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Uznesenie obecného zastupiteľstva
požiarny poriadok obce
Deň matiek
Objavovanie jaskyne
Varínsky futbal

Deň Matiek
Odchádzal syn, aby prežil neviem aký dôležitý okamih
svojho života.
Sklonený k svojej matke,
nežne ju objímal
a ona ho objímala ešte nežnejšie.
Potom mu zdvihla tvár do svojich rúk
a zašepkala.
„Choď, môj malý, ja budem s tebou.“
Nastalo dlhé ticho...
potom dodala
„Veríš tomu?“
„Áno, mama,“ odpovedal.
Odišiel.
A ona ho sprevádzala oroseným pohľadom.
Neskôr si uvedomil,
že vždy to bývalo takto, keď odchádzal niekam ďaleko
a že v ťažkých chvíľach bolo preňho posilou
pomyslenie,
že ho matka sprevádza svojou láskou.

10,- Sk

Máj 2008
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Uznesenie č. 10/2008

z riadneho 10. (desiateho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 10.4.2008 o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varíne
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
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Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
1. Schvaľuje

1.1 Program obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie č.1: za/proti/zdržali sa/neprítomní 10 / 0 / 0 / 1
1.2. Overovateľov zápisnice: p. Štefan Noga, Ing.Vladimír
Štefánik. 
Hlasovanie č.2: 10 / 0 / 0 / 1
1.3. VZN č.2/2008 Požiarny poriadok obce Varín.
Hlasovanie č.4: 8 / 1 / 1 / 1
1.4. Odpredaj pozemku vo vlastníctve Obce Varín pôvodným vlastníkom CKN parc.č. 145 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 105 m2, CKN parc.č. 147 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 91 m2, CKN parc.č. 148
zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2, CKN
parc.č. 149/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 114
m2 v kat.území Varín p.Ivete Michálkovej rod.Cvachovej nar. 11.6.1960 a manželovi Ing.Jánovi Michálkovi,
nar. 1.9.1953, trvale bytom Hviezdoslavova 556, 013 03,
Varín v sume 300,Sk/m2.  Hlasovanie č.7: 6 / 3 / 1 / 1
1.5. Ing.Jozefa Kabatiera ako osobu oprávnenú sobášiť.

Hlasovanie č.8: 9 / 0 / 1 / 1
1.6. Prof.Ing.Jána Košturiaka, PhD. za člena komisie ŽP a
VP 
Hlasovanie č.9: 8 / 0 / 2 / 1
1.7. Ing.Milenu Košturiakovú za člena komisie ŽP a VP.

Hlasovanie č.10: 10 / 0 / 0 / 1
1.8. Ing.Vladimíra Štefánika za člena komisie ŽP a VP.

Hlasovanie č.11: 10 / 0 / 0 / 1
1.9. Ing.Alexandra Maloyera za člena komisie ŽP a VP.

Hlasovanie č.12: 9 / 0 / 1 / 1
1.10. Ing.Alicu Maloyerovú za člena komisie ŽP a VP.

Hlasovanie č.13: 8 / 0 / 2 / 1
1.11. Prevádzku a otváracie hodiny spoločnosti Auto – Moto
– Raj, s.r.o. v budove na ul.J.Martinčeka 80.

Hlasovanie č.14: 10 / 0 / 0 / 1
1.12. Na základe geometrického plánu č.925/04, vypracovaného Ing.Róbertom Pilarčíkom GEOPLÁNY, schváleného správou katastra v Žiline dňa 13.7.2004 a geometrického plánu č.1317/07, vypracovaného Ing.Vladimírom
Hrivíkom GEOMER, schváleného správou katastra v
Žiline dňa 15.8.2007 zámenu spoluvlastníckeho podielu
7/40 v CKN parc.č. 120/2 – zastavaná plocha o výmere
300 m2 vo vlastníctve Amálie Franekovej rod.Harvančíkovej, nar. 7.6.1931, trvale bytom Hviezdoslavova
456, Varín za pozemok vo vlastníctve Obce Varín CKN
parc.č. 126/3 záhrada o výmere 108 m2 pričom rozdiel
v ploche bude odpredaný v sume 300,Sk/m2.

Hlasovanie č.15: 8 / 0 / 2 / 1
1.13. Uznesenie č.10 zo dňa 10.4.2008 s výnimkou schváleného bodu rokovania č.1.12, z dôvodu nesúhlasu starostu
obce v zmysle § 13 ods. 6) zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení s uvedeným schváleným bodom
rokovania. Uvedený bod rokovania bude opätovne
prerokovaný v zmysle § 13 ods. 8) zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení na mimoriadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.  Hlasovanie č.17: 9 / 0 / 0 / 2

2. Neschvaľuje
2.1 Návrh hlavnej inventarizačnej komisie na vyradenie a
preradenie inventáru chaty „FATRANKA“.

Hlasovanie č.3: 0 / 6 / 4 / 1
2.2 Odpredaj pozemku vo vlastníctve Obce Varín pôvodným vlastníkom CKN parc.č. 145 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 105 m2, CKN parc.č. 147 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 91 m2, CKN parc.č. 148
zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2, CKN
parc.č. 149/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 114
m2 v kat.území Varín p.Ivete Michálkovej rod.Cvachovej nar. 11.6.1960 a manželovi Ing.Jánovi Michálkovi,
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Ferdinand Lopuaan
Štefan Noga
Ľudmila Porubanská
Juraj Kurnocík
Ing. Vladimír Štefánik
Jana Zaparaníková

nar. 1.9.1953, trvale bytom Hviezdoslavova 556, 013 03,
Varín v sume 250,Sk/m2.  Hlasovanie č.5: 4 / 0 / 6 / 1
2.3 Odpredaj pozemku vo vlastníctve Obce Varín pôvodným vlastníkom CKN parc.č. 145 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 105 m2, CKN parc.č. 147 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 91 m2, CKN parc.č. 148
zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2, CKN
parc.č. 149/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 114
m2 v kat.území Varín p.Ivete Michálkovej rod.Cvachovej nar. 11.6.1960 a manželovi Ing.Jánovi Michálkovi,
nar. 1.9.1953, trvale bytom Hviezdoslavova 556, 013 03,
Varín v sume 236,Sk/m2.  Hlasovanie č.6: 1 / 0 / 9 / 1
2.4 Návrat k rozprave o zámene spoluvlastníckeho podielu
7/40 v CKN parc.č. 120/2 – zastavaná plocha o
výmere 300 m2 vo vlastníctve Amálie Franekovej rod.
Harvančíkovej, nar. 7.6.1931, trvale bytom Hviezdoslavova 456, Varín za pozemok vo vlastníctve Obce Varín
CKN parc.č. 126/3 záhrada o výmere 108 m2 p.Jozefovi
Franekovi nar. 11.11.1924 a manželke Amálii Franekovej
rod.Harvančíkovej (pôvodní vlastníci), pričom rozdiel
v ploche bude odpredaný v sume 300,Sk/m2..

Hlasovanie č.16: 4 / 0 / 6 / 1
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3. Berie na vedomie
3.1 Žiadosť p.Ivety Michálkovej, rod. Cvachovej o odpredaj
obecnej parcely CKN parc.č. 145, 147, 148, 149 a jej ústne
odôvodnenie na zasadnutí obecného zastupiteľstva
3.2 Žiadosť Anny Paňákovej rod.Akantisovej, nar.14.4.1925
bytom J.Fándlyho 2192/29, 010 01, Žilina zastúpenej
Milanom Akantisom s manželkou Magdalénou Akantisovou o prevod pozemku parc.č. 3342/6 vo vlastníctve
obce (novovytvorená parcela v zmysle geometrického
plánu č.167/08 overenou správou katastra v Žiline dňa
12.2.2008 spracovaným f.GEOMETRA Žilina s.r.o. z
pôvodnej parcely č.3342/1 – ul. P.O.Hviezdoslava).
3.3 Stanovisko Ing. Mileny Košturiakovej a neprítomného
manžela Prof.Ing.Jána Košturiaka, PhD. k zvoleniu za
členov komisie ŽP a VP.
3.4 Správu likvidačnej komisie pre vyradený majetok obce
Varín odsúhlasený OZ na základe uznesenia č.9/2008
zo dňa 7.2.2008.
3.5 Upresnenie typu prevádzky k žiadosti p.Ladislava
Zvaríka – Zámočníctvo, Limbová 18, 010 07 Žilina o
vydanie rozhodnutia o umiestnení prevádzky v budove
súp.č. 1054 na pozemku parc.č. 48/6 a 48/7.
3.6 Správu o znovuotvorení prevádzky Predajňa mäso –
údeniny, Jozef Dávidík, ul.A.Trizuliaka.
3.7 Správu starostu obce a vedúcej MKS p.K.Schmidtovej o
nutnosti zakúpenia technického zariadenia na snímanie
zvuku z filmovej kópie pre kino Kriváň Varín.
3.8 Žiadosť p.Juraja Janošeka o určenie a označenia parkovného miesta pre osoby s telesným postihnutím pri
obecnom úrade alebo pri zdravotnom stredisku.
3.9 Informáciu poslanca Ing. V. Štefánika na sťažnosti občanov o zabezpečenie zvýšenej kontroly počas diskoték
na ihrisku.
3.10 Správu riaditeľa SC ŽSK Ing.Milana Puchoňa o pripravenosti stavieb v správe SC ŽSK v obci Varín ako aj k
umiestneniu dodatkovej tabule „Zákaz parkovania na
chodníku“, ul.J.Martinčeka.
3.11 Správu Ing.M.Mihála – PROMA s.r.o. o stave prípravy
Priemyselného parku Varín.
3.12 Správu zástupcu starostu o plánovanom výrube
stromov v majetku ŽSR na ul.Železničná ohrozujúce
občanov, premávku na ceste a majetok obce.
3.13 Požiadavku poslankyne J.Zapáraníkovej na úpravu
dvora v areáli MŠ pre deti.
3.14 Informáciu poslanca M.Bukovinského na veľké znečis-
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tenie okolia Varínky, Váhu
– Vodné dielo
Žilina a v úseku od horárne po železný most (ul.
Starohradská).
Správu hl.kontrolóra obce p.Jozefa Rovňana o neplatičoch za KO a o výškach nedoplatkoch.
Správu starostu obce o:
pripravovanom projekte na rekonštrukciu ZŠ s MŠ
O.Štefku vo výške cca 42 mil. Sk
prípravných prácach na novom cintoríne v lokalite pri
ihrisku
o stave výkupu pozemkov na Záhumní, 1.časť
o plánovanom projekte rekonštrukcie hasičskej zbrojnice
financovaného z eurofondov
o príprave, podrobnostiach a termíne podania žiadosti
na rekonštrukciu miestnych komunikácií financovaných
z eurofondov v náväznosti na schválený rozpočet obce
pre rok 2008
Požiadavku poslanca Ing. V. Štefánika na predloženie
projektu rekonštrukcie a rozšírenia mosta cez rieku
Varínka a presmerovanie cesty na ulicu A. Trizuliaka
na 12te riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Požiadavku poslanca Ing. V. Štefánika na predloženie
dispozičného a priestorového riešenia priemyselného
parku na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.

4. Ukladá
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Písomne požiadať f.MONYS s.r.o. o predloženie
položkového rozpočtu prestavanosti v roku 2007, plánovaných prácach pre rok 2008 a písomné stanovisko k
predpokladanému termínu otvorenia a sprístupnenia
chaty FATRANKA pre verejnosť.
Zodpovedný: OcÚ
termín: do OZ
Písomne požiadať p.Ladislava Zvaríka o doloženie stanoviska RÚVZ v Žiline (hygiena) k zriadeniu prevádzky
zámočníctvo na pozemku CKN parc.č. 48/6 a 48/7.
Zodpovedný: OcÚ
termín: do OZ
Pre zabezpečenie čistoty v obci: zmapovať nelegálne
skládky vrátane identifikácie parciel, na ktorých sa
nachádzajú zorganizovať stretnutie s občanmi obce s
témou „Čistota obce“
Zodpovedný: OcÚ
termín: do OZ
Zvolať do 14 dní mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva na opätovné prerokovanie zámeny
spoluvlastníckeho podielu 7/40 v CKN parc.č. 120/2
– zastavaná plocha o výmere 300 m2 vo vlastníctve
Amálie Franekovej rod.Harvančíkovej, nar. 7.6.1931,
trvale bytom Hviezdoslavova 456, Varín za pozemok vo
vlastníctve Obce Varín CKN parc.č. 126/3 a stanovenie
kúpnej ceny pre rozdiel v ploche pozemkov.
Zodpovedný: OcÚ
termín: do OZ
Požiadať Správu ciest ŽSK, Ing.Milan Puchoň – riaditeľ
o predloženie projektu rekonštrukcie a rozšírenia mosta
cez rieku Varínka, štúdie výstavba kruhového objazdu
na Námestí sv.Floriána a presmerovanie cesty III.tr.
Varín – Nezbudská Lúčka cez ulicu A.,Trizuliaka na rekonštruovaný most na 12te riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Zodpovedný: OcÚ
termín: do OZ
Požiadať PROMA s.r.o. o predloženie štúdie dispozičného riešenia a priestorového usporiadania priemyselného parku na nasledujúce riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Zodpovedný: OcÚ
termín: do OZ
Ing. Karol Strásky starosta obce
Ľubor Panáček prednosta OcÚ
Overovatelia: Štefan Noga, Ing. Vladimír Štefánik
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Varínskych hasičov opustil
pán Milan Pojezdala

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Marko Gecelovský
Alex Samec

28.3.2008
7.4.2008

„Narodil sa občan vzácny – aj keď maličký.
Čo mu dáme do vena? Vence, kvety, kytičky?
K tomu úsmev otca – lásku jeho mamičky!
Narodil sa občan vzácny – aj keď maličký“

Manželstvo uzatvorili:

* 6.2.1958 U30.3.2008
1.apríla sme na poslednej ceste odprevadili nášho dlhoročného člena pána Milana Pojezdala, ktorému ďakujeme za
príkladnú prácu v zbore a životný optimizmus, ktorý medzi
nás vnášal.
Česť jeho pamiatke!

DHZ Varín

Lenka Remencová
Iveta Komačková
Anna Cvečková
Katarína Munková

a	 Karol Rolko
a 	 Pavol Zakopčan
a 	 Vincent Zajac
a 	 Róbert Lopušan

5.4.2008
5.4.2008
12.4.2008
19.4.2008

„Nech radosť Vášho svadobného dňa
nikdy nepatrí minulosti!“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci oslavujú narodeniny:

Spomienka
Vaše srdcia stíchli, tie naše sa rozbúchali.
Odišli tí, ktorých sme milovali.
Ako z Vás žiarila láska a dobrota,
tak nám budete chýbať do konca života.
Teraz sa už dívate na nás z neba,
no v nás ste zanechali veľký kus seba.

pán Anton Mucha
pani Jozefa Jozefčiaková
pani Mária Piovarčiová
pán Jozef Smolka
pani Alojzia Andrisíková
pani Justína Synáková
pán Martin Bohačiak
pani Anna Ďuranová
pani Anna Pallová
pani Antónia Gáborová
pán František Synák
pán Július Zbyňovský
pani Magdaléna Kapasná

84.
82.
81.
81.
79.
77.
77.
77.
76.
76.
76.
74.
73.

pani Margita Chabadová
pán Aladár Ondrejka
pani Žofia Verčíková
pani Albína Milová
pán Jozef Piš

Okrúhle narodeniny oslavujú:
85-te
80-te
75.te
70-te

pani Kamila Jánošíková
pani Irena Zimenová
pani Eva Káčerová
pani Anna Synáková
pán Ján Štefanatný

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:

Dňa 29.5.2008 si pripomenieme smutný 1.rok od smrti
maminy Heleny Androvičovej a 23.5.2008 smutných 6
rokov od smrti tatina Jozefa Androviča.
Kto Vás mal rád, nezabúda.
Spomínať budeme, kým sami spomienkou sa staneme.
S láskou a úctou spomínajú syn Robo s manželkou
Jožkou, vnuci Robko a Radko s rodinami.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú
spomienku.

72.
72.
72.
72.
71.

Nech vám stále slnko svieti v oknách vášho domova,
aj keď mráčik zastrie ho, zažiari vám odznova.
Všetko dobré k Vášmu sviatku, prijmite naše želanie,
nech Vám šťastie, zdravie, láska, nablízku vždy zostane!
Akým prianím veršík skončíme?
Azda sa nás spýtate?
Nech sa v živote tak vám darí, ako o ňom snívate!

Odišli do večnosti:
pán Milan Pojezdala * 6.2.1958
pani Mária Solárová * 22.9.1931

U30.3.2008
U4.4.2008

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Všeobecne záväzné nariadenie
obce Varín č.2/2008
POŽIARNY PORIADOK OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Varín v zmysle § 6
odst. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len
„zákon o ochrane pred požiarmi“) sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa
vydáva „Požiarny poriadok obce“.
Článok I
§1 Úvodné ustanovenie
1) Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenie
zdravia i závažné škody na majetku a životnom
prostredí. Preto je povinnosťou ústredných
orgánov, obcí, právnických osôb, podnikajúcich
fyzických osôb a fyzických osôb požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na ich
zdolanie.
2) Účelom „Požiarneho poriadku obce“ je stanoviť
povinnosti právnickým osobám, podnikajúcim
fyzickým osobám a fyzickým osobám a orgánom
obce, čím sa vytvoria podmienky pre účinnú
ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku
a životného prostredia pred požiarmi, haváriami,
živelnými pohromami a inými mimoriadnymi
udalosťami.
3) Orgány, obce, právnické osoby, podnikajúce fyzické osoby a fyzické osoby zabezpečujú plnenie
povinností vyplývajúcich pre nich zo zákona o
ochrane pred požiarmi a predpisov vydaných
na jeho základe, z iných predpisov upravujúcich
povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a
všeobecne záväzných nariadení obce na úseku
ochrany pred požiarmi, ktorým je „Požiarny
poriadok obce“. Zabezpečovanie úloh na úseku
ochrany pred požiarmi je neoddeliteľnou súčasťou riadiacej, hospodárskej alebo inej základnej
činnosti.
4) Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností
na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými
organizačnými, technickými, ekonomickými a
inými opatreniami. Povinnosťou je vykonávať
predovšetkým opatrenia vyplývajúce z predpisov
o ochrane pred požiarmi, ako aj plniť opatrenia
uložené orgánmi obce na odstránenie zistených
nedostatkov.
5) Obec plní svoje úlohy na úseku ochrany pred
požiarmi v podmienkach bezprostredného styku
s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi
združeniami pri zabezpečovaní vykonávania
preventívnych protipožiarnych kontrol, preventívno¬výchovnom pôsobení, ale aj pri odbornej
príprave členov obecného hasičského zboru (ďalej
len „OHZ“). Pri zabezpečovaní úloh na úseku
ochrany pred požiarmi spolupracuje s orgánmi
štátu na úseku ochrany pred požiarmi.
§2 Obec
Povinnosťou obce na úseku ochrany
pred požiarmi je:
a) podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred
požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,
b) zriadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie
požiarov a vykonávanie záchranných prác pri
živelných pohromách a iných mimoriadnych
udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť a

zabezpečovať jeho materiálno¬technické vybavenie,
c) zabezpečovať odbornú prípravu členov – zamestnancov obecného hasičského zboru,
d) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred
požiarmi obce,
e) zabezpečiť údržbu hasičskej zbrojnice, zabezpečiť
zdroje vody na hasenie požiarov
a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno
ohlásiť požiar,
f) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné
plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou
zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu
hasičských jednotiek,
g) plniť úlohy právnickej osoby a podnikajúcej
fyzickej osoby v zmysle platnej právnej úpravy
v oblasti ochrany pred požiarmi vo vzťahu k
vlastnému majetku,
h) vykonávať preventívno¬výchovnú činnosť.
Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred
požiarmi vo svojom územnom obvode v rozsahu:
a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie
nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru
alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrní,
c) rozhoduje o vylúčení veci z používania,
d) určuje veliteľa zásahu.
Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je
dodržiavanie povinností ustanovených zákonom
o ochrane pred požiarmi: a) v objektoch právnickej
osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo
hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné
riaditeľstvo),
b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných
domoch okrem bytov a v iných stavbách vo
vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.
Pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi obec
spolupracuje s dobrovoľným občianskym združením na úseku protipožiarnej ochrany.
Článok II.
Úlohy orgánov obce a osôb poverených
zabezpečovaním ochrany pred požiarmi
v obci a jej miestnych častiach
§3 Obecné zastupiteľstvo
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní
obecné zastupiteľstvo nasledovné úlohy:
a) schvaľuje preventivára požiarnej ochrany obce a
veliteľa OHZ,
b) schvaľuje vedúceho protipožiarnej hliadky obce
a vedúcich kontrolných skupín,
c) zriaďuje OHZ a určuje mu náplň práce
d) spravuje OHZ, počet členov a jeho materiálno¬technické vybavenie určuje obec po prerokovaní s
okresným riaditeľstvom, pričom prihliada najmä
na nebezpečenstvo vzniku požiaru v obci,
e) vymenúva a odvoláva veliteľa OHZ po schválení
okresným riaditeľstvom spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany,
f) rozhoduje o zvýšení akcieschopnosti a skvalitnení
činnosti OHZ prípadným zaradením nevyhnutného počtu osôb v ňom vykonávajúcich túto službu
ako svoje povolanie,
g) zriaďuje požiarnu hliadku obce,

h) schvaľuje zriadenie a umiestnenie potrebného
počtu ohlasovní požiarov v obci,
i) rozhoduje o zriadení spoločnej hasičskej jednotky
pre viaceré obce, alebo právnické osoby,
j) prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany
pred požiarmi v obci a prijíma opatrenia na skvalitnenie činnosti v tejto oblasti,
k) zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na
vykrytie nákladov spojených so zabezpečovaním
úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Náklady
sa týkajú:
• obstarávania hasičskej techniky, technických a
vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
• vykonávania údržby, opráv a kontrol hasičskej
techniky, technických a vecných prostriedkov
ochrany pred požiarmi,
• uhrádzania miezd pre preventivára požiarnej
ochrany obce, členov kontrolných skupín, veliteľa a členov OHZ ako aj ďalších funkcionárov,
ktorí sa zúčastňujú zákonom stanovenej odbornej
prípravy, overenia odbornej spôsobilosti a zásahovej činnosti pri požiaroch, haváriách, živelných
pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
• uhrádzania výdavkov spojených s účasťou OHZ
na previerkach pripravenosti a previerkových
cvičeniach,
• uhrádzania výdavkov spojených s prevádzkou a
údržbou hasičskej stanice resp. hasičskej zbrojnice.
l) schvaľuje „Požiarny poriadok obce“ a iné všeobecne záväzné nariadenia obce v oblasti ochrany
pred požiarmi.
§4 Starosta obce
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní
starosta obce tieto úlohy:
a) schvaľuje plán odbornej prípravy členov OHZ,
b) rozhoduje o vykonaní previerkového cvičenia na
objekty nachádzajúce sa na území obce,
c) schvaľuje písomnú prípravu na vykonanie previerkového cvičenia,
d) žiada vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti o vstup na nehnuteľnosť za účelom
vykonania cvičenia hasičskej jednotky,
e) schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych
kontrol,
f) rozhoduje o účasti OHZ na previerkach pripravenosti,
g) rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú
alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych a dlhotrvajúcich požiaroch, haváriách, živelných pohromách
a iných mimoriadnych udalostiach,
h) poskytuje pomoc na základe príkazu okresného
riaditeľstva k zamedzeniu pôsobenia alebo k
odstráneniu mimoriadnej udalosti,
i) rozhoduje o uložení pokuty právnickej osobe, ktorá porušila všeobecne záväzné nariadenie obce,
napr. „Požiarny poriadok obce“, alebo nesplnila v
stanovenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť
uloženú starostom obce poskytnúť osobnú alebo
vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej
pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,
j) rozhoduje o vylúčení veci z používania a vydáva
písomný súhlas na opätovné používanie vylúčenej veci po odstránení nedostatkov,
k) rozhoduje o vysporiadaní priestupku na úseku
ochrany pred požiarmi,
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l) rozhoduje o podaní návrhu príslušnému okresnému riaditeľstvu vydať rozhodnutie o zastavení
prevádzky,
m) prerokúva s príslušným okresným riaditeľstvom:
• návrh na vymenovanie veliteľa OHZ,
• návrh na zriadenie protipožiarnej hliadky obce
namiesto OHZ,
• návrh dohody na zriadenie spoločnej hasičskej
jednotky pre viaceré obce, alebo právnické osoby,
• návrh dohody s právnickou osobou o zriadení
spoločnej ohlasovne požiarov,
n) konzultuje s príslušným okresným riaditeľstvom
otázky aplikácie ustanovení zákona o ochrane
pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov,
o) spolupracuje s funkcionármi Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pri zabezpečovaní úloh obce
v oblasti ochrany pred požiarmi.
§5 Obecný úrad
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní
obecný úrad tieto úlohy:
a) písomne vyhotovuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
b) písomne vyhotovuje„Požiarny poriadok obce“,
c) písomne vyhotovuje plány odbornej prípravy
členov OHZ,
d) vyhotovuje menovacie dekréty pre veliteľa,
strojníkov a členov OHZ, preventivára požiarnej
ochrany obce, vedúceho protipožiarnej hliadky a
pod.,
e) vyhotovuje písomné poverenia pre členov kontrolných skupín,
f) pozýva funkcionárov protipožiarnej ochrany na
zasadnutia orgánov obce pri prejednávaní správ
a informácií na úseku ochrany pred požiarmi,
g) zabezpečuje účasť veliteľa a strojníkov OHZ,
ako aj preventivára požiarnej ochrany obce na
odbornej príprave, overení odbornej spôsobilosti,
školeniach a poradách, ktoré organizujú orgány
štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
h) oznamuje fyzickým osobám a právnickým osobám termíny vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol,
i) žiada vlastníka (správcu, užívateľa) o súhlas s
organizovaním cvičenia hasičskej jednotky na
jeho nehnuteľnosti,
j) zabezpečuje vykonanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol,
k) vyhotovuje oznámenie pre príslušné okresné
riaditeľstvo o podozrení zo spáchania priestupku
na úseku ochrany pred požiarmi,
l) vyhotovuje návrh pre príslušné okresné riaditeľstvo na vydanie rozhodnutia o zastavení
prevádzky,
m vyhotovuje rozhodnutie o vylúčení vecí z používania,
n) zriaďuje ohlasovne požiarov v obci,
o) plní úlohy súvisiace s činnosťou ohlasovne požiarov,
p) oznamuje bezodkladne príslušnému okresnému
riaditeľstvu každý požiar, ktorý vznikol na území
obce,
q) zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie
dokumentácie obce o ochrane pred požiarmi,
r) podieľa sa na preventívno¬výchovnej činnosti v
obci,
s) poskytuje potrebné údaje pre evidencie vedené
orgánmi štátu v oblasti ochrany pred požiarmi,
t) požaduje od orgánov štátu na úseku ochrany pred
požiarmi evidencie, ktoré sú potrebné pre prácu
orgánov obce,
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u) vedie evidenciu majetku obce, ktorý je v užívaní
OHZ a vykonáva jeho inventarizáciu,
v) zabezpečuje v servisných organizáciách kontroly,
údržbu a opravy hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
w) administratívne zabezpečuje poistenie hasičskej
techniky a poistenie členov OHZ,
x) zabezpečuje účasť zamestnancov obecného úradu
a poslancov na poradách a školeniach organizovaných orgánmi štátnej správy,
y) zabezpečuje, resp. požaduje od správcu vodovodu, vykonanie predpísaných kontrol a odstránenie porúch na hydrantoch.
§6 Obecný hasičský zbor (OHZ)
OHZ na území obce plní úlohy so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných
pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Pri
zabezpečovaní ochrany pred požiarmi OHZ plní
tieto úlohy:
a) vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a
zdolávanie požiarov,
b) podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených požiarom,
c) vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach,
d) zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a
vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
e) vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu
svojich členov a zamestnancov,
f) vedie dokumentáciu o svojej činnosti.
§7 Kontrolné skupiny
Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych
kontrol kontrolné skupiny preverujú
dodržiavanie osobitných predpisov, a to najmä:
a) dokumentácia ochrany pred požiarmi,
b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o
ochrane pred požiarmi,
c) skladovanie horľavých látok,
d) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam
elektrickej energie, plynu, vody, stav únikových
ciest a ich označenie,
e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými
vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,
f) umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických,
elektrotepelných, plynových s iných spotrebičov.
Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol
je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo
iných osôb s požiadavkami na ochranu pred
požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.
Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych
kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave
komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z
hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná
skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné
odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o
preverenie ich stavu.
§8 Protipožiarna asistenčná hliadka
Protipožiarna asistenčná hliadka sa zriaďuje:
¬ v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
¬ pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru,
¬ pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší
počet osôb.
Protipožiarna asistenčná hliadka:
¬ dozerá na dodržiavanie opatrení určených na
zamedzenie vzniku požiaru,
¬ vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku
požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia

na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých
látok a vypnutie elektrického prúdu.
Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky najmä:
¬ oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s
charakterom zabezpečeného podujatia,
¬ oboznamujú sa s objektom a so súvisiacimi
opatreniami na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
¬ kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich
zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo
vykonávanej činnosti,
¬ vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa
podujatie alebo činnosť uskutočňuje, a to pred
začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu
a po ich skončení po určenú dobu,
¬ preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia,
či boli splnené určené opatrenia na zabezpečenie
ochrany pred požiarmi,
¬ upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade bezprostredného
nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho
znemožnenia záchrany osôb.
Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriadi obec z osôb,
ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie stanovených úloh. Počet členov bude určený so zreteľom
na úlohy, ktoré má plniť, pred začiatkom podujatia.
Ak sa bude skladať z dvoch alebo viacerých členov
obec určí jej vedúceho.
Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky zriadenej
pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet
osôb, budú označení na viditeľnej časti odevu nápisom „PROTIPOŽIARNA HLIADKA“.
Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky nebudú
poverení inými úlohami ani výkonom činností, ktoré
nesúvisia s plnením ich úloh. Ak sa skladá z dvoch
alebo viacerých členov, môžu ju okrem vedúceho
tvoriť členovia vykonávajúci pracovné činnosti, pre
ktoré bola táto hliadka zriadená.
§9 Preventivár požiarnej ochrany obce
Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára
požiarnej ochrany obce plnenie týchto povinností:
¬ organizuje a vyhodnocuje preventívne protipožiarne kontroly v obci,
¬ školenie kontrolných skupín obce,
¬ vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce,
¬ vykonávanie preventívno¬výchovnej činnosti v
obci.
§ 10 Veliteľ obecného hasičského zboru
(ďalej len „veliteľ“)
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi veliteľ
plní tieto úlohy:
a) spracúva plány odbornej prípravy OHZ na výcvikový rok,
b) zabezpečuje odbornú prípravu členov OHZ,
c) vedie dokumentáciu o odbornej príprave a činnosti OHZ,
d) zabezpečuje účasť OHZ na previerkach pripravenosti,
e) zúčastňuje sa rokovaní orgánov obce, kde predkladá správy a rozbory o akcieschopnosti a pripravenosti OHZ a jeho materiálno¬technickom
vybavení,
f) zúčastňuje sa odbornej prípravy a overenia odbornej spôsobilosti,
g) podieľa sa na príprave a pripomienkovaní
všeobecne záväzných nariadení obce na úseku
ochrany pred požiarmi,
h) požaduje finančné prostriedky pre účely ochrany
pred požiarmi pri zostavovaní rozpočtu obce na
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príslušný rok,
i) zoznamuje sa s požiarno¬bezpečnostnou situáciou v hasebnom obvode,
j) organizuje vykonávanie údržby a ošetrovania
hasičskej techniky, výstroje a výzbroje, hasičskej
zbrojnice a vodných zdrojov,
k) zodpovedá za pripravenosť a akcieschopnosť
OHZ,
l) na mieste zásahu, ako veliteľ zásahu zabezpečuje
najmä:
• vykonávanie nepretržitého prieskumu
• určovanie hlavného smeru a spôsobu zásahovej
činnosti,
• zodpovedá za organizáciu činnosti hasičských
jednotiek a za využitie ich vecných prostriedkov
na mieste zásahu a kontrolu dodržiavania zásad
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
• dodržiava zásady prednostného velenia ¬veliteľ
zásahu z OHZ má prednosť pred veliteľom
zásahu zo ZHZ /okrem prípadu ak je požiar
v objektoch zriaďovateľa ZHZ/, prípadne pri
zásahu dvoch alebo viac hasičských jednotiek
je povinný prevziať velenie veliteľa zásahu z
miestne príslušnej hasičskej jednotky,
• môže nariadiť v súvislosti so zdolávaním požiaru
alebo pri cvičení hasičskej jednotky, aby sa z miesta zásahu vzdialili osoby, ktorých prítomnosť nie
je potrebná, alebo aby sa podriadili iným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie zásahu,
• zriaďuje riadiaci štáb pri zásahoch s nasadením
veľkého počtu síl a prostriedkov hasičských jednotiek,
• môže vyzvať fyzickú osobu, ktorá porušila predpisy o ochrane pred požiarmi, aby preukázala
svoju totožnosť, ak ju nepreukáže hodnoverne, je
oprávnený predviesť túto fyzickú osobu na útvar
Policajného zboru, pričom táto fyzická osoba je
povinná predvedenie strpieť,
• odvolanie hasičov z miesta zásahu, ktorí si nesplnili určené úlohy alebo nie sú spôsobilí na ich
plnenie,
• vykonanie obhliadky miesta zásahu po ukončení
zásahu, odovzdanie a určenie nevyhnutných
opatrení,
• spracovanie správy o zásahu.
Článok III.
Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi
§ 11 Povinnosti fyzických osôb
Fyzická osoba je povinná:
a) konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri
prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného
vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní,
ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri
manipulácii s otvoreným ohňom,
b) dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a
pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
c) obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave
hasiace prístroje, hasiace látky, protipožiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky
na ochranu pred požiarmi, ak sú pre dané objekty
určené,
d) umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách
okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a
odstrániť zistené nedostatky,
e) dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti
pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru,
f) strpieť umiestnenie signalizačného alebo popla-
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chového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany
pred požiarmi za primeranú náhradu: ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto
nie sú dotknuté,
g) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému
okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch,
priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo
užívaní,
h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a
vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch
alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo
užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,
i) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred
pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový
zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po
stavebných úpravách na telese komína,
j) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru
vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní
príčin vzniku požiarov.
Fyzická osoba nesmie:
a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach,
kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
d) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá
osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť,
ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných
predpisov,
e) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup
k požiarno¬technickým zariadeniam, požiarnym
vodovodom alebo vecným prostriedkom na
ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných
zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo
vody,
f) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo
privolať bezdôvodne hasičskú jednotku.
§ 12 Povinnosti právnických osôb
a podnikajúcich fyzických osôb
Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba je povinná dodržiavať ustanovenia vyplývajúce z platnej
právnej úpravy o ochrane pred požiarmi, ktoré sa jej
špecificky dotýkajú.
§ 13 Pomoc pri zdolávaní požiarov
Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním
požiaru:
a) vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu
ohrozených osôb,
b) uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
c) ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom
mieste zistený požiar, alebo zabezpečiť jeho
uhasenie,
d) poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na
výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky
alebo obce,
e) na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej
jednotky, okresného riaditeľstva hasičského záchranného zboru, alebo obce poskytnúť dopravné
prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov,
spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky
na zdolávanie požiarov,
f) vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti
je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na
vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie
požiaru, alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác,
najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozem-

ku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich
častí alebo porastov, o potrebe a rozsahu týchto
opatrení rozhoduje veliteľ zásahu,
g) ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej
jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný len
so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa
nehnuteľnosti,
h) ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky,
patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto
výdavkov.
§ 14 Organizácia podujatí,
na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb
Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb,
môže sa uskutočniť len v objektoch a na miestach,
ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä
z hľadiska záchrany osôb pri požiari.
Tieto podujatia sa môžu uskutočniť len na miestach
a v objektoch k tomu určených, usporiadať verejne
prístupné podujatia v iných objektoch možno len na
základe spracovaného písomného návrhu opatrení,
ktoré v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru
posúdi okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru.
Pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší
počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná
hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje
usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu,
kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne
inak., vypracováva smernice pre ich činnosť a
vybavuje ich potrebnými vecnými prostriedkami
ochrany pred požiarmi. Členovia protipožiarnej
asistenčnej hliadky musia byť na viditeľnej časti
odevu označení nápisom „Protipožiarna hliadka“ a
nesmú byť poverení inými úlohami, ktoré nesúvisia
s plnením jej úloh.
Povinnosti usporiadateľov podujatí, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb:
a) v prípadoch určených starostom obce, najmä pri
podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet
osôb, zriaďujú ich organizátori protipožiarne
asistenčné hliadky a vybavujú ich potrebnými
vecnými prostriedkami požiarnej ochrany,
b) ak usporiadateľ uskutočňuje podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch
inej právnickej osoby, zriaďuje protipožiarnu
asistenčnú hliadku obec, ak sa s vlastníkom (užívateľom, správcom) nedohodne inak,
c) podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb môže organizátor uskutočniť len na
miestach, ktoré spĺňajú podmienky protipožiarnej
ochrany, najmä z hľadiska evakuácie osôb pri
požiari.
§ 15 Úlohy obce v čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru
Obec zriaďuje protipožiarne asistenčné hliadky v
čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
a podľa potreby ustanovuje stálu pohotovostnú
službu.
Článok IV.
§ 16 Spôsob trvalého zabezpečenia ochrany
pred požiarmi
Nepretržité zabezpečenie ochrany pred požiarmi v
obci a v jej obecných častiach zabezpečuje protipožiarna hliadka obce.
V prípade ohlásenia požiaru v niektorých z uvedených ohlasovní požiarov zasahuje podľa potreby
protipožiarna hliadka obce, OHZ, hasičský a záchranný zbor a ďalšie hasičské jednotky zvolané
podľa požiarneho poplachového plánu okresu.

... pokračovanie v budúcom čísle
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Matičné okienko
„Som Slovák telom i dušou,
nepoznám lásky polovičatej.
Dnes iba dušu svoju môžem
dať v záloh. Verím však pevne, že nadíde okamih, keď
i skutky dokážem.“
Milan Rastislav Štefánik
astronóm, politik, generál francúzskej armády, zakladateľ
československého štátu, prvý československý minister vojny
* 21.07.1880 Košariská † 04.05.1919 Vajnory - Bratislava
životopis
1890
1893
1898
1898
1900-1904
1904

evanjelické lýceum v Bratislave
Šopron
gymnázium v Szarvasi
štúdium stavebného inžinierstva v Prahe
štúdium astronómie na Filozofickej fakulte Karlovej
univerzity
obhajoba dizertačnej práce O novej hviezde v súhvezdí
Cassiopea, zloženie rigoróznej skúšky a promócia na
doktora filozofie

V novembri 1904 odišiel Milan Rastislav Štefánik do Francúzska. V
Paríži pod vedením profesora Julesa Janssena. Už v prvých rokoch
publikoval 12 vedeckých prác. Zúčastnil sa výpravy na Mont Blanc,
aby pozorovali s profesorom Janssenom Slnko a Mars. Nasledovali
ďalšie pozorovania na Mont Blancu, výpravy do Španielska, zúčastnil sa na zjazde Madzinárodnej únie pre výskum Slnka v Oxforde.
V Paríži pracoval Štefánik v slávnom observatóriu Meudone.
Neskôr sa stal Štefánik plateným spoluriaditeľom observatória na
Mont Blancu, ale spoločnosť tohto observatória sa rozhodla v roku
1908 hvezdáreň zrušiť.
V roku 1910 bol poverený vedeckými ústavmi Bureau des Longitndes a Bureau Central Météorologigne pozorovaním Halleyovej
kométy na Tahiti. Tu sa mu podarilo položiť základy tahitskej
hvezdárne a založiť meteorologickú stanicu. Aj po návrate do Paríža
venoval veľké množstvo energie na dobudovanie tejto hvezdárne.

Od roku 1912 pracoval vo francúzskej
hvezdárni. V tomto roku získal M. R.
Štefánik francúzske občianstvo.
Bol členom Belgickej astronomickej
spoločnosti. Stal sa uznávaným vo
vedeckých kruhoch, obdržal pozvania
aj na univerzitu v Oxforde. V roku
1912 mu zamietli žiadať o mimoriadnu
profesúru v Prahe.
Jeho výskumné práce a expedície, jeho
snaženia,... Všetko toto smerovalo
pomôcť Slovensku. Iba jeden bod na
zemeguli bol pre jeho oči skutočným,
drahý, vznešeným, o ktorom nemohol hovoriť ináč ako s pohnutím.
To bolo jeho rodné Slovensko.
Dobyvačnú vojnu Trojspolku považoval za najvhodnejšiu
príležitosť oslobodenia Slovenska spod tisícročného maďarského
útlaku. Okamžite zanechal astronómiu a s plným nasadením sa
venoval vojenstvu. Za letecké výkony bol vyznamenaný a 18.6.1918
bol povýšený na generála.
Vojaci prechovávali k svojmu generálovi veľkú úctu. V ich očiach
bol človekom poctivosti, odvahy a činu. Českí reprezentanti odboja
po získaní istoty vzniku nového štátu prežívali ošiaľ z možného
vytvorenia „veľkého českého štátu“ a nepochopili, že Štefánik
získal medzi Slovákmi veľkú dôveru ako ich prirodzený hrdinský
vodca.
4. mája 1919 sa generál Štefánik vracal na rodné Slovensko. Zodpovední vládni referenti poznali presný čas jeho príletu, no ignorovali
ho. Preto Štefánika na letisku nečakala žiadna oficiálna delegácia
ani čestná vojenská jednotka.
Prečo jeho privítanie ignorovali?
Neďaleko letiska boli v pohotovosti delostrelci s českými dôstojníkmi a v pohotovosti boli aj delostrelci v kasárňach na Tehelnom
poli.
Bola zrada jednoty oboch národov, zrada na slovenskom národe,
bol tragický úder pod pás!
Vybrané z knihy Údery pod pás Mikuláša Novotu, ktorá bude pre
záujemcov dostupná.

Oznam Obecného úradu Varín
V spolupráci so Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a.s. oznamujeme, že dňa 20.12.2007 vydal Obvodný úrad životného prostredia
v Žiline užívacie povolenie na stavbu Varín – dobudovanie kanalizácie. Výzvy na pripojenie na verejnú kanalizáciu je potrebné si vyzdvihnúť
na obecnom úrade na matrike u pani Dariny Cvachovej. Ide o ulice:
Športová
Nám. Sv. Floriána
M.R.Štefánika
Farská

P.O.Hviezdoslava
A.Trizuljaka
O.Meszároša
Pod Vajánkom

Pltnícka
Starohradská
Kamence
Dr.Jozefa Tisa

Fatranská
Októbrová
Hrnčiarska
A.Horeckého

Ľ.štúra
J.Jánošíka
Záhrady
S.Chalupku

J.Martinčeka
Májová
Dubenec
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Deň Matiek
Rodičia pozerajú televíziu a matka povie: „už je neskoro, som
unavená, pôjdem spať.“
Odišla do kuchyne urobiť chlebíčky deťom na zajtrajší výlet ,
-vytiahla mäso z mrazničky na zajtrajšiu večeru,
-skontrolovala, koľko musli je v zásobníku,
-dosypala korenie a soľ do soľničky,
-pripravila na ráno kávu do kávovaru.
Potom dala vypratú bielizeň do sušičky a do práčky dala ďalšiu
várku bielizne,
-vyžehlila košele a prišila odtrhnutú gombičku.
Upratala zo stola hru, ktorú deti dohrali, dala na miesto telefónny
zoznam, poliala kvety, vyniesla odpadkové koše a zavesila mokrý
uterák na sušiak.
Potom zívla, pretiahla sa a odišla do spálne.
Zastavila sa pri písacom stole: napísala na lístok odkaz pre učiteľa,
-odrátala nejaké peniaze na výlet a vytiahla učebnicu schovanú
pod kreslom.
-Napísala blahoželanie k narodeninám svojej priateľke, napísala

adresu na obálku, nalepila známku a zároveň napísala na lístok
zoznam, čo má zajtra nakúpiť v potravinách.
Obidva lístky si položila vedľa kabelky.
Potom sa odlíčila pleťovým mliekom tri v jednom, osprchovala
sa, nakrémovala sa výživným nočným krémom a krémom proti
vráskam, umyla si zuby a pilníkom si upravila nechty.
Otec zavolal: „Myslel som si, že si išla do postele!?“
„Práve idem,“ odpovedala.
Naliala psovi do misky vodu, pustila mačku von a skontrolovala
dvere, či sú zamknuté.
Nakukla do izby každého dieťaťa, pozhasínala nočné lampičky,
-rozvesila košieľky, hodila špinavé ponožky do koša a prehodila
pár slov s deťmi, ktoré si ešte robili úlohy.
V spálni si nastavila budík, pripravila oblečenie na zajtra, dopísala na lístok šesť najdôležitejších vecí, ktoré musí zajtra zariadiť.
Pomodlila sa a pomyslela si, že splnila všetko, čo mala na dnes
naplánované.
V tej istej chvíli otec vypol televízor a povedal, že ide spať. To
taktiež bezmyšlienkovite urobil........

Zo všetkých v reči slov,
najkrajšie jedno znie,
že ktoré to slovo,
každé dieťa snáď vie.

Mám ťa rada, mamka moja,
dúfam, že aj ty to vieš.
Raduj sa spolu so mnou,
veď ty ma miluješ.

Slovo to z 5 písmen
iba zložené,
ale je nad všetky slová
povýšené.

Dávam ti kytku kvetov, mama,
nech nie si sama
samučká,
keď rozlúči nás rozlúčka.

Zvuk jeho je milý,
jeho hudba sladká,
a to slovo krásne,
vysloví sa MATKA.

Dávam ti kytku kvetov –
bylinky proti smútku.
Drevenú búdku
na konár s inoväťou
vtáčikom tvojich dlaní.
Zohrejú sa ti pri zobkaní.

Mama, si ako slnko,
ktoré každé ráno vychádza,
svojím bozkom a nežným slovom
ma prebúdza.
Keď sa na mňa tvoje oči pozrú,
ja zacítim teplo tvojho pohľadu.
Tvoj nežný dotyk,
sťa jemné kvieťa.
Povieš mi: „Poď ku mne, moje dieťa.“
Pohladkáš ma, keď mi smutno je,
povieš mi: „Neboj sa! Všetko bude dobre.“

Dávam ti lampášik,
čo do tmy bliká,
lavičku pre oči,
keď sa ti unavia.
Oblôčik,
kde sa ti budem zdať
ako vzdialené zvony.
Dávam ti kytku, ktorá zazvoní:
- Mám ťa rád, mama,
mám ťa rád…

Varínčan
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Škôlkári
mamičkám
„Tie očká, čo na teba hľadia,
sú moje, mama- dávno mi povedali,
že si najkrajšia...“
Slová uznania, lásky od tých najdrahších...
Je krásne mať to komu povedať a ešte krajšie to od niekoho počuť.
Všetci sa veľmi tešíme na májové besiedky
našich detí. Usilovne nacvičujeme básničky,
piesne pre „naše“ mamy. Veľká radosť je
i pri príprave darčeka- jednoducho apríl
ubehol veľmi rýchlo.
Chceme spolu s deťmi v druhý májový
týždeň, vám, drahé mamičky, babičky,
pripraviť pekný program a všetkých naň
pozvať.
Tešíme sa na vás, na slávnosť v obci pre
všetky mamy, tety, babky.
Prajem všetkým mamám, aby slová z detských úst „ By ste zdravie, šťastie mali
a nikdy neplakali“ vám zneli ešte veľmi,
veľmi dlho.

Mama - víla, Lujza Kubalová

Za všetky deti Materskej školy praje
Júlia Gáborová

Moja mamička
Vlasy plavé, vejú vetrom,
mluje ma neúrekom.
Oči hnedé, žiaria šťastím,
Čakajú ma, kým sa vrátim.
Úsmev krásny, lícne jamky,
špoce mi uspávanky.
Srdce veľké, plné lásky,
opúšťa mi nedostatky.
Duša čistá, šťaby nebe,
v náručí ma stále hreje.

Moja mama, mama drahá; Tánička Pažická

Filipko Mazák, 2.B

Priateľstvo
Priatelia sú naši
známi,
ktorí majú srdce
mamy.
Potešia nás, pom
ôžu,
všetky chmáry pr
emôžu.
N ťažkosti, stras
ti, priek
Vždy nájdu ten sp
rávny liek.
2.B kolektívna prác

a
Mamičke srdiečko z lásky; Mirka Zimenová
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Škola informuje
Keď sa zrazí kniha a hlava a počuť pri tom dutý zvuk, je to vždy
knihou? (G.Ch.Lichtenberg)
8.apríla 2008 vyhodnotila porota v zložení Mgr. Andelová, Mgr. Vojteková
a Mgr. Cvachová III. ročník školského kola literárnej súťaže pod názvom
Moji priatelia alebo priateľstvo je liek. Súťaže sa zúčastnilo 35 žiakov
v štyroch kategóriách. Súťaž bola súčasťou sérii podujatí v Mesiaci knihy.
Všetci zúčastnení a ocenení mladí autori si slávnostne prevzali diplomy z
rúk pána riaditeľa školy Mgr. Košúta. V spolupráci s časopisom Varínčan
na jeho stránkach prezentujeme práce víťazov - ocenených na prvom
mieste. Mená všetkých zúčastnených mladých autorov a ďalších ocenených
nájdete na našej webovej stránke školy.
Chceme touto cestou poďakovať všetkým zúčastneným ako i vyučujúcim,
ktoré žiakov na súťaž pripravili.
Vyvrcholením podujatia v rámci Mesiaca knihy boli tvorivé dielne s
vysokoškolským pedagógom Trnavskej univerzity a mladým básnikom
PedDr. Andrejom Šeligom, ktorý nás navštívil 27. marca 2008. Na tomto podnetnom stretnutí sa žiaci stretli s novým pohľadom na slovenčinu, na
literatúru a mali možnosť rozvíjať svoje estetické cítenie a vzťah k rodnej
reči. Spoločne tvorili krátke príbehy na netradičné témy a mnohí dokázali
veľmi príjemne prekvapiť aj samých seba.
Autor venoval škole zbierku svojich básní, ktorá je čitateľom k dispozícii
v našej školskej knižnici.

Deň narcisov
Pre mnohých ľudí DEŇ NARCISOV vôbec nič neznamená. Ale
našli sa ľudia, ktorí majú naozaj veľké srdiečka a prispeli desiatimi korunkami pre ľudí chorých na rakovinu.
Som rada, že na našej škole sa táto krásna myšlienka, pomôcť
ľuďom, objavila aj tento rok. Bolo pre mňa úžasné vidieť deti,
ktoré sa zriekajú sladkostí, aby pomohli niekomu úplne neznámemu. Pozorovali sme, ako sa žiaci z našej školy z toho tešia,
že aspoň takto môžu vyčariť úsmev na tvári tým, ktorí to naozaj
potrebujú. Vyzbierali sme 2730 Sk a touto cestou by som sa chcela
poďakovať všetkým, ktorí podporili takýto krásny skutok. Takisto ďakujem celému učiteľskému kolektívu, ktorý sa do tejto
zbierky zapojil. Nakoniec by som chcela poďakovať žiačkam 9.
A triedy – Majke Peknušovej, Janke Huličiarovej, Milke Bokovej
a Simonke Vráblovej, ktoré túto zbierku viedli. Všetkým ešte raz
veľké Ďakujeme!
Anička Ďugelová, 9.A

PK slovenského jazyka

Chemická olympiáda
Dňa 15.3.2008 sa Darina Holešová a Mária Peknušová zúčastnili okresného
kola chemickej olympiády. Pekne reprezentovali našu školu. Olympiáda
sa uskutočnila v Združenej strednej škole na Rosinskej ceste v Žiline.
Darina Holešová sa umiestnila na 1. mieste, Mária Peknušová obsadila
6. miesto. Tento rok sa konal neuveriteľný 44. ročník, ktorý organizovalo
Centrum voľného času v Žiline. Spomedzi 38 uchádzačov sa nám veľmi
dobre darilo.
Darina Holešová postúpila do krajského kola, ktoré sa konalo v Ružomberku dňa 11.4.2008. Tu postúpili víťazi z okresných kôl v celom žilinskom
kraji. Darina Holešová sa stala úspešnou riešiteľkou. Za tieto úspechy vo
veľkej miere vďačíme našej triednej pani učiteľke, Mgr. Magde Tavačovej,
ktorá nás vzorne pripravila.

Poďakovanie

Darina Holešová, Mária Peknušová, ZŠ s MŠ O. Štefku vo Varíne, 9.A

Boli sme na besede
Dňa 15.4.2008 sa žiaci 9.A zúčastnili besedy v škole ochrany prírody pri NP
Malá Fatra v rámci enviromentálnej výchovy. Besedu viedla p. Anna Lovritšová, ktorá nám porozprávala o rôznych ekologických problémoch.V úvode
sme sa dozvedeli, že apríl je významným mesiacom v prírode – je to mesiac
lesov, 1. apríl je Deň vtákov, 22. apríl Deň Zeme. V priebehu diskusie
upozornila na obrovský problém znečistenia prostredia, na globálny nedostatok pitnej vody a predovšetkým na potrebu ochrany našej prírody.
Pripravila si tiež zaujímavú prezentáciu o rastlinstve a živočíšstve Malej
Fatry. Samozrejme, že odpovedala na všetky naše otázky.
Naozaj, je zaujímavé sledovať či už naše najbližšie okolie alebo iné miesta
na svete a porovnávať ich. Naše Slovensko na tom určite nie je najlepšie...
Skúsme niečo urobiť pre naše prostredie – pre nás.
Za deviate ročníky, žiačka 9.A, Veronika Záhorcová

Ďakujeme študentke Lekárskej fakulty UK v Martine
Barborke Nogovej, ktorá 17.3.2008 navštívila ZŠ vo Varíne
a besedovala so žiakmi štvrtého ročníka na tému ĽUDSKÉ
TELO.
Deti vedia, že zdravie človeka je krehké a zraniteľné, preto
ich informácie z lekárskeho prostredia veľmi zaujímajú.
S nadšením privítali možnosť diskutovať, pýtať sa na problémy, na ktoré im pomáhala Barborka hľadať odpovede.
Ďakujeme!
Žiaci a tr. učiteľky 4.A a 4.B ZŠ s MŠ
Ondreja Štefku vo Varíne

Varínčan
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Rieka

Rybár Šarkan sa raz v jedno letné ráno vybral na lov. Už piaty týždeň
nechytil ani rybku. A tak si ani dnes nebol veľmi istý úlovkom. Sadol si na
breh, nahodil návnadu a čakal. Po troch hodinách nemal ani záber, a tak si
z dreveného konára urobil stojan na udicu. Vystrel si nohy a pomaly začal
zaspávať. Zdal sa mu nádherný sen, v ktorom videl sám seba, ako stojí na
brehu a vedľa neho na háku visí asi päťmetrový sumec. Okolo stáli ľudia,
ktorí mu gratulovali a bol tam aj bohatý kupec, ktorý chcel rybu za štedrú
cenu od neho odkúpiť. Keď tu zrazu výkrik: ,,Pomóc, pomóc, pomóc...!“
Strhol sa zo spánku a na hladine rieky zbadal plť, na ktorej bol celkom
vysilený muž a žiadal ho o pomoc. Neváhal. Hodil mu lano a pritiahol ho
k brehu. Dal sa mu napiť.
Na prvý pohľad vyzeral cudzinec ako chudák. Mal dlhé vlasy asi po
plecia, ktoré boli pomerne riedke. Bolo na ňom vidno, že dlho nejedol a
nepil. Oblečený bol v obyčajnej košeli z ľanu, mal bosé nohy a dotrhané
nohavice. Jeho koža bola suchá. Mal popukané pery a keď vyslovil slovo,
z jeho úst vyšiel silný zápach, ktorý pripomínal zhnitú rybu.
Na vodu sa dostal, keď stroskotala obchodná loď, na ktorej pracoval.
Keď sa zobudil, bol sám na opustenom ostrove, na ktorý ho dostal príliv.
Nepamätal si svoje meno. Nepamätal si, kto je. Nepamätal si, odkiaľ je.
Na ostrove si z vyplavených trosiek lode urobil plť, na ktorej prežil päť
týždňov. Presne toľko, koľko Šarkan nemohol chytiť ani rybku. Stroskotanec jedol surové ryby, ktoré ulovil z paluby plte a pil dažďovú vodu.
Šarkan zbalil všetky návnady a zobral stroskotanca do svojho domčeka,
ktorý bol asi sto metrov od miesta nečakaného stretnutia . Dal mu svoje
staré šaty, piť a jesť a povedal mu, aby sa vyspal, že ráno je múdrejšie
večera.
Zavčas rána, keď sa Šarkan zobudil, stroskotanec ešte spal. Šarkan urobil
raňajky sebe aj jemu a šiel na lov. Tak ako včera.
Keď sa stroskotanec zobudil, na stole v kuchyni si našiel raňajky a lístok,
na ktorom bolo napísané: ,,Naraňajkuj sa a príď tam, kde som ťa včera
zachránil.“ Stroskotanec si práve vtedy uvedomil, že mal naozaj šťastie, že
stretol Šarkana. Čudáka, ktorý toho veľa nenahovorí, ale má srdce dobrého
človeka. Keby nebolo jeho, tak by asi skončil niekde na dne rieky. Rozhodol
sa, že by mal túto službu Šarkanovi odplatiť.
Zastal na brehu a chvíľu sa len tak díval. Šarkan už mal plné sito rýb.
,,S tebou prišlo aj šťastie. Päť týždňov som nechytil ani rybku a dnes vyťahujem jednu za druhou,“ povedal Šarkan veselo. Na tvári sa mu objavil
úsmev, ktorý rozžiaril jeho tvár.
,,Obloha sa zaťahuje,“ poznamenal na to stroskotanec. ,,Máš pravdu,
mali by sme ísť domov. Pomôž mi, prosím ťa, odniesť sito.“
Len čo to Šarkan dopovedal, spadla mu na nos kvapka a po nej ďalšia.
O chvíľu sa spustil lejak a začala búrka.

Pod strechou balkóna
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Martinka Synáková, 4.B

Vrátili sa do domu. Šarkan uvaril čaj, sadli si za stôl. Mlčali. Pozerali sa
raz na seba, raz do okna, ako prší. Šarkan sa zrazu postavil a zo skrinky
vytiahol lano a začal si opravovať sito, ktoré bolo sem - tam deravé. ,,Čo to
robíš?“ spýtal sa zvedavo stroskotanec. ,,Opravujem si sito.“ Stroskotanec
po celý čas, ako Šarkan plietol sito, pozorne pozoroval jeho ruky. Keď ho
dokončil, upiekli si spolu rybu na večeru, najedli sa a po večeri išli spať.
Ráno, keď sa Šarkan zobudil, stroskotanec nebol v posteli. Sedel za
stolom v kuchyni a mal takmer upletené jedno sito. Vonku stále pršalo a
Šarkanovi sa zdalo, že ešte viac ako včera. ,,Len aby sa hladina rieky veľmi
nezdvihla. Hrozilo by nám nebezpečenstvo. Mohla by stiahnuť nás aj s domom,“ povedal len tak mimochodom Šarkan. Sadol si vedľa stroskotanca
a díval sa, ako vonku prší. Vyzeralo to tak, že dážď nikdy neprestane. Keď
tu zrazu obrovsky rachot! Ako keď sa zlomí konár stromu, ale toto nebol
len konár! Zdalo sa, ako keby strom padal rovno na dom. Nastalo ticho a
vonku bolo počuť iba dážď.
O niekoľko dní neskôr, keď dážď trochu ustal, vybral sa dopoludnia
Šarkan pozrieť, či sa bude dať ísť na lov. ,,Ty ostaň doma a urob niečo na
obed!“ prikázal stroskotancovi.
Keď prišiel Šarkan k rieke, videl, ako sú niektoré stromy zvalené cez
ňu. Rieka bola rozbúrená. ,,Takú nahnevanú som ťa ešte nevidel,“ povedal Šarkan rieke, ako keby bola živá. Natiahol sa k vode, aby vyskúšal jej
teplotu. Postavil sa na okraj brehu, ale ílovitá pôda sa pod ním zosunula a
on spadol do rieky. ,,Pomóc, pomóc, pomóc...!“
Stroskotanec dobehol k rieke práve včas. Zbadal ho. Držal sa z posledných síl o konár stromu, ktorý bol prevalený cez rieku. ,,Vydrž, Šarkan, už
idem!“ zakričal naňho. Stroskotanec sa vyšplhal na kmeň stromu a prerúčkoval k nemu. Podal mu ruku a vytiahol ho na kmeň stromu.
Len čo sa Šarkan dostal na breh, natiahol ruku, aby stroskotancovi, ktorý
ho z posledných síl nasledoval, pomohol. V tom okamihu sa však kmeň
vytrhol zo zeme a spolu so stroskotancom ho rieka stiahla pod hladinu.
Šarkan už nemohol nič robiť. Len sa nemo prizeral besneniu rieky.
Zo slzami v očiach sa vrátil domov. ,,Obetoval si sa kvôli mne a pritom
sme sa poznali len pár dní. Bol si môj priateľ!“ hovoril sám sebe, aby prehlušil ticho, ktoré zaplnilo dom. Chcel zahnať smútok, ktorý naplnil jeho
srdce. Až teraz si Šarkan uvedomil, že v ten deň, keď zachránil stroskotanca, zachránil si aj najlepšieho priateľa. Jediného priateľa, ktorého kedy mal.
Bohužiaľ, osud im doprial len veľmi málo spoločných chvíľ.
Život priviedol do cesty Šarkanovi priateľa, ale vzal si ho späť. Život je
raz taký! Učí nás, že priateľstvo je veľmi cenné a krehké a jeho skutočnú
hodnotu spoznáme až vtedy, keď sa stratí. Je ako rieka, ktorá prináša so
sebou bohatstvo, nádej, ale i rešpekt a smútok.
Ján Bohačiak

Môj zajačik Bobek

Doma mám malého zajačik
a. Volá sa Bobek. Mám ho
veľmi
rád.
Jedna jeho predná labka je biel
a, druhá čierna. Aj zadné lab
ky sú
čierne a ich končeky biele. Od
prednej labky ide biely pásik
až po
hruď. Ňufáčik je biely. Ostatn
é časti tela sú čierne.
Má ostré zuby, ktoré si brú
si na ovocných stromoch. Jeh
o pazúriky sú dlhé a tiež veľmi ostr
é. Mne sa veľmi páči.
Počas jedného dňa skonzumu
je celú škatuľu sena, jednu
mrkvu
a kúsok jablka. Vie vyskočiť
z klietky a za chvíľu narobi
ť neporiadok.
Večer, keď sa chystám spať,
aj on zatvára očká a zíva. Vžd
y mu
zaželám dobrú noc a zhasne
m svetlo.
Marek Cvacho, 4.B
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Jaskyniarsky klub Varín

Ako sme hľadali
Kraľovianske
jaskyne
Jaskyniarsky klub Varín
Michal Vojtek
Jaskyne v Kraľovianskom lome nám boli
známe už dlhú dobu. Napriek tomu sme ich
prieskumu nevenovali pozornosť. Až 22.marca
sme spolu s jaskyniarmi zo susedného jaskyniarskeho klubu zorganizovali prieskumnú akciu.
Keď sme prišli ku vstupnému portálu jaskyne,
ovanul nás ľadový prievan napriek tomu, že
vonka bolo teplé jarné počasie. Keďže sme neboli
vystrojený potrebnými lezeckými pomôckami
odložili sme prieskum jaskyne na ďalšiu akciu.
Záver akcie sme si spestrili wellnes-programom
v jazere v blízkom lome (kúpali sme sa ).
Opäť sme sa tu vrátili 13. mája, ale tentoraz
len členovia nášho klubu. Keď sme prišli ku
vstupnému portálu, povedali sme si, že odtiaľto
neodídeme, pokiaľ jaskyňu nepreskúmame. Dali
sme sa do toho, prezliekli sme sa do kombinézy
a začali sme hľadať ďalšie pokračovanie. Boli tu
tri možnosti. Prvé dve sa končili závalom, ale až
tretia bola ta pravá. Vstup do nej bol prístupný
voľným lezením, ale dosť nebezpečný z dôvodu šmykľavého povrchu. Za ním pokračovala
plazivková chodba, ktorá sa ťahala dohora. Na
konci nás čakalo prekvapenie. Boli tu dva stalagnáty, ktoré tvorili akési prírodne dvere, ktoré
mali odradiť záujemcov, ale my sme to nevzdali.
Prvý sa cez ne preplazil Paľo Cvacho a zakričal
nám, že sa tam nachádza malá sienka. Nechceli
sme mu veriť, ale aj tak sme ho nasledovali. Mal
pravdu. Z malej sienky sa stala veľká sieň s pestrou výzdobou. Na strope sa nachádzali rôzne
kvaple, sintrové záclonky a dno pokrývali krásne
sintropády. Na zemi sa nachádzal celý cintorín
kvapľov. Tieto boli poškodené odstrelmi v lome.
Polámané boli stalaktity visiace zo stropu, ale aj
stalagmity vyrastajúce zo zeme. Smutnou raritou
bol asi dvojmetrový stalagmit, žiaľbohu tiež
spadnutý na zemi. Kochali sme sa touto krásou,
keď niektorým z nás začali dochádzať baterky
v čelovkách. V prieskume sme pokračovali už len
ja a Paľo Cvacho. Pretraverzovali sme ešte jeden
sintropád, ponad hlbokú priepasť. Dostali sme
sa ďalšej sienky bez možnosti ďalšieho postupu.
Rozhodli sme sa vrátiť späť. Akciu sme ukončili
z dobrým pocitom z toho, že sme konečne pre-

skúmali Hornú Kraľoviansku jaskyňu.
Dohodli sme sa, že nabudúce navštívime
Strednú Kraľoviansku jaskyňu. Začiatkom
septembra sme sa vydali hľadať vchod do tejto
jaskyne. Tento sa nám síce nepodarilo nájsť, zato
sme ale našli vchod do novej neznámej jaskyne.
Keďže som najužší člen teamu, vydal som sa na
prieskum. Keď som sa preplazil asi dva metre
dlhou plazivkou, prekvapilo ma ustie obrovskej
priepasti. Na jej dno som so svojou čelovkou
nedosvietil. Nemali sme však so sebou žiadne
lezecké pomôcky tak sme jej prieskum odložili.
Nazvali sme ju Mišova priepasť. Pokračovali
sme ďalej v hľadaní vchodu, žiaľ vchod sme
nenašli. Ukončili sme akciu s tým, že nabudúce
budeme v hľadaní pokračovať. O týždeň neskôr
sme vchod našli, na mieste kde by ho nikto nečakal. Bol za skalou, ktorá vyzerala, že sa už-už
zrúti na dno lomu. Keď sme vyliezli hore, čakalo
na nás prekvapenie v podobe krásnej jaskyne.
Prechádzali sme sa po jaskynných tuneloch,
ktoré kedysi vytvorila voda. Aj tu sa nachádzala
vskutku prepychová kvapľová výzdoba. Zaujímavá bola tým, že bola začiernená od sadzí,
ktoré sa tu dostali z neďalekého tunela v období,
keď tu ešte premávali vlaky na parný pohon.
Obidve jaskyne v nás zanechali príjemné
spomienky, napriek tomu, že tento jaskynný
komplex je do určitej miery poškodený odstrelmi, ktoré sa tu vykonávali pri stavbe železnice
a spomínaného tunela v roku 1871. Škoda
mohla to byť jedna z jaskýň prístupných verejnosti.. V súčasnosti sú prístupné len pre nás
zasvätených. V budúcnosti by sme sa tam ešte
chceli vrátiť a pokračovať v našom začatom
prieskume.

Autor článku v strednej Kraľovianskej jaskyni

V jednej z chodieb v strednej Kraľovianskej jaskyni

Meandrové chodby v strednej Kraľovianskej jaskyni

Varínčan

13

Vedúci klubu Ján Nemček

Vo vstupnej chodbe v strednej
Kraľovianskej jaskyni

Detail výzdoby v hornej
Kraľovianskej jaskyni

Zľava doprava
Michal Vojtek,
Pavol Cvacho, Rudo Kubík,
Joľo Nemček,
Vinco Bielik.J Kubík,
Jožo Nemček, Vinco Bielik
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Varínsky futbal
FK - Fatran Varín
V apríli 2008 sa naplno rozbehlo jarné futbalové kolo sezóny 2007/2008.
Naši futbalisti sa pustili s plnou vervou do hájenia našich farieb. Oproti
jesennej časti nenastala v našej zostave žiadna zmena Brankári: M. Fogada,
L. Murárik, P. Hodoň
Hráči: M. Lopušan, M. Nemček, P. Zimen, R. Zimen, M. Zimen, J . Kuchár,
M. Adamčík, M. Kokavec, M. Murárik, M. Poljak, J. Repáň, M. Repáň, J.
Šugár, I. Tichák, M. Tichák, M. Repkovský.
Funkcionári:
Prezident klubu: Ing. Karol Strásky
Viceprezident: Pavol Prekop
Manažér: Ján Hodoň
Tréner: Igor Zimen
Vedúci mužstva: Marián Orčo
Tréneri mládeže:
hlavný tréner Kakoš Marián
Tréner prípravky Stanislav Kubena
Tréner mladší žiaci Komačka Miroslav
Tréner starší žiaci Ďugel Jozef
Tréner dorast Cvacho Slavomír
Priebeh zimnej prípravy môžeme zhodnotiť veľmi pozitívne každá zložka
varínskeho futbalu sa svedomite pripravovala. Odohralo sa množstvo
zápasov, ktoré poskytovali cenné skúsenosti našim futbalistom. I keď

úvod sezóny nám nevyšiel dúfame, že priaznivci varínskeho futbalu nám
zachovajú svoju priazeň, a dúfame, že budeme môcť rozradostiť ich srdcia
dobre odohranými zápasmi.
Touto cestou by sme sa chceli ešte raz poďakovať zosnulému p. Ladislavovi
Cvachovi, ktorý sa nezabudnuteľne vryl do našich futbalových myšlienok,
a na ktorého často spomíname. Lacko nech je tráva na nebeskom ihrisku,
pre teba a Tibora stále zelená „Ďakujeme“
V. liga dospelí - skupina A
1. FK Predmier
18 14 3 1
55:18 45
2. Slovan Skalité
18 10 5 3
51:22 35
3. ŠK Juventus Žilina - Závodie
18 10 5 3
31:14 35
4. ŠK Belá
18 9 4 5
34:27 31
5. ŠK Dolný Hričov
18 7 4 7
28:36 25
6. ŠK Radoľa
18 6 6 6
37:35 24
7. Kysučan Korňa
18 6 5 7
33:31 23
8. FK Strečno
18 7 2 9
28:35 23
9. Fatran Varín
18 6 4 8
23:24 22
10. Slovan Podvysoká
18 6 4 8
26:31 22
11. Jednota Bánová B
18 6 4 8
31:37 22
12. FK Polom Raková
18 5 4 9
20:32 19
13. Slovan Rudinská
18 5 3 10
19:34 18
14. OŠK Rudina
18 1 3 14
15:55 6

Momentka z prípravného zápasu Varín - Nezbudská Lúčka
3:3 Foto: Ján Hodoň

Prípravný zápas Varín – Kotrčiná Lúčka Foto: Ján Hodoň

Tréner Igor Zimen v zápale taktických pripomienok v prípravnom zápase z dorastom Žiliny Foto: Peter Hodoň

Polčas ťažkého prípravného zápasu Foto: Ján Hodoň

Momentka z prípravného zápasu Varín - Krásno nad Kysucou Foto: Ján Hodoň
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Nedeľa 11.máj
16.00 hod. Námestie sv. Floriána

Novinky v knižnici
Nové knihy pre čitateľov
R.Choneová
D.Steel
J.Deverauxová
A.Boulangerová
M.Peinkofer
M.Crichton
R.Cook

-

Učiteľ lásky
Apartmán č.2
Prvý dojem neklame
Moje nové srdce
Thotov tieň
Ďalší
Kóma

Deň matiek

Program venovaný všetkým mamám

Nedeľa 18.máj
Farské hody

V programe vystúpia mažoretky tanečnej skupiny Trend z
Prievidze a mandolínový súbor Žiarinka z Nesluše.

Streda 21. máj
Autobusový zájazd do Jablonky.
Cena: 170 Sk. Prihlášky MKS

Sobota 24. máj
Pannonhalma

Pútnický zájazd do benediktínskeho arciopátstva
Cena: 800 Sk, 700 Sk (bez ochutnávky vín)
Prihlášky: MKS so zálohou 400 Sk

Pre deti:
P.Feriancová
T.Deary
E.Bryxton
D.Kimptonová
D.Kimptonová

-

Supertajný denník Lucie H.
Hrdlorezi Kelti
Tajomná lagúna
Eli odhaľuje sprisahanie
Eli odhaľuje dobrodružstvo

Nedeľa 25. máj
Hudobné popoludnie

V programe sa predstaví hudobno-spevácka skupina -ľudová muzika Juraja Jánošíka

Poďakovanie

Deň narcisov
Základná organizácie Únie žien vo Varíne sa už po ôsmykrát
zapojila do dobrovoľnej zbierky „Žltý narcis“, ktorú každoročne
organizuje Liga proti rakovine.
11.apríla tohto roku sme vyzbierali a Lige proti rakovine odovzdali 15.430 Sk.
Do zbierky sa zapojili aj žiaci našej základnej školy, ktorí vyzbierali 2.730 Sk. Je zaiste veľmi chvályhodné, že aj naše deti súcitia
s nemocnými postihnutými touto chorobou a aj takouto formou
vyjadrili svoj postoj.
Všetkým darcom srdečne ďakujeme.
ZO ÚŽ vo Varíne

Prosíme čitateľov,
ktorí prekročili výpožičnú dobu
o vrátenie kníh!

Inzercia:
Spracujem projekt na rodinný dom, rekonštrukciu rodinného domu, vypracujem znalecký posudok na ohodnotenie nehnuteľnosti.
tel.č.: 0903 018444
mail: zuzanapon@post.sk
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Tajnička z čísla 3/2008 znela:
“Rada by som vám pomohla, ale ja sa v autách vôbec nevyznám.“
100 Sk vyhráva pani Vieroslava Chladnúchová, Varín 740.
Pomôcky:
Att, Parík,
Job, Elam,
Vaala, id

Kliešťovec

Oválny
výbežok

Keltský názov
Írska

Na Slovensku hovorí inteligent hlupákovi:

Opak zenitu

Živočích patriaci k plášťovcom

Predložka

Konfiškoval

Kazil
Ruský sochár
Východoázijský
jeleň
Ruský drevený
kaštieľ

Kraj na juhovýchodnom
Slovensku

Strácal sa
(expr.)

Arabský člen

Letecký útok

Kancelárska
skratka

Tropický plod

Nepracuj

Natiahne

Tiež

Nepopíjal

Dlhá chvíľa

Kladivo po
rusky

Hrach po
anglicky

Nerozmeriaval
Rýchla písomná
správa

Obhorel

Slovko úcty
v Ázii

Klavír (hovor)

Staršia značka
stíhačiek

Mesto vo
Fínsku

Biblický
patriarcha

Vonku

Rieka v Mexiku

Teraz, dneska

Chorejský
levita
Nemecký
spisovateľ

Niekam

Najmocnejší
boh v Prednej
Ázii

Česká plošná
miera

Rieka vo
Francúzku
Had z Knihy
džunglí

Druh veľryby

Autonómna
oblasť

Maorský boh

Nukleové číslo

4. časť
tajničky

Juhoamerický
pštrosovitý vták

Stratili rodičov

Druh motýľa

Slovenský
skladateľ
Mesto vo
Francúzku

Japonská
plošná miera
Svetožiara,
gloriola

Rev, krik

Nerozlamuj

Rozrývaj

Citoslovce
rezignovania
Izba v islamskom dome

Brečtan (bot.)

Mužské meno

♣

Rieka vo
Švajčiarsku

Nikto

Gén, idant

Etylalkohol

♣

2. časť
tajničky

Nájdená vec

Investičný
kupón
Znač. rus.
lietadiel

(záver je v tajničke krížovky)

Koralový ostrov Fáza mesiaca

Inak

Popevok

Český geológ
18. stor.
Ronenie (bás.)

1. časť
tajničky

Nasávali

Rakúsky
dirigent

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 100,- Sk

Ženské meno

Citoslovce
prekvapenia

3. časť
tajničky

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. júna 2008
na adresu redakcie.

Autor:
Jozef Blaho

Doba

Rybárska sieť

Prečo?

- Mesačný spravodaj o živote Varína
Zodpovedná redaktorka: Katarína Schmidtová. Adresa redakcie: MKS Varín, PSČ 013 03, tel.: 569 21 13. Redakčná uzávierka
vždy do 18. predchádzajúceho mesiaca. Náklad 500 kusov, registrované okresným úradom v Žiline pod číslom 3/94
Máj 2008	Cena 10,- Sk

