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MESAČNÝ SPRAVODAJ O ŽIVOTE VARÍNA u
ROČNÍK XIX. u
ČÍSLO 198 u
TERRA VARNA 1254

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
n
VŠEOBECNE-ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VARÍN
n
VARÍNSKY SPEVÁCKY ZBOR OSLAVUJE
n
LUKOSTRELCI POZÝVAJÚ NA FINÁLE GRAND PRIX
n
SLÁVNOSŤ NA NÁMESTÍ SV. FLORIÁNA
n

foto: Miroslav Kuliha

Číslo bezplatne

September 2012
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Varínčan

Z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo 14. júna 2012 v zasadačke Obecného úradu Varín

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín
číslo 6/2012
5. Práce navyše v projekte Úprava verejných
p r i e s t r a n s t i e v, c h o d n í k o v a m i e s t n y c h
komunikácií vo Varíne
6. Majetok obce
7. Žiadosť o dotáciu pre Lukostrelecký klub
8. Záver
Bod rokovania číslo 1
Otvorenie
Starosta obce privítal všetkých prítomných a
konštatoval, že zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa, nakoľko z 11-tich zvolených
poslancov bolo 7 poslancov prítomných. Ing.
Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik, JUDr. Peter Rybár
a Marek Tabaček sa ospravedlnili.
Bod rokovania číslo 2
Schválenie programu
Starosta obce prečítal návrh programu piateho
zasadnutia obecného zastupiteľstva a spýtal sa
poslancov, či majú návrh na zmenu programu.
Návrh na zmenu a doplnenie programu od
poslancov nebol prednesený.
Hlasovanie za schválenie návrhu programu
zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za: 7proti: 0zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo návrh schválilo.
Bod rokovania číslo 3
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a
uznesení a voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil ako zapisovateľku Máriu Tichú
a podal návrh na
· overovateľov zápisnice Mgr. Karol Tichý a Ing.
Marián Androvič
· návrhovú komisiu Ing. Patrik Miho.
Hlasovanie: za: 7 proti: 0zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo návrh schválilo.

Bod programu číslo 4
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo
6/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín
číslo 6/2012 o podmienkach posudzovania
odkázanosti na sociálnu službu, podmienkach
poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a
výške
úhrady za opatrovateľskú službu a
poskytovanie sociálnej služby v jedálni.
Hlasovanie: za: 7proti: 0zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Varín č. 6/2012.
Bod programu číslo 5
Práce navyše v projekte Úprava verejných
p r i e s t r a n s t i e v, c h o d n í k o v a m i e s t n y c h
komunikácií vo Varíne
UZNESENIE č. 43/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Doasfaltovanie Hrnčiarskej ulice po
križovatku s ulicou Alexandra Trizuliaka v
maximálnej cene 700 €.
2. Rekonštrukciu chodníka, ktorý prechádza
parkom okolo pamätníka J. Martinčeka a nie je
predmetom projektu v maximálnej cene 1000 €.
3. Príspevok na MDD organizovaného obcou v
cene 300 €
4. Zaplatenie pripojovacieho poplatku SSE distribúcia, a.s. na novú bytovku na Námestí na
Záhumní v maximálnej cene 200 €.
5. Optimalizáciu technického riešenia objektu
SO 4.2 Obnova krytu MK ul. Októbrová.
6. Zmenu rozpočtu na objekte SO 4.2 Obnova
krytu MK ul. Októbrová podľa predloženého
návrhu v celkovej cene 10 067,54 €.
Hlasovanie: za: 7 proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č.
43/2012.
Bod rokovania číslo 6
Majetok obce
a) Kúpa pozemku – p. Tomašov a manž.
UZNESENIE č. 44/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne

a) Ruší
1. Uznesenie č. 95/2011.
b) Schvaľuje
1. Kúpu pozemkov C-KN parc. č. 90/7 v k.ú.
Varín – zastavané plochy a nádvoria o výmere 161
m2 v podiele 1/1, C-KN parc. č. 90/8 v k.ú. Varín –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2 v
podiele 1/1, C-KN parc. č. 90/9 v k ú. Varín zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 v
podiele 1/1, ktorých vlastníctvo je zapísané na
liste vlastníctva č. 1016, za cenu 2,32 €/m2 celkom
v hodnote 461,68 € od Petra Tomašova a Anny
Tomašovej.
Hlasovanie: za 6proti: 0zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č.
44/2012.
Bod rokovania číslo 7
Žiadosť o dotáciu pre Lukostrelecký klub
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
UZNESENIE č. 45/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Odporúčanie Komisie školstva, kultúry,
mládeže a športu.
b) Schvaľuje
1. Dotáciu pre Lukostrelecký klub Varín, o. z. na
zabezpečenie Lukostreleckých pretekov v 3D
Varín CUP s medzinárodnou účasťou, ktoré sa
uskutočnia od 30.6.2012 do 1.7.2012 vo Varíne, vo
výške 500 €.
2. Dotáciu pre ZŠ s MŠ O. Štefku vo Varíne na
oslavy MDD vo výške 380,- € pre žiakov ZŠ a 125,€ pre deti MŠ.
Hlasovanie: za 6proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č.
45/2012.
Bod rokovania číslo 8
Záver
Miroslav Williger, starosta obce, poďakoval
všetkým prítomným za účasť a ukončil piate
zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Vo Varíne 14.6.2012
Zapísala: Mária Tichá

Zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo 28. júna 2012 v zasadačke Obecného úradu Varín

Program:

