bude použitý na
zakúpenie diagnostických prístrojov potrebných pre včasné diagnostikovanie porúch vnútorných orgánov novorodeniatok
Za nás všetkých – žiakov, pedagógov, ale i tých obyvateľov obce Varín,
ktorí prispeli na dobrú vec, im želáme v ich náročnej práci veľa síl, odvahy, trpezlivosti, dobré zdravie a veľa pracovných úspechov. Sú to ľudia
na svojom mieste. Práca je pre nich skutočným zmyslom života. Robia ju
nezištne, s láskou a dokazujú skutkami to, čomu veria srdcom.
Prinášame postrehy žiakov z návštevy a rozhovor s pánom primárom:
V Hniezde záchrany sme už boli očakávaní. Pri vchode nás čakali dve
sestričky s pánom primárom MUDr. Michalom Jánošom. Milo nás privítali
a hneď nás zaviedli k Hniezdu záchrany. Pán primár nám vysvetlil, ako
systém pracuje. Všetko, čo sme videli komentoval a vysvetľoval. Je to akoby
inkubátor, aby bábätko bolo v teple. Ukázali nám zariadenie i z vnútornej
strany, kde pracujú s bábätkami už len sestričky. Bez tohto zariadenia by
možno mnohé bábätká neprežili. Som veľmi rád, že sme mohli ako žiaci
byť užitoční a nápomocní dobrej veci.
Kým sme prešli do miestnosti s bábätkami, darovali sme v mene našej
školy symbolický šek. Peniaze sme vyzbierali na vstupnom na školskom
kultúrnom programe VEČER TROJKRÁĽOVÝ. Veľmi sa mu potešili a pán
primár už vedel, ako ho použiť. Potrebujú zakúpiť dva prístroje.
Na novorodeneckom oddelení boli v inkubátoroch predčasne narodené

Návšteva
u ochranárov
Naša trieda navštívila výstavu mokradí v ŠOP
vo Varíne. Lektorkou bola
pani Lovritšová.
Z tejto, pre nás dosť neznámej oblasti, sme sa
dozvedeli veľa nového a zaujímavého. Pozorne
sme počúvali výklad, aby sme si čo najviac
zapamätali.
. Mokrade sú veľmi vzácne a zákonom chránené.

detičky. Spokojne spinkali, pretože boli práve prebalené a nakŕmené.
Dozvedeli sme sa, že bábätká si môžu dobrí ľudia adoptovať, lebo neskôr
tie z Hniezda záchrany poputujú do detského domova. Všimli sme si
nástenku, na ktorej boli fotografie detí, ktoré Hniezdo záchrany prijalo
a fotografie detí, ktoré zaslali dobrému personálu náhradní rodičia spolu
s listami, v ktorých písali, ako sa dieťatku vodí v novej dobrej rodine.
Je mi veľmi ľúto, že sa vo svete dejú takéto veci, že si ľudia nevážia ľudský
život. Odhodia vlastné, krásne a bezbranné dieťa.
Na záver návštevy nás pán primár pozval na posedenie pri džúse. Ponúkli
nám dokonca výbornú tortu, ktorú pre nás upiekla jedna pani sestrička.
Mám z tejto návštevy veľký zážitok. Som rád, že Hniezdo záchrany existuje.
Ďakujem všetkým zamestnancom za to, čo robia.
Maroš Ďurana
Keď sa pán primár a sestričky dozvedeli, že peniaze sme vyzbierali na
predstavení VEČER TROJKRÁĽOVÝ a rozhodli sme sa im ich darovať,
veľmi nás pochválili a povedali: „Škoda, že sme tam neboli.“
Vkročili sme k bábätkám. Boli krásne! Potom nasledovali naše zvedavé
otázky. O detičky tu je výborne postarané. Stará sa o ne 35 sestričiek, ktoré
pracujú na zmeny. Hniezdo záchrany tu funguje od roku 2005.
Na záver chcem poďakovať za krásny zážitok. Som veľmi rada, že som
tam mohla byť a prajem všetkým pracovníkom veľa radosti z krásnych
a zdravých bábätiek.
Lenka Rišová
Keď nám pani učiteľka oznámila, že my, redaktori školského časopisu
Jedľovinka, pôjdeme navštíviť Hniezdo záchrany, veľmi sme sa potešili.
Je nás šesť, ale Mária Rafajdusová bola chorá, tak sme išli len piati – Maroš
Ďurana, Lenka Rišová, Natália Okruhlicová, Denisa Pallová a ja – Tatiana
Surovcová. Išli sme autobusom.
Už pri vchode nás privítali sestričky a pán primár. Srdečne nám poďakovali
za dar od našich žiakov a išli nám ukázať malé bábätká v inkubátoroch.
Odfotografovali sme si všetko, čo nás zaujalo.
Bábätká práve spinkali. Boli tam dvojičky Erik a Norik. Mohli sme sa na ne
pozrieť len cez sklo, nemohli sme si ich vziať na ruky, lebo by sme mohli
na nich preniesť infekciu.
Ťažko sa nám lúčilo s bábätkami, ale ja verím, že z nich vyrastú tie najšťastnejšie deti s veľkým úsmevom na tvári, pretože už od narodenia sú
vo veľmi dobrých rukách.
Tatiana Surovcová

Zmluva o ich ochrane bola podpísaná v meste
Ramsar. Sú zásobárňou pitnej vody, ktorej je na
celom svete len 1%, čo je veľmi málo.
Okrem toho v nich žije veľa živočíchov, rastlín.
Mnohé živočíchy, ktoré žijú priamo v mokradiach alebo v okolí, sme poznali.
Na výstavných paneloch sme mohli vidieť, ako
niektorí nezodpovední ľudia odhadzujú odpadky a rôzny nepotrebný materiál, čím znečisťujú
okolitú prírodu.
Zahrali sme sa zaujímavé hry , predstavovali
sme strom, jeho jadro, lyko, kôru a korene.

