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Zápisnica zo sedemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo 14.12.2011 v zasadačke Obecného úradu Varín o 16:00 hod.
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhu programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Všeobecne záväzné nariadenie
9/2011
6. Všeobecne záväzné nariadenie
10/2011
7. Majetok obce (kúpa, predaj,
prenájom)
8. Rozpočet na rok 2012
9. Informácie poslancom
10. Interpelácie poslancov
11. Záver
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva: 16.10 hod.
Ukončenie rokovania obecného
zastupiteľstva: 21.00 hod.
Bod rokovania číslo 1
Otvorenie
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, nakoľko z 11-tich zvolených
poslancov je 9 poslancov prítomných. Štefan Noga sa ospravedlnil
a JUDr. Peter Rybár sa ospravedlnil,
že príde neskôr.
Bod rokovania číslo 2
Schválenie programu
Starosta obce prečítal návrh
programu sedemnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej
len „OZ“), spýtal sa poslancov, či
majú návrh na zmenu programu.
Návrh na doplnenie programu od
poslancov nebol prednesený. Starosta obce dal hlasovať za program
zasadnutia.
Hlasovanie číslo 217
Hlasovanie za schválenie návrhu
programu zasadnutia OZ podľa
pozvánky.
Hlasovanie: za: 9,proti: 0,zdržali sa:
0, neprítomní: 2
Návrh bol prijatý.
Bod rokovania číslo 3
Určenie zapisovateľa. Určenie
overovateľov zápisnice a uznesení. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil ako zapisovateľku Máriu Tichú a podal nasledovný
návrh:
• overovatelia zápisnice: Karol

Boka, Ing. Michal Cvacho
• členovia návrhovej komisie:
Ing. Helena Gregová, Ing. Patrik
Miho
Hlasovanie číslo 218
Hlasovanie za schválenie overovateľov zápisnice zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva - Karol
Boka a Ing. Michal Cvacho a členov
návrhovej komisie – Ing. Helena
Gregová a Ing. Patrik Miho.
Prítomnosť/kvórum: 9 / 5
Hlasovanie:za: 9,proti: 0,
zdržali sa: 0, neprítomní: 2
Obecné zastupiteľstvo návrh prijalo.
Bod programu číslo 4
Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce v zmysle zákona
369/1990 Zb. navrhol hlavnej kontrolórke obce mesačnú odmenu vo
výške 25 %.
UZNESENIE č. 119/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Mesačnú odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 25 %
z platu.
Hlasovanie:za: 9, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovalo: 2
Obecné zastupiteľstvo schválilo
uznesenie č. 119/2011.
Vstupnú informáciu k prerokovaniu
tohto bodu programu podala Ing.
Helena Gregová, hlavná kontrolórka obce.
Poslanci mali v písomných podkladoch k dispozícii materiál číslo
1-17/2011, ktorý obsahoval: návrh
uznesenia, dôvodovú správu a kontrolnú správu.
V diskusii vystúpili: Miroslav Williger, Karol Boka, Ing. Jozef Kabatier, Ing. Marián Androvič. Pred
hlasovaním bolo udelené slovo
osobám s poradným hlasom, ktorý
nevyužili. V diskusii nebol vznesený doplňujúci návrh k uzneseniu.
Návrhová komisia prečítala návrh
uznesenia.
UZNESENIE č. 120/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Správu hlavného kontrolóra obce
o plnení úloh zo zasadnutí OZ.
Hlasovanie: za: 9,proti: 0,zdržali sa:
0,
nehlasovalo:
2
Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 120/2011.

Bod programu číslo 5
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo
9/2011
Vstupnú informáciu k prerokovaniu
tohto bodu programu podala Ing.
Mariana Beniačová. Poslanci mali
v písomných podkladoch k dispozícii materiál číslo 2-17/2011,
ktorý obsahoval: návrh uznesenia,
dôvodovú správu, vyhodnotenie
pripomienok k návrhu VZN a návrh
VZN. V diskusii vystúpili: Ing. Michal Cvacho, Ing. Peter Málik, Ing.
Marián Androvič. Pred hlasovaním
bolo udelené slovo osobám s poradným hlasom, ktorý nevyužili. V diskusii boli vznesené požiadavky na
zmeny v návrhu VZN. Návrhová
komisia prečítala návrh VZN so
zapracovanými zmenami.
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 9/2011
o miestnych daniach s nasledujúcimi zmenami:
I. V §1 ods. 1 sa rok 2011 nahrádza rokom 2012
II. V §11 ods. 1 písmeno b) sa rok
2011 nahrádza slovami: príslušného roka
III. V §11 ods. 1 písmeno c) sa rok
2011 nahrádza slovami: príslušného roka
IV. V §13 ods. 3 sa písmeno b)
pripája za písmeno a)
V. V §13 ods. 3 sa písmeno c) mení
na písmeno b)
VI. V §13 ods. 3 sa písmeno d)
pripája za písmeno b)
VII. V §13 ods. 3 sa písmeno e) mení
na písmeno c)
VIII.V §13 ods. 3 sa písmeno f) mení
na písmeno d)
IX. V §13 ods. 7 druhá veta pokračuje v prvej
X. V §16 ods. 1 v tabuľke sa pri
sadzbe za ostatne predajné
stánky mení sadzba z euro/m2
na sadzbu euro/m2/deň
XI. V §16 ods. 1 v tabuľke sa pri
sadzbe za umiestnenie skládky tuhých palív mení sadzba
z euro/m 2 /ďalšie dni na
sadzbu euro/m2/každý ďalší
deň
XII. V §16 ods. 1 v tabuľke sa pri
sadzbe za umiestnenie skládky

materiálu mení sadzba z euro/
m2/ďalšie dni na sadzbu euro/
m2/každý ďalší deň
XIII. dopĺňa sa § 27 Zrušovacie ustanovenie a pôvodný § 27 sa
mení na §28
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovalo: 2
Obecné zastupiteľstvo schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie
obce Varín č. 9/2011.
Bod programu číslo 6
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo
10/2011
Vstupnú informáciu k prerokovaniu
tohto bodu programu podal Ing.
Patrik Miho a Zuzana Salátová. Poslanci mali v písomných podkladoch
k dispozícii materiál číslo 3-17/2011,
ktorý obsahoval: návrh uznesenia,
vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN a návrh VZN. V diskusii
vystúpili: Ing. Michal Cvacho, Ing.
Patrik Miho, Ing. Marián Androvič,
Karol Boka. Pred hlasovaním bolo
udelené slovo osobám s poradným
hlasom, ktorý nevyužili. V diskusii
boli vznesené požiadavky na zmeny
v návrhu VZN.
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 10/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 10/2011
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s nasledujúcimi
zmenami:
I. V §3 ods. 1 sa dopĺňajú právnické osoby
II. V §5 ods. 2 sa za rodným číslom
spojka a nahrádza spojkou alebo
III. V §5 ods. 3 sa na začiatok vety
vkladá slovo Poplatník
IV. V §5 ods. 4 sa na začiatok vety
vkladá slovo Poplatník
V. V §7 ods. 2 znie nasledovne:
Obec je oprávnená žiadať k predloženému dokladu v cudzom jazyku jeho preklad do slovenského
jazyka.
VI. V §7 ods. 3 sa za slovo obdobie
vkladá slovo najneskôr
VII. V §7 ods. 4 sa za slovo dokladu
vkladá slovo najneskôr a rok
2011 sa nahrádza slovami určeného obdobia
VIII.V §8 ods. 4 sa za slovo sadzbu
dokončenie na str.12...
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Zastav sa…

Keď som včera vystupoval z vlaku, predo mnou išla pomalým tempom
stará žena. Ponáhľal som sa a nevedel ako ju predbehnúť. Vytáčala ma do
nepríčetnosti.
Vtom som sa zarazil a hovorím si: „Kam sa vlastne ponáhľam?“ Ozvali
sa vo mne výčitky svedomia, že som sa v duchu hneval na ženu, ktorá
mala dosť času a navyše, za svoju pomalosť nemohla. Celý život pracovala a možno si aj veľa vytrpela. A možno aj všetko trpezlivo znášala. A ja
som taký netrpezlivý a malicherný. A to všetko len preto, abych som bol
o 10 minut skôr doma. Tie minúty aj tak premrhám na internete alebo pri
televízore.
Alibisticky to hodím na dobu, v ktorej žijeme. Všetci sme veľmi unaháňaní a večer zistíme, že sme toho zas až tak veľa nestihli. Frustrovaní
zaľahneme a zaspíme spánkom spravodlivých. SMSkami si vyznávame
lásku, komunikujeme cez chat a do očí si nemáme čo povedať. Trápia nás
účty, kariéra.
V schránkach sa nám hromadia maily, pretože nemáme čas odpísať. Na
polici sa nám hromadia knihy, lebo nemáme čas čítať. Nevieme ako vonia
príroda, pretože nemáme čas si k nej privoňať! Dokedy to ale vydržíme?
Čím viac toho chceme stihnúť, tým menej toho stihneme.
Venujeme veľa času veciam, ktoré si to nezaslúžia. Nevieme sa zastaviť
a uvedomiť si hodnotu vecí. Nafotíme spústu fotografií, ale už si ich ani
nepozrieme. Napálime ich na CD a tým to končí. Počítače máme plné
hudby, na ktorú nemáme čas. Máme množstvo televíznych kanálov, ktoré
ani nestačíme všetky sledovať. Namiesto zábavy stres!
Stále kontrolujeme mobil, či nám niekto nevolal. Prestávame si vážiť
krásne veci, kvôli ktorým sa oplatí žiť.
Môj dedo má 87 rokov. V živote nebol v zahraničí, nemá mobil, počúva
jednu stanicu na svojom starom rádiu. A pritom si myslí, aký krásny život
prežil. S úsmevom spomína, teší sa z pekného dňa, z vône dreva, zo svojich
vnúčat. Žil ťažký život, ale váži si ho!
To my dnes nepoznáme. A tak máme infarkty, rakovinu, depresie. A
možno by stačilo iba spomaliť! Tvrdenie, že sa to nedá, neobstojí. Zamyslíme sa, koľko času venujeme nepodstatným veciam. Skúsme vypnúť mobily
a počítače a porozprávať sa.
Snáď som si uvedomil svoj rýchly život včas, aby som spomalil.
Kamarát má chalupu v malej osade obklopenej horami, nie je tam signál,
žiadna televízia, obchod je otvorený iba v utorok a vo štvrtok a jedna krčma 5x5m. Asi tam zabehnem, aby som spomalil a nehneval sa na starých
ľudí, ktorí si vážia zbytku života a zbytočne sa nenáhlia za smrťou, tak
ako mnohí z nás!