Bod rokovania číslo 1
Otvorenie
1. Otvorenie
Starosta obce privítal všetkých
2. Schválenie návrhu programu prítomných a konštatoval, že
zasadnutia obecného zastupiteľstva
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a
3. Určenie zapisovateľa
uznášať sa, nakoľko z 11-tich
Voľba overovateľov zápisnice
zvolených poslancov bolo 9 poslancov
Voľba návrhovej komisie
prítomných. JUDr. Peter Rybár a Ing.
4. Kontrola plnenia uznesení
Peter Málik sa ospravedlnili, že budú
5. Schválenie záverečného účtu obce meškať.
Varín
6. Schválenie účtovnej uzávierky Bod rokovania číslo 2
Obecného podniku služieb Varín, Schválenie programu
s.r.o.
Starosta obce prečítal návrh programu
7. Rokovací poriadok obecného š i e s t e h o z a s a d n u t i a o b e c n é h o
zastupiteľstva
zastupiteľstva a spýtal sa poslancov,
8. Žiadosti občanov
či majú návrh na zmenu programu.
9. Majetok obce
Návrh na zmenu a doplnenie
10. Žiadosti o povolenie výstavby programu od poslancov nebol
chát
prednesený.
11. Zmena rozpočtu obce
Hlasovanie: za: 9proti: 0zdržali sa: 0
12. Interpelácie poslancov
Obecné zastupiteľstvo návrh
13.
Záver
schválilo.

Bod rokovania číslo 3
Určenie zapisovateľa, overovateľov
zápisnice a uznesení a
voľba
návrhovej komisie
Starosta obce určil ako zapisovateľku
Máriu Tichú a podal návrh na
· overovateľov zápisnice Karol
Boka, Ing. Michal Cvacho
· návrhovú komisiu Ing. Patrik
Miho.
Hlasovanie číslo 295
Hlasovanie za schválenie
overovateľov zápisnice zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva Karol Boka,
Ing. Michal Cvacho a návrhovú
komisiu Ing. Patrik Miho.
Hlasovanie: za: 9 proti: 0zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo návrh
schválilo.

Peter Rybár.
O 16.45 hod. prišiel poslanec Ing. Peter
Málik.
UZNESENIE č. 46/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Správu hlavného kontrolóra o
plnení úloh zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie: za: 11proti: 0zdržali sa:
0Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 46/2012.

Bod programu číslo 5
Schválenie záverečného účtu Obce
Varín
Vstupnú informáciu k prerokovaniu
tohto bodu programu podal Ing.
Michal Cvacho a Ing. Helena Gregová.
Poslanci mali v písomných
Bod programu číslo 4
podkladoch k dispozícii materiál číslo
Kontrola plnenia uznesení
2-6/2012,
ktorý obsahoval návrh
O 16.30 hod. prišiel poslanec JUDr. uznesenia a dôvodovú správu, v
pokračovanie na str. 4
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Vážení čitatelia!
Tak, ako som sa vám v apríli 1994 v nultom čísle Varínčana
prihovárala prvýkrát, v tomto sto deväťdesiat ôsmom čísle je to
poslednýkrát.
Vzhľadom k tomu, že obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní
rozpočtu znížilo financie na kultúru, som k 1. septembru 2012
dostala z práce výpoveď z organizačných dôvodov. Preto je toto
číslo Varínčana posledné, na tvorbe ktorého sa podieľam.
Dvadsaťpäť rokov sme sa stretávali na kultúrno-spoločenských
podujatiach /Varínska kultúrna jar, uvítanie do života, stretnutia
jubilantov, besedy, výstavy, vzdelávacie kurzy, spoločenské
posedenia, plesy, zájazdy.../, z toho osemnásť rokov aj
prostredníctvom nášho vášho mesačníka.
Všetkým, ktorí ste čítavali Varínčan, zúčastňovali sa podujatí,
spolupracovníkom, dopisovateľom patrí moje veľké ĎAKUJEM!
Zaiste, nie vždy sa všetko podarilo tak, ako bolo naplánované, ale
vždy to bolo pripravované s úmyslom vytvoriť priestor pre nás,
Varínčanov, na stretnutia, na utuženie spolupatričnosti,
priateľstiev.
Verím, že sa pri rôznych príležitostiach budeme stretávať aj
naďalej.
Všetkým vám prajem veľa zdravia, pohody a radosti z toho, že
všetci žijeme práve vo Varíne.
S úctou Katarína Schmidtová,
zodpovedná redaktorka Varínčana

Alex Chabada
4.7.2012
Nikol Podhorská
4.7.2012
Mário Miho
17.7.2012
Sofia Balážová
26.7.2012
Štefan Tišnovský
2.8.2012
Lukáš Žiak
6.8.2012
Natália Kupčuliaková 9.8.2012
Buďte šťastné deti!
Najkrajšie kvety zeme!