Nakoniec sme kreslili to, čo sme si zapamätali.
Pani Lovritšová nás odmenila pravítkami a prospektami s obrázkami Malej Fatry.
U ochranárov sa nám veľmi páčilo a tešíme sa,
kedy ich znovu navštívime
a získame nové vedomosti z oblasti ochrany
prírody.
Žiaci 4.B triedy
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Aktivity CVČ
Medzinárodná výstava psov v Trenčíne
Pes patrí do čeľade príbuzných zvierat, ktorá zahrňuje
vlkov, kojotov, šakalov a divo loviacich psov. Pes
patrí nielen k najstarším, ale aj k najvšestrannejším
domácim zvieratám. Zo všetkých domácich zvierat
existuje v najväčšej plemennej variabilite. Odhaduje
sa, že človek vyšľachtil dodnes viac ako 400 rôznych
plemien.
A práve na všetky tieto vyšľachtené plemená sa boli
dňa 25.1. 2009 v Trenčíne pozrieť aj deti z Centra
voľného času pracujúce v kynologickom krúžku.
V nedeľu ráno nastúpili na železničnej stanici vo Varíne na vlak a plní očakávaní, čo im tento deň prinesie
nové, sa tešili do Trenčína. V aule výstaviska videli
rôznorodé druhy plemien psov, ich vystavovateľov,
kozmetickú starostlivosť o psy a mnohé iné veci.
Plný zážitkov a nových vedomostí sa členovia CVČ
pobrali na spiatočnú cestu domov z výstavy vlakom.
Verím, že takto prežitý deň, priniesol deťom potešenie a radosť a že voľný čas, ktorý deti trávia v CVČ
im dáva zmysel.

Vianočná akadémia
„Na počiatku bolo dieťa. Žiara jeho božského narodenia sprevádza ľudstvo
viac ako dvetisíc rokov. Hviezda jeho narodenia je rovnako žiarivá ako
v onen chladný večer, keď zažiarila nad chudobnou maštaľou v Betleheme. Časy a ľudia sa menili, ale zmysel jej odkazu je stále rovnaký: láska,
pochopenie, tolerancia a odpúšťanie.“
Hviezdami nášho bytia sú práve deti. Ony nám určujú smer nášho snaženia, sú zrkadlami našich úspechov a zlyhaní, ony sú pokračovatelia našej
existencie.
Centrum voľného času vo Varíne sa snaží vychovávať deti bohaté nielen
svojimi vedomosťami, ale aj svojimi citmi. A práve Vianoce sú tou správnou chvíľou na zastavenie a zamyslenie sa. Veď ktoré dieťa sa neteší na
vianočné sviatky? Určite sa tešia na darčeky a prázdniny, no jedinečná atmosféra Vianoc v nás rezonuje celý život a vyvoláva predstavu, že Vianoce
v detstve boli najkrajšie.
Dôstojnou oslavou Vianoc 2008 bol už druhý ročník Vianočnej akadémie,
ktorú pripravili členovia a lektori záujmových útvarov pracujúcich v Centre
voľného času vo Varíne.
V pripravenom programe vystúpilo cca 70 detí zo záujmových útvarov
MAŽORETKY, HIP HOP, HRA NA GITARU, HRA NA ZOBCOVÚ
FLAUTU), ktoré svojimi vystúpeniami ukázali, že voľný čas, ktorý trávia
v CVČ dáva zmysel . Dokázali, že im nie je cudzí tanec, hudba, pohyb a
schopnosť toto všetko šíriť ďalej. Prítomnosť rodičov, starých rodičov a
kamarátov povzbudzovala deti k najlepším výkonom, ktoré boli odmenené srdečným potleskom a malou spomienkou na tento večer v podobe
sádrového anjelika.
Pri vstupe do kinosály mohol každý ochutnať aj z kulinárskeho umenia
našich detí pracujúcich v záujmovom útvare PEČENIE, které špeciálne
pre tento večer napiekli pre našich vystupujúcich aj divákov veľmi chutné
koláčiky.
Moje poďakovanie patrí všetkým deťom, ich lektorom, všetkým prítomným, ktorí prišli povzbudiť tieto deti. Ich záujem potešil nielen našich
vystupujúcich, ale aj mňa, ako organizátorku tohoto podujatia, je to pre
nás veľkou povzbudivou motiváciou pri pokračovaní aj ďalšieho ročníka
vianočnej akadémie.

Na Donovaloch

Tohtoročné preteky na Donovaloch sú už za nami. III. Majstrovstvá strednej
Európy pretekov psích záprahov - šprint a Majstrovstvá Slovenska „open“
sa uskutočnili v dňoch 6. - 8. februára 2009. Členovia z CVČ spolu s rodičmi
sa už po druhýkrát zúčastnili takejto akcie. Organizátori museli vynaložiť
veľké úsilie, aby zvládli pomerne teplé počasie a navážkami snehu nahradili topiaci sa sneh na určitých úsekoch. Ani občasný dážď neodradil návštevníkov a pravdaže ani nás nie. Boli sme svedkami zápolenia vo všetkých
kategóriách I. i II. kola, pobyt nám spríjemňovali hudobné vystúpenia a
akcie sprievodného programu a tí šťastnejší si okrem pekných zážitkov
odnášali aj fotografie s podpismi známych celebrít ako Ivka Kováčová,
alebo Peťo Cmorík.
Tento sobotňajší výlet sa aj napriek zlému počasiu vydaril, deti spolu
s rodičmi zmysluplne využili svoj voľný čas a pevne verím, že v zdraví sa
o rok opäť stretneme na Donovaloch.
Mgr. Mariana Bohačiaková
riaditeľka CVČ

Varínčan
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Všeobecne záväzné nariadenie
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne na základe ust. § 4
ods.3 písm. f) a g) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o obecnom zriadení“) s použitím ust. § 11 ods.4
písm. g) zákona o obecnom zriadení a ustanovenia §
19 zák.č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov vydáva

2.
3.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Varín č.7 /2008
O PORIADKU PRE POHREBISKÁ
§1
Úvodné ustanovenia
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie
pohrebísk ako verejných zdravotno-technických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých,
alebo k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov
spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom,
prikazujú, aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy.

4.

§2
Rozsah platnosti
Tento poriadok upravuje prevádzku verejného
pohrebiska nachádzajúceho sa v k.ú. obce Varín na
ul.M.R.Štefánika.
§3
Prevádzka pohrebiska
Prevádzkou pohrebiska sa poveruje prevádzkovateľ
pohrebiska (obec Varín), ktorý zabezpečuje komplexné
požiadavky obyvateľstva, stará sa o estetický vzhľad
pohrebiska zakladaním a udržiavaním zelene, údržbou
ciest. Prevádzkovateľ pohrebiska, menuje za správcu
domu smútku p.Bugáňa Jozefa, ktorý je povinný:
a) starať sa o poriadok v dome smútku
b) otvárať a zatvárať dom smútku podľa potreby
c) vystavuje smútočné oznámenia, potvrdenia
o účasti na pohrebe
d) zodpovedá za funkčnosť mraziarenského boxu,
el. osvetlenia, prevádzky vodného zdroja, ozvučenia a bežnú údržbu budov v areáli cintorína

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
2.
3.

1.

§4
Služby poskytované
prevádzkovateľom pohrebiska
Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo
exhumáciou
pochovávanie
vykonanie exhumácie
správu a údržbu pohrebiska
správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním
pohrebiska
prevádzkovanie a zapožičiavanie domu smútku
Cenník služieb prevádzkovateľa je uvedený
v prílohe č.1 tohto VZN č.7/2008 o poriadku pre
pohrebiská.
Iné osoby môžu vykonávať práce uvedené v ods.1
písm. a), b), c) len s vedomí prevádzkovateľa.
§5
Pochovávanie
tom, na ktorom pohrebisku má byť pochované
telo zosnulej osoby rozhoduje ten, kto pohreb
obstaráva. Platí však zásada, že zosnulý má

5.

6.

1.

2.

3.

byť pochovaný na pohrebisku tej obce, v ktorej
územnom obvode osoba zomrela, pred úmrtím
žila alebo sa našlo telo mŕtveho, prípadne bolo
vyložené z dopravného prostriedku.
Pochovávať mŕtveho z inej obce na pohrebisku
nachádzajúceho sa na území obce Varín možno
len len s povolením obce Varín.
Mŕtvi sa dočasne ukladajú v domoch smútku.
Telo osoby zomretej mimo zdravotníckeho zariadenia musí byť premiestnené do domu smútku
najneskôr do 8 hodín po prehliadke, ak v tej istej
lehote nebolo umiestnené v obdobnom zariadení
pre dočasné uloženie mŕtvych, v krematóriu,
na cintoríne alebo prevezené na pitvu. Do 8 hodín
sa nepočíta čas medzi 2200 a 600 hodinou. Prevoz
mŕtveho zabezpečí obstarávateľ pohrebu.
Mŕtvy musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia.
Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia
okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 3 písm.
h) zákona č. 470/2005 Z. z., teda ak boli ľudské
pozostatky uložené do mraziaceho zariadenia,
ktoré zabezpečí trvale udržanie teploty pod -10
◦
C. Ak bola vykonaná pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve. Ak bola pitva nariadená
v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno
pochovať len so súhlasom prokurátora alebo
vyšetrovateľa, ktorý súhlas vydá po prehliadke
a pitve bez odkladu.
Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov
do hrobu alebo hrobky na pohrebisku, uložením
spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov (ďalej len „popol“) rozptylom
na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na
vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom
na pohrebisku. Popol sa môže uložiť aj na inom
mieste, ak dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje
iný druh pohrebu, na ktorý dal súhlas príslušný
úrad verejného zdravotníctva. Spopolnenie sa
smie vykonávať iba v krematóriách.
Ak sú splnené všetky predpísané podmienky
pohrebu, ktorý si mŕtvy zvolil, treba podľa možnosti jeho prianiu vyhovieť. Ak mŕtvy neurčil
druh pohrebu, určí ho ten, kto pohreb obstaráva.
§6
Ukladanie tiel do hrobu a hrobky
Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia
byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej
doby. Tlecia doba pre pohrebiská je 20 rokov,
určená pri zriaďovaní pohrebiska príslušným
úradom verejného zdravotníctva na základe
hydrogeologického prieskumu.
Do jedného hrobu sa ukladajú spravidla len jedny
ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky. Pred
uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého
hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich
možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej
zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.
Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami.
Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená
pred únikom zápachu do okolia a musí byť
vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred
hlodavcami.

1.
2.

3.

1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
c)
3.

1.
2.

3.

4.
5.
a)

č.7/2008

§7
Ukladanie spopolnených pozostatkov
Spopolnením je spálenie ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov v krematóriu.
Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské
ostatky (ďalej len „popol“) sa ukladajú podľa
vôle zosnulého vyslovenej za života, alebo podľa
želania obstarávateľa pohrebu buď v urne na urnovom pohrebisku, rozptylom na rozptylovej
lúke alebo vsypom na vsypovej lúke.
Prijať spopolnené pozostatky je povinný prevádzkovateľ každého urnového pohrebiska.
Prevádzkovateľ cintorína má túto povinnosť len
vtedy, ak v pochovávacom obvode nie je urnové
pohrebisko alebo ak ide o uloženie do hrobu,
prípadne do náhrobku k inému členovi rodiny.
§8
Exhumácia
Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky
exhumovať na žiadosť:
orgánov činných v trestnom konaní,
obstarávateľa pohrebu alebo
blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije
alebo ak obstarávateľom pohrebu bolo mesto.
Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu
a musí obsahovať:
posudok úradu verejného zdravotníctva,
list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o
úmrtí,
nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom
pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené.
Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu
požiadal.
§9
Užívanie hrobového miesta
Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené
na vybudovanie hrobu, hrobky alebo na uloženie
urny.
Nik nemá nárok na užívanie určitého miesta.
Prevádzkovateľ pohrebiska je však povinný
v odôvodnených prípadoch vyhovieť želaniu
obstarávateľa pohrebu.
Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe
nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej zmluvy
prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za
nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie
ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú;
nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí
tlecej doby stanovenej pre dané pohrebisko.
Po úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie
nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov
viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
Cena za prenájom hrobových miest sa stanovuje
v nájomnej zmluve:
na 1 rok:

Popis
- jednohrob
- dvojhrob
- detský hrob , urna
- hrobka (za každý začínajúci 1 m2)

Cena (€)
1,32 €
2,65 €
0,66 €
0,66 €

Cena (Sk)
40,- Sk
80,- Sk
20,- Sk
20,- Sk

Nájomné za nájom hrobového miesta sa platí vopred,
minimálne na päť rokov.
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Výška poplatkov za osobitné služby súvisiace s pochovaním a prevádzkovaním pohrebiska sa dohodne
v nájomnej zmluve, ktorú s obstarávateľom uzavrie
prevádzkovateľ pohrebiska podľa platného cenníka.
6. Prevádzkovateľ vedie evidenciu voľných hrobových miest, ako i situačný plán pohrebiska
a na požiadanie ich predloží k nahliadnutiu.
7. Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje:
a) v starších prípadoch evidenciou správcu pohrebiska alebo potvrdením o zaplatení poplatku
za prepožičanie miesta, alebo zmluvou o zapožičaní hrobového miesta,
b) v nových prípadoch písomnou nájomnou zmluvou a potvrdením o zaplatení nájomného.

1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.

3.

4.

5.

6.

§ 10
Výpoveď nájomnej zmluvy
Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu
vypovie, ak:
závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,
sa pohrebisko alebo jeho časť uzavrie alebo zruší,
nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za
ďalšie užívanie hrobového miesta,
hrobové miesto nie je preukázateľne riadne
udržiavané a ak oprávnená osoba toto miesto
ani po
výzve prevádzkovateľa neuvedie do stavu zodpovedajúceho prevádzkovému poriadku.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú
zmluvu z dôvodov uvedených v ods. 1 písm.
a) a b), musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné
hrobové miesto a na vlastné náklady preloženie
ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu
na nové hrobové miesto.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm.
c) a d) a nájomca je známy, výpovedná lehota
uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo zaplatené nájomné alebo užívateľ nevyhovie výzve.
Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby
najneskôr do jedného roka odstránil príslušenstvo
hrobu. Ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ
pohrebiska predá na dražbe.
Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú
zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm.
c) a písm. d) a nájomca nie je známy, uverejní
výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom
na pohrebisku. Výpovedná lehota päť rokov
uplynie odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto
dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením,
že ide o päťročné uloženie, počas ktorého sa môže
nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej lehoty
ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe.
Po výpovedi nájomnej zmluvy sa pozostatky
a urny buď ponechajú na doterajšom mieste,
alebo sa uložia do zeme na inom vyhradenom
mieste, alebo sa popol zmieša so zemou.
Hroby, hrobky, urny ak ide o pamiatkovo
chránené pomníky, o ktorých príslušný orgán
pamiatkovej starostlivosti rozhodol, že majú
kultúrnu hodnotu alebo historický význam,
alebo o ktorých tak rozhodlo mesto všeobecne
záväzným nariadením, sa môžu zrušiť len podľa
§ 26 ods. 6 zákona č. 470/2005 Z. z..
§ 11
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

1
a)

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky,
ak je úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtve-

b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)

ho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným
lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho,
alebo pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú
prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských
ostatkov. Ak v súvislosti s úmrtím existovalo
podozrenie zo spáchania trestného činu, prevádzkovateľ prevezme ľudské pozostatky len s
písomným súhlasom orgánu činného v trestnom
konaní,
prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným
prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
viesť evidenciu pohrebiska podľa § 21 zákona č.
470/2005 Z. z.,
umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a
blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred
pochovaním,
zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť
cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou
obstarávateľa pohrebu,
písomne informovať nájomcu o:
skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo
nájomné zaplatené,
dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak
mu je známa jeho adresa; súčasne túto informáciu
zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku,
po vypovedaní nájmu zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom
stavu príslušenstva hrobu, ak nie je známa adresa
nájomcu,
ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí
ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu verejného zdravotníctva; na základe
posudku následne upraví prevádzkový poriadok
pohrebiska,
zachovávať pietu k zomretým a pozostalým,
dôstojne vystupovať pri obradoch a v styku
s občanmi, byť slušne a čisto upravený.

§ 12
Povinnosti nájomcu pri starostlivosti o prenajaté
miesto
1. Nájomca je povinný udržiavať prenajaté miesto
v riadnom stave, je povinný na vlastné náklady
zabezpečovať údržbu hrobového miesta, čistiť
a udržiavať priestor 30 cm okolo celého obvodu
hrobu, ak sa miesto inak neupravuje.
2. Nájomca je povinný oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné
na vedenie evidencie hrobových miest.
3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky
v starostlivosti o hrobové miesto, vyzve nájomcu,
aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak
nestane alebo nie je známa adresa oprávneného
alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania, urobí
prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia
na náklady oprávneného.
4. Nájomca je povinný ukladať znehodnotené alebo
nepotrebné ozdoby hrobového miesta na miesta
na to určené. Na odpad väčších rozmerov (vence,
kvety) a odpad väčšej hmotnosti (hlina, tráva) je
určený veľkoobjemový kontajner. Na uskladnenie
odpadu menších rozmerov (kahance, sviečky) sú
určené na to vyhradené plastové vrecia. Veľkoobjemový kontajner nie je určený na odpad zo
stavebných a rekonštrukčných prác na pohrebisku. Nájomca sa môže s prevádzkovateľom
pohrebiska dohodnúť o odplatnom udržiavaní
prenajatého miesta.
5. Zakázané je medzi hroby odkladať plechovky,
sklenené poháre a iné predmety s výnimkou
nádoby na vodu, v prípade, že nie je zabezpečená
prevádzkovateľom pohrebiska.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

1.

2.
3.

a)

§ 13
Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti
Pohrebiská sú verejnosti prístupné:
v období od 16. apríla do 15 novembra:
denne od 08.00 hod. do 22.00 hod.
v období od 16.novembra do 15. apríla:
denne od 08.00 hod. do 20.00 hod.
Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti
na pohrebisko.
Sprístupnenie pohrebiska iným osobám v súvislosti s uskutočňovaním prác mimo stanovenej
doby je možné po dohode s prevádzkovateľom.
Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.
Návštevníci sú povinní pohrebisko opustiť pred
uplynutím stanovených otváracích hodín bez osobitného upozornenia prevádzkovateľom.
§ 14
Správanie sa na pohrebisku
Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa
na pohrebisku primerane k piete miesta, zdržať
sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých,
dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré
by urážalo pozostalých. Je zakázané poškodzovať
hroby a ich príslušenstvo a ostatné zariadenie
pohrebiska.
Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá.
V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať
alkohol alebo iné omamné látky. Osobám pod
vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok
sa vstup na pohrebisko zakazuje.
Vzniknutý odpad je zakázané páliť, odkladať sa
môže len na miestach alebo v nádobách určených
prevádzkovateľom v zmysle §12 ods.4) tohto
VZN.
Svietidlá (sviečky, lampáše) možno na pohrebisku
zapaľovať, len ak sú vhodným spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru.
Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svetiel
obmedziť alebo celkom zakázať.
V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykli,
kolobežkách, skateboardoch a kolieskových korčuliach.
Vstupovať do areálu pohrebiska s motorovými
vozidlami alebo inými dopravnými prostriedkami, s výnimkou bicyklov a vozíkov pre invalidov
je zakázané.
Okrem uvedených povinností je každý povinný
riadiť sa na pohrebisku ďalšími pokynmi správcu
pohrebiska.
§ 15
Stavby
K stavbe hrobu, hrobky, náhrobku, rámu, prestavbe, alebo úprave už existujúcej stavby na
pohrebisku, je potrebný predchádzajúci písomný
súhlas prevádzkovateľa pohrebiska. Žiadosť musí
obsahovať: meno, priezvisko, adresu nájomcu,
číslo hrobového miesta, spôsob realizácie (svojpomocne, firma), doba realizácie, stručný popis
realizovaných prác, spôsob likvidácie vzniknutého stavebného odpadu (príloha č.2 tohto VZN
č.7/2008 o poriadku pre pohrebiská).
Stavba hrobky musí byť uskutočnená do jedného
roka, inak nárok na miesto zaniká.
Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave musí sa
stavebník riadiť podmienkami prevádzkovateľa
pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo druh použitého materiálu. Pritom:
základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej
hĺbky a musia byť dimenzované so zreteľom na
únosnosť pôdy,

Varínčan
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
4.
5.

6.
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dno hrobu musí byť najmenej 50 cm nad hladinou
spodnej vody,
pochovávacia plocha musí byť v rozmeroch:
pri hrobe najmenej 80 cm x 200 cm
pri hrobke najmenej 90 cm x 200 cm
pri detskom hrobe najmenej 60 cm x 160 cm
pri hrobe pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej
50 cm x 100 cm
uličky medzi hrobmi (hrobkami) musia byť najmenej 30 cm,
steny medzi jednotlivými hrobmi musia byť
najmenej 60 cm,
vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe
musí byť najmenej 140 cm so zreteľom na úroveň
okolia hrobu,
predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej
priamke s prednými a zadnými hranami susedných rámov,
pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do
seba zapadať,
pri osadzovaní náhrobkov v časti určenej pre
uloženie urien musí byť dodržaný sklon dosiek,
pri svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne odstupňované.
Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady okolie hrobu vyčistiť
a odstrániť stavebný materiál.
Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený prerušiť
alebo zastaviť práce, ak zhotoviteľ porušuje ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia,
alebo ak by jeho činnosť rušila pohrebný obrad.
Je zakázané odstraňovať stavby bez súhlasu
správy pohrebiska, alebo odnášať z pohrebiska
časti náhrobkov, hrobiek alebo iných stavieb na
pohrebisku.

1.

2.

3.

1.

2.

§ 16
Práce na pohrebisku
Telá zosnulých smú do hrobu ukladať len osoby
na to oprávnené s vedomím prevádzkovateľa
pohrebiska. Vo výnimočných prípadoch môže
prevádzkovateľ pohrebiska povoliť, aby pozostatky zosnulých uložili do hrobu iné osoby
(rodinní príslušníci, hasiči, policajti, vojaci,
atď.). Spopolnené pozostatky môžu s povolením
prevádzkovateľa pohrebiska uložiť na hrobové
miesto aj iné osoby.
Výkopy a iné práce, najmä obkladanie a formovanie hrobov, môžu vykonávať fyzické a právnické
osoby v zmysle oprávnenia živnostenským listom
alebo koncesiou na danú činnosť, alebo občania
po dohode s prevádzkovateľom pohrebiska.
Na hrobových miestach môžu vykonávať oprávnené osoby alebo osoby im blízke práce potrebné
na udržiavanie miesta a jeho skrášľovanie (vysádzanie kvetov, čistenie okolia hrobu, atď.).
§ 17
Stromy a kry
Stromy a kry možno vysádzať na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim písomným
súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Zeleň na
pohrebisku je treba pokladať za verejno-účelovú.
Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu, ak
to uzná za potrebné, odstrániť. Nájomcovia hrobových miest ani iné osoby nesmú bez súhlasu
prevádzkovateľa zasahovať do zelene vysadenej
prevádzkovateľom.

1.

2.

1.
2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Výkon
Vykopanie hrobu v dĺžke do 120 cm
Vykopanie hrobu v dĺžke nad 120 cm do hĺbky 160 cm
Vykopanie hrobu v dĺžke nad 120 cm do hĺbky 200 cm
Dom smútku + pevný katafalk
Chladiace zariadenie (do 90 hodín)
Rozlúčka – vystavenie zomrelého v rakve
Účasť organizátora pri pietnom akte
Mikrofón, ozvučenie, ostatné

Pre občana s trvalým pobytom
vo Varíne
19,91 €
600,-Sk
82,98 €
2500,-Sk
99,58 €
3000,-Sk
16,59 €
500,-Sk
6,63 €
200,-Sk
3,31 €
100,-Sk
3,31 €
100,-Sk
3,31 €
100,-Sk

Pre občana s trvalým pobytom
mimo Varína
19,91 €
600,-Sk
116,17 €
3500,-Sk
132,77 €
4000,-Sk
16,59 €
500,-Sk
6,63 €
200,-Sk
3,31 €
100,-Sk
3,31 €
100,-Sk
3,31 €
100,-Sk

Príloha č.2 k VZN č.7/2008 o poriadku pre pohrebiská
Oznámenie o práci na pohrebisku. K stiahnutiu na: http://www.varin.sk/download.php?id=46&from=vzn

Návšteva v charitnom dome
V piatok 23.januára 2009 navštívil našu obec štátny tajomník MPSVR SR Ing. Peter
Sika, PhD.
Po privítaní na obecnom úrade spoločne so starostom obce Ing. Karolom Stráskym
prišli do Zariadenia opatrovateľskej služby - DSS Charitný dom Alžbetinum.
Za účasti štatutára organizácie p.Ľubora Panáčka, vdp. Dalibora Mišuru, kontrolóra
obce p. Jozefa Rovňana a vedúcej p. Márie Chovancovej rozobrali všetky problémy,
ale aj úspechy dvojročného chodu tohto zariadenia. Bolo toho dosť o čom sa dalo
rozprávať.
Štátny tajomník sa stretol tiež s pracovníkmi a obyvateľmi charitného domu. Zariadeniu daroval spotrebnú elektroniku, ktorá poslúži všetkým obyvateľom a spríjemní
im a obohatí každodenné aktivity.
Mária Chovancová
vedúca zariadenia

§ 19
Zrušenie pohrebiska
Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko
možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých
ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.
Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby
zrušiť, len ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí
alebo kvality podzemnej vody. Pochovávanie
môže zakázať príslušný orgán štátnej správy, a to
z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu
príslušného orgánu štátnej správy.
Podrobnosti v súvislosti so zrušením pohrebiska upravuje ustanovenie § 26 zákona
č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve.

§ 20
Porušenie nariadenia
Akékoľvek porušenie ustanovení tohto nariadenia
je postihnuteľné podľa príslušných právnych predpisov.

1.

Príloha č.1 k VZN č.7/2008 o poriadku pre pohrebiská
Ceny uvedené v € a Sk (konverzný kurz 30,1260 Sk/€)
Č.

§ 18
Lavičky
Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len
s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý môže určiť rozmery i tvar lavičky,
prípadne spôsob ich upevnenia.
Lavičky môžu používať všetci návštevníci pohrebiska.

2.

§ 21
Záverečné ustanovenia
VZN č. 7/2008 o poriadku pre pohrebiská bolo
zverejnené dňa 28.11.2008. Do dňa 15.12. 2008
voči nemu neboli zo strany občanov a organizácií vznesené žiadne pripomienky a námietky a
Obecné zastupiteľstvo VZN č. 7/2008 o poriadku
pre pohrebiská dňa 30.12.2008 schválilo. VZN č.
7/2008 o poriadku pre pohrebiská nadobudne
účinnosť dňa 14.1.2009.
Účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN č.10/2006
o poriadku pre pohrebiská schválené uznesením
obecného zastupiteľstva č. 10/2006 vo Varíne dňa
28.09.2006.
Vo Varíne, dňa 30.12.2008
Ing. Karol S t r á s k y
starosta obce
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Pikošky z Pod Jedľoviny VIII
V povojnových rokoch veľká časť obyvateľov Varína, ale aj
okolitých obcí chodila do lesa na drevo, šišky a lesné plody.
Stromky, takto Varínčania volali horu Bôry, ktorá je nad Varínkou a tiahne sa okolo Pažíť až pod Jedľovinu, bola čistá, neboli
v nej žiadne konáre a vyzerala ako park. Rástli tu čučoriedky
a jahody. Do Stromkov bolo na čučoriedky najbližšie. Zber sa
robil výlučne ručne a v malom množstve. Len tak na koláč.
Kto mal záujem o väčšie množstvo vybral sa na hole hrebeňa
Malej Fatry.
Vtedy sa išlo spať na chatu pod Suchým a skoro ráno sa šlo
na hrebeň, alebo na Kľačiansku Maguru. Chata pod Suchým
v období zberu praskala vo Švíkoch. Spalo sa na izbách /aj
dvaja na jednej posteli/, na chodbách ma matracoch , v jedálni
na laviciach, ale aj na zemi. Neskôr sa pod chatou postavili
vojenské stany a spávalo sa ja v nich.
Na maliny sa chodilo do Jedľoviny. Vyrástli na mieste, kde
sa rok predtým vyrúbala vysoká hora. Po päťdesiatich rokoch
sa rúbalo v Kravárskej – doline ponad Kúr, cez ktorú vedie
značkovaný turistický chodník /zelená značka/ na chatu pod
Suchým.
Medzi najusilovnejšie a najúspešnejšie zberačky malín patrili
ženy z Hrnčiarskej ulice – pani Mária Kapasná /nénika Mariška/ - manželka pána učiteľa Martina Kapasného /volali sme
ho Martin báči/, Pavla Chudíková, manželka Janka Chudíka
– varínskeho richtára a Jozefína Salátová, manželka Jožka
Saláta – obuvníka spod vŕšku.
Do lesa sa chodilo včas ráno. Z domu sa odchádzalo okolo
tretej hodiny. Výstroj bola jednoduchá - čižmy proti hadom,
dlhé nohavice alebo tepláky a nejaká vetrovka alebo jupka.
Cesta viedla výlučne cez Kamence, prebrodením rieky, do Lazov a hore Stromkami, pretože to bolo najbližšie. Keďže sa naše
zberačky báli v noci chodiť samé po lese, brávali si ochranku,
ktorú tvorili: Rudo Kapasný, syn néniky Marišky, Emil Staňo
z Terchovej – chodil do Varína do Mešťanskej školy a býval
u Kapasných a Magda Chudíková, dcéra pani Chudíkovej.

Počas jedného takéhoto výletu za malinami pri prechádzaní cez
Stromky zbadala naša šestica pri lesnej čistinke ohníky z poťahujúcich cigariet. Všetci v strachu zmeraveli. Nénika Mariška
však bola veľký taktik, rýchlo sa vynašla a začala kričať: „ Janko, Jožko, Martin, kde ste? Veď sa ponáhľajte!“ Na tento krik sa
ohníky z cigariet stratili a nezostalo po nich ani stopy.
Volaní muži našich zberateliek tam, samozrejme, neboli. Bola
to iba finta néniky Marišky. Dodnes sa nevie, kto tam fajčil. Či
to boli poľovníci, pytliaci alebo zlodeji.
Po rokoch, keď „ochrankári“ skončili Meštianskú školy
a začali študovať na stredných školách v Žiline, naše tri dámy si
vybrali „ochranku“ z mladšej generácie. Boli to Rudo Horecký,
Jojo Trgiňa a autor článku.
Na prvú spoločnú oberačku pozvala nénika Mariška, šéfka
partie, aj svojho manžela báčika Martina, pretože nových
ochrankárov ešte nemala okukaných. Cestou nás poúčala a dávala pokyny, ako sa zachovať pri nálezisku dobrého miesta,
kde sa nachádza veľa malín... Poradila nám, ako takéto miesta
nájdeme. Nemáme kričať- „tu je veľa malín!“- pretože by sa
mohlo stať, že niekto cudzí by ich obral a my by sme vyšli naprázdno. Máme iba zavolať – „hlava ma bolí!“, alebo zahúkať
ako sova – „húúú - húú!.
Po inštruktáži sme sa rozišli na rúbaniská v Kravárskej. Každý
si položil vedro na peň, kanvičku pripol na remeň a začalo sa
zbierať. Darilo sa nám a vedrá sa plnili.
Po čase sme počuli signál néniky Marišky ´“húúú“ a pribehli
sme sa k nej. Potrebovala nájsť svojho manžela, ktorého už
dlhší čas nevidela a ani sa jej neozýval.
Keď však išla k odloženému vedru vysypať malý oberák,
všetko sa vyjasnilo. Martin báči sedel na pni pri vedre , plnými
dlaňami z neho naberal maliny a papal ako medvedík. Keď ju
zbadal, zvolal: „Čože húkaš ako sova. Veď som tu!“
Poďakovala mu za pomoc a odvtedy ho viac na maliny nevolala. Ochranka zostala niekoľko rokov na nás.
A.Panáček

Zima
v Kanade

videl zopár jeleňov. Sú také pôvabné.
Sú to najkrajšie zvieratá na svete. Toto
musí byť raj. Milujem Kanadu.

krásne, ale už som trošku unavený
z lopatovania snehu. Znovu prešiel
ten pluh.

Tohtoročná zima sa už ide vyšantiť.
Spočiatku to vyzeralo tak, akoby sa
ani nechystala k nám zavítať a my sme
a v duchu tešili, že tentoraz nebudeme
sponzorovať plynárov. Lenže...
Po krutých mrazoch sa oteplilo a my
sme predo dvermi videli jar. Márne...
Z neba sa stále sype zamrznutá alebo
napoly zamrznutá voda a lopaty ,metly
, odhrňovače sú v kuse v pohotovosti.
Že takto to nevyzerá iba u nás svedčí
aj denník vysťahovalca. Je nám to
povedomé???

11. november
Deň spomienok (Kanadský štátny sviatok). Čoskoro sa začne lov na jelene.
Nemôžem pochopiť, ako môže niekto
zabíjať také nádherné zvieratá. Dúfam, že čoskoro napadne sneh. Je tak
nádherne...

22. december
Tie biele lajná znovu padali celú noc.
Už mám mozole od lopaty a aj chrbát
ma bolí. Ten sviniar s pluhom akoby sa
skrýval za rohom a čakal, kedy ja odhrniem sneh spred brány. Špina jedna!

Denník vysťahovalca
12. august
Nasťahovali sme sa do nášho nového
domu v Kanade. Som taký šťastný.
Je tu tak krásne! Hory sú nádherné.
Neviem sa dočkať, kedy ich uvidím
pokryté snehom.
14. október
Najkrajšia krajina na svete! Lístie sa
sfarbilo všetkými tými krásnymi odtieňmi žltej a oranžovej farby. Cestou som

2. december
Tejto noci napadol prvý sneh. Vstal
som a uvidel všetko prikryté bielou
prikrývkou. Je to ako na najkrajšej
pohľadnici. Vyšli sme von, očistili
schody a prístupovú cestu a potom
sme sa guľovali. Ja som vyhral. Keď
prešiel snežný pluh, museli sme znovu
odhrnúť sneh spred brány. Aká krásna
krajina. Milujem Kanadu.
12. december
V noci znovu sneh. Znovu prešiel
pluh a nahrnul sneh pred bránu. Tu je
naozaj krásne.
19. december
V noci znovu sneh. Nemohol som
vyjsť autom a ísť do práce. Je tu naozaj

25. december
Veselé Vianoce! ...a zase ten príšerný
sneh. Ak sa mi niekedy dostane do
rúk ten šofér
s pluhom, tak ho zabijem! Šľak aby ich
trafil! Prečo nesypú viac soli na cesty,
aby sa sneh skôr roztopil?
27. december
V noci znovu sneh. Už tri dni nevychádzam z domu. Iba, aby som odhrnul
sneh zakaždým, keď prejde pluh. Nemôžem nikam ísť. Auto zapadlo do
kopy snehu pred bránou a je aj chladno.
Hovoria, že tejto noci napadne nových
30 centimetrov tých bielych...
28. december
Predpoveď nevyšla. Napadlo pol met-

pani Salátová

manželia Kapasní

ra. A ak to bude ďalej takto pokračovať,
neroztopí sa ani do leta. Už aj pluh
zapadol a ten ........ si prišiel odo mňa
pýtať lopatu !!! Povedal som mu, že sa
mi zlomilo už 6 lopát pri odhrabovaní
toho bordelu spred brány, ktoré tam on
nahrnul. Málo chýbalo a bol by som mu
rozbil hlavu!
4. január
Konečne som sa dostal z domu. Bol
som v predajni kúpiť trochu jedla. Keď
som sa vracal, zrazil som autom jeleňa.
Na aute je škoda 3000 dolárov. Ta háveď mala byť pobitá! Všade je ich ako
hnoja. Čo to všetko poľovníci na jeseň
nevystrieľali ? Hajzli...
5. január
Mám depresiu.
3. máj
Bol som s autom v servise. Neuveriteľné ako zhrdzavelo od tej humusnej
soli, ktorú všade rozsýpajú. Do kelu,
aj so soľou...
10. máj
Kašlem na to. Sťahujem sa na Floridu.
Nemôžem pochopiť, ako niekto normálny môže žiť v tejto otrasnej Kanade...

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Piatok 20. marec

19.00 hod. knižnica

Noc v knižnici

Novinky v knižnici
Nové knihy pre čitateľov
Stephen King
Philipp Vandenberg
Amanda Quicková
Andrea Novosedlíková
Nicholas Soarks
Kristína Mišovičová
Helena Boková
Thomas Brezina

-

Duma Key
ôsmy hriech
Polnoc má svoju moc
Nesmiem to vzdať
Noci v Roddanthe
Keď raz pochopíš
Veľké a malé tajomstvá
Dotyk anjela

podujatie pripravené pre mladých čitateľov knižnice
súťaže, hry, čítanie

streda 25. marec
Autobusový zájazd do Jablonky

Cena: 5,60 €

Prihlášky: MKS

Kurz paličkovania

pre záujemcov o tradičné ľudové umenie
prihlášky :MKS do 10.3.2009

5.-10. máj

Cena: 240 €

Farská púť do Bavorska

prihlášky a info: MKS

Pripravujeme
Návštevu divadelného predstavenia
komédie Drahouškové - v podaní pražských hercov.
Predstavenie sa uskutoční v Martine v piatok 24.apríla
Vstupné: 15 € + doprava 2,50 €.
Prihlášky: MKS do 13.3.2009

Knihy pre deti
Karen Mc Cimbieová
Cynthia Patersonová
Nicola Baxterová
Vipo
S Ezopom o zvieratkách
Príručka pre dievčatá

-

Dosť dobrý chalan
Príbehy z líščieho lesa
Sladké sníčky
Leť so mnou do sveta!

-

250 aktivít pre moje kamošky

Poďakovanie

Srdečne ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli cenami
do tomboly 13.varínskeho plesu
Ekodendra Varín
pán Roman Kováč
pani Emília Čepelová
Semko Varín pani Šimlíková
Miriam Fujdiaková
Alon pani Ondrušová
rodina Prekopová
Ján Hodoň
Ing. Michal Strásky
Roker Varín
kaderníctvo pani Kubová
kvetinárstvo pani Kubíková
Obecný podnik služieb Varín

ASA Žilina
Boma Varín
Pekáreň Potravinka Varín
Elektro pani Buchtová
pán Ján Cyprich
Dolvap Varín
COOP Jednota, SD Žilina
PD Váh Varín
pán Anton Chovanec
Obec Varín
FÚ Varín
MKS

Prosíme čitateľov, ktorí prekročili výpožičnú dobu kníh - jeden
mesiac – o vrátenie požičaných kníh.
Za porušenie výpožičného poriadku môže knihovníčka Obecnej knižnice na určitý čas zrušiť právo na ďalšie požičiavanie
kníh a časopisov!
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uKUPÓN Č. 3uKUPÓN Č. 3uKUPÓN Č. 3uKUPÓN Č. 3u

Tajnička z čísla 10-11 2008 znela:
...“No a potom sme sa rozhodli kúpiť televízor.“
3,30 € vyhráva pani Dana Zichová, Krasňany č.42
Pomôcky:
Sarasate, ET, Český tenorista Pestovateľ repy Odborník v
etike
David, Dan,
Dam, Sorel

Kronika

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

Anglický maliar

Revízor vo vlaku:
„Pani a platili ste za toho psa?“

Dácky stupeň

(odpoveď je v tajničke krížovky)

Predložka

4. časť
tajničky

Vyhynutý
kočovník

Skratka pre
limitu

Podmienková
spojka

Ozn. lietadiel
Etiópie
Druh kyslého
mlieka
Vychovávateľka
Kričal

On po nemecky

Fúkal

Skratka pre
anno Domini

Neroztápaj
Epocha triasu

Gén, idant

Mal povinnosť

Krídlo (odb.)

Ponáral
Dánsky fyziológ

Saním načerpal

Prejav lásky

Rímskych 1001

Pichal

Fran. spis. 17.
storočia

Plúž

Tovar (hovor.)

Bulharský
básnik
Francúzky
skladateľ

Citoslovce
dôvtipu
Zakaľoval
Terénny beh

Plakala (bás.)

Vlastnil
Prehra v šachu

Omladil

Liečivá bylina
Francúzka
šansoniérka

Zajakával sa
(hovor.)

Deň v týždni
Divadelná hra

Horská kaukazská osada

Zliatina kremeňa,
železa a hliníka

Ovanul

Chytať

Roľa

Žltokvetá bylina

Poľovačka

Ohrada z prútia

Hora

Japonská miera

Práca (lek.)

MPZ áut Litvy

Ruský lekár

Číslovka

Predmet
úschovy
Staroegyptský
boh slnka

Tibetské zviera
Tiež
Osobné
zámeno

Španielsky
husľový
virtuóz
Mužské meno

3. časť
tajničky

Butylakohol

Nočný podnik

Vajce, po
nemecky

Inak (z lat.)

Mesto v Maroku

Holandský
maliar

♣

2. časť
tajničky

Repný odpad

Planografický
papier

♣

Zostal

Ťarcha, záťaž

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. apríla 2009
na adresu redakcie.

Autor:
Jozef Blaho

1. časť
Nórsky básnik Európsky pohár tajničky

Úloha herca

Sekal

Inakšie
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