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Varínčan

TRETIE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VARÍNE V ROKU 2015
V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
noviel starosta obce zvolal tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne
s termínom zasadnutia dňa 31.03.2015 o 16.00 hod. v kinosále vo Varíne.
Starosta obce navrhol nasledovný program:
Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Schválenie návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
1. Zloženie sľubu starostu obce
2. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
3. Určenie platu starostu obce
4. Informácie poslancom
5. Interpelácie poslancov
Záver
Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva bola doručená poslancom
obecného zastupiteľstva a vyvesená na úradnej tabuli Obce Varín a internetovej
stránke obce www.varin.sk dňa 27.03.2015.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16.10 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva: 17.30 hod.
Poslanci prítomní na zasadnutí obecného zastupiteľstva:
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková,
Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Marek Tabaček,
Miroslav Williger
Poslanci obecného zastupiteľstva,
ospravedlnili:
Ľubomír Sečkár, Peter Zimen

ktorí

svoju

neúčasť

vopred

Za Obec Varín prítomní:
Ing. Michal Cvacho - starosta obce, Ing. Helena Gregová – hlavná kontrolórka
obce, Mária Tichá – zapisovateľka
Občania prítomní na zasadnutí obecného zastupiteľstva:
Mária Martinčeková a asi 25 ďalších občanov nepodpísaných na prezenčnej
listine.
URČENIE ZAPISOVATEĽA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A NÁVRHOVEJ
KOMISIE
Zasadnutie obecného zastupiteľstva až do zloženia sľubu nového starostu
viedol starosta obce Miroslav Williger.
Starosta obce určil:
t[BQJTPWBUFǥLB.ÈSJB5JDIÈ
tPWFSPWBUFMJB[ÈQJTOJDF.HS-FOLB.JMPWÈ .BSFL5BCBǏFL
SCHVÁLENIE
NÁVRHU
PROGRAMU
ZASADNUTIA
OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Starosta obce Miroslav Williger prečítal návrh programu tretieho zasadnutia
obecného zastupiteľstva a spýtal sa poslancov, či majú návrh na zmenu
programu.
Poslanec Marek Tabaček navrhol doplniť program zasadnutia obecného
zastupiteľstva o bod Žiadosti, ktorý by sa prerokoval ako štvrtý bod.
Poslanec Martin Lopušan navrhol doplniť program zasadnutia obecného
zastupiteľstva o bod Voľba komisií, ktorý by sa prerokoval ako piaty bod.
Starosta obce Miroslav Williger dal hlasovať za návrh uznesenia so
zapracovanými zmenami programu:
UZNESENIE č. 30/2015 - procesné
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015, konaného
dňa 31.03.2015
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Program tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Varíne
v roku 2015 s nasledujúcimi bodmi:
1. Zloženie sľubu starostu obce
2. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
3. Určenie platu starostu obce
4. Žiadosti
5. Voľba komisií
6. Informácie poslancom
7. Interpelácie poslancov
Hlasovanie číslo 46
Hlasovanie za prijatie procesného uznesenia č. 30/2015.
Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovanie: za: 8 Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho, Mgr.
Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová,
Marek Tabaček
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo procesné uznesenie č. 30/2015.
1. ZLOŽENIE SĽUBU STAROSTU OBCE
a) Menovanie mandátnej komisie
Informáciu k prerokovaniu bodu programu podal Miroslav Williger, starosta
obce. Poslanci mali v písomných podkladoch (Materiál číslo 2015-03-01) návrh
na uznesenie a dôvodovú správu.
V diskusii nikto nevystúpil.
Pred hlasovaním bolo udelené slovo osobám s poradným hlasom, ktoré nebolo
využité.
UZNESENIE č. 31/2015
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015, konaného
dňa 31.03.2015
k bodu Zloženie sľubu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje

1. Členov mandátnej komisie:
I. Mgr. Lenka Janíková
II. Igor Cvacho
III. Mgr. Jana Jakubčíková
Kvórum:
Nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie číslo 47
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 31/2015.
Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovanie: za: 8 Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho,
Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka
Milová, Marek Tabaček
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 31/2015.
b) Zloženie sľubu starostu obce
Informáciu k prerokovaniu bodu programu podal starosta obce Miroslav
Williger. Poslanci mali v písomných podkladoch (Materiál číslo 2015-03-01)
návrh na uznesenie a dôvodovú správu. Starosta obce Miroslav Williger vyzval
predsedníčku miestnej volebnej komisie Ing. Helenu Gregovú, aby prítomných
informovala o výsledkoch voľby starostu obce.
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Ing. Helena Gregová prečítala
výsledky voľby starostu Obce Varín, ktoré sa konali 7. marca 2015. Oznámila, že
na funkčné obdobie 2015 – 2018 bol za starostu Obce Varín zvolený Ing. Michal
Cvacho. Vyzvala novozvoleného starostu obce k zloženiu sľubu starostu.
Ing. Michal Cvacho prečítal text sľubu starostu v znení: „Sľubujem na svoju česť
a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce
a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie
starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“, vyslovil
„sľubujem“ a podpísal sa pod text sľubu.
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Ing. Helena Gregová odovzdala
starostovi obce Ing. Michalovi Cvachovi osvedčenie o zvolení za starostu.
Mandátna komisia preskúmala, či mandát novozvoleného starostu nie je
v rozpore so zákonom, overila doklad o zložení sľubu starostu a overila čestné
vyhlásenie novozvoleného starostu o nezlučiteľnosti funkcií. Konštatovala, že
starosta zložil sľub a nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu obce.
Doterajší starosta Miroslav Williger zaželal novému starostovi Ing. Michalovi
Cvachovi veľa úspechov pri vykonávaní funkcie a odovzdal mu vedenie
rokovania obecného zastupiteľstva.
V diskusii nikto nevystúpil.
Pred hlasovaním bolo udelené slovo osobám s poradným hlasom, ktoré nebolo
využité.
UZNESENIE č. 32/2015
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015, konaného
dňa 31.03.2015
k bodu Zloženie sľubu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Výsledky volieb starostu obce konaných dňa 07.03.2015.
2. Konštatovanie mandátnej komisie, že Ing. Michal Cvacho zložil
zákonom predpísaný sľub starostu obce.
3. Konštatovanie mandátnej komisie, že Ing. Michal Cvacho
nevykonáva mandát starostu v rozpore zo zákonom.
b) Konštatuje,
1. Že novozvolený starosta obce Ing. Michal Cvacho zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce.
Hlasovanie číslo 48
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 32/2015.
Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovanie: za: 8 Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho, Mgr.
Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová, Martin Lopušan,
Marek Tabaček
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 32/2015.
2. ZLOŽENIE SĽUBU POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Informáciu k prerokovaniu bodu programu podal starosta obce Ing. Michal
Cvacho. Poslanci mali v písomných podkladoch (Materiál číslo 2015-03-02)
návrh na uznesenie a dôvodovú správu.
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Ing. Helena Gregová oznámila, že vo
voľbách do samosprávy obce 7. novembra 2014 bol za poslanca Obecného
zastupiteľstva vo Varíne zvolený pán Miroslav Williger. Nakoľko sa zasadnutí
obecného zastupiteľstva doteraz nezúčastnil, zloží zákonom predpísaný sľub
poslanca.
Miroslav Williger prečítal text sľubu starostu v znení: „Sľubujem na svoju česť
a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce,
dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca
obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia“, vyslovil „sľubujem“ a podpísal sa pod text sľubu.
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Ing. Helena Gregová odovzdala
poslancovi Miroslavovi Willigerovi osvedčenie o zvolení za poslanca.
Mandátna komisia preskúmala, či mandát poslanca nie je v rozpore so zákonom,
overila doklad o zložení sľubu poslanca a overila čestné vyhlásenie poslanca
o nezlučiteľnosti funkcií. Konštatovala, že poslanec zložil sľub a nevykonáva
funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva.
Starosta obce Ing. Michal Cvacho zaželal poslancovi Miroslavovi Willigerovi
veľa úspechov.
V diskusii nikto nevystúpil.
Pred hlasovaním bolo udelené slovo osobám s poradným hlasom, ktoré nebolo využité.
pokračovanie na str. 4

Varínčan

3

DEŇ MATIEK
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Z príležitosti Dňa matiek, ktorý oslavujeme druhú májovú nedeľu,
sme oslovili niekoľko respondentov a položili im otázku: Čo pre
teba znamená slovo mama? Z ich odpovedí vyberáme:
Mama nie je len slovo, ale je to milión pocitov. Každý z nás pozná ten pocit, keď môže to nádherné slovko vysloviť. Keď môže
pre seba jedinečnú osobu, ktorej toto slovo patrí objať, porozprávať sa, požiadať o pomoc a všetko ostatné. Je to niečo perfektné.
Mama pre mňa osobne znamená veľmi veľa. Je to niekto, kto ma
vždy pochopí, vypočuje, odpustí a kto ma podporí. Nezáleží na
tom, či som sa s ňou práve pohádala, alebo povedala niečo nepríjemné, ľúbi ma stále rovnako. Od prvého dňa a už navždy. Za
to jej ďakujem!
(L., 14 rokov)
Až keď som sa sama stala mamou som pochopila, čo to všetko
byť mamou obnáša. O to viac si teraz vážim, že ma mama porodila a ako veľa lásky, trpezlivosti a starostlivosti mi dala a za to jej
patrí ĎAKUJEM najväčšie na svete. (M., 27 rokov)
Ochrana, náruč, láska. (G., 23 rokov)
Život. (P., 24 rokov)
Mama je jedinečné a krásne slovo, ktoré v sebe ukrýva, lásku,
nehu, porozumenie ba i obetu, samozrejme že je toho viac ale veď
to predsa každý vie. Po anglicky sa povie mom, po nemecky mutter, po rusky мать, po slovensky mama....všade inak, no predsa
má všade taký istý zmysel. Mama je pre mňa najlepšia kamarátka
a zároveň najlepšia učiteľka. Mali by sme ich rešpektovať, pretože
aj oni nás niekedy musia.
Kdeže bude Deň matiek, tak prajem všetkým mamičkám, aby boli
šťastné zo svojich ratolestí, a tej mojej aby bola stále taká skvelá
aká je. Mamička moja, ľúbim ťa najviac na svete a ďakujem, že si
tu vždy pre mňa. Si NAJLEPŠIA! Tvoja princezná. (K., 14 rokov)
Všetkým mamám, mamičkám, i tým budúcim, starým mamám a babkám prajeme z príležitosti ich krásneho sviatku
veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, radosti, trpezlivosti a vyslovujeme im veľké poďakovanie za všetku námahu a lásku,
ktorú štedro rozdávajú svojim deťom.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
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Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.
Preberanie funkcie starostu obce
(foto: archív OcÚ)
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TRETIE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VARÍNE V ROKU 2015
pokračovanie zo str. 2

UZNESENIE č. 33/2015
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015, konaného
dňa 31.03.2015
k bodu Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Konštatovanie mandátovej komisie, že Miroslav Williger zložil
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
2. Konštatovanie mandátovej komisie, že Miroslav Williger
nevykonáva mandát poslanca obecného zastupiteľstva v rozpore zo zákonom.
b) Konštatuje, že
1. Miroslav Williger zložil zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie číslo 49
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 33/2015.
Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovanie: za: 8 Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho,
Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová, Martin
Lopušan, Marek Tabaček
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 33/2015.
3. URČENIE PLATU STAROSTU
Informáciu k prerokovaniu bodu programu podal poslanec Miroslav Williger.
Poslanci mali v písomných podkladoch (Materiál číslo 2015-03-03) návrh na
uznesenie, dôvodovú správu a v prílohách potvrdenie o priemernej mesačnej
mzde zamestnanca národného hospodárstva SR v roku 2014.
V diskusii vystúpili: Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho,
Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová, Martin
Lopušan, Marek Tabaček, Miroslav Williger.
Poslanec Marek Tabaček navrhol hlasovať o plate starostu obce vo výške
2500,00 eur.
UZNESENIE č. 34/2015
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015, konaného
dňa 31.03.2015
k bodu Určenie platu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Určuje
1. Plat starostu obce v súlade s § 3 zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších noviel zvýšený podľa § 4 bodu 2 o 34,27 %, čo predstavuje
sumu 2 500,- eur.
Hlasovanie číslo 50
Hlasovanie za prijatie procesného uznesenia č. 34/2015.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie: za: 6 Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka
Milová, Marek Tabaček, Miroslav Williger
proti: 3 Mgr. Mariana Bohačiaková, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 34/2015.
UZNESENIE č. 35/2015
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015, konaného
dňa 31.03.2015
k bodu Určenie platu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Zabezpečenie stravovania starostovi obce v zmysle § 152
Zákonníka práce.
2. Výmeru dovolenky starostovi obce v zmysle § 103 Zákonníka
práce.
3. Možnosť parkovať služobné vozidlo v mieste bydliska.
. Používanie služobného telefónu starostom obce.
Hlasovanie číslo 51
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 35/2015.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie: za: 9 Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho,
Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka
Milová, Marek Tabaček, Miroslav Williger
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 35/2015.
4. ŽIADOSTI
Informáciu k prerokovaniu bodu programu podal poslanec Marek Tabaček.
Predniesol žiadosť Andreja Hubočana o využitie stĺpa verejného osvetlenia pre
elektrickú prípojku k rodinnému domu.
V diskusii vystúpili: Mgr. Lenka Milová, Miroslav Williger, Ing. Michal Cvacho.
Pred hlasovaním bolo udelené slovo osobám s poradným hlasom, ktoré nebolo
využité.
UZNESENIE č. 36/2015
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015, konaného
dňa 31.03.2015
k bodu Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Žiadosť Andreja Hubočana o využitie stĺpa verejného osvetlenia
pre elektrickú prípojku k rodinnému domu.
Hlasovanie číslo 52

Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 36/2015.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie: za: 9 Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho, Mgr.
Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová,
Marek Tabaček, Miroslav Williger
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 36/2015.
5. VOĽBA KOMISIÍ
Informáciu k prerokovaniu bodu programu podal poslanec Martin Lopušan.
Požiadal bývalého starostu obce Miroslava Willigera o objasnenie dôvodov,
pre ktoré pozastavil výkon uznesenia č. 19/2015 podľa § 13 ods. 6 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Bývalý starosta obce
Miroslav Williger vysvetlil dôvod pozastavenia výkonu uznesenia č. 19/2015.
Poslanec Martin Lopušan navrhol hlasovať za členov finančnej komisie
v zložení:
1. Martin Lopušan, predseda finančnej komisie.
2. Mgr. Mariana Bohačiaková, členka finančnej komisie.
3. Ing. Andrea Rosenbergová, členka finančnej komisie.
4. Iveta Michálková, členka finančnej komisie.
5. Mário Kubík, člen finančnej komisie.
V diskusii nikto nevystúpil.
V diskusii neboli vznesené požiadavky na zmeny v návrhu uznesenia.
Pred hlasovaním bolo udelené slovo osobám s poradným hlasom, ktoré nebolo
využité.
UZNESENIE č. 37/2015
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015, konaného
dňa 31.03.2015
k bodu Voľba komisií
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Volí
1. Martina Lopušana za predsedu finančnej komisie.
2. Mgr. Marianu Bohačiakovú za členku finančnej komisie.
3. Ing. Andreu Rosenbergovú za členku finančnej komisie.
4. Ivetu Michálkovú za členku finančnej komisie.
5. Mária Kubíka za člena finančnej komisie.
Hlasovanie číslo 53
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 37/2015.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie: za: 8 Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho,
Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka
Milová, Marek Tabaček
proti: 0
zdržali sa: 1 Miroslav Williger
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 37/2015.
Poslanec Martin Lopušan požiadal o doplnenie člena bytovej komisie. Navrhol
za siedmeho člena bytovej komisie poslanca Miroslava Willigera.
UZNESENIE č. 38/2015
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015, konaného
dňa 31.03.2015
k bodu Voľba komisií
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Volí
1. Miroslava Willigera za člena bytovej komisie.
Hlasovanie číslo 54
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 38/2015.
Prítomnosť/kvórum: 9/5
Hlasovanie: za: 8 Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho,
Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka
Milová, Marek Tabaček
proti: 0
zdržali sa: 1 Miroslav Williger
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 38/2015.
6. INTERPELÁCIE POSLANCOV
1. Mgr. Lenka Milová – požiadala o informáciu, kedy sa bude aktualizovať
webová stránka obce, žiada o vyhradenie verejných tabúľ pre informácie
občanom.
Ing. Michal Cvacho – chce poznať názory poslancov na to, ako by mala webová
stránka obce vyzerať a čo by mala obsahovať. Informácie občanom sa môžu
podávať aj cez obecné noviny Varínčan a vyrieši sa aj využívanie obecných
tabúľ.
2. Martin Lopušan – informoval sa o možnosti vybudovania bezbariérového
prístupu na poštu.
Ing. Michal Cvacho – konštatoval, že od roku 2015 je povinný bezbariérový
prístup do verejných budov. Budova, v ktorej sa pošta nachádza, je
v spoluvlastníckom podiele 3 vlastníkov, je zámer budovu zatepliť a opraviť,
pričom by sa vyriešil aj bezbariérový prístup.
3. Martin Lopušan – požiadal o informáciu, v akom stave je dohoda s právnym
zástupcom obce.
Ing. Michal Cvacho – odpovedal, že v prebiehajúcich súdnych sporoch
bude obec zastupovať doterajší právny zástupca obce. Právne poradenstvo
a zastupovanie v prípadných nových súdnych konaniach sa bude zabezpečovať
podľa druhu právneho konania.
ZÁVER
Starosta obce Ing. Michal Cvacho poďakoval všetkým prítomným za účasť
a ukončil tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2015.
Vo Varíne 31.03.2015
Zapísala: Mária Tichá
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NOVÉ KONTAKTY NA OBECNOM ÚRADE
Aj touto cestou Vás upozorňujeme na nové telefonické kontakty starostu a zamestnancov Obce Varín. V prechodnom období, t. j. do 31. 5. 2015, sú aktívne aj
pôvodné telefónne čísla. Od 1. 6. 2015 sa dovoláte len na nové telefónne čísla.
Zároveň uvádzame aj platné mailové adresy.
Starosta obce
Ing. Michal Cvacho
tel. 0911 704 771
starosta@varin.sk
michal.cvacho@varin.sk
Skretariát a podateľňa
Janka Mihová
tel. 0911 704 772
obecnyurad@varin.sk
podatelna@varin.sk
janka.mihova@varin.sk
Zástupca starostu obce
Miroslav Williger
tel. 0911 704 773
zastupcastarostu@varin.sk
miroslav.williger@varin.sk
Prednosta
Ing. Patrik Miho
tel. 0911 704 775
prednosta@varin.sk
patrik.miho@varin.sk

matrika@varin.sk
darina.cvachova@varin.sk
Referent pre poplatky
za komunálne odpady
Zuzana Salátová
tel. 0911 704 780
poplatky@varin.sk
zuzana.salatova@varin.sk
Referent pre dane z nehnuteľností a za psa, nájomné byty
Ing. Mariana Beniačová
tel. 0911 704 778
dane@varin.sk
mariana.beniacova@varin.sk
Referentka pre účtovníctvo
Mgr. Eva Cabadajová
tel. 0911 704 784
uctovnictvo@varin.sk
eva.cabadajova@varin.sk

Hlavná kontrolórka obce
Ing. Helena Gregová
kontrolor@varin.sk
helena.gregova@varin.sk

Referentka pre personalistiku
a mzdy, hlavná pokladňa
Mária Tichá
tel. 0911 704 779
mzdy@varin.sk
maria.ticha@varin.sk

Referentka pre matriku, evidenciu obyvateľstva
Darina Cvachová
tel. 0911 704 776

Referentka pre kultúru
Ing. Eva Sauerová
tel. 0903 477 924
kultura@obecvarin.sk

Knihovníčka
Tatiana Rolková
tel. 0903 477 924
Spoločný školský úrad
Mgr. Katarína Janešíková
tel. 0918 309 869
041/5692 984
skolskyurad@varin.sk
katarina.janesikova@varin.sk
Spoločný stavebný úrad
Ing. Janka Švábiková Zaťková
tel. 041/5692 081
stavebnyurad@varin.sk
janka.zatkova@varin.sk
Mgr. Katarína Zichová
tel. 041/5692 081
stavebnyurad2@varin.sk
katarina.zichova@varin.sk
Mgr. Zuzana Lišková
tel. 041/5692 081
stavebnyurad3@varin.sk
zuzana.liskova@varin.sk
Spoločný sociálny úrad
Bc. Mária Chovancová
tel. 041/5692 004
socialnyurad@varin.sk
maria.chovancova@varin.sk
Obecné noviny Varínčan
varincan@varin.sk

OZNAMY FORMOU SMS SPRÁV A MAILOV
Od mája 2015 plánuje Obec Varín vyhlasované
oznamy v miestnom rozhlase hromadne odosielať občanom formou SMS správ a mailov. Táto
služba bude bezplatná. Oznamy bude zasielať
obecný úrad na váš mobilný telefón, emailový
účet, alebo na obidve zariadenia.
Obecné oznamy sú rozdelené do 3 kategórií:
1. Oznamy obce – zber odpadov, oznamy o prerušení dodávok energií (voda, elektrina, plyn), rozlúčky so zosnulými spoluobčanmi a pod.
2. Kultúrne a športové podujatia – pozvania na
akcie v obci.
3. Predaj na trhovisku – oznamy vyhlasované predávajúcimi firmami v skrátenej podobe.

Ak chcete dostávať od obecného úradu SMS správy
alebo maily musíte:
t

na obecnom úrade vyplniť tlačivo, v ktorom
uvediete svoje mobilné číslo, prípadne mailovú
adresu a vyznačíte, o zasielanie ktorého druhu
oznamov máte záujem

alebo:
t

na adresu info@varin.sk odošlete mail, v ktorom uvediete svoje mobilné číslo, prípadne
mailovú adresu a vyznačíte, o zasielanie ktorej
kategórie oznamov máte záujem.

6

Varínčan

VARÍNSKA KNIŽNICA V MARCI PLNÁ DETÍ
Marec sa spája s príchodom jari, ale je i mesiacom vzdelanosti, kedy si pripomíname sviatok knihy, knižníc a učiteľov. Kniha je neodmysliteľným spoločníkom človeka
odkedy sa vynašla tlač kníh.
Ján Amos Komenský povedal: „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“
A tak v mesiaci marec bola Obecná knižnica vo Varíne
väčšiu časť mesiaca plná detí.
Prichádzali deti z materskej škôlky – triedy – Mravčeky,
Sovičky, Včielky, Lienky a Zajačiky, ktoré poznali veľmi veľa rozprávok, básničiek a pesničiek. Zaujímali sa
o rôzne knižky, hlavne
obrázkové, ktoré rozvíjajú ich estetické hodnoty a učia ich rozvíjať
vkus.
Knižnicu
navštívili
i naši prváci, ktorých
zaujali hlavne knižky:
Zvieratká na dvore
a Abeceda vo veršíkoch od pani spisovateľky Emílie Hubočanovej s úžasnými
farebnými ilustráciami
Vladimíry Vopičkove.
Deti sa naučili orientovať v knižnici, ako treba vyhľadávať knižky
a tiež ako treba šetrne s knihami zaobchádzať.
Úžasné bolo stretnutie s našimi ôsmakmi. Rozoberali
sme s nimi tému 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra
a významné osobnosti nášho regiónu.
Pri mojej otázke: „Je nutné v súčasnosti dôkladne poznať
materinský jazyk, keď je v popredí angličtina?” Ich odpovede boli super. Nakoniec sme sa dohodli, že platí to, čo
povedal slovenský básnik P.O.Hviezdoslav: „Ó mojej matky reč je krásota, je milota.“
Ďalej sme si rozprávali o básnikoch štúrovskej generácie,
zarecitovali sme úryvky básni Marína, Mor ho!, Likavský
väzeň, Žltá ľalia a iné.
Čerešničkou na torte bola posledná časť nášho stretnutia
a to významní rodáci nášho regiónu A. F. Kollár pokrstený

Slávnostný zápis prvákov do obecnej
knižnice vo Varíne
Pri príležitosti Mesiaca knihy a Týždňa
knižníc sa 26. marca 2015 naši prváci
zúčastnili slávnostného zápisu v knižnici.
Počas návštevy knižnice sa dozvedeli
o histórii obecnej knižnice. S pani Evkou
Sauerovou si prečítali knihu o písmenkách
Abeceda. Navzájom sa dopĺňali, recitovali,
spievali a ukázali, čo všetko sa v prvej triede
už naučili. Deti sa oboznámili s pravidlami,
ako to v knižnici funguje. Pani Evka im
potom vysvetlila, ako sa požičiavajú
knihy a ako sa o knihy staráme. Po tejto
besede ich slávnostne zapísala do knižnice
a odovzdala im preukaz čitateľa s malou
sladkosťou. A tak si už deti mohli vybrať
a požičať prvú knihu. Na záver tejto malej
slávnosti ich čakalo malé pohostenie.

v kostole vo Varíne, študenti teológie z Varína študujúci v
Trnave – členovia Bernolákovej skupiny (Mesárosz, Horecius, Adamius,...) ďalej Jozef Martinček – kňaz, zakladateľ
Ligy Slovákov v Amerike, Clevelandskej a Pittsburgskej
dohody. Zakladajúci členovia MO Matice slovenskej, tiež
v roku 1925 bola založená naša knižnica (tento rok oslavujeme 90 rokov založenia).
Z generácie medzivojnovej – Emeritus prof. Ján Barica
– vedec medzinárodného významu, kanadský ekológ,
vedúci ekológie na Federálnom ústave pre výskum vody
v Burlingtone – Ontário, ďalej operný spevák Paľo Gábor
a iní.
Počas tohto Mesiaca
knihy navštívilo našu
knižnicu vyše 279 návštevníkov, z toho 230
detí. Zaevidovali sme
45 úplne nových členov.
Akcia Noc s Andersenom, ktorá má nielen európsky, ale už
aj svetový význam sa
uskutočnila v piatok
27. marca 2015 a bola
úžasným
zavŕšením
tohto jarného mesiaca.
Už o 17.00 hod. začali
prichádzať do knižnice
deti, ktoré chceli prežiť noc medzi regálmi plných kníh.
Okrem čítania rozprávok od H. Ch. Andersena mali deti
pripravené rôzne súťaže, maľovali obrázok – strašidlo Kilián, ktoré ešte dnes žije na Bytčianskom zámku.
Všetky deti sa tešili na „spanie“, lebo bolo veľmi dobrodružné. Niektoré deti boli prvýkrát v noci bez rodičov
a prežívali to rôzne. Posledné zaspali ráno o 3.00 hod.
a to už o siedmej bol budíček. Noc museli dospať doma
vo svojich postieľkach, ktoré sú pohodlnejšie ako tvrdá
podlaha v knižnici, no menej dobrodružné.
Na záver veľká vďaka patrí naším ôsmakom, ktorí nám
pomohli s organizáciou tejto akcie.
Ing. Eva Sauerová

Varínčan
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KRÍŽOVÁ CESTA ULICAMI VARÍNA
Na Veľký piatok, 3. marca 2015, nás ráno prekvapila bohatá snehová nádielka. No ani vietor a padajúci mokrý sneh
neodradil Varínčanov od účasti na krížovej ceste ulicami obce. Pri štrnástich zastaveniach sme rozjímali nad umučením
Krista a Jeho posolstvom pre náš dnešný život. Pobožnosť krížovej cesty začínala vo farskom kostole a pokračovala po
uliciach Farská, Hrnčiarska, P. O. Hviezdoslava, J. Martinčeka a končila opäť po Farskej ulici v kostole.
Ďakujeme organizátorom i všetkým, ktorí sa krížovej cesty zúčastnili.

foto: Peter Beniač

Veľká noc
Každoročne náš zbor zabezpečuje pokojný priebeh sviatkov
Veľkej noci. Nebolo tomu inak ani tento rok. Spoločne
s bratmi z Dobrovoľného hasičského zboru Krasňany sme
držali stráž pri Božom hrobe. Do tejto aktivity sa zapojili aj
naši mladší členovia.
Základné školenie
V marci a apríli absolvovali naši mladší členovia
v Hasičskom a záchrannom zbore (HaZZ) v Žiline
základné školenie prípravy hasičských jednotiek.
Školenie bolo v rozsahu 40 hodín, účastníci získali cenné
informácie od profesionálnych hasičov a záchranárov
nielen o postupoch pri mimoriadnych situáciách, ale
i postupe pri záchrane ľudského života s mnohými
praktickými cvičeniami. V závere školenia boli skúšky, po
ktorých absolventi získali osvedčenie a mohli sa zaradiť
do Obecného hasičského zboru.

Poďakovanie
Ďakujme p. Tišňovskému, prevádzkovateľovi reštaurácie
„U Štefana“ vo Varíne, za sponzorský dar.

DEŇ NARCISOV VO VARÍNE
Už 25 rokov organizuje nezisková charitatívna organizácia Liga
proti rakovine verejnú zbierku, ktorej výťažok má slúžiť na boj
proti tejto zákernej a rozšírenej chorobe. Vyzbierané finančné prostriedky sa využívajú na výskum, zakúpenie prístrojov do onkologických ambulancií, na prevenciu a rehabilitáciu pacientov.
Základná organizácia Únie žien vo Varíne sa 17-ty krát zapojila do
tejto verejnej zbierky. V piatok 27. marca 2015 na Deň narcisov
vyzbierali a odovzdali sumu 671,49 €. K iniciatíve ZO ÚŽ sa pridali
aj žiaci ZŠ s MŠ O. Štefku vo Varíne, kde vyzbierali 150,01 €.
Všetkým darcom patrí veľké poďakovanie.
E. C.
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ROZHOVOR S PETROM RIŠOM II. ČASŤ
Pokračovanie rozhovoru z marcového čísla.

PRE NÁS TO JE CHUDOBA,
NO INDOVIA TO TAK NEVNÍMAJÚ
Súhlasíš s definíciou Indie ako voňajúcou exotikou
plnou pestrých farieb a pikantného jedla?
Je to tak. Pred cestou som si pozrel pár vecí o Indii, ktoré
sa mi potvrdili. Človek si okúsením nových vecí akoby
rozšíri svoje zmysly. Zmení sa mu stereotyp – všetko je
zrazu iné. Treba si zvyknúť na nové aspekty. Najprv si
hovorím ,,to čo je?“ a neskôr sa to už stáva normálnym.
Cestoval si druhou najľudnatejšou krajinou sveta,
ktorá má oproti Slovensku výrazne nižší priemerný
vek na obyvateľa. Je to tam poznať?
Je to vidieť, že ich je tak veľa (smiech). Všade vonku a tiež
v dopravných prostriedkoch je vždy masa ľudí. Občas
som sa nad tým vekom pozastavil, že tam starších ľudí asi
niekde schovávajú, alebo si ich len nevšímam.
Indické ženy patria medzi najkrajšie na svete, titul
Miss World získali už päťkrát...
Áno, ženy sú tam pekné. Ale na Slovenky nemajú.

Viaceré náboženstvá majú korene v Indii. Je vidieť, že
uchovávajú bohaté náboženské tradície?
Indovia sú veľmi nábožní a majú silnú vieru. Každý sa hlási
ku nejakému náboženstvu, je tam minimum ateistov.
Hindovia majú zastúpenie až 80 %. Náboženstvo je tam
spoločenskou udalosťou, spájajú s ním množstvo praktík,
ktoré sú často až pompézne. S posvätným zvieraťom –
kravou – sme sa stretávali dennodenne vonku na ulici,
v ich chrámoch, boli všade.
India je bývalou britskou kolóniou, angličtina je tam
teda univerzálnym jazykom. Dalo sa im rozumieť?
Ich výslovnosť je kadejaká, hovoria rýchlo a veľa toho
prehltávajú. Je to taká ich indická angličtina. Úradným
jazykom je tam aj hindčina a okrem nej a angličtiny
uznávajú ďalších 21 oficiálnych jazykov. Majú aj tradičné
jazyky sanskrit a tamilčinu.
Ako by si opísal tamojšie podnebie?
Pohybovali sme sa po juhu, kde je tropické podnebie.
Keď sme boli na čajových plantážach v horskej oblasti,
ku večeru sa ochladilo na 16 až 17 stupňov. My sme boli
v pohode stále v kraťasoch a krátkom tričku. Domáci už
vyťahovali čiapky a boli zababušení. S domovom som
bol v kontakte cez net a písali mi, že je u nás v noci aj
– 20 stupňov. Tak som im odpísal, že veď aj tu je toľko.
Ale + 20.

India má jednu z najväčších ekonomík sveta, a pritom
štvrtina obyvateľov žije pod úrovňou chudoby. Od
roku 2001 tam dostávajú žiaci na základných školách
obedy zadarmo, no každé tretie podvyživené dieťa
na svete je práve z Indie. Sú tam takéto paradoxy
viditeľné?
Na jednej strane sú obrovské sklenené budovy finančných
centier a hneď za nimi nekonečné slumy. Chudobní
obyvatelia dostávajú v priemere len 50 dolárov na mesiac.
Videli sme tam veľa biedy, no len z nášho uhla pohľadu.
Pre nás to je chudoba, no oni to tak nevnímajú. Napriek
tomu sú takíto ľudia veľmi srdeční. Pozývali nás domov,
obsluhovali a správali sa k nám ako k rodine. Pritom sme
mali pri sebe výbavu ako foťák, kameru a pod. v hodnote
možno vyššej ako je hodnota celej ich slamenej chajdy.
Tešia sa aj z mála a dokážu to preniesť aj na turistov.
S poriadkom je to tak, že v moderných veľkomestách
sa snažia udržovať všetko v čistote. V bežných obciach
však majú veľký problém so smeťami. Nemajú tam odvoz
komunálneho odpadu ako u nás. Odpadky vyhadzujú
vonku mimo domu. Je to pre nich úplne bežné, možno
ani nevnímajú, že by to mohlo byť aj inak – lepšie. V rámci
cestovania boli hlavné trasy bezproblémové s kvalitnými
cestami. No lokálne cesty po dedinách a takých akoby
lazoch boli totálne rozbité. Počas jazdy autobusom boli
väčšinou vpredu všetky miesta obsadené a vzadu voľné.
Je to finta domácich, pretože vpredu to tlmilo, ale vzadu
bolo cítiť každú nerovnosť.
Poľnohospodárstvom sa živí približne 60 % Indov.
Majú bohatú ponuku produktov?
Tovar je lacný, ovocie a zeleninu ponúkajú čerstvé
a kvalitné. Zaujímavosťou bolo, keď sme sa pýtali, kde je
nejaké centrum s obchodíkmi. Problém bol v tom, že napr.
my Európania sme zvyknutí pýtať sa na centrum v meste
alebo dedine. Oni tomu ale nechápali, aké centrum? Tam
je centrum všade, tie ich obchodíky sú takmer na každej
ulici v mestách a v obciach.
India považuje turizmus za veľmi dôležitý, no
nedostatočne rozvinutý zdroj financií. Ktorá
pamiatka z ich bohatého kultúrneho dedičstva je
takým symbolom Indie?
Asi najznámejší Tádž Mahal. Je to unikát. Dôležitá je
propagácia, spravili mu dobrú reklamu. Nazval by som
ho povinnou jazdou. Človek si za vstup pekne zaplatí,
majú tam ale dvojaké ceny. Turista vysolí 12 € a domáci
približne 20 centov.
Použitie korenín a kuchárskych metód sa regiónmi
líši. Keďže si cestoval po juhu krajiny, skús opísať
južnú kuchyňu.
Je to opak USA, kde je všetko presladené. Aj vône sú tam
úplne iné. Do všetkého dávajú korenie a jedlá sú veľmi
štipľavé. Pri objednávaní jedla som vždy hovoril: ,,NO
SPICY, NO SPICY!“ V ústach to bola hotová láva. Hockde na
ulici je možné kúpiť klasickú parottu, čo je obdoba našej

Varínčan

9

ROZHOVOR S PETROM RIŠOM II. ČASŤ
palacinky, len je slaná. Ponúkajú ju s omáčkou, zeleninou
alebo mäsom. Mäsovú nám neodporúčali jesť, keďže je
tam dosť teplo a chladnička im veľa nehovorí. Ryža patrí
medzi základné potravinové zložky jedál. Dostaneš tanier
a v strede čistú uvarenú ryžu bez soli a v nádobkách
dookola veľa príchutí. Keď nevieš, čo ako chutí, tak
radšej z každého len po troche. V reštauráciách dávajú na

začiatok vždy vodu, ale radšej sme ju nepili. Domáci ju
pijú bežne z vodovodu, no oni sú na ňu zvyknutí. Nosili
sme si vodu so sebou vo fľaši. Ale nemali sme ani domácu
pálenku na dezinfekciu zvnútra. Tam som problémy so
žalúdkom nemal, no doma som si musel akosi zvyknúť
zase na našu slovenskú stravu. No a alkohol tam nie je
taký rozšírený, akurát na letoviskách predávali pivo, a to
bolo neskutočne drahé.
Tradičné indické oblečenie je pre ženy sari a pre
mužov dhoti. Chodia v tom Indovia oblečení?
Z pohľadu cudzincov sa obliekajú nepochopiteľne, keďže
je tam teplo a nechodia bežne len tak na ľahko v krátkom.
Mladí sa chcú ukázať, tak nosia moderné rifle a dlhé tričká
aj počas horúčav. Akoby sa chceli odviazať od toho ich
typického pôvodného oblečenia. Ženy nosia voľné šaty
a sú zväčša celé zahalené, ale nemyslím len ženy, ktoré
nosia burku. Niektoré sa vonku pri vode kúpali dokonca
oblečené v šatách. Farba ich oblečenia môže určovať ich
sociálnu vrstvu a spôsob, akým majú učesané vlasy, môže
mať tiež podstatný význam charakterizujúci postavenie
ženy. Čo sa týka oblečenia, zaujímavé sú aj ich billboardy.
U nás na nich nájdeme bežne polonahé ženy, no tam
nič také nehrozí. Podobne je to vo filmoch. V Amerike

majú Hollywood a v Indii zase Bollywood. Vo väčšine
bollywoodských filmov, sú to skôr muzikály, je ten istý
scenár. Nejaký mladík sa snaží získať srdce svojej budúcej,
no a keď je tam romantická scéna, ledva ukážu, ako sa
pobozkajú. V Bollywoode sa točia ešte väčšie peniaze
ako v Hollywoode a natočí sa tam toho ročne omnoho
viac. Pobavila ma napodobenina značky amerického
filmového štúdia Pixar, s jeho typickou lampou v úvodnej
animácii. V Indii majú veľmi podobnú značku, dokonca
v názve je zmenené asi jedno písmenko. Ale to už je na
inú tému.
Národným športom Indov je pozemný hokej. Nie je
však predsa len najpopulárnejším futbal?
Myslím, že áno. Spomeniem živý príklad. Na ceste po
Indii sme boli traja a jeden z nás rekreačný futbalista. Keď
sme prišli na miesto, kde sme chceli ubytovanie, jeden
strážil batožinu, nech ju zbytočne nevláčime hore-dole
a dvaja sme išli hľadať po okolí možnosti. Takto sme sa
rozložili pri pláži a kamarát, čo vôbec nevie po anglicky,
teda strážil veci. Miestni chalani hrali plážový futbal
a prihovorili sa mu. Hovorili, že futbal hrávajú každé ráno
pred prácou. Rukami-nohami sa dohovoril a dohodli sa,
že bude hrávať s nimi.

V nasledujúcom májovom čísle Varínčana bude uverejnená
posledná, tretia časť rozhovoru s cestovateľom Petrom
Rišom. V ňom sa dočítate o príhode s byrokraciou,
nevyspytateľnej indickej doprave a o tom, ako Indovia
ponímajú šťastie. Dozviete sa tiež, čomu sa v Indii hovorí
najväčší záchod pod šírym nebom na svete.
Juraj Tichý

70. VÝROČIE SKONČENIA II. SVETOVEJ VOJNY
Uplynulo 70 rokov čo doznela II. svetová vojna. Vojna, na
ktorú ľudstvo spomína ako na najhroznejšiu. Vojna, ktorá
mala prívlastok oslobodzujúca. Mala... ale už sme znova
„oslobodení“. Pre tento dôvod si 70. výročie skončenia tohto
hrozného utrpenia len pripomíname, nie oslavujeme.
Mocní tohto sveta počítajú s takou skazou, aby mohli
renovovať. Leštiť svoj kapitál, aby jeho lesk ohuroval biedny
svet. Svetové poriadky umožňujú veľké sociálne rozdiely,
peniaze vládnu. Vo svete panuje hladomor, stínanie hláv ako
v stredoveku, a naproti tomu jediná pravda a neobmedzená
moc je kapitál. Za to môžeme aj my - áno aj u nás v našej
vlasti sa dejú podlosti a nik tomu nebráni. Táto podlá skaza
panuje vo vysokých kruhoch našej spoločnosti, sme smrteľne
zasiahnutí. Takto vyzerá budúce semenište utrpenia, vojny
a skazy. Som drsný, ale ako sa dá na takúto horúcu tému
vyjadriť?
Z príležitosti takého významného výročia, čo si pripomíname,

Bohu buď chvála za to, že 70 rokov nás chráni od hrôzy vojny.
Už 70 rokov balansujeme na hrane. Aj v našom parlamente sú
poslanci, čo nás nabádajú, aby sa tento vratký mier udržiaval
zbraňami a našou krehkou mocou máme brániť mier. Tak
tomu bolo aj v roku 1939...nič nového. Ak sme mysliaci ľudia,
vzbuďme v sebe zvyšky dobra, pravdy, nech panuje Láska!
Toto som Vám chcel povedať z tejto vzácnej príležitosti, ja.
Štatistické údaje z II. svetovej vojny sú Vám k dispozícii v
knihách, v tlači a zvlášť bolestivé udalosti, čo sa týkajú vašich
rodín a našej obce si nechajte porozprávať pamätníkom.
Teda buďme ľuďmi, nedajme so sebou mávať slabosťami.
Nedopustime, aby na našom rínku boli rozhádzané ľudské
telá, aby sa z bojísk vracali otcovia a synovia bez rúk a
nôh. Dnešné armády majú niekoľkonásobnú palebnú silu.
Nenesme vinu nad takým zlom.
Nech nás Boh uchráni.

Milan Verčík
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NÁŠ MARCOVÝ VÝLET NA SUCHÝ

Bola sobota, 28.3. 2015, týždeň pred Veľkou nocou. Ráno
sme si museli trochu privstať, aby o 14.30 hod. bolo

na náš 2-dňový výlet všetko nachystané (uvariť obed,
vykonať veľkonočnú svätú spoveď, ktorá bola dôležitou
súčasťou tohto dňa a samozrejme, pobaliť sa).
Počasie vo Varíne nebolo vôbec ideálne, preto sa pred
farou stretli len tí najodvážnejší: Andrej, Marek, Nika
(Esencia), Evička (Watanajka), Maťka (Snežienka), Zuzka
(Šumienka) a ja. Jakub a „Riško“ prišli za nami neskôr. Po
modlitbe, ktorou nás odprevadil Michal, sme sa vydali
na chatu pod Suchým. Už pri výstupe Zvažnicou sme
nechávali za sebou hmlisté a clivé počasie a otváral sa
nám krásny pohľad modrej oblohy. Opúšťali sme Varín a
s tým sme akosi nechávali doma aj všetky starosti. Boli
sme šťastní, že sme v prírode, že kamaráti sme spolu. Na
chate sme zložili batohy a zaplatili nocľah, lebo skoro
ráno sme chceli vyraziť na Suchý a následne na Kľačiansku
Maguru. Povyťahovali sme nejaké to občerstveníčko a pri
rôznych debatách a hrách čakali na zvyšok výpravy. O
22.00 hod. sa vypol chatový elektrický generátor a my
sme sa s baterkami v rukách pobrali do izby, kde sme
povyťahovali spacáky. Akosi sa nám nedalo zaspať, lebo
však kým sa vyrozprávame a spolu dosmejeme..... (Len
ako po takom ponocovaní vstaneme?)
Ráno nás zobudil budík o 5.30 hod. Raňajky na izbe,
pobalenie a o 6.30 hod. sme už pred chatou „nastajlovaný“
po rannej modlitbe vyrazili smer Suchý. Na vrchole sa
nám ukázal taký úžasný výhľad, až sme nechápali ako je
to možné, že všetko pod nami je v hmle a my môžeme
zažiť po nekonečných dňoch bez slnka, krásne počasie. Po
ceste na Kľačiansku Maguru a Turčianske Kľačany sa udiali
zaujímavé veci: videli sme úplne čerstvé stopy medveďa
a nakoniec namiesto v Turčianskych Kľačanoch sme vyšli

v Sučanoch. Ako je to možné, je našim tajomstvom, ktoré
tu nebudem prezrádzať. Po zostupe do civilizácie, keď
sme nakoniec podľa rád Beara Gryllsa nasledovali potok,
sme nastúpili na vlak v Sučanoch, ktorý nás odviezol
zmordovaných až do Varína. Tu nás už očakávali a vítali
členovia našich rodín, boli šťastní, že sme prišli všetci živí
aj zdraví. A keďže bola nedeľa a ešte aj Kvetná, náš výlet
bol ukončený svätou omšou, na ktorú sme sa dostali (po
prezutí sa do suchých topánok) už iba v Žiline.

Táto skautsko – spevácka akcia bude mať opakovanie:
Výstup na Suchý a Kľačiansku Maguru – druhý pokus. Však
sa Vám potom ešte pripomenieme, ako sa nám to podarilo.
Ale to už nebude sneh a nebudú zaviate turistické značky
a chodníky. Všetkým zúčastneným ďakujem za odvahu
a vytrvalosť, humor a kamarátskosť.
Zdar do ďalšej akcie!
P.S. Mysleli sme a stále na našich akciách spomíname aj na Ferka.
Monika Halúsková

Varínčan
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K problematike prác v záhrade nie je v dnešnej dobe
problém zohnať množstvo informácií. Určite ste sa už
stretli s tým, že informácie z rôznych prameňov sú mnohokrát protichodné a vzájomne si odporujúce.
Nedávno som navštívila svojho známeho. Zaujalo ma,
akým spôsobom dopestováva sadenice papriky a paradajok. Pri rozhovore sme sa dostali aj k problematike
pestovania cesnaku. Usúdila som, že získané informácie
by mohli byť zaujímavé aj pre čitateľov Varínčana a preto
som ich zaznamenala.
1. Mohol by si mi popísať, aký je Tvoj vzťah k záhradke a ako si sa dostal k nie celkom všedným spôsobom
pestovania?
Záhradke sa venujem už dlhšie obdobie. Vzhľadom na
skutočnosť, že neoplýva veľkými rozmermi, bol som prinútený urobiť selekciu pestovania a z celej škály zeleniny
som sa zameral predovšetkým na pestovanie cesnaku,
paradajok a papriky.
Určite nepoviem nič nového, ale pokúsim sa stručne zosumarizovať informácie a skúsenosti, ktoré som nadobudol z ich pestovania. Samozrejme to, čo vyhovuje mne,
nemusí vyhovovať každému.
2. Akým spôsobom postupuješ pri pestovaní cesnaku
a čo by si považoval za potrebné zverejniť ostatným
pestovateľom.
Pri pestovaní cesnaku uprednostňujem jesennú výsadbu pred jarnou. Vysádzam na vopred pripravený záhon
s dobre uležanou pôdou. Záhon pripravujem cca 14 dní
pred plánovanou výsadbou. Pôda by mala byť v dobrej
výživovej kondícii po zelenine, ktorá v predchádzajúcej
sezóne vyžadovala priame hnojenie. Vysádzam čo najneskôr v jeseni v spone cca 30 x 15 cm. Ideálnym termínom pre výsadbu by bolo, keby na druhý deň po výsadbe
pôda zamrzla. Počas zimy cesnak má zakoreniť, ale nie
je vhodné, aby vypučal. Ťažko však tento termín výsadby
dosiahnuť.
Po jarnom obschnutí pôdy je treba čo najskôr vzídený
cesnak opatrne pokypriť, odstrániť zimný prísušok a dostať ku koreňom vzduch.
Dôležitou ale častou zanedbávanou úlohou je postrek
vzídeného cesnaku proti Fúzavke cesnakovej. Postrek treba vykonať keď teplota vzduchu dosiahne hodnotu 10°C.
Pri tejto teplote dospé fúzavky vyletujú z pôdy a začínajú
klásť vajíčka do listov cesnaku. Vyliahnuté larvy vyžierajú
v pletivách chodbičky, listy vädnú a skrúcajú sa. Poškodené rastliny zaostávajú v raste, zahnívajú a neskôr hynú.
Ešte dobré, že fúzavka ma za rok len jednu generáciu.
Keď cesnak na jar dorastie do výšky cca 10 cm zvyknem
cesnak prihnojiť dusíkatým vápnom, ktorý jednak dezinfikuje pôdu a jednak je bohatým zdrojom dusíka a vápnika. Prípravok aplikujem na suchú pôdu posypom medzi
riadky a jemne zapracujem do pôdy.
Pestujem viacero odrôd cesnaku – paličiaky. Keďže nie
všetky majú rovnaký termín dozrievania, už pri výsadbe
dôsledne označujem sekcie výsadby jednotlivých odrôd.
Pokiaľ nechceme bezvírozne rozmnožovať cesnak z pacibuliek, vyrastajúce palice je potrebné čo najskôr odstraňovať, aby neodčerpávali živiny potrebné pre rast
cesnaku. Aby som vedel určiť termín dozretia cesnaku,
v každej sekcii ponechám dve – tri palice, ktoré keď sa
úplne narovnajú signalizujú, že cesnak treba z pôdy vybrať a na vzduchu ho dosušiť. Prílišné otáľanie so zberom
sa neodporúča, nakoľko sa značne znižuje doba skladovateľnosti cesnaku. Aj keď sa to všeobecne praktizuje, neodporúčam cesnak sušiť na priamom slnku.

3. V tomto období je aktuálny výsev a príprava sadeníc teplomilných rastlín, akými sú paradajky a papriky. Máš niečo, čo by si mohol odovzdať čitateľom
Varínčana?
Dopestovať kvalitnú sadbu paradajok a papriky nie je až
taký veľký problém. Pri pestovaní paradajok a paprík je
dosť podobných činností a nárokov. Napr. obe tieto zeleniny pri klíčení vyžadujú vyššiu teplotu, min. 20°C a viac.
Tiež, že pre úspešné klíčenie, nutne nevyžadujú prístup
svetla. Rozdiel je však v dĺžke klíčenia, kde dominuje paprika.
Dĺžku klíčenia je však možno pomerne bezproblémovo

skrátiť. Stručne popíšem jeden zo spôsobov, ktorý sa mi
osvedčil, ako u papriky, tak aj u paradajok.
Klíčenie môžeme urýchliť nakličovaním semien pred výsevom. Semienka máčame cca 6 – 10 hodín v roztoku lignohumátu (5 – 10 ml / 1 liter vody). Potom do petriho misiek vložíme „odličovacie“ tampóny navlhčené roztokom
lignohumátu, v ktorom sa semienka máčali. Na takto
upravené tampóny rovnomerne porozkladáme namáča-
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né semienka. Prikryjeme pijavým (filtračným) papierom,
ktorý udržiavame stále vlhký. Misky prikryjeme a uložíme
na teplé miesto. Nakličovanie odporúčam urobiť 2 – 3
dni pred splnom Mesiaca. Počas tejto doby v semienkach
začne prebiehať proces klíčenia, ktoré začne v dňoch klesajúcej sily Mesiaca, vhodnej na výsev a sadenie. V miske
musí byť dostatočne vlhko, semienka však nemôžu byť
vo vode. Odporúčam, aspoň jedenkrát denne misku na
chvíľu otvoriť a odvetrať pary. Po určitej dobe, ktorá závisí
najmä od teploty, semienka začnú klíčiť.
V priebehu klíčenia si pripravíme sadbovače (najlepšie
okenné skleníčky) a naplníme ich kvalitným výsevným
substrátom. Odporúčam použiť supresívny substrát, ktorý značne obmedzuje tzv. padanie klíčiacich rastlín vplyvom patogénnych húb.
Naklíčené semienka opatrne vkladáme do cca 1,5 cm
hlbokých jamiek v substráte tak, aby klíček smeroval nadol.
Jamky opatrne zasypeme substrátom a mierne pritlačíme
tak, aby sme nepoškodili klíček. Po výseve naklíčených
semienok povrch zavlažíme, aby sa vlhkosť dostala až ku
semienku. Použijeme vhodný rosič, nezalievame prúdom
vody. Sadbovač prikryjeme priesvitnou fóliou a uložíme
na teplé miesto, kde je teplota cca 20°C. Po vyrašení
malých rastliniek kryt odoberieme a uložíme na svetle
miesto. Teplotu môžeme znížiť na cca 15 – 17°C. Pokiaľ
dopestovávame sadenice na okne, zbytočne vysokú
teplotu neudržiavame, aby sme zabránili vybiehaniu
rastlín. Vo výsadbe udržujeme substrát dostatočne vlhký.

Snažíme sa zabezpečiť rastúcim plantám čo najviac
svetla, aby sa nám „nevyťahovali“ Na obrázku sú dobre
prekorenené planty, pripravené na výsadbu.
A ešte niekoľko všeobecných poznámok:
 Výsev papriky a paradajok nerobíme zbytočne
zavčasu, aby planty pri výsadbe neboli prestarnuté,
čo veľmi nedobre pôsobí na ich ďalší vývoj v pôde. Ja
vysievam papriku koncom februára a paradajky po
Jozefovi.
 Sadenice sadíme hlbšie ako boli v sadbovači, aby
sme dosiahli zakorenenie aj časti stonky, ktorá bola
nad pôdou.
 Najmä u paprík je dôležité, aby sadenice pri výsadbe
boli zbavené kvetov, ktoré značne obmedzujú
násadu plodov v budúcnosti. Paprika sa musí najskôr
poriadne „ujať“ a narásť a až potom môže priniesť

dostatok pekných plodov.
 Hybridné papriky sadíme zásadne po jednej sadenici
do hniezda, aby si vzájomne nekonkurovali.
 Rešpektujem zásadu skúsených pestovateľov papriky,
že prvý kvet vyrastajúci z prvého rozkonárenia sa
odstraňuje. Paprika potom narastie mohutnejšia a
bude mať väčšiu násadu plodov.
 Papriku aj paradajky zalievame menej často,
ale výdatne. Koreňový bal nemôže byť stále vo
prevlhčenom prostredí, aby sme nezamedzili
prístupu vzduchu ku koreňom rastliny.
 Pri tyčkových paradajkách pravidelne vylamujeme
„výmladky“ vyrastajúce z pazúch listov, aby sme
predišli prílišnému prehusteniu. Pri jednej opore sa
neodporúča viesť viac ako dva výhony a aj to len u
menej vzrastlých odrôd.
 U kríčkových odrôd vylamovanie nerobíme, ale
paradajkám dáme vhodnú oporu, aby sa plody
nedotýkali pôdy.
 Pre zdravý vývin paradajky, spodné listy dotýkajúce
sa pôdy, ako aj listy pod odrodeným súkvetím,
odstraňujeme. Odstraňovanie však robíme uvážlivo,
snažíme sa na rastline ponechať čo najviac listov,
lebo sú dôležité pre výživu rastliny a kvalitu plodov.

 Mne sa osvedčilo paradajky pestovať mimo skleníka
z dôvodu, že vonku listy oschnú od bežnej vlhkosti skôr ako
v skleníku. Aj takýmto spôsobom oddiaľujem nástup plesní,
ktoré dokážu zdecimovať rastliny. Po začiatku zberu plodov
v žiadnom prípade nestriekam.
Určite by sa našlo ešte veľa ďalších informácií, ktoré vzhľadom
na priestor nie je možné detailne rozobrať. Myslím si, že by bolo
vhodné, aby sa aj ostatní pestovatelia podelili na stránkach
Varínčana o svoje skúsenosti.
text a foto: (pb)
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ŠKOLSKÉ OKIENKO
Slávik školy
16.4.2015 sa v našej škole uskutočnila spevácka súťaž
Slávik školy. Súťaže sa zúčastnilo 33 žiakov 1. stupňa ZŠ.
Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Zaspievali prekrásne
známe i menej známe ľudové piesne. Boli sme veľmi
milo prekvapení spevom detí, ktoré sa veľmi dobre
zhostili úlohy spevákov. Niektoré deti nám aj pri speve
zatancovali. Porota mala veľmi ťažkú úlohu rozhodnúť
o umiestení súťažiacich a preto udelila viac ocenení.
Absolútnou víťazkou SLÁVIKOM ŠKOLY sa stala:
LUCKA ČUNÁTOVÁ s piesňou Žalo dievča zo 4.B triedy
1. kategória 1.- 2. ročník
1. miesto

Matěj Šťastný

s piesňou Po nábreží koník beží

1.B

2. miesto

Kristínka Podhorská

s piesňou Červené jabĺčko

2.B

3. miesto

Anička Kapasná

s piesňou Po nábreží koník beží

1.B

Za veľmi pekne zaspievanú a netradičnú pieseň bola
odmenená Barborka Chovanová s piesňou Chodila
dievčina 1. B
Ďalší ocenení za veľmi pekne zaspievanú pieseň boli:
1. miesto

Branko Dominiak

s piesňou Od valašky, od zeme

2.A

2. miesto

Karinka Podhorská

s piesňou Kukulienka

1.B

3. miesto

Novosadová Lucka

s piesňou Maličká som

1.A

2. kategória 3.- 4. ročník
1. miesto

Samko Paško

s piesňou V pondelok doma nebudem 4.A

2. miesto

Dávid Staník

s piesňou Pod horou, pod horou

3.B

3. miesto

Majka Obšivanová s piesňou Čierne oči choďte spať

4.B

Ďalší ocenení za veľmi pekný spevácky prejav boli:
1. miesto

Sárka Balážová

s piesňou Červené jabĺčko

3.A

2. miesto

Alexandra Komačková

s piesňou

4.A

Aj ostatní speváci boli ocenení diplomom. Tešíme sa,
že aj v dnešnej dobe naši žiaci radi spievajú a že sa radi
vracajú aj k ľudovým piesňam, ktoré nám pripomínajú a
zachovávajú kultúrne dedičstvo našich predkov.

Výstava Vesmír očami detí
Dňa 2. marca 2015 sa v Makovického dome v Žiline uskutočnila slávnostná vernisáž výtvarnej súťaže Vesmír očami detí.
Zo ZŠ Varín bola ocenená práca s názvom Objavitelia
vesmíru, ktorú namaľovala Sárka Zimenová z 1.B triedy.
V kategórii detí z MŠ bola ocenená práca Let do vesmíru,

ktorú namaľovala Henrietka Hliníková.
Po krátkom kultúrnom programe boli víťazi odmenení
darčekmi. Víťazné práce postúpili do celoslovenského
kola vo Hvezdárni v Hurbanove.
Sárke a Henrietke aj my srdečne blahoželáme a prajeme
im ešte veľa úspechov.
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TAJNIČKA
Spomedzi úspešných lúštiteľov tajničky pre deti z marcového čísla Varínčana, sme vyžrebovali výherkyňu Tatianu Vojtekovú.
Cenu si môže prevziať na obecnom úrade.

◆ KUPÓN č. 4 ◆ KUPÓN č. 4 ◆ KUPÓN č. 4 ◆

Pomôcky:
Lalo, Asam,
Evale, ido,
Ra, trader,

Dlhý, voný
japonský
odev

Meno
Emanuely

Slovania

9DUtQþDQ

Popíjaj

Sorta hrozna

Austrálsky
papagáj

þDVĢ
WDMQLþN\

Grécke
písmeno

Pravoslávny
k/az
Krík
Sodík(zn.)

VYLÚŠTENÝ TEXT TAJNIČKY SPOLU S NALEPENÝM
 KUPÓNOM
 

 tí druhí.
POŠLITE
ALEBO ODOVZDAJTE
DO
15.
MÁJA
2015
NA
ADRESU
REDAKCIE.
Veakrát však nevedia, .. (záver je v tajnike)

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 5€

as hlavy

Spodok
nádoby

þDVĢ
WDMQLþN\

     2 32'''
 !  ,  ]iYHUMHYWDMQLþNH
Jedovatá
rastlina,uHovoril znova
kovec
zlomocný

Otravné látky
Hmota,
surovina
Diaky(bás.)

Výherca z čísla 3/2015:
Terézia Pallová

Autor:
Jozef Blaho

Odolnos
organizmu
proti nákaze

Mierka

Tu máš

Stav bez
vojny

St.ínska
flauta

Behá(expr.)

Ukazovacie
zámeno

Vylievali

Popevok

Odierala

Umelá re

as celku
Vyhýbali sa
istila
praním
Rezaním
rozdelí

alúnená
as nábytku

Zhotovovala
tkaniny

Francúzsky
skladate

þDVĢ
WDMQLþN\

Druh zmenky

To, po
anglicky

Snívalo
0 '1

Budovala

Kame/

Ako(bás.)

Zemina

Mesto v
Angole

Pohá/ala

Filmový mimozemšan

Vyhynuté koovné kmene

Príbytky viel

Domáci
Judejský krá
 !

Jazero v Mali

+ 
Praštila
(expr.)

Suchos
(odb.)
Fínske mesto

Namotala
Obchodník
(odb.)
Šúchala sa
Vyhynuté
plemeno
psov

9DUtQþDQ

Vytýený
smer

Nemecký
maliar

Staroegypt.
boh slnka

íslovka

þDVĢ
WDMQLþN\

& '*
vania

Priate, po
francúzsky

Zvratné
zámeno

Španielsky
len

þDVĢ
WDMQLþN\

Typ ruských
lietadiel

Okresané
brvno

" #$  

Španiel.vychovávate.

Odporovacia
spojka

Orientálny
vtáik

Zn.abvoltu

%

On, po
nemecky

Citoslovce
bedákania

as
tenisovej hry

Pomocná
veta

Pomleté
obilné zrno

Druh
papagája

Keltský
názov Írska

 
meno
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TJ FATRAN VARÍN
ŽIACI
Krásne a nevídané je sledovať našich najmenších a zároveň
aj najmladších futbalistov.
Je to radosť z detstva, voľnosti, ale aj z futbalového kumštu,
kde môžu naši najmenší ukázať, čo v nich je. Je to zároveň
radosť rodičov, ktorí ich sprevádzajú a povzbudzujú. Vyrastá
nám tu nová futbalová garnitúra, ktorá raz bude písať
dejiny nášho varínskeho futbalu. Zaslúžia si našu pozornosť
a poďakovanie.
Poďakovanie zároveň patrí aj im trénerom a to p. Máriovi
Kubíkovi a p. Miroslavovi Repáňovi, ktorí sa ich ujali a vo
svojom voľnom čase im dávajú a vštepujú futbalový grif.

Z ich tréningov a športového nasadenia si všetci môžeme
brať vzor.
Naši žiaci hrajú ako dvojičky (starší žiaci a mladší žiaci)
hráme III. ligu sk. A, kde dosahujeme veľmi dobré výsledky.
Starší žiaci sú na krásnom 4. mieste a mladší na 11. mieste.
Veríme, že sa im bude dariť a budú dosahovať dobré
výsledky.

DORASTENCI
Veľmi pekné výsledky dosahujú v jarnej časti aj naši
dorastenci, ktorí hrajú IV. ligu sk. A. Pod trénerskou
taktovkou p. trénera Ivana Kozáka sa s chuťou pustili do
jarnej prípravy, čo sa odzrkadlilo aj na ich výkone. Musíme
podotknúť, že v tomto mladom kolektíve sú adepti, ktorí
nám po skončení súťaže doplnia A mužstvo dospelých. Je
to, alebo bude to veľká zmena ako kolektívu aj samotnej
súťaže. Bude to na nich samotných, ako budú na sebe
pracovať, čo odovzdajú pre kolektív.
Je potrebné na sebe pracovať, dodržiavať a počúvať

pokyny trénera a, samozrejme, v škole dosahovať dobré
výsledky. Ak sa vám to podarí všetko skĺbiť, výsledky
sa dostavia a futbal bude pre vás inšpiráciou pre dobré
výsledky, umiestnenie a sebareflexiu.
Naši mladí dorastenci sú po 17. kole súťaže na veľmi
peknom 6. mieste. Veľa úspechov do ďalších zápasov.

Jarné výsledky:
TJ VARÍN – Skalité
Turzovka – TJ VARÍN

Starší žiaci

Mladší žiaci

7–0

4–2

4–2

4–6

Jarné výsledky:
TJ Belá – TJ VARÍN

0–0

TJ VARÍN – TJ Radoľa
TJ VARÍN – TJ Zborov nad Bystricou
TJ Krasňany – TJ VARÍN

10 – 0
4–0
0–0
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TJ FATRAN – NEPORAZENÝ VARÍN
A MUŽSTVO
Neporazený Varín majestátne kráča do V. ligy. To sú úryvky
novín a periodík, ktoré sa zaoberajú a komentujú športové
dianie v našom regióne.
Nuž, je to krásne a dobre sa to číta. Naše futbalové A mužstvo
dospelých, ktoré je účastníkom I. triedy ObFZ Žilina, sa stáva
doteraz neporazeným družstvom tejto súťaže.
Naše predsavzatia o postupe a návrate do V. ligy sa stávajú
každým týždňom reálnejšie. Naši fanúšikovia sa nevedeli
dočkať jarnej súťaže, a priam boli hladní po dobrom
futbale. Preberali sa otázky: „Budú naši futbalisti pokračovať
v jesennom ťažení? Bude sa im dariť? Zvládneme jarnú časť
psychicky? Máme ťažký vstup do jarnej časti súťaže, ako to
zvládnu, keď sa na nich chce každé mužstvo vytiahnuť?“
Nuž klobúk dole, páni futbalisti, zvládli ste to. Vytvorili ste
kolektív, o ktorom sa všade rozpráva. Aj keď každý zápas je
iný a súper tiež, dokazujete svoju morálnosť a zanietenosť
k futbalu. Nech vám to vydrží. Prajeme vám pevné zdravie,
športového ducha, priateľstvo na trávniku ako i v osobnom
živote, porozumenie v rodinách.
Ďakujeme. Prajme si, aby postup do V. ligy sa stal vytúženou
skutočnosťou.

Jarné výsledky I.trieda ObFZ Žilina:
TJ Horný Hričov – TJ VARÍN

0–5

TJ VARÍN – Veľké Rovné
TJ VARÍN – Zástranie
TJ Rašov – TJ VARÍN

5–0
2–0
2–3

Tréner : Pavol Kubovich
7DEXĐNDSRQH~SOQRPNROH
1. Varín

17

17

0

0

60:13

51

2. K. Poruba

17

11

3

3

61:35

36

3. Kolárovice

17

11

1

5

49:30

34



17

9

3

5

28:19

30

16

8

4

4

35:20

28

6. Bánová B

  



17

6

6

5

32:24

24

7. Zástranie

17

7

3

7

31:29

24

8. Rašov

16

6

2

8

27:27

20

9. R. T./Konská

17

6

1

10

24:41

19

 

17

5

2

10

23:45

17



17

4

3

10

31:46

15

12. Pov. Chlmec

17

4

1

12

21:47

13



16

3

3

10

22:39

12

14. Divinky

16

3

0

13

20:55

9



POĎAKOVANIE
Nezištná pomoc prišla od pána Petra
Ticháka, ktorý pre náš varínsky futbalový
klub vyrobil dve sady malých tréningových
bránok, za čo sa mu chceme touto cestou
vrelo poďakovať.
Ďakujeme v mene všetkých futbalistov
a členov futbalového klubu Fatran Varín.
Bránky sú nápomocné pre všetky vekové
kategórie. Ďakujeme.
Vyzretí pomáhajú nádejným
Varínski „vyzretí“ futbalisti zorganizovali
v novembri 2014 tradičnú zábavu
„stretnutie priateľov varínskeho futbalu“.
Súčasťou podujatia bola aj atraktívna tombola. Výťažok vo výške 300.-€ sa rozhodli venovať mladým varínskym
nádejam. Za túto sumu bol zakúpený tréningový set obsahujúci tréningové pomôcky. Poďakovanie patrí predovšetkým
tým, ktorí prispeli do tomboly hodnotnými cenami a, samozrejme, osobám, ktoré si zakúpili tombolové lístky. Veríme,
že aj táto forma pomoci dokáže zvýšiť výkonnosť našich futbalistov a ponúknuť im väčšiu radosť z hry. Ďakujeme
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