Manželstvo uzatvorili:
Peter Poldauf a Anna Čuláková
Marián Fogada a Ivana Sušienková
Peter Haluška a Michaela Šepešová
Rastislav Bobáň a Veronika Buchová
Ján Jankovský a Lenka Podhorská
Lukáš Bačinský a Lucia Hrušková

28.7.2012
4.8.2012
11.8.2012
11.8.2012
18.8.2012
18.8.2012

„Nech radosť Vášho svadobného dňa
nikdy nepatrí minulosti!“

V júli narodeniny oslavujú:

Panna Mária volá...
Dieťa moje, kam ideš?
Som Tvoja Matka, či to vieš?
Vrúcne ťa milujem, v ochrane mám,
postoj tu trošičku,
kým ťa požehnám.
Zatiaľ pozdrav ty mňa
pozdravom „Zdravas Mária...“
Matka moja pomocná
ku Tebe prichádzam,
pod Tvoj ochranný plášť
ukryť sa žiadam.
Matka milá, Ty si čistá ľalia,
priviň ma k sebe, Panna Mária.
Matička jediná, Ty pomoc naša,
vypros nám milosti u Pána Ježiša.
Amen.
Viktória Novosadová

pán Gustáv Jozefčiak
pani Kristína Tichá
pani Mária Zichová
pani Štefánia Košturiaková
pán Štefan Zachar
pani Štefánia Stráska
pani Elena Fitošová
pán Ing. Václav Kováč
pán Pavol Salát
pán Ing. František Toma
pani Emília Lörincová

93.
84.
83.
81.
79.
79.
78.
78.
73.
72.
72.

pani Kornélia Pinčiarová
pán Ján Bellamy
pán Ladislav Komačka
pán Viliam Kysela

72.
72.
72.
71.

Okrúhle narodeniny oslavujú:
80-te pán Vladimír Williger
75-te pani Angela Cvachová
70-te pani Anna Tlacháčová
pán Ing. Jozef Blaho

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

Odišli do večnosti
pán Vincent Šugár
 ٭9.4.1941
pán Jozef Stehlík
 ٭17.10.1927
pani Alojzia Gáborová
 ٭15.4.1923
pani Veronika Macáková
 ٭11.12.1923
„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“

† 17.7.2012
† 24.7.2012
† 29.7.2012
† 9.8.2012
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Varínčan

Zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo 28. júna 2012 v zasadačke Obecného úradu Varín

pokračovanie zo str. 2

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhu programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie záverečného účtu obce
Varín
6. Schválenie účtovnej uzávierky
Obecného podniku služieb Varín,
s.r.o.
7. Rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva
8. Žiadosti občanov
9. Majetok obce
10. Žiadosti o povolenie výstavby
chát
11. Zmena rozpočtu obce
12. Interpelácie poslancov
13.
Záver
Bod rokovania číslo 1
Otvorenie
Starosta obce privítal všetkých
prítomných a konštatoval, že
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a
uznášať sa, nakoľko z 11-tich
zvolených poslancov bolo 9 poslancov
prítomných. JUDr. Peter Rybár a Ing.
Peter Málik sa ospravedlnili, že budú
meškať.
Bod rokovania číslo 2
Schválenie programu
Starosta obce prečítal návrh programu
šiesteho zasadnutia obecného
zastupiteľstva a spýtal sa poslancov,
či majú návrh na zmenu programu.
Návrh na zmenu a doplnenie
programu od poslancov nebol
prednesený.
Hlasovanie: za: 9proti: 0zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo návrh
schválilo.
Bod rokovania číslo 3
Určenie zapisovateľa, overovateľov
zápisnice a uznesení a
voľba

návrhovej komisie
Starosta obce určil ako zapisovateľku
Máriu Tichú a podal návrh na
· overovateľov zápisnice Karol
Boka, Ing. Michal Cvacho
· návrhovú komisiu Ing. Patrik
Miho.
Hlasovanie číslo 295
Hlasovanie za schválenie
overovateľov zápisnice zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva Karol Boka,
Ing. Michal Cvacho a návrhovú
komisiu Ing. Patrik Miho.
Hlasovanie: za: 9 proti: 0zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo návrh
schválilo.

Cvacho, M. Williger.
UZNESENIE č. 47/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Správu nezávislého audítora k
záverečnému účtu Obce Varín za rok
2011.
2. Správu hlavnej kontrolórky obce
Varín k záverečnému účtu obce Varín
za rok 2011.
b) Schvaľuje
1. Záverečný účet Obce Varín za rok
2011 bez výhrad.
Hlasovanie: za: 11
proti: 0
zdržali sa: 0
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t vo p r i j a l o
uznesenie č. 47/2012.

Bod programu číslo 4
Kontrola plnenia uznesení
O 16.30 hod. prišiel poslanec JUDr.
Peter Rybár.
O 16.45 hod. prišiel poslanec Ing. Peter
Málik.
UZNESENIE č. 46/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Správu hlavného kontrolóra o
plnení úloh zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie: za: 11proti: 0zdržali sa:
0Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 46/2012.

Bod rokovania číslo 6
Schválenie účtovnej uzávierky OPS
Varín s.r.o.
UZNESENIE č. 48/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. R i a d n u ú č t o v n ú z á v i e r k u
spoločnosti Obecný podnik služieb
Varín, s.r.o. za rok 2011.
2. Uhradenie straty v roku 2011 vo
výške 31 592,75 € z nerozdeleného
zisku minulých rokov.
Hlasovanie: za 11proti: 0zdržali sa:
0
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t vo p r i j a l o
Bod programu číslo 5
uznesenie č. 48/2012.
Schválenie záverečného účtu Obce O 18.10 hod. sa ospravedlnili a odišli
Varín
poslanci Ing. M. Androvič a Ing. M.
Vstupnú informáciu k prerokovaniu Cvacho.
tohto bodu programu podal Ing.
Michal Cvacho a Ing. Helena Gregová. Bod rokovania číslo 7
P o s l a n c i m a l i v p í s o m n ý c h R o k o va c í p o r i a d o k O b e c n é h o
podkladoch k dispozícii materiál číslo zastupiteľstva vo Varíne
2-6/2012,
ktorý obsahoval návrh Do diskusie sa prihlásili: JUDr. P.
uznesenia a dôvodovú správu, v Rybár, Ing. J. Kabatier, Mgr. K. Tichý.
prílohe: Záverečný účet Obce Varín, Skupina poslancov navrhla presunúť
Výročnú správu Obce Varín, Správu bod rokovania č. 7 do budúceho
nezávislého audítora a Správu hlavnej zasadnutia OZ.
kontrolórky Obce Varín.
Hlasovanie: za 9proti: 0
zdržali
V diskusii vystúpili: PaedDr. E. sa: 0
Surovcová, JUDr. P. Rybár, Ing. M. O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o n á v r h

schválilo.
Bod rokovania číslo 8
Žiadosti občanov
a) Žiadosť – hudobná skupina
FORTE
UZNESENIE č. 49/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Žiadosť hudobnej skupiny FORTE.
b) Schvaľuje
1. F i n a n č n é a o r g a n i z a č n é
zabezpečenie vystúpenia hudobných
skupín na Dožinkovom jarmoku vo
Va r í n e
(predbežný termín
22.09.2012).
Hlasovanie: za 9proti: 0
zdržali
sa: 0
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t vo p r i j a l o
uznesenie č. 49/2012.
b) Podnety – rodina Rusnáková
UZNESENIE č. 50/2012
a) Berie na vedomie
1. podnety rodiny Rusnákovej
Hlasovanie: za 9proti: 0
zdržali
sa: 0
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t vo p r i j a l o
uznesenie č. 50/2012.
Bod rokovania číslo 9
Majetok obce
a) Kúpa pozemku – Ing. Peter Talafa
UZNESENIE č. 51/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Neschvaľuje
1. Zrušenie uznesenia č. 23/2009 v
oddiele 2 - Neschvaľuje - v bode 2.1.
Hlasovanie: za 9proti: 0
zdržali
sa: 0
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t vo p r i j a l o
uznesenie č. 51/2012.
b) Zmluva o budúcej zmluve –
SEVAK
UZNESENIE č. 52/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Uzatvorenie zmluvy o budúcej
zmluve, v ktorej Obec Varín prenechá
do užívania firme Severoslovenské

Zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo 26.júla 2012 v zasadačke Obecného úradu Varín

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
Obce Varín
5. Použitie prostriedkov rezervného fondu
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Varín
7/2012
7. Žiadosti občanov
8. Majetok obce

9. Prenájom bytu
10. Informácie pre poslancov
11. Interpelácie poslancov
12. Záver
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva:
16:35 hod.
Ukončenie rokovania obecného zastupiteľstva:
16:40 hod.

rokovať a uznášať sa, nakoľko z 11-tich zvolených
poslancov je 5 poslancov prítomných.
Bod rokovania číslo 2
Záver

Bod rokovania číslo 1
Otvorenie

Miroslav Williger, starosta obce, poďakoval
všetkým prítomným za účasť a po dohode s
prítomnými poslancami oznámil, že podľa §12
ods. 7 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších noviel, zvolá nové
zasadnutie na 02.08.2012.

Starosta obce privítal všetkých prítomných a
konštatoval, že zastupiteľstvo nie je spôsobilé

Vo Varíne 26.07.2012
Zapísala: Mária Tichá
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Lukostrelci stále bodujú
VARÍN CUP 2012
Lukostrelecký klub Varín v spolupráci s miestnym obecným
úradom usporiadal v dňoch 29. – 30. júna 2012 medzinárodný
lukostrelecký pretek, s účasťou pretekárov z celej strednej
Európy. Podujatie bolo zaradené do Európskeho pohára HDH
IAA – 3D a záštitu nad ním prevzal predseda VÚC Žilina Ing.
Juraj Blanár.

Súťažili špičkoví európski lukostrelci – napr.: Ondřej Louthan,
Věra Majerová, Jozef Jelínek, Adam Bisok, Arny Swen,
Alexandra Švecová, Michael Wildt, Štefan Myšiak. Týmto
obsadením sa pretek stal jedným z najkvalitnejšie obsadených
závodov v strednej Európe.
Ani v tejto silnej konkurencii sa naši domáci varínski pretekári
nestratili. Vyhrali tri kategórie a získali aj putovný pohár
starostu Obce Varín. Celkovou víťazkou sa po rozstrele stala
pretekárka domáceho varínskeho lukostreleckého klubu Anka
Staňová.
Všetci zúčastnení pretekári (tiež hlavný komisár preteku p.
Arnier
Klose) vyjadrili spokojnosť s vysokou kvalitou
usporiadania a organizácie súťaže. Organizátorov pochválili
nielen priamo na mieste, ale aj článkami v zahraničných
médiách.
Lukostrelecký klub Varín aj touto cestou ďakuje všetkým,
ktorí pomohli pri zabezpečení bezproblémového priebehu
celého podujatia .