Spomaľte …žijete iba raz…
...a veľmi krátko!
Odišiel náš spolupracovník
Vo štvrtok 2. februára 2012 sme sa navždy rozlúčili
s naším dlhoročným spolupracovníkom

pánom JUDr. Františkom Gáborom.

Vo Varínčane predstavil plejádu významných varínskych rodákov a s nimi aj časť histórie našej obce.
Okrem písania článkov sa venoval drevorezbe a mnoho
svojich figurálnych prác venoval Miestnemu odboru
Matice slovenskej vo Varíne.
Pánovi doktorovi Gáborovi ďakujeme za všetko,
čo pre Varín a Varínčanov urobil.

Česť jeho pamiatke!

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Hana Šťastná
Aneta Androvičová
Richard Lopušan
Matúš Lopušan
Jakub Malíček
Nela Čepelová
Ján Janíček
Kristína Huráková
Ema Svobodová  	

1.12.2011
5.12.2011
6.12.2011
6.12.2011
13.12.2011
19.12.2011
28.12.2011
29.12.2011
7.1.2012

„V perinke leží. Nad ním stojí matka.
Večnosť ten pohľad prijme na obraz.
Bez detí radosť vždy ja smutná, vratká,
nič nevyplní miesto plných krás.“

Manželstvo uzatvorili:
Jaroslav Trizuliak a Jana Chrapčíková 14.1.2012
Vladimír Škrobák a Mgr.Veronika Chovancová 14.1.2012
„Nech láska vaša trvá večne,
milujte sa nekonečne.
Vytvorte si život krásny,
aby ste v ňom boli šťastní.“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:
pani Kristína Rolková
pani Margita Kabatiarová
pani Mária Kokosíková
pani Margita Cvachová
pán Ján Bulejčík
pán Ján Kupčuliak
pani Kamila Máliková
pán Ján Rybár
pani Magdaléna Badurová

83.
79.
78.
77.
74.
74.
74.
73.
72.

Okrúhle narodeniny oslavujú:
85-te pán Alojz Murárik
80-te pani Dorota Chabadová
75-te pani Štefánia Bieliková
70-te pán Marcel Rybár
pani Mária Mestická
pán Štefan Williger
pán Peter Cvacho

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:
„Jubilanti naši dobrí, milí,
máte sviatok, veľký deň!
Želáme Vám v tejto chvíli,
nech neznáte smútku tieň!“

Odišli do večnosti:
pani Mária Cvachová * 31.3.1951
pán Peter Kováč
* 24.3.1929

U7.12.2011
U15.1.2012

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Kultúrno-spoločenské aktivity
Miestneho kultúrneho
strediska Varín v roku
2011
Miestne kultúrne stredisko Varín zastrešuje knižnicu, Varínsky spevácky
zbor, dychovú hudbu Varínčanka a v roku 2011 okrem vydávania obecných
novín Varínčan tiež organizovalo a organizačne zabezpečovalo nasledovné
podujatia:
V mesiacoch január – jún a september – december pravidelne týždenne
pripravilo pre deti program s názvom Popoludnie s rozprávkou - čítanie
vybraných kníh, rozprávok a príbehov, beseda s detským čitateľom, tvorba
kresleného príbehu a pod.
12.2.

15.5.
21.5.
22.5.

Vystúpenie folklórnej skupiny Závadské ženy
2. varínsky majáles
Koncert hudobnej skupiny Akordeonika

3.6.
12.6.

Koncert pre deti – Mária Podhradská a Richard Čanaky
Vystúpenie folklórneho súboru Studienka z Bratislavy

Autobusový zájazd do Jablonky
Koncert hudobnej gospelovej skupiny Kéfas pri príležitosti
farských hodov
Koncoročný koncert žiakov hudobných kurzov
Stretnutie jubilantov
Uvítanie do života

Vo februári, počas fašiangov pripravilo:
detský diskokarneval,

17.2.

v spolupráci so základnou a materskou školou fašiangové posedenie pre varínskych seniorov spojené s kultúrnym programom,

22.2.

spoločenské stretnutie členov Varínskeho speváckeho zboru
a dychovej hudby Varínčanka,
15 varínsky ples

25.2.

5.5. - 9.5. Autobusový zájazd Berlín - Postupim
8.5.
Slávnostný program ku Dňu matiek

Počas celého marca – mesiaca knihy sa uskutočňovali besedy o knihách
v spolupráci so základnou školou sa uskutočnilo 8 informatívnych
besied o fungovaní knižnice a spôsobe vypožičiavania kníh
18.3.
Noc v knižnici – program pre detských čitateľov spojený s prenocovaním v knižnici

23.3.

beseda so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou

15.6.
19.6.

6.4.
14.4.
28.4.

autobusový zájazd do Jablonky
beseda o ochrane prírody
veľkonočný koncert

22.6.
27.6.
28.6.

V mesiacoch máj – jún Miestne kultúrne stredisko Varín organizovalo:
1.5.
Koncert hudobnej skupiny Galgani

Prázdninové mesiace júl – august:
3. 7.
v spolupráci so základnou a materskou školou a centrom voľného

Varínčan
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času pripravilo akadémiu varínskych detí

7.7.
15.7

prázdninový výlet pre deti a rodičov na Oravský hrad
oslavu 19. výročia zvrchovanosti Slovenskej republiky

28.9.

starostlivosť o zdravie - beseda s fyzioterapeutkou

9.10.
23.10

Október – mesiac úcty k starším – program pre varínskych seniorov
v spolupráci s MO Matice slovenskej sa uskutočnil spomienkový
večer Ondrej Meszároš – otec Bernolákovcov / pri príležitosti 270.
výročia narodenia nášho rodáka/

26.10.

autobusový zájazd do Jablonky

V novembri sa uskutočnila beseda o histórii našej obce
21.11. stretnutie jubilantov
22.11. uvítanie do života

8.8.

Prázdninový výlet pre deti a rodičov do Múzea slovenskej dediny
v Jahodníckych hájoch

V septembri otvorilo vzdelávacie hudobné kurzy – klavír, gitara, spev
21.9.
sa uskutočnil autobusový zájazd do Jablonky
24.9.
sa uskutočnil 7. dožinkový a remeselnícky jarmok

25.9.

poďakovanie za úrodu

30.11.

autobusový zájazd do Jablonky

3.12.

sa uskutočnil program - Stretnutie s Mikulášom a rozsvietenie
vianočného stromčeka na Námestí sv. Floriána

15.12.

vianočný koncert

Kultúrne stredisko spolupracuje so Základnou školou s materskou školou
Ondreja Štefku vo Varíne, Centrom voľného času Varín, MO Matice slovenskej vo Varíne, Farským úradom Varín a spoločenskými organizáciami
v obci.
Vzdelávacie kurzy organizované Miestnym kultúrnym strediskom Varín
v roku 2011 navštevovalo: 42 detí a 12 dospelých.
Okrem kultúrno- spoločenských a vzdelávacích aktivít a pravidelného vydávania obecných novín Varínčan MKS pracovalo a aj v súčasnosti pracuje
na znovuoživení divadelného súboru.
Autobusové zájazdy do Jablonky organizuje výlučne na základe požiadaviek občanov.
Miestna knižnica disponuje 13 290 zväzkami kníh
- z toho je 3272 titulov odbornej literatúry pre dospelých
- 5936 titulov krásnej literatúry pre dospelých
- 465 titulov odbornej literatúry pre deti
- 3617 titulov krásnej literatúry pre deti
Čitatelia si môžu požičať aj 10 titulov periodík – novín, časopisov.
V  roku 2011 knižnicu navštívilo 2003 čitateľov, ktorí si vypožičali 9668
kníh a 843 časopisov.
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Obecná matrika v roku 2011
Narodilo sa 58 detí

Júlia Pallová
Dávid Turský
Nikola Hanuliaková
Vanesa Chobotová
Boris Truchlý
Mariana Kubíková
Matúš Hliník
Marianna Cvachová
Matúš Jánošík
Anna Kršková
Peter Machalík
Dominik Esposito
Chiara Samcová
Martin Siska
Natália Rovňanová
Michal Haluška
Ondrej Krasula
Dominika Miháliková
Nikolas Paško

2.1.2011
4.1.2011
6.1.2011
8.1.2011
12.1.2011
19.1.2011
22.1.2011
25.1.2011
4.2.2011
7.2.2011
7.2.2011
17.2.2011
21.2.2011
3.3.2011
28.3.2011
5.4.2011
7.4.2011
8.4.2011
12.4.2011

Eliška Synáková
Matiáš Bronček
Ema Hacková
Alexej Repáň
Karolína Bieliková
Lilien Kvačkajová
Tamara Franeková
Tomáš Jánošík
Šimon Rybár
Karina Pišová
Jakub Sopkuliak
Timea Boková
Andrej Tomašov
Ema Tichá
Adrián Hliník
Lucia Trnková
Diana Chrapčíková
Klára Zakopčanová
Zuzana Prieložná
Tamara Chabadová

Manželstvo uzatvorilo 26 párov
Dušan Káger
Ondrej Svoboda
Pavol Vrábel
Ing.Ivo Kozák
Peter Bolo
Mgr. Mário Schmidt
Marián Bielka
Ján Remenec
Miroslav Samec
Juraj Mičo
Christopher Howard Barton
Michal Kynčl
Dušan Matej
Anton Janešík
Mgr. Michal Polách
Juraj Kubík
Petr Hejduk
Ing.Marek Bukovinský
Ing.Tibor Tichák
Martin Staňo
Milan Lopušan
Anton Kupčuliak
Marián Mihálik
Michal Lopušan
Milan Jaššo
Miroslav Paško

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Alena Kořínková
Martina Samcová
Monika Janíčková
Barbora Mráziková
Mgr.Martina Gabrielová
Mgr. Jana Beňová
Mgr.Mária Mihová
Ing.Anna Lopušanová
Anna Vojteková
Veronika Mihová
Jaroslava Zimenová
Monika Palečková
Žaneta Bieliková
Alena Cvachová
Mgr.Lucia Nogová
Mária Mažgútová
Kristína Šepešová
MDDr.Kristína Šubová
Ing.Kristína Beniačová
Iveta Lovásová
Anna Hanuliaková
Mgr.Zuzana Grondžáková
Lenka Čuláková
Ing.Jana Ďatková
Zdenka Sedúchová
Jarmila Lastovičková

19.2.2011
5.3.2011
7.5.2011
27.5.2011
28.5.2011
28.5.2011
4.6.2011
11.6.2011
18.6.2011
18.6.2011
2.7.2011
16.7.2011
23.7.2011
13.8.2011
20.8.2011
27.82011
27.8.2011
17.09.2011
24.9.2011
1.10.2011
8.10.2011
8.10.2011
5.10.2011
22.10.2011
19.11.2011
3.12.2011

16.4.2011
22.4.2011
10.5.2011
14.5.2011
17.5.2011
28.5.2011
28.5.2011
4.6.2011
5.6.2011
6.7.2011
3.8.2011
3.8.2011
11.8.2011
20.8.2011
22.8.2011
1.9.2011
18.9.2011
19.9.2011
20.9.2011
6.10.2011

Daniela Tabaková
Simona Tabaková
Alica Bolčeková
Mária Svobodová
Michaela Šugárová
Šimon Bolo
Oliwer Bohačiak
Lukáš Hruška
Jonáš Mommers
Filip Kozák
Hugo Hrúz
Hana Šťastná
Aneta Androvičová
Richard Lopušan
Matúš Lopušan
Jakub Malíček
Nela Čepelová
Ján Janíček
Kristína Huráková

11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
14.10.2011
24.10.2011
26.10.2011
4.11.2011
14.11.2011
11.11.2011
19.11.2011
21.11.2011
1.12.2011
5.12.2011
6.12.2011
6.12.2011
13.12.2011
19.12.2011
28.12.2011
29.12.2011

Do večnosti odišlo 27 spoluobčanov
Alžbeta Talafová
*8.1.1917 †14.1.2011
Jozef Cesnek
*14.3.1954 † 24.1.2011
Milan Jankov
*21.3.1943 †26.2.2011
Justína Košútová
*28.7.1922 †22.3.2011
Paulína Chabadová
*14.6.1923 †29.4.2011
Juraj Badura
*9.6.1943 †30.4.2011
Mária Korenčiaková
*2.1.1932 †19.5.2011
Anton Hošták
*9.4.1927 †22.6.2011
Peter Akantis
*21.6.1980 †22.6.2011
František Obšivan
*5.8.1925
†9.7.2011
Margita Janková
*7.6.1942 †15.7.2011
Anton Cvacho
*30.6.1924 †19.7.2011
Pavol Maťko
*20.7.1984 †27.7.2011
Peter Lopušan
*22.12.1976 †24.8.2011
Ladislav Lopušan
*26.7.1950 †29.8.2011
František Pavlíček
*9.1.1923
† 4.9.2011
Gabriela Kubová
*15.3.1926 †17.9.2011
Milan Podhorský
*7.7.1939 † 1.10.2011
Margita Adamušková *8.10.1937 † 8.10.2011
Podhorský Štefan
*25.7.1952 †18.10.2011
Rozália Gáborová
*2.4.1920 †25.10.2011
Františka Cvachová
*3.3.1935 †30.10.2011
Jozef Bobáň
*20.1.1932 † 3.11.2011
Jozef Fujko
*31.1.1930 † 4.11.2011
Štefan Kapasný
*3.10.1931 †9.11.2011
Božena Skutecká
*13.6.1914 † 25.11.2011
Mária Cvachová
* 31.3.1951 † 7.12.2011

Varín mal k 31.12 2011

Farská matrika v roku 2011
Krsty: 61   - chlapci: 24,   dievčatá: 37
Sobáše: 23
Pohreby: 39   - muži: 24,   ženy: 15

3724

obyvateľov
z toho 754 detí do 15 rokov

1 nedeľa
2 pondelok
3 utorok
4 streda
5 štvrtok
6 piatok
7 sobota
8 nedeľa
9 pondelok
10 utorok
11 streda
12 štvrtok
13 piatok
14 sobota
15 nedeľa
16 pondelok
17 utorok
18 streda
19 štvrtok
20 piatok
21 sobota
22 nedeľa
23 pondelok
24 utorok

7
Varínčan

Január
Nový rok, Panna Mária Bohorodička Deň vzniku SR, Svetový deň pokoja, štátny sviatok
Alexandra, Karin, sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, biskupi a učitelia cirkvi
Daniela, Najsvätejšie meno Ježiš
Drahoslav, sv. Alžbeta Settonová
Andrea, sv. Telesfor, pápež
Antónia, Zjavenie Pána – Traja králi, deň prac. pokoja
Bohuslava, sv. Lucián, kňa, mučeník
Severín, Krst Pána, 1. nedeľa v cezročnom období
Alex, Alexej, sv. Marcelín, biskup a mučeník
Dáša, sv. Pavol, pustovník
Malvína, sv. Hygin, pápež
Ernest, sv. Ernest , mučeník
Rastislav, sv. Hilár, biskup a učiteľ cirkvi
Radovan, sv. Félix z Noly, kňaz
Dobroslav, sv. Arnold Janssen, kňaz, 2. nedeľa v cezročnom období
Kristína, sv. Marcel I., pápež
Nataša, sv. Agon, opát, Svetový deň migrantov
Bohdana, sv. Priska, panna a mučenica, sv. Margita uhorská, panna
Drahomíra, Mário, Sára, sv. Mária, Marta, Audifax a Abakus, mučeníci
Dalibor, Sebastián, sv. Fabián, pápež a mučeník, sv. Šebastián
Vincent, sv. Agnesa Rímska, panna a mučenica
Zora, sv. Vincent diakon a mučeník, 3. nedeľ v cezročnom období
Miloš, sv. Ján Almužník, biskup
Timotea, Timotej, sv. František Saleský

1 streda
2 štvrtok
3 piatok
4 sobota
5 nedeľa
6 pondelok
7 utorok
8 streda
9 štvrtok
10 piatok
11 sobota
12 nedeľa
13 pondelok
14 utorok
15 streda
16 štvrtok
17 piatok
18 sobota
19 nedeľa
20 pondelok
21 utorok
22 streda
23 štvrtok
24 piatok

Február
Táňa, Tatiana, sv. Tryfón, mučeník
Erik, Erika, Obetovanie Pána – Hromnice
Blažej, sv. Blažej, biskup a mučeník
Veronika, sv. Ondrej Corsini, biskup
Agáta, sv. agáta, 5. nedeľa v cezročnom období
Dorota, sv. Dorota, panna a mučenica
Vanda, sv. Maxim, biskup
Zoja, sv. Hieronym, rehoľník
Zdenko, sv. Apolónia, mučenica
Gabriela, sv. Školastika, panna
Dezider, Panna Mária Lurdská, Svetový deň chorých
Perla, Zoro, sv. Eulália, panna a mučenica, 6. nedeľa v cezročnom období
Arpád, sv. Benignus, kňa a mučeník
Valentín, sv. Valentín
Pravoslav, sv. Faustín a Jovita, mučeníci
Ida, Liana, sv. Juliana, panna a mučenica
Miloslava, sv. Alexej a spoločníci
Jaromír, sv. Bernadeta Soubirousová, panna
Vlasta, 7.nedeľa v cezročnom období
Lívia, sv. Eleuter, biskup
Eleonóra, sv. Peter Damiáni, biskup a učiteľ Cirkvi
Etela, Popolcová streda
Roman, Romana, sv. Polykartp, biskup a mučeník
Matej, sv. Modest, biskup

Gabriel, sv. Katarína Švédska, panna

Adrián, sv. Turubius, biskup

Beňadik, sv. Lea Rímska

Blahoslav, sv. Serapion, pustovník

Víťazoslav, Klaudius, sv. Archip

Jozef, sv. Jozef

Eduard, sv. Cyril Jeruzalemský, biskup, 4. pôstna nedeľa

Ľubica, sv. Patrik, biskup

Boleslav, sv. Heribert, biskup

Svetlana, sv. Klement Ján Mária Hofbauer, kňaz

Matilda, sv. Matilda, sv. Lazár, biskup

Vlastimil, sv. Patrícia Modesta, mučenice

Gregor, sv. Teofan, mních

Angela, Angelika, sv. Konštantín, kráľ, 3. pôstna nedeľa

Branislav, Bruno, sv. Makarius, biskup

Františka, sv. Františka Rímska, rehoľníčka

Alan, Alana, sv. Ján z Boha, rehoľník

Tomáš, sv. Perpetua a Felicita, mučenice

Radoslav, Radoslava, sv. Fridolín, opát

Fridrich, sv. Teofil, biskup

Kazimír, 2. pôstna nedeľa

Bohumil, Bohumila, sv. Kanigunda

Anežka, sv. Anežka Česká, rehoľníčka

Albín, sv. Albín, biskup

Marec

2012

1 štvrtok
2 piatok
3 sobota
4 nedeľa
5 pondelok
6 utorok
7 streda
8 štvrtok
9 piatok
10 sobota
11 nedeľa
12 pondelok
13 utorok
14 streda
15 štvrtok
16 piatok
17 sobota
18 nedeľa
19 pondelok
20 utorok
21 streda
22 štvrtok
23 piatok
24 sobota

1 nedeľa
2 pondelok
3 utorok
4 streda
5 štvrtok
6 piatok
7 sobota
8 nedeľa
9 pondelok
10 utorok
11 streda
12 štvrtok
13 piatok
14 sobota
15 nedeľa
16 pondelok
17 utorok
18 streda
19 štvrtok
20 piatok
21 sobota
22 nedeľa
23 pondelok
24 utorok

Vladimír, sv. Krištof, mučeník

Oľga, sv. Brigita, rehoľníčka, patrónka Európy

Magdaléna, 16. nedeľa v cezročnom období

Daniel, sv. Vavrinec z Brindisi

Iľja, Eliáš, sv. Apolinár, biskup

Dušana sv. Zlatica, panna a mučenica

Kamila, sv. Fridrich

Bohuslav, sv. Andrej, Svorad a Benedikt, pustovníci

Drahomír, Panna Mária Karmelská

Henrich, 15. nedeľa v cezročnom období

Kamil, sv Kamil, kňaz

Margita, sv. Henrich

Nina, sv. Ján Gualbert, opát

Milota, sv. Benedikt, patrón Európy

Amália, sv. Libuša

Lujza, sv. Lujza

Ivan, 14. nedeľa v cezročnom období

Oliver, sv. Anton Mária Zaccaria, kňaz

Patrícia, Patrik, sv. Mária Gorettiová, panna a mučenica

svätí Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia, štátny sviatok

Prokop, sv. Alžbeta Portugalská

Miloslav, sv. tomáš, apoštol

Berta, bl. Eugénia, panna

Diana, 13. nedeľa v cezročnom období

Júl
1 streda
2 štvrtok
3 piatok
4 sobota
5 nedeľa
6 pondelok
7 utorok
8 streda
9 štvrtok
10 piatok
11 sobota
12 nedeľa
13 pondelok
14 utorok
15 streda
16 štvrtok
17 piatok
18 sobota
19 nedeľa
20 pondelok
21 utorok
22 streda
23 štvrtok
24 piatok
Bartolomej, sv. Bartolomej, apoštol

Filip, sv. Ružena, Limská, panna

Tichomír, Panna Mária Kráľovná

Jana, sv. Pius X, pápež

Anabela, sv. Bernard, opát, učiteľ cirkvi

Lýdia, 20. nedeľa v cezročnom období

Helena, Elena, sv. Helena, bl. Leonard, opát

Milica, sv. hyacint, kňaz

Leonard, sv. Štefan Uhorský

Marcela, Nanebovzatie Panny Márie

Mojmír, sv. Maximilián Kolbe, kňaz a mučeník

Ľubomír, sv. Poncián, pápež

Darina, 19. nedeľa v cezročnom období

Zuzana, sv. Klára, panna

Vavrinec, diakon a mučeník

Ľubomíra, sv. Roman, mučeník

Oskár, sv. Dominik, kňaz

Štefánia, sv. Sixtus II., pápež

Jozefína, bl. Oktavián, biskup

Hortenzia, 18.nedeľa v cezročnom období

Dominika, Dominik, sv. Ján Mária Vianney, kňaz

Jerguš, sv. Peter, biskup

Gustáv, sv. Euzébius Vercellský, kňaz

Božidara, sv. Alfonz Mária de Liguori

August

2012

1sobota
2 nedeľa
3 pondelok
4 utorok
5 streda
6 štvrtok
7 piatok
8 sobota
9 nedeľa
10 pondelok
11 utorok
12 streda
13 štvrtok
14 piatok
15 sobota
16 nedeľa
17 pondelok
18 utorok
19 streda
20 štvrtok
21 piatok
22 sobota
23 nedeľa
24 pondelok

Ľuboš, Ľubor, sv. Bystrík, mučeník

Zdenka, 25. nedeľa v cezročnom období

Móric, sv. Emerám, biskup

Matúš, sv. Matúš, apoštol

Ľuboslav, Ľuboslava, sv. Eustach, mučeník

Konštantín, sv. Január, biskup

Eugénia, sv. Viktor III, pápež

Olympia, sv. Róbert Bellarmin

Ľudmila, 24. nedeľa v cezročnom období

Jolana, Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, deň prac. pokoja

Ľudomil, povýšenie Svätého kríža

Ctibor, sv. Ján Zlatoústy, biskup

Mária, najsvätejšie meno Mária

Bystrík, sv. Emilián, biskup

Oleg, sv. Mikuláš Tolentínsky, kňaz a rehoľník

Martina, 23. nedeľa v cezročnom období

Miriama, narodenie Panny Márie

Marianna, sv. košickí mučeníci

Alica, sv. Zachariáš, prorok

Regína, bl. Matka Tereza

Rozália, sv. Rozália, sv. Ida

Belo, sv. Gregor Veľký, pápež

Linda, bl. Ingrida, rehoľníčka, 22. nedeľa v cezročnom období

Drahoslava, sv. Egídius, opát, Deň ústavy SR, štátny sviatok

September

8
Varínčan

1 pondelok
2 utorok
3 streda
4 štvrtok
5 piatok
6 sobota
7 nedeľa
8 pondelok
9 utorok
10 streda
11 štvrtok
12 piatok
13 sobota
14 nedeľa
15 pondelok
16 utorok
17 streda
18 štvrtok
19 piatok
20 sobota
21 nedeľa
22 pondelok
23 utorok
24 streda
25 štvrtok
26 piatok
27 sobota
28 nedeľa
29 pondelok
30 utorok
31 streda

25 streda
26 štvrtok
27 piatok
28 sobota
29 nedeľa
30 pondelok
31 utorok

Aurélia, bl. Krištof, kňaz

Šimon, Simona, sv. Marcel

Klára, sv. Felicián, mučeník

Drahomila, 30. nedeľa v cezročnom období

Sabína, sv. Sabína

Demeter, sv. Evarist, pápež a mučeník

Aurel, sv. Chryzant a Dária, mučeníci

Kvetoslava, sv. Anton Mária Claret, biskup

Alojzia, sv. Ján Kapistránsky, kňaz

Sergej, sv. Salome

Uršuľa, 29. nedeľa v cezročnom období

Vendelín, sv. Vendelín

Kristián, sv. Pavol z Kríža

Lukáš, sv. Lukáš, evanjelista

Hedviga, sv. Ignác Antiochijský

Vladimíra, sv. Hedviga

Terézia, sv. Terézia od Ježiša, panna

Boris, 28. nedeľa v cezročnom období

Koloman, sv. Eduard

Maximilián, sv. Serafín, rehoľník

Valentína, bl,. Ján XXIII, pápež

Slavomíra, sv. František Borgiáš

Dionýz, sv. Dionýz, biskup

Brigita, sv. Pelágia, panna a mučenica

Eliška, 27. nedeľa v cezročnom období

Natália, sv. Viera, mučenica

Viera, sv. Placidus, mučeník

František, sv. František Assiský

Stela, sv. Maximián

Levoslav, sv. anjeli, strážcovia

Arnold, sv. Terézia

Október

Ignác, sv. Ignác z Loyoly, kňaz

Libuša, sv. Peter Chryzológ, biskup a učiteľ Cirkvi

Marta, 17. nedeľa v cezročnom období

Krištof, sv. Viktor, pápež

Božena, sv. Gorazd a spoločníci

Anna, Hana, sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie

Jakub, sv. Jakub, apoštol

1 štvrtok
2 piatok
3 sobota
4 nedeľa
5 pondelok
6 utorok
7 streda
8 štvrtok
9 piatok
10 sobota
11 nedeľa
12 pondelok
13 utorok
14 streda
15 štvrtok
16 piatok
17 sobota
18 nedeľa
19 pondelok
20 utorok
21 streda
22 štvrtok
23 piatok
24 sobota
25 nedeľa
26 pondelok
27 utorok
28 streda
29 štvrtok
30 piatok

25 sobota
26 nedeľa
27 pondelok
28 utorok
29 streda
30 štvrtok
31 piatok

Ondrej, Andrej, sv. Ondrej, apoštol

Vratko, bl. Alfréd, kňaz a mučeník

Henrieta, sv. Rúfus, biskup

Milan, sv. Virgil

Kornel, sv. Silvester Guzzolini, opát

Katarína , Kristus Kráľ 34. nedeľa v cezročnom období

Emília, sv. Emília

Klement, sv. Kolumbán, opát

Cecília, sv. Cecília, panna a mučenica

Elvíra, obetovanie Panny Márie

Félix, sv. Félix

Alžbeta, sv. Mechtilda

Eugen, 33. nedeľa v cezročnom období

Klaudia, sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka, Deň boja za slobodu, štátny sviatok

Agnesa, sv. Gertrúda, panna

Leopold, sv. Albert Veľký, biskup

Irma, sv. Irmina

Stanislav, sv. Lívia, panna

Svätopluk, sv. Jozafát, biskup

Martin, Maroš, 32. nedeľa v cezročnom období

Tibor, sv. Lev Veľký, pápež

Teodor, výročie posvätenia Lateránskej baziliky

Bohumír, sv. Bohumír, biskup

René, sv. Engelbert, mučeník

Renáta, sv. Leonard, pustovník

Imrich, sv. Imrich

Karol, 31. nedeľa v cezročnom období

Hubert, sv. Silvia

pamiatka zosnulých

Denis, Denisa, všetkých svätých, deň prac. pokoja

November

Nora, sv. Rajmund Nonnatus, rehoľník

Ružena, sv. Erik, kráľ

Nikola, Nikolaj, mučenícka smrť Jána Krstiteľa, výročie SNP, štátny sviatok

Augustín, sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi

Silvia, sv. Monika

Samuel, 21. nedeľa v cezročnom období

Ľudovít, sv. Ľudovít, kráľ

1 sobota
2 nedeľa
3 pondelok
4 utorok
5 streda
6 štvrtok
7 piatok
8 sobota
9 nedeľa
10 pondelok
11 utorok
12 streda
13 štvrtok
14 piatok
15 sobota
16 nedeľa
17 pondelok
18 utorok
19 streda
20 štvrtok
21 piatok
22 sobota
23 nedeľa
24 pondelok
25 utorok
26 streda
27 štvrtok
28 piatok
29 sobota
30 nedeľa
31 pondelok

25 utorok
26 streda
27 štvrtok
28 piatok
29 sobota
30 nedeľa

sv. Silvester, sv. Melánia

Dávid, sv. Rodina

Milada, sv. Tomáš Becket, biskup a mučeník

Ivana, Ivona, sv. neviniatka, mučeníci

Filoména, sv. Ján apoštol

sv. Štefan, mučeník, deň prac. pokoja

Narodenie Pána, deň prac. pokoja

Adam a Eva, štedrý deň, deň pracovného pokoja

Nadežda, 4. adventná nedeľa

Adela, sv. Adela, opátka

Bohdan, sv. Micheáš, prorok

Dagmara, sv. Zefirin, pápež

Judita, bl. Urban V., pápež

Sláva, Slávka, sv. graccián, biskup

Kornélia, sv. Modest, biskup

Albína, 3. adventná nedeľa

Ivica, sv. Valerián

Branislava, Bronislava,

Lucia, sv. Lucia, panna a mučenica

Otília, sv. Otília, panna a mučenica

Hilda, sv. Damaz I, pápež

Radúz, sv. Eulália, panna a mučenica

Izabela, 2. adventná nedeľa

Marína, Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Ambróz, sv. Ambróz, biskup

Mikuláš, sv. Mikuláš, biskup

Oto, sv. Sabas, opát

Barbora, Barbara, sv. Barbora

Oldrich, sv. František Xaverský, kňaz

Bibiána, 1. adventná nedeľa

Edmund, sv. Edmund Kampián, mučeník

December

Jarolím, 26. nedeľa v cezročnom období, sv. Hieronym

Michal, Michaela, sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli

Václav, sv. Václav , mučeník

Cyprián, sv. Vincent de Paul, kňaz

Edita, sv. Kozma a Damián, mučeníci

Vladislav, sv. kleofas

Varínčan
9

25 streda
26 štvrtok
27 piatok
28 sobota
29 nedeľa
30 pondelok
31 utorok

1 nedeľa
2 pondelok
3 utorok
4 streda
5 štvrtok
6 piatok
7 sobota
8 nedeľa
9 pondelok
10 utorok
11 streda
12 štvrtok
13 piatok
14 sobota
15 nedeľa
16 pondelok
17 utorok
18 streda
19 štvrtok
20 piatok
21 sobota
22 nedeľa
23 pondelok
24 utorok
25 streda
26 štvrtok
27 piatok
28 sobota
29 nedeľa
30 pondelok

Varínčan
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Gejza, obrátenie sv. Pavla, apoštola
Tamara, sv. Timotej a Titus, biskupi
Bohuš, sv. Angela Mericiová, panna
Alfonz, Alfonzia, sv. Tomáš Akvinský
Gašpar, sv. Valér, biskup, 4. nedeľa v cezročnom období
Ema, sv. Martina, panna a mučenica
Emil, sv. Ján Bosco, kňaz

Apríl
Hugo, Nedeľa Utrpenia Pána /Kvetná/
Zita, sv. František z Paily, pustovník
Richard, sv. Richard, biskup
Izidor, sv. Izidor, biskup
Miroslava, Zelený štvrtok
Irena, Veľký piatok, deň prac. pokoja
Zoltán, Biela sobota
Veľkonočná nedeľa, sv. Dionýz, biskup
Milena, Veľkonočný pondelok, sv. Demeter, mučeník, deň prac. pokoja
Igor, sv. Magdaléna z Kanossy, panna
Július, sv. Stanislav, biskup a mučeník
sv. Július I, pápež
Aleš, sv. Martin I, pápež a mučeník
Justína, sv. Lidvina, panna
Fedor, 2. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva
Dana, Danica, sv. Galina, mučenica
Rudolf, sv. Rudolf, mučeník
Valér, sv. Antúza, panna
Jela, sv. Lev IX., pápež
Marcel, sv. Anicét, pápež
Ervín, sv. Anzelm, biskup
Slavomír, 3.Veľkonočná nedeľa
Vojtech, sv. Vojtech, biskup a mučeník
Juraj, sv. Juraj, mučeník
Marek, sv. Marek, evanjelista
Jaroslava, sv. Klétus, pápež
Jaroslav, bl. Zita, panna
Jarmila, sv. Gianna Berettová-Mollová, matka rodiny
Lea, 4. Veľkonočná nedeľa
Anastázia, sv. Pius V, pápež

25 sobota
26 nedeľa
27 pondelok
28 utorok
29 streda

1 utorok
2 streda
3 štvrtok
4 piatok
5 sobota
6 nedeľa
7 pondelok
8 utorok
9 streda
10 štvrtok
11 piatok
12 sobota
13 nedeľa
14 pondelok
15 utorok
16 streda
17 štvrtok
18 piatok
19 sobota
20 nedeľa
21 pondelok
22 utorok
23 streda
24 štvrtok
25 piatok
26 sobota
27 nedeľa
28 pondelok
29 utorok
30 streda
31 štvrtok

Frederik, Frederika, sv. Valburga, opátka
Viktor, 1. pôstna nedeľa
Alexander, sv. Gabriel Possenti, akolyta
Zlatica, sv. Roman, opát
Radomír, sv. Hilár, pápež

Máj
sv. Jozef robotník, deň prac. pokoja
Žigmund, sv. Atanáz, biskup a učiteľ cirkvi
Galina, sv. Filip a Jakub, apoštoli
Florián, sv. Florián, mučeník
Lesena, Lesia, sv.Gotthard, biskup
Hermína, 5.Veľkonočná nedeľa
Monika, bl. Gizela
Ingrida, sv. Viktor, mučeník, deň prac. pokoja
Roland, sv. Pachomius, opát
Viktória, sv. Ján z avily, kňaz
Blažena, bl. Vasiľ Hopko, biskup a mučeník
Pankrác, sv. Nerej a Achilej, mučeníci
Servác, 6. Veľkonočná nedeľa, Deň matiek
Bonifác, sv. Matej, apoštol
Žofia, sv. Žofia, panna a mučenica
Svetozár, sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník
Gizela, Nanebovstúpenie Pána
Viola, sv. Ján I., pápež a mučeník
Gertrúda, sv. Peter Celestín, pápež
Bernard, 7.Veľkonočná nedeľa
Zina, sv. Krištof Magallanes, kňaz
Júlia, Juliana, sv. Rita, rehoľníčka, sv. Emil, mučeník
Želmíra, sv. Dezider, biskup a mučeník
Ela, Panna Mária Pomocnica kresťanov
Urban, sv. Béda Ctihodný, kňaz a učiteľ Cirkvi
Dušan, sv. Filip Neri, kňaz
Iveta, Svätodušná nedeľa /Turíce/
Viliam, Svätodušný pondelok
Vilma, sv. Maxim, biskup
Ferdinand, sv. Félix I., pápež
Petronela, Petrana, sv. Petronela, panna a mučenica

25 nedeľa
26 pondelok
27 utorok
28 streda
29 štvrtok
30 piatok
31 sobota

1 piatok
2 sobota
3 nedeľa
4 pondelok
5 utorok
6 streda
7 štvrtok
8 piatok
9 sobota
10 nedeľa
11 pondelok
12 utorok
13 streda
14 štvrtok
15 piatok
16 sobota
17 nedeľa
18 pondelok
19 utorok
20 streda
21 štvrtok
22 piatok
23 sobota
24 nedeľa
25 pondelok
26 utorok
27 streda
28 štvrtok
29 piatok
30 sobota

Marián, sv. Dismas, 5. pôstna nedeľa

Emanuel, Zvestovanie Pána

Alena, sv. Nikodém

Soňa, bl. Renáta, mučenica

Miroslav, sv. Ludolf, biskup a mučeník

Vieroslava, sv. Ján Klimak, opát

Benjamín, sv. Benjamín, diakon a mučeník

Jún

Žaneta, sv. Justín, mučeník, Deň detí

Xénia, Oxana, sv. Marcelín a Peter, mučeníci

Karolína, 9. nedeľa v cezročnom období

Lenka, sv. Kvirín, biskup a mučeník

Laura, sv. Bonifác, biskup a mučeník

Norbert, sv. Klaudiu, biskup

Róbert, Najsvätejšie Kristovo telo a krv /Božie telo/

Medard, sv. Medard, biskup

Stanislava, sv. Efrém, diakon a učiteľ Cirkvi

Margaréta, bl. Diana, panna

Dobroslava, sv. Barnabáš, apoštol

Zlatko, sv. Gašpar Bertoni, kňaz

Anton, sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi

Vasil, sv. Elizej, Valér a Rufín, mučeníci

Vít, Najsvätejšie srdce Ježišovo

Blanka, Bianka, Nepoškvrnené srdce Panny Márie

Adolf, 11. nedeľa v cezročnom období

Vratislav, sv. Gregor Barbarigo, biskup

Alfréd, sv. Romuald, opát

Valéria, bl. Margota Ebnerová, panna

Alojz, sv. Alojz Gonzága, rehoľník

Paulína, sv. Tomáš Morus, mučeník

Sidónia, sv. Jozef Cafasso, kňaz

Ján, narodenie sv. Jána Krstiteľa, 12. nedeľa v cezročnom období

Olívia, Tadeáš, sv. Maxim, biskup

Adriána, sv. Ján a Pavol, Mučeníci

Ladislav, Ladislava, sv. Cyril Alexandrijský

Beáta, sv. Irenej, biskup a mučeník

svätí Peter a Pavol, apoštoli

Melánia, sv. Oto, biskup

Varínčan
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Škola informuje
Ak si ľahostajný k utrpeniu druhých, nezaslúžiš si nazývať sa človekom
(Saadi)

Dňa 6. februára 2012 prišla medzi žiakov siedmych a ôsmych ročníkov našej Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne pani Katarína Tlacháčová, ktorá pracuje ako zdravotná
sestra v Národnej transfúznej stanici v Žiline. Porozprávala nám o svojej práci a  ukázala nám, ako
sa berie, spracúva a  používa krv a jej jednotlivé zložky v nemocničných zariadeniach. Našťastie, ku
skutočnému odberu nedošlo! Mnohí z nás boli prekvapení, ako sa môže ich vlastná krv použiť nielen pre ich osobnú potrebu počas operácie, ale i pre iných ľudí, ktorí majú rovnakú krvnú skupinu.
Kontrola krvi je veľmi detailná, skontrolujú sa všetky zložky krvi a vedie sa aj podrobný rozhovor
s každým darcom. Počas besedy sme pozerali zaujímavé filmy, ktoré žiakov veľmi zaujali. Beseda
bola pre žiakov veľkým prínosom. Krv nepatrí k témam, ktoré žiaci bežne preberajú v osobných
rozhovoroch. Ohlasy žiakov na besedu boli veľmi pozitívne. Myslím si, že ak by sa niekto z nás
v budúcnosti rozhodol darovať krv, toto bola jedna z najlepších príprav, aká pre túto dobrú vec môžu
byť. Dokonca aj mňa táto beseda tak zaujala, že v budúcnosti pôjdem krv darovať, aby som urobil
dobrý skutok a pomohol, hoci moje meno sa nikdy človek, ktorý moju krv dostal, nedozvie. Za ten
krásny pocit to určite stojí!
V mene žiakov, ale i pedagógov našej školy vyslovujeme úprimné poďakovanie pani Kataríne
Tlacháčovej za jej čas a ochotu, za dobré rady a  láskavý ľudský prístup . Svojím zanietením v nás
prebudila túžbu pomáhať , nebyť ľahostajnými k potrebám iných a správať sa v akejkoľvek situácii
vždy ako človek.
Radi by sme touto cestou poďakovali aj všetkým pracovníkom Transfúznej stanice v Žiline za obetavú,
náročnú a záslužnú prácu, ktorú vykonávajú v prospech iných.
Jakub Holúbek

Čo je priateľstvo

Priateľstvo je to, keď sa deti majú radi. Dobrý
priateľ mi pomôže s tým, čo sám nevládzem
spraviť, pomáha mi s učivom ak niečo neviem,
neubližuje mi, nenadáva a nerozhadzuje mi veci.
Aj ja sa snažím byť dobrým priateľom. S dobrými priateľmi by sme sa mohli porozprávať, ak
nás niečo trápi, zasmiať sa, ak nám je veselo, hrať
sa, ak na to máme čas. S dobrým priateľom sa
rozdelím s desiatou, požičiam pomôcky. S priateľom sa vždy pozdravíme a môžeme si veriť.
Chcel by som mať veľa dobrých priateľov.
Denisko Vlkoláček 2.A

Priateľstvo

Je vzťah medzi dvoma i viacerými ľuďmi. Priateľstvo je založené na vzájomnej dôvere,úprimnosti a čestnosti. Dobrí priatelia si pomáhajú
a tolerujú sa. Moji najlepší priatelia z triedy sú
Ninka a Alex. Vždy sa na nich môžem spoľahnúť. Sú ochotní mi pomôcť.
Nie nadarmo sa hovorí: V NÚDZI SPOZNÁŠ
PRIATEĽA!
Anička Brežná 2. A

Čo je priateľstvo

Priateľstvo je vzťahom ľudí, ktorí si pomáhajú
a navzájom si dôverujú. Priatelia sa stretávajú
a hovoria o svojich radostiach a starostiach.
Priateľstvo je vzácne a preto si ho treba vážiť.
Priateľ priateľa chráni a nedopustí aby sa mu
stala krivda.
Alex Melo 2.A

Poznávanie
krás okolia
Turistické akcie zamerané na poznávanie
krás okolia obce a ochrana prírody majú
vo svojej náplni športovo-turistické krúžky.
Na našej škole organizujú akcie pre deti
1.-4.ročníka p. uč. Mgr. Kozáková, Mgr.
Smolková a p.Boková. Zorganizovali pre
deti počas víkendov zaujímavé túry.
- Pod Jedľovinu – vnímanie krás jesennej
prírody, plody jesene-ochrana prírody
v okolí Národného parku Malá Fatra
- Turistická vychádzka do Strečna k pamätníku na Zvonici – úcta k padlým a spoznávanie histórie našej vlasti
- Vianoce na hrade Strečno- zvyky a obyčaje, koledy – Moravsko-slovenské Vianoce
spojené s občerstvením koláčikmi a čajom.
Deti sa veľmi radi zúčastňujú na týchto
akciach.
Vždy majú nové zážitky a tešia sa na ďalšiu túru.

Priateľstvo

My sme dobrí kamaráti, veríme si v škole, v práci. Kamarátov dobrých máme, radi si vo všetkom
pomáhame. Chodíme my stále vonku, s kamarátmi na vandrovku. S priateľmi sa dobre hráme
a pri tom sa zabávame. Niekedy keď vznikne
zvada, vyjasneniu som ja rada. Za chvíľu sa už
hráme, na všetko zlé zabúdame.
Priateľstvo znamená mať priateľa, ktorému veríte, ktorý vás nesklame. Je to človek, ktorý o vás
všetko vie. Priatelia sú rodina, ktorú si vyberáme
sami. Priateľ je ten, ktorý vás nikdy neopustí ani
v najťažšej chvíli tvojho života.

Čo je priateľstvo

Priateľstvo je súčasť dvoch kamarátov. Priateľ
je ten, ktorý ťa nikdy nesklame. Anička je moja
najlepšia kamarátka s Kajkou a Ninkou. Timko,
Janko a Alex ma tiež nikdy nesklamú. To sú
moji najlepší kamaráti. Kamaráti sa nikdy nebijú
a nežalujú na seba. Ale si požičiavajú pastelky,
hračky alebo fixky. Aj Terezka je moja najlepšia
kamarátka. Dá sa s ňou hrať aj dohodnúť.
Julka Martyneková 2.A

Priateľstvo

Priateľ je ten,
ktorý požičia mi hračky,
s ktorým sa hrávam na skrývačky.
Priateľ je človek,
ktorý ma má rád,
priateľ je môj najlepší kamarát.

Priateľ ma poteší keď som smutný,
keď potrebujem pomoc,pomôže.
kamarát  je ten,čo mi podá ruku,
vždy keď spadnem,
a pri chorobe prinesie mi úlohy .
Timko Panták 2.A
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...dokončenie zo str.2
vkladajú slová podľa zákona
582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov
IX. V §8 ods. 7 sa slovo hlásená
nahrádza slovom hlásený
X. V §8 ods. 8 sa slovo bývajúcej
nahrádza slovom bývajúcemu
a slovo hlásenej nahrádza slovom hlásenému
XI. V §8 ods. 9 sa slovo ktorá nahrádza slovom ktorý, slovo
oprávnená nahrádza slovom
oprávnený a slovo vedenú nahrádza slovom evidovanú
XII. V §8 ods. 12 sa slovo ktorá
nahrádza slovom ktorý a slovo
jej nahrádza slovom jeho
XIII. V §8 ods. 8 sa slovo bývajúcej
nahrádza slovom bývajúcemu
a slovo hlásenej nahrádza sovom hlásenému
XIV.Vypúšťa sa §9 Konanie
XV. Doplňuje sa nový §9 Zrušovacie ustanovenie
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovalo: 2
Obecné zastupiteľstvo schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín č. 10/2011.
Bod rokovania číslo 7
Majetok obce (kúpa, predaj, prenájom)
a) Žiadosť o odkúpenie pozemku
parcela č. 1037/10
Vstupnú informáciu k prerokovaniu
tohto bodu programu podal Ing.
Patrik Miho.
Poslanci mali v písomných podkladoch k dispozícii materiál číslo
4-17/2011 časť a), ktorý obsahoval:
návrh uznesenia, dôvodovú správu,
príloha č. 1 - Žiadosť o odkúpenie
pozemku p. č. 1037/10 – Kováč,
príloha č. 2 – Geometrický plán
k pozemku 1037/10. V diskusii vystúpili: Ľudmila Porubčanská, Ing.
Jozef Kabatier, Ing. Helena Gregová,
Ing. Michal Cvacho, Marek Tabaček,
Karol Boka, Mgr. Karol Tichý, Pred
hlasovaním bolo udelené slovo
osobám s poradným hlasom, ktorý
nevyužili. V diskusii bol vznesený
pozmeňujúci návrh k uzneseniu.
UZNESENIE č. 121/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Ukladá
1. Vypísať obchodnú verejnú súťaž
na predaj parcely č. 1037/10
v k.ú. Varín o výmere 59 m 2,
pričom kupujúci uhradí aj všetky
náklady spojené so zameraním
a  predajom uvedenej parcely.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa:

Varínčan

1, nehlasovalo: 1
Obecné zastupiteľstvo schválilo
uznesenie č. 121/2011.
b) Žiadosť o odkúpenie pozemku
parcela č. 1037/10
Žiadosťou p. Bordáča sa OZ nezaoberalo, nakoľko ju rieši prijaté
uznesenie č. 121/2011.
c) Žiadosť o prenájom nebytových
priestorov
Vstupnú informáciu k prerokovaniu
tohto bodu programu podal Ing.
Patrik Miho.
Poslanci mali v písomných podkladoch k dispozícii materiál číslo
4-17/2011 časť c), ktorý obsahoval:
návrh uznesenia, dôvodovú správu,
príloha č. 5 – Žiadosť o prenájom –
Bohačiaková, príloha č. 6 – Protokol
o vyhodnotení výberového konania.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
UZNESENIE č. 122/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Prenájom nebytových priestorov
o výmere 32,84 m 2 p. Bohačiakovej Adriane v cene 10,- €/m2/rok
+ náklady na energie.
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali
sa: 0, nehlasovalo: 1
Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 122/2011.
d) Kúpa pozemku - Košturiaková
Vstupnú informáciu k prerokovaniu
tohto bodu programu podal Ing.
Patrik Miho. Poslanci mali v písomných podkladoch k dispozícii
materiál číslo 4-17/2011 časť d),
ktorý obsahoval: návrh uznesenia,
dôvodovú správu. V diskusii vystúpili: Jozef Rovňan, Karol Boka.
Poslanci požiadali prednostu obecného úradu o doplnenie materiálov
a predloženie na ďalšom zasadnutí
OZ.
e) Žiadosť o prenájom nebytových
priestorov
Vstupnú informáciu k prerokovaniu
tohto bodu programu podal Ing.
Patrik Miho. Poslanci mali v písomných podkladoch k dispozícii
materiál číslo 4-17/2011 časť e),
ktorý obsahoval: návrh uznesenia,
dôvodovú správu. Do diskusie sa
nikto neprihlásil.
UZNESENIE č. 123/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku vo
Varíne na poschodí spoločnosti
GYNTAV s.r.o., M. Bela 3460/68
010 15 Žilina za cenu 10,-€/ m2

a náklady na energie.
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali
sa: 0, nehlasoval: 1
Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 122/2011.
K bodu programu číslo 8
ROZPOČET OBCE NA ROK 2012
Vstupnú informáciu k prerokovaniu
tohto bodu programu podal Ing.
Patrik Miho. Poslanci mali v písomných podkladoch k dispozícii materiál číslo 5-17/201, ktorý obsahoval:
návrh uznesenia, dôvodovú správu,
prílohu č.1 – návrh rozpočtu na rok
2012, príloha č.2 - Návrh rozpočtu
Obecného hasičského zboru, príloha
č.3 - Návrh rozpočtu Dobrovoľného hasičského zboru, príloha
č.4 - Návrh rozpočtu eRko, príloha
č.5 - Návrh rozpočtu Základnej
organizácie telesne postihnutých,
príloha č.6 - Návrh rozpočtu FK
Fatran Varín, príloha č.7 - Návrh
rozpočtu Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, príloha
č.8 - Návrh rozpočtu Zariadenia
opatrovateľskej služby Varín, n.
o., príloha č.9 - Žiadosť o zriadenie
verejného osvetlenia, príloha č.10
- Žiadosť o rozšírenie miestneho
rozhlasu. V diskusii vystúpili: Ing.
Peter Málik, JUDr. Peter Rybár, Ing.
Jozef Kabatier, Ing. Michal Cvacho,
Karol Boka, Ľudmila Porubčanská,
Marek Tabaček, Mgr. Karol Tichý,
Ing. Marián Androvič, PaedDr. Emília Surovcová. V diskusii navrhli
poslanci nasledujúce uznesenie,
o ktorom dal starosta hlasovať.
UZNESENIE č. 124/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Ukladá
1. Spracovať plán rozvoja kultúrnych a spoločenských aktivít
v obci a podujatí na rok 2012.
Zodpovedný: Obecný úrad Varín
Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali
sa: 0, nehlasoval: 1
Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 124/2011.
Pred ďalším hlasovaním bolo ude-

lené slovo osobám s poradným
hlasom, ktorý nevyužili. V diskusii
bol vznesený pozmeňujúci návrh
k uzneseniu s nasledujúcim znením:
V návrhu rozpočtu obce Varín na
rok 2012 navrhujem presunúť ¼
finančných prostriedkov z kapitoly
08.2.0 kultúrne služby, položka
611 – mzdy a platy a položka 620
– poistné a príspevok do poisťovní
na kapitolu 01.1.1.6 výdavky verejnej správy položka 630 - tovary
a služby.
Hlasovanie: za: 8 proti: 0, zdržali sa:
2, nehlasovalo: 1
Návrh bol prijatý.
UZNESENIE č. 125/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Rozpočet obce Varín na rok 2012
so zapracovanou zmenou.
Hlasovanie: za: 8 proti: 0, zdržali sa:
2, nehlasovalo: 1
Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 125/2011.
Bod rokovania číslo 9
Informácie poslancom
Starosta obce Miroslav Williger
predniesol poslancom informácie
o postupe prác pri budovaní kanalizácie v jedálni a realizácii tukovej
kanalizácie v ZŠ a MŠ O. Štefku vo
Varíne, o umiestnení svetelnej signalizácie na prechode pri ZŠ a MŠ
O. Štefku vo Varíne a pripravovanej
inventarizácii majetku obce.
Bod rokovania číslo 10
Interpelácie poslancov
Miroslav Williger, starosta obce,
vyzval poslancov aby položili svoje
otázky.
Záver
Miroslav Williger, starosta obce,
poďakoval všetkým prítomným za
účasť a  ukončil sedemnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Ing. Patrik Miho prednosta obecného úradu
Miroslav Williger starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Karol Boka poslanec oz
Ing. Michal Cvacho poslanec oz
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Ako môžeme pomáhať
Slovenskí misionári /misie – z latinského
slova missio – poslanie/ už v dávnejšej minulosti pôsobili najmä v krajinách tretieho sveta.
Pred druhou svetovou vojnou sa zásluhou
nitrianskeho biskupa Andreja Kmeťka misijné
myšlienky rozšírili medzi veriacimi a v mnohých farnostiach Slovenska existovali misijné
spolky. Počas komunizmu boli spolky zrušené,
ale slovenskí veriaci svojich misionárov a misie aj naďalej podporovali.
Po páde totality sa misijná činnosť obnovila
a 18. júna 1990 bola na Ministerstve vnútra SR
zaregistrovaná organizácia Slovenské misijné
hnutie. Ústredie má v Banskej Bystrici.
Jedným z jeho aktívnych klubov je aj náš – varínsky misijný klub.
V roku 2011 bola jeho činnosť zameraná na:
- získavanie použitých poštových známok
- rozširovanie misijnej tlače – Hlasy z domova
a misií, misijné kalendáre
- stretávanie sa členov Misijného združenia
Ducha Svätého každý tretí pondelok v mesiaci
- získavanie finančných darov od darcov
- podpora Rádia Lumen, Televízie Lux
- zasielanie balíkov pre potreby núdznych na
Slovensku
Získané finančné dary pre misie v roku
2011 predstavovali sumu 2 411,80 € a boli
odoslané a použité nasledovne:
- saleziánom na Boj proti hladu v Afrike720 €
- mníchom sv. Benedikta Sampor266 €
- adopcii na diaľku v Baku /nie na konkrétne
dieťa, ale na všeobecné použitie/275 €
- Spoločnosti dcér kresťanskej lásky v Nitre203 €
- Misijnému združeniu Ducha Svätého230 €
- pápežsky misijným dielam Bratislava130 €
- Spoločnosti Božieho slova Nitra110 €
- Rodine Panny Márie Stará Halíč 62 €
- Slovenskému misijnému hnutie Banská
Bystrica 58 €
- poštovné na balíky a poštové poukážky 47,80
€
- adopcia v Sudáne /jedna trieda žiakov
v škole/ 100 €
- Pallotíni Hronský Beňadikt 110 €
- Misijná spoločnosť sv. Vincenta Bratislava /
Honduras/ 100 €
- bolo odoslaných 12 balíkov v hodnote cca
300 € pre potreby núdznych na Slovensku –
Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce, Krízové
centrum Dorka Košice
O tom , že pomoc varínskych dobrodincov
je dôležitá, svedčia aj nasledovné ohlasy z misií. Z množstva listov vyberáme dva.

Nižný Tagil 20.11.2011
Z listu vyberáme:
Vážení dobrodinci z Varína!
Každým dňom sa stále viac a viac približujeme ku
vzácnemu okamihu narodenia nášho Spasiteľa. Boh
Otec sa s nami – ľuďmi žijúcimi celé stáročia na tejto
zemi – delí o svojho Syna, poslal ho na svet ako malé
bezbranné dieťa, aby žil medzi nami a zachránil nás.

Aj vy, drahí dobrodinci, vo všetkých kútoch Slovenska, sa s nami delíte o Vaše duchovné, materiálne i finančné dobrá, aby sme mohli účinnejšie slúžiť
všetkým, ktorých nám Boh posiela tu v Rusku,
v Nižnom Tagile, v misii, ktorá nám je zverená.
Chceme sa s vami podeliť o naše skúsenosti,
radosti i starosti, ktoré tu prežívame. Denne ďakujeme Bohu za milosť, že Mu môžeme slúžiť v osobe
chudobných – detí i mladých, chorých na TBC,
bezdomovcov a svedčiť o našej viere svojím životom
spolu s našimi farníkmi.
Školským rokom sa opäť otvorili dvere nášho klubu ZABOTA, kde prichádzajú deti mladí zo sociálne
slabších, mnohodetných a problematických rodín,
aby sa po hodinách učenia v škole uvoľnili, zahrali
sa, zašportovali si, rozvíjali svoje talenty a šikovné
ruky. Klub je miestom prijatia, kde sa deti môžu
prejaviť a povedať čo ich trápi, po čom túžia. Deti
sú obrazom života v rodine a niekedy je to bolestný
pohľad – všetky túžia po rodičovskej láske, ktorej
sa im nedostáva.
Do klubu prichádza aj 14 ročný Dimka, ktorému
nevlastný otec v detstve tak ubližoval, že utekal
z domu. Matka alkoholička sa o neho neveľmi starala, preto bol umiestnený do detského domova. Ako
staršieho si ho opäť vzali domov, no rodinná situácia
sa nezmenila. Dimka vyrastá na ulici. Po príchode
do klubu jeho prvá cesta vedie do náručia nás sestier,
aby nás objal a pocítil teplo prijatia, porozumenia
a lásky. Nie je sám. Skoro všetkým deťom, ktoré
k nám prichádzajú chýba rodičovská lásky, objatie
i pochopenie. Za jedenásť rokov pôsobenia detského
klubu sa už z detí stali dospelí mladí ľudia, ktorí si
založili svoje rodiny. Pracujú, ale často prichádzajú
na staré miesta, kde vyrastali. Mnohí z nich nám
ako dobrovoľníci a animátori pomáhajú v práci
s mladšími deťmi. Bez mnohých dobrých i štedrých
sŕdc a ochotných rúk by sme nemohli pokračovať
v tejto náročnej, no krásnej službe.
V Nižnom Tagile je veľmi rozšírená tuberkulóza.

Trpia ňou zväčša ľudia, ktorí žijú vo veľmi biednych
podmienkach – ľudia bez dokumentov, ktorí nemajú
žiadne príjmy, bezdomovci, starí ľudia, alkoholici,
narkomani. Chorým na tuberkulózu, ktorí sa
chcú liečiť a prichádzajú na pravidelné vyšetrenia
a kontroly do polikliniky dávame raz v týždni chlieb
a potraviny.
Spolupracujeme so zdravotnými sestrami a lekármi, ktorí nám posielajú chorých. Raz v týždni navštevujeme chorých na TBC v nemocnici, pomáhame im vybavovať doklady, podľa potreby prinášame
šatstvo, obuv, lieky i potraviny. Mnohí si zanedbali
vybavovanie dokladov, penzie, invalidity... a toto
vybavovanie si vyžaduje hodiny a hodiny čakania
na úradoch, mnohé neúspechy...
Keďže šesť mesiacov v roku tu vládne zima,
mnohí naši chudobní prichádzajú za nami s omrzlinami.
Chceme sa ešte raz poďakovať za všetky vaše
dobrodenia, obety, modlitby i finančné dary, ktorými
podporujete našu misiu v Rusku.
sestra Kaja
............................................................................
Vážený misijný klub vo Varíne
Z úprimného srdca Vám chcem poďakovať za
Váš finančný dar, ktorý ste poslali na našu adresu.
Pridelili sme ho pre misiu Sibír- Omsk.
Tento rok sme tam otvorili komunitu. Slúžia
tam tri naše sestričky. Chudobných je tam veľmi
veľa. A tak Váš finančný dar zmierni utrpenie
chudobných, pretože sestričky takto s pomocou
mnohých dobrodincov môžu pomáhať a zmierňovať
utrpenie.
Ďakujem Vám v mene našich sestričiek, ale aj
v mene chudobných.
Nech Vám Pán odmení každý skutok lásky.
Za spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
sestra Angelika Gregorová
............................................................................
Pomáhať núdznym môžeme všetci - či už
finančne, alebo materiálne. Finančné príspevky na misijné diela môžeme vkladať do malej
pokladničky v kostole. Materiálnu pomoc
môžeme posielať aj individuálne a to nielen na
misie, ale aj na krízové centrá na Slovensku. Informáciu o tom, čo núdzni aktuálne potrebujú
nájdeme na webe, alebo v krízových centrách
Štart Žilina, Pomoc v núdzi, Bezdomovci Žilina
a podobne.
Pomáhať môžu aj deti. Zbierať použité poštové známky, ktoré môžu vkladať do schránky
v kostole. Tieto sa potom ďalším spracovaním
a skladaním do sérii veľmi výhodne predávajú
na filatelistických trhoch. Takto získané peniaze pomáhajú chudobným na misiách.
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Matičné okienko
Nebuďme
ľahostajní!

Už v roku 1905 ministerský predseda
v Uhorskom sneme prehlásil: „Počet Slovákov
v Uhorsku je zanedbateľný. Tvorí ho malá hŕstka
pastierov dobytka pod Tatrami.“

národné cítenie. Nazávajú nás fašistami, zo
sochy Svätopluka zmazali slovenský dvojkríž,
súsošie našich vierozvestcov nemá miesto v Komárne, hoci sú patrónmi Európy...
Za našu minulosť sa ale nemáme čo hanbiť.
Slovák nikdy nežil na úkor iných. Vždy oral
a sial na svojom, avšak nie vždy žal...

Položme si otázku, ako je tomu v slovenskom
parlamente dnes. V súčasnosti pokračujeme
po storočnom odstupe. Slovenská národná
strana - pôvodca našej politickej činnosti – má
v slovenskom parlamente zanedbateľný počet
kresiel. Prečo?
Tí, ktorým vlasť je neznámym pojmom,
v mnohých oficiálnych prejavoch hanobia naše

Naši neprajníci si tiež prispôsobujú dejinné
skutočnosti vo svoj prospech. Vypuknutie druhej
svetovej vojny sa oficiálne datuje na 1. septembra
1939. Už v prvých dňoch existencie Slovenského
štátu v marci 1939 hortyovské vojská napadli
našu mladú republiku a 23. marca bombordovali
Spišskú Novú Ves. Túto málo publikovanú skutočnosť – hoci to bolo ozbrojené napadnutie – de-

Výstup pod Suchý
V piatok 30. decembra 2011 sa uskutočnil 3. ročník matičného výstupu
na chatu pod Suchým.
V ostatných 15. – 20. rokoch bolo podobných výstupov určite viac, ale
pred tromi rokmi prevzal nad podujatím záštitu MO Matice slovenskej
vo Varíne.
Účastníci, prevažne matičiari, sa ráno o ôsmej zišli pri moste za kostolom.
Odtiaľ, Pod Jedľovinu na parkovisko bývalej Kyjováckej chaty /dnes chata
Paľa Reinmana/, sme boli postupne poodvážaní autami Petera Hodoňa
a Jara Urmína. Šoféri nám ušetrili minimálne jednu hodinu šliapania,
a tak sme sa s vervou a v plnej sile pustli zdolávať ďalší úsek cesty. Náš
cieľ – Chata pod Suchým.
Po prekonaní dvoch serpentín na urbárskej zvážnici sme sa dostali do
celkom iného sveta...
V tejto nadmorskej výške sme sa zrazu ocitli v rozprávkovo-krásnej
zimnej krajine. /Presne takej, aká ešte pred pár rokmi bývala počas Vianoc
a akú by sme si cez Vianoce želali aj teraz./
Všetko bolo pokryté veľkou bielou perinou a vyzeralo to, akoby sme boli
v ľadovom kráľovstve, kde sa všetko trblieta ako v čarovnom zrkadle.
Oblaky otvorili snehovým vločkám okná a oni sa znášali dolu ako snežné
víly. Konáre majestátnych smrekov a jedlí dostali biele čapky. Do rytmu
nám vyhrával mierny vánok, ktorý nás sprevádzal až po poslednú serpentínu na hrebeň Jedľoviny. Tu sa zmenil na poriadnu meluzínu a víchricu,
akú sme v minulosti zažívali na Hromnice.
Po výstupe do sedla Brestov / sedlo medzi Jedľovinou a Zadnou
Kopou/ sme sa dostali na príjemnú cestu žltej turistickej značky. Cesta
je pohodlná, ide po traverze Zadnej Kopy až k Mokrému volovi. / Tak
sa volala chata nachádzajúca sa pri prameňoch Studenej vody, teda pri
prameňoch Starohradského potoka./
Časť zdatnejších turistov si z Brestova až na Javorinu zvolila ťažší
výstup po zelenej turistickej značke. Na Krasnianskej holi, v chvíľke ticha, pobudla pri kaplnke, ktorú do prekrásneho prostredia nainštalovali
krasnianski turisti.
Na vrchol Suchého sa neodhodlal ísť nikto. Pre extrémne počasie a riziko
padania lavín bol výstup veľmi nebezpečný.
A tak sme sa všetci - matičiari, sympatizanti tejto organizácie, záchranári so psami a ďalší priatelia Malofatranskej prírody stretli na Chate
pod Suchým. Svojou prítomnosťou nás poctil aj diecézny ekonóm vdp.
Stanislav Ďungel.
Všetko raz končí, a preto po príjemnom posedení a družnej debate nám
nezostalo nič iné, iba sa v pokoji a ešte po vidne vrátiť domov do svojich

jiny nepokladajú za vznik vojnového konfliktu.
Uvedený ozbrojený akt bol spáchaný opakovane,
keď sa pred dvadsiatimi rokmi pod červenými
prápormi Maďari vyhrnuli až po Prešov.
Iste si viete predstaviť, že keby sme my Slováci mali aspoň jediný rováš – aká by to bola paša
pre naše médiá, ktoré slúžia, ako paholci, našim
neprajníkom.
To nie je fráza, že v nasledujúcich voľbách
máme možnosť vyjadriť svoju vôľu.
Vo voľbách v roku 1947 bolo až 63% Slovákov proti boľševizmu. Taká je naša skutočná
minulosť.
Tak všetci k voľbám! Aby naše národné záujmy po voľbách hrali prím!                              V.

príbytkov. Rozchádzali sme sa s nádejou, že sa v plnom zdraví a v dobrej
pohode na budúci rok všetci znova stretneme.
Priatelia matičiari, turisti, sympatizanti, aj všetci priatelia a občania
Varína!
Prajeme vám všetko dobré v novom roku - zdravie, šťastie, Božie
požehnanie,  rodinnú pohodu a veľa úžasných zážitkov pri spoločných
podujatiach v našej prekrásnej prírode.
Alexander Panáček

Poznámka redakcie: V minulom príspevku Pikošiek z Pod Jedľoviny - sme pri fotografii chaty bratov Willigerovcov nesprávne uviedli,
že treťou osobou na fotografii je pán organista Ballay. Správne má
byť – je to pán Július Androvič, ktorý býval na Štefánikovej ulici
v rodinnom dome vedľa zdravotného strediska.
Za nesprávnosť sa ospravedlňujeme.
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Sobota 4.február

14.00 hod. MKS

Detský diskokarneval

pre škôlkárov a školákov s ocenením masiek

Novinky v knižnici
Nové knihy:
Danielle Steel
Veľké dievča
Paulo Coehlo
Alef
George Orwel
Zvieracia farma
Michael Koryta
Studená rieka
John Grisham
Priznanie
Katarína Hudecová Manon z roku 2000
Joy Fieldingová
Teraz ju vidíš
Rachel Kleinová Denník nočného motýľa
Katarína Hudecová Z lanských snehov

Štvrtok 9. február

16.00 hod. MKS

Fašiangový program pre dôchodcov

kultúrno-spoločenské posedenie pre varínskych seniorov

Piatok 17. február

20.00 hod. MKS

16. varínsky ples

hrá hudobná skupina Bonita
vystúpia mažoretky, tanečnice...
vstupné: 25 €
objednávka vstupeniek: MKS

Pre deti:
Škriatkovia z ríše rozprávok
Príbehy na dobrú noc s Biankou
Encyklopédia ľudského tela
Prvá príručka pre mladých bádateľov
Zviera – obrazová encyklopédia živočíšnej ríše

Očná optika
Varín

/v zdravotnom stredisku/

Ponúka:
♦ široký výber rámov
na dioptrické aj slnečné
okuliare so zľavou 20%
♦ predaj optických
pomôcok

Zápisné na rok
Dospelí
Držitelia preukazu ZŤP
Deti

2012:
1,00 €
0,50 €
1,00 €
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Tajnička z čísla 11/2011 znela:
„Šesť, prosím, dvanásť by som nezjedla.“
Vyhráva pán Martin Konštiak, Vozokany
Lah, Mu, Rais,
Davis, pair,
id, ET

Pásmové
horstvo

„Janko, Janko,“ kára žiaka učiteľka. „Zasa si sa nenaučil,
budem ti musieť dať päťku.“
„Na vašom mieste, by som si to rozmyslel,“ vraví na to
Janko. „Otec totiž vravel,“
(záver je v tajničke krížovky)

Slovinský
spisovateľ

Staroegyptský
boh slnka

Myslená
predstava

Úkon, čin

Tropický plod

Prelieva

1. časť
tajničky

Etalón po
česky

3. časť
tajničky

Pritakanie

Silika
Skratka doktora
Prevaľoval
Zväzuje

Syn čín. boha
nebies

Zabával
Slávnostná
hostina
Juhoamerická
ryba
Trsovitá trvalka

Horizont

Ozn. lietadiel
Etiópie
2. časť
tajničky

Anglický
dirigent

Získaval mlieko
dojením
Štátna linka

Druh palmy

Omráčilo (expr.)

Pohodil

Žrde na vozoch
Silno citovo
pohol

Berýlium (zn.)

Mužské meno

Ľanový výstužný materiál

Malá obec
Osudné
znamenie

Krájať

Papagáj
Judejský kráľ

Pozdravoval

Kyslá čerešňa
Biblická hora

Stratil reč

Kliešťovec

Tvoria
lisovaním
Cestovný
doklad
Člen aglic.
snemovne

Akváriová
rybka

Číslovka

Nech, po česky

Popevok

Seká

MPZ áut Poľska

6. časť
tajničky

♣

Skratka našich
noriem

CItoslovce
prekvapenia
Súvislý rad
budov

Značka ampérzávitu
5. časť
tajničky

Priamym smerom, rovno

♣

Úžitok

4. časť
tajničky

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

Značka pre
piezu

Dorazenie

Poslal

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

Autor:
Jozef Blaho

Ubránil sa

Slovko úcty
v Ázii
Japonský boh
zeme

Orientálny
vtáčik
Syr v soľnom
náleve
Meno psa
Sumerský boh
nebies

Nemec

Značka pre
oersted

Olej, po
anglicky

Meno Adama
Skratka
knokautu

Stará žena
Japonská
dĺžková miera

Gén, idant

Rybie vajíčko

Plietol

Matka Asurov

Český spisovateľ

Vrch na Kréte

Značka ústnej
vody

- Mesačný spravodaj o živote Varína
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