Foto: Miroslav Kuliha

Varín hostí európsku špičku
vo finále Grand prix 2012
Vo Varíne sa v dňoch 29.-30.septembra 2012 uskutoční ďalšia
lukostrelecká súťaž - finále GP 2012 v 3D lukostreľbe, ktorého

sa zúčastnia lukostrelci z viacerých krajín Európy. Pretek bude
vyvrcholením celoročných podujatí, ktoré sa konali v okolitých
štátoch. Jedným z nich bol aj pretek organizovaný varínskymi
lukostrelcami v máji tohto roku.
Súťaže sa zúčastnia vrcholoví lukostrelci, medzi nimi aj majstri

sveta a Európy, slovenská lukostrelecká špička, a tiež členovia
domáceho lukostreleckého klubu, ktorí sú na popredných
miestach celoročnej klasifikácie GP 2012.
Srdečne pozývame všetkých priaznivcov lukostreľby, aby prišli
na súťaž a podporili domácich varínskych pretekárov.
Jozef Ďugel
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ŠKOLA INFORMUJE
Školský rok už začal…
Skončil sa čas letných radovánok,
prázdniny a čas oddychu je už za nami.
September je pravidelne spojený nielen s
jeseňou a doznievajúcim letom, ale aj so
začiatkom nového školského roka.
Začína mesiac povinností pre našich
žiačikov, opätovne zasadnú do školských
lavíc, a postupne budú nové vedomosti
prekrývať zážitky z prázdninových
dovoleniek a veľkých prázdninových
dobrodružstiev. Škola je základom
života, ponúka nielen vedomosti, ale aj
výchovu. Je miestom, kde vznikajú
priateľstvá, mnohokrát na celý život. A
zároveň je nadstavbou rodinného života.
Rodina je základom našej spoločnosti, jej

harmónia je najdôležitejšia, v nej človek
nachádza tu najkrajšiu oázu života, kde
sa môže vracať celý život, aby načerpal
silu do ďalších ťažkých dní dnešnej doby.
Naše rodinky aj tento prvý september
pošlú do školských lavíc
nových
prváčikov, ktorí s veľkým očakávaním
vstúpia do otvorených brán našej školy,
aby načerpali silu inej rodiny, tej školskej,
zažili veľa dobrodružstiev a dozvedeli sa
o krásach tohto sveta. Spoznajú nových
priateľov a budú môcť nájsť a spoznať
svoje hranice. Ich život sa rozvinie do
nevídaných krás, aby mohli robiť radosť
svojim rodičom a rodinám. Prajem im čo
najväčšiu odvahu, veľkú lásku, veľa
šťastia a túžby po poznaní.
Mgr. Karol Tichý

Aby školákom nebola smutno, že je už
po prázdninách, čoskoro budú ďalšie...
Jesenné prázdniny
31.10.2012 - 4.11.2012
Vianočné prázdniny
22.12.2012 - 07.01.2013
Polročné prázdniny
01.02.2013
Jarné prázdniny
23.02.2013 - 01.03.2013
Veľkonočné prázdniny
28.03.2013 - 02.04.2013
Letné prázdniny
29.06.2013 - 01.09.2013

Vandali navštevujú
aj materskú školu
O tom, že deti sú hravé a hra je pre ne
najdôležitejšia činnosť, už vari všetci
vieme. Deti milujú hry na školskom
dvore – slnko, piesok, hojdačky. Preto je
až neuveriteľné, že neprešiel ani rok po
osadení preliezok (inštalovali sa na
jeseň) a vandalizmus sa objavil aj v
areáli materskej školy.
Niekto ukradol hojdačku deťom a lano,
po ktorom tak radi liezli, zničil, dorezal!
Okrem toho vždy po víkendoch musíme
čistiť dvor a okolie po nevítaných
návštevách „našej mládeže“.
Preto chceme požiadať rodičov, aby
dôrazne varovali svoje deti pred
vandalstvom a návštevou školského
dvora materskej školy!
Dvor je majetkom obce a využívajú ho
iba deti z MŠ pod vedením svojich
učiteliek.
Všetci predsa chceme, aby dvor a jeho
preliezky ešte dlho boli veľkou zábavou
pre naše deti.
J. Gáborová

Varínčan
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MATIČNÉ OKIENKO
MO Matice slovenskej vo Varíne pod turistickým vedením Šaňa
Panáčka a Lojzka Janíčka zorganizoval v prvú júlovú nedeľu denný
prechod Malou Fatrou.
Výletu sa zúčastnilo 32 turistov, ktorí sa do Vrátnej doliny odviezli
pripraveným autobusom a do Snilovského sedla kabínkovou
lanovkou. Odtiaľ, už samozrejme, peši pokračovali výstupom na
Pekelník, Kriváne, Biele skaly, Suchý, Príslop, Javorinu, Brestov,
Jedľovinu.
Pri zostupe všetkým dobre padlo občerstvenie na Chate Fatranka.
Ďakujeme organizátorovi, sprievodcom a všetkým účastníkom za
príjemne prežitý krásny letný deň.
účastník túry M.T.
.......................................................................................
Stalo sa už tradíciou, že sa rodina varínskych matičiarov a
sympatizantov stretáva aj na gulášpartii. Nebolo tomu inak ani v
tomto roku. V nedeľu 15.júla 2012 sme sa všetci stretli na skautskej
chate Rozbehov.

Slnečné počasie a príjemná družná atmosféra panovala počas
celého dňa. Dobrý chutný guláš si pochvaľovali všetci účastníci.
Veľké ďakujem patrí našim kuchárom – matičiarom p. P.
Freudenfeldovi, Š. Cvachovi a M. Rendekovi, ako aj všetkým
spokojným účastníkom.
Prijmite naše pozvanie do veľkej rodiny varínskych matičiarov a
tiež už aj na budúcoročný guláš.
.......................................................................................
MO MS vo Varíne organizuje v piatok 14.septembra 2012 8. ročník
nočného prechodu Malou Fatrou. Bližšie informácie poskytne p.
Šaňo Panáček.
.......................................................................................
V prípade záujmu členom MO MS a občanov Varína sa v nedeľu 30.
septembra 2012 uskutoční autobusový zájazd na Hrad Devín a k
soche Svätopluka na bratislavskom hrade.
Informácie u p. Cvachovej
Emília Cvachová

Foto: Štefan Cvacho

MLADÝ ZÁCHRANÁR
Milí rodičia, je tu koniec prázdninového obdobia a naše deti sa
vracajú do školských lavíc. Prostredníctvom nášho článku by sme
Vám radi pripomenuli správne prechádzanie cez cestu vašich detí,
aby bezpečne chodili do školy, a aby sa z nej aj bezpečne vracali
domov. Veď nám ide o spoločnú vec, o bezpečnosť našich detí!
Správne prechádzanie cez cestu:
1/ Pred prechádzaním cez cestu vždy zastav! Zastav najmenej jeden
a pol kroku od okraja cesty. Veľmi pozorne sa sústreď na dopravnú
situáciu! Ide o tvoj život!
2/ Pozorne sa pozri vľavo a vpravo a ešte raz vľavo a vpravo. Ak
nevidíš prichádzať žiadne auto alebo iný dopravný prostriedok,
môžeš začať prechádzať cez cestu.
3/ Keď už prechádzaš cez cestu, vždy sa opäť veľmi
pozorne, najmenej raz pozri vľavo a vpravo!
4/ Cez cestu nikdy nebež, vždy cez ňu prechádzaj krokom
a plynulo a najkratšou cestou priamo!
BEZPEČNE DO ŠKOLY
Rodičia, vyberte pre svoje dieťa najbezpečnejšiu cestu do
školy. Ešte pred nástupom do školy ju s dieťaťom
nacvičte. Najbezpečnejšia cesta nie je najkratšia, ale tá,
kde je najmenší dopravný ruch, kde sú priechody pre
chodcov (najlepšie so svetelnou signalizáciou) alebo
nadchody či podchody.
ŽIAČIK, NEVYBIEHAJ SPOZA STOJACICH VOZIDIEL!
Vidíš za autobus? Nie, a preto nikdy neprechádzaj cez
cestu spomedzi stojacich vozidiel či iných neprehľadných
objektov. Prichádzajúce auto alebo iný dopravný
prostriedok ťa veľmi ľahko môže zraziť.

Ak je chodník súčasťou cesty, musíš ísť vždy po ňom! Po chodníku
sa chodí vpravo, ale ty môžeš chodiť po jeho strede, je to
bezpečnejšie.
NAJČASTEJŠIE PRÍČINY NEHÔD DETÍ
Je to hlavne nevedomosť a nepozornosť. Prechádzanie cez cestu
spomedzi zaparkovaných áut, spoza autobusu a trolejbusu,
električky, spoza kríkov a stromov, ktoré rastú blízko cesty, alebo
iných prekážok, napríklad spoza veľkého odpadkového
kontajnera.
Ľubomír Sečkár – Ing. Samuel Hruškovic
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Poďakovanie obyvateľom Varína
Obec Varín začala 27. marca tohto roka s realizáciu
projektu: „Úprava verejných priestranstiev,
chodníkov a miestnych komunikácií vo Varíne“,
financovaného z podpory Európskej Únie
prostredníctvom Regionálneho operačného
programu.
Samotný projekt sa skladal z nasledujúcich častí:
- Obnova parku na námestí, rekonštrukcia parkových
chodníkov, parkovej zelene a parkového osvetlenia s
vybudovaním detského ihriska
- Rekonštrukcia komunikácie a chodníkov na Ulici
Antona Bernoláka
- Vybudovanie chodníka na Ulici školskej
- Rekonštrukcia komunikácie na Hrnčiarskej ulici (v
časti námestia), rekonštrukcia a vybudovanie
chodníkov na Hrnčiarskej ulici (v časti námestia)
- Položenie živice na Októbrovej ulici
- Rekonštrukcia dvoch autobusových zastávok na
Námestí sv. Floriána, rekonštrukcia autobusovej
zastávky pri Základnej škole Varín a výstavba jednej
novej autobusovej zastávky pri Základnej škole Varín
(celkom 4 autobusové zastávky).
Vy, ako obyvatelia našej obce, ste mali sami možnosť
vnímať a zároveň aj hodnotiť samotnú realizáciu prác
v jednotlivých etapách projektu.
Práca bola
namáhavá a zložitá, pretože všetky práce sa
realizovali za plnej prevádzky a bez podstatných
obmedzení.
Každého z nás sa realizácia takého rozsiahleho
projektu do určitej miery dotkla. Niekoho viac,
niekoho menej.
Počas výstavby sa, samozrejme, vyskytli aj problémy,
ktoré sme museli operatívne riešiť. Bolo potrebné v
krátkom čase hľadať také riešenia, s ktorými boli
všetci zainteresovaní v maximálne možnej miere
spokojní .
Riešili sa problémy s nevysporiadanými
pozemkami, vykupovali sa pozemky, ktoré
zasahovali do komunikácií a chodníkov.
V niektorých úsekoch bolo treba zmeniť
projekt, niekde urýchlene vysporiadať a
odkúpiť pozemky. To všetko v značnom
časovom strese, pretože
na realizáciu
uvedeného projektu bol čas len do konca
novembra 2012.
Náš záujem bol, aby sa rekonštrukcia námestia
ukončila do začiatku leta, pred začatím
turistickej sezóny a naopak, rekonštrukcia ulíc
a chodníkov na Ulici školskej a Ulici A.
Bernoláka prebiehala práve cez leto, kedy je
pohyb chodcov, vďaka školským prázdninám,

minimálny. Sme radi, že sa nám tento časový
harmonogram podarilo dodržať.
Touto cestou sa chceme poďakovať rodinám, ktorým
sme realizáciou uvedeného projektu bezprostredne
zasiahli do ich vlastníckych práv. Ďakujeme rodine
Cáderovej, Holúbkovej, Akantisovej, Cingelovej a
pánovi Tichému (všetkým z ulice A. Bernoláka), za ich
ochotu , čas, dobrý a vrelý prístup pri hľadaní riešení
uvedených problémov a uzatváraní dohôd.
Zároveň chceme poďakovať všetkým vám,
obyvateľom Varína, za trpezlivosť a ústretovosť.
Ďakujeme všetkým, ktorých cesty za nákupmi,
prácou a do ich domovov denno - denne viedli práve
cez naše rozostavané stavenisko a poďakovať sa, že
sme počas realizácie uvedeného projektu nemali
žiadny úraz. Že ste prácu dodávateľských firiem
vnímali ako prácu pre krajší život obyvateľov Varína.
Ďakujeme
Europskej
únii a predstaviteľom
Slovenskej republiky, že nám umožnili
čerpať
finančné prostriedky na zveľadenie našej obce.
Ďakujeme firme Doprastav, a.s. závod Žilina a
ostatným dodávateľom za práce,ktoré odviedli pre
našu Obec Varín.
Dovoľujeme si vás zároveň pozvať v sobotu 22.
septembra 2012 na Námestie sv. Floriána, kde sa
uskutoční 8. ročník - „Dožinkového jarmoku a
poďakovania za úrodu“ a pri tejto príležitosti
plánujeme aj osláviť kolaudáciu a úspešné ukončenie
projektu „Úprava
verejných
priestranstiev,
chodníkov a miestnych komunikácií vo Varíne“.
Kultúrny a spoločenský program spestria varínske
kapely v rámci už druhýkrát organizovaného
vystúpenia kapiel v projekte „o 5 zapojení“. O dobré
občerstvenie pre všetkých Varínčanov je postarané.
Záštitu nad podujatím prevzala a generálnym
partnerom celej akcie sa stala spoločnosť KIA.
Miroslav Williger, starosta Obce Varín

Varínčan
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Foto: Miroslav Kuliha
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Spomíname s varínskou rodáčkou
Evou Sauerovou, rodenou Martinčekovou,
na jej otca – Varínčana Vavrinca Martinčeka
Evka, aké máš spomienky na svojich rodičov?
V mojej pamäti sa spomienky na mojich rodičov a starých
rodičov vynárajú ako dlhý, starý a nemý film, z ktorého
jednotlivé sekvencie si často vo svojej mysli premietam.
Rodina môjho starého otca Ondreja M a r t i n č e k a pochádzala z
Vadičovskej doliny z Kysúc – Lopušné
Pažite, kde môj prastarý otec Adam
vlastnil krčmu, ktorá ešte dnes stojí na
mieste, kde ju chráni vyše 100-ročná
košatá lipa. Za manželku si zobral
Karolínu Kubáščik-Mikát z Horného
Vadičova.
Ondrej v roku 1925, ako čerstvý
navrátilec z Ameriky investoval
zarobené doláre do kúpy
nehnuteľností od pána Tauszka –
varínskeho Žida, ktorý prevádzkoval
na Hlavnej ulici (dnes Ulica
J.Martinčeka) krčmu. Táto sa
nachádzala pri židovskej synagóge a
škole. Pozemok sa tiahol od židovskej školy po Záhumnie –
pozemky rodiny Beniačovej až po dnešný komunál.
Neskôr za starým otcom prišiel do Varína brat Adam (otec pani
Hermíny a Zuzany vydatej Bobáňovej) a ten mu daroval časť
svojho majetku, aby spoločne gazdovali. Do Varína sa
nasťahovali aj jeho sestry – rodina Ondrušová – synovia Adam,
Izidor a Mišo, Gáborová – Mišo, Hoštáková – Emília, Mária a
Rozália, rodina Bugáňová a Bardia- Vnuková.
Všetky deti Ondreja – Mária, Vavrinec, Karolína a Anna sa
narodili vo Varíne a tiež vo varínskom kostole boli pokrstené.
Mohla by si nám priblížiť život tvojho otca, jeho mladosť a
dôvod, ktorý ho na celý život pripútal k nášmu Varínu?
Môj otec Vavrinec Martinček sa narodil 1. augusta 1918. V roku
1924 začal chodiť do Rímsko-katolíckej školy vo Varíne. Jeho
kamaráti z detstva boli : Karol Rihák, Imo Staník, Fero Varínsky,
Pavol Cvacho, Belino Staník,.. V roku 1929 – 1937 navštevoval
Reálku v Žiline a v roku 1937-1941 Štátnu priemyselnú školu
strojnícku –majstrovské oddelenie v Banskej Bystrici. Po
skončení školy otec nebol odvedený na vojnu – obdobie II.
svetovej vojny. Od januára 1942 nastúpil na oddelenie
konštrukcie v Zbrojovke v Dubnici nad Váhom. Tu prišiel do
styku s francúzskymi a talianskymi väzňami, ktorí tu pracovali
na nútených prácach. Týmto sa všemožne snažil pomôcť. Po
vojne ho volali, aby s nimi odišiel do Francúzska: ,, Vavrín komm
nach Paris!“ Zostal však na Slovensku.
V 50. rokoch pracoval krátko na lanopáse vo Vápenke Varín,
ktorá patrila do Banskej hutníckej spoločnosti. Neskôr krátko
pôsobil na učňovskej škole v Martine, kde učil technické
kreslenie mladých strojárov a potom pracoval ako vedúci
poľnohospodárskej výstavby na novovznikajúcich JRD v
Martinskom okrese. V roku 1968,spolu s vtedajším poslancom
SNR a predsedom JRD Sklabiňa pri Martine, založili podľa
vzoru Slušovíc pridruženú výrobu, ktorú požehnal aj vtedajší
minister hospodárstva SSR pán Ing. Tabaček.
JRD Sklabiňa sa začalo veľmi dariť. Otec zabezpečoval práce pre
partie chlapov vo Vítkoviciach, NHKG a Doly Ostrava,
Válcovny plechu Chomutov a Frýdek Místek, Chemička Ústí
nad Labem,... Chlapi z Vadičovskej, Terchovskej, Belskej doliny,

Oravy a Varína pracovali ako lešenári, natierači a murári. Príjem
mali na tú dobu veľmi slušný.
V roku 1970 vláda ČSSR zastavila pridružené výroby pri JRD a
otec po dohode s vtedajším riaditeľom OPS pánom Júliusom
Bugáňom previedol celé svoje podnikanie zo Sklabine do Varína.
Ako 37- ročný sa oženil so Žofkou Milo-Bíroš-Mravec z Tepličky
nad Váhom.
Spoznali sa v Terchovej, kde otec pôsobil
ako vedúci výstavby ZŠ na
Panskej lúke a
bytoviek vo Vrátnej
doline. Mama tu pôsobila ako pôrodná
asistentka. Asistovala tu pri narodení 156
detí.
Rodičia vychovali nás 3 deti: syna Ivana a
dcéry Evu a Annu. Čo sa týkalo vzdelania,
bol otec na nás veľmi prísny. Hovoril: „V
každej dobrej rodine musí potomok hovoriť
aspoň jedným cudzím jazykom (sám sa
dorozumel nemecky a maďarsky), hrať na
jednom hudobnom nástroji (sám hrával na klavíri) a musí mať
ukončené vysokoškolské vzdelanie.“
Z počutia viem, že tvoj otec a varínsky futbal boli neoddeliteľní.
Od detstva bol futbal jeho slabosťou, ktorému sa upísal na celý
život.
Skupina neregistrovaných futbalistov hrávala na Kamencoch,
väčšinou proti „Rudá hviezda Varín “, ktorú z učňov vytvoril
pán František Salát. Neskôr už hral za registrovaný ŠK Varín - v
doraste ľavého útočníka. Títo hrávali s obdobnými klubmi zo
Žilinskej kotliny na riadnych futbalových ihriskách.
Prvý výrazný úspech otec dosiahol ako vedúci varínskeho
dorastu, ktorý vo finále o majstra ČSR v Prahe s mužstvom Praha
Stodulky zvíťazil 1: 0. Všetkým boli udelené zlaté plakety a
vecné dary.
Káder hráčov tvorili: Jozef Bobáň, Vladimír Williger, Pavol
Gábor, Marián
Rendek, Marián
Staník,..
Ďalšie úspechy prišli
v 70.tych rokoch.
Vtedy otec opäť
viedol varínskych
futbalistov, ktorí v I.A
triede dosahovali
najvyššie priečky.
Z a č a l
s a
dobudovávať športový areál. Tento bol centrom nielen
športových , ale aj spoločenských udalostí - plesová sezóna sa
nezaobišla bez veľkolepého plesu športovcov. V máji a júni na
ihrisku hrávala dychovka z družobných Sklárni Kyjov, zabávalo
sa pri dobrom guláši a moravskom vínku.
V Ostrave sa spoznal s predstaviteľmi kultúrno-spoločenského
života poľského mesta Tarnow, s ktorým Varín podpísal zmluvu
o priateľstve.
V roku 1992 odišiel do dôchodku – tešil sa so svojich detí a
vnúčat.
1.októbra 1994 odišiel na večný odpočinok. Pochovaný je na
cintoríne vo svojom rodnom Varíne.
Ľubomír Sečkár

Varínčan
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Varínsky spevácky zbor oslavuje 85. narodeniny
Prvá písomná zmienka o Varíne je z roku 1254 – listina kráľa
Belu IV., ale v cirkevných schematizmoch sa uvádza, že už v
roku 1200 bola vo Varíne zriadená fara s kaplnkou zasvätenou
Svätému krížu a v roku 1233 tu bol vybudovaný kostol
zasvätený Panne Márii.

Keďže aj naši predkovia sa zúčastňovali cirkevných obradov,
ktorých súčasťou je aj spev, je celkom možné, že prvopočiatky
zborového spevu siahajú až do tohto obdobia.
V kronikách je však uvedený rok 1927.
Vtedy organista a správca rímsko-katolíckej ľudovej školy Ján
Ballay založil spevokol. Jeho členovia si osvojovali nielen
chrámové, ale i ľudové piesne. Založenie speváckeho zboru
bolo veľmi dobrým a predvídavým rozhodnutím. Tým, že
speváci si osvojovali nielen chrámové, ale i ľudové piesne sa v
mladej generácii vypĺňali medzery zapríčinené maďarizáciou a
obohacovala sa naša kultúra.

Keď v roku 1934 odišiel Ján Ballay na dôchodok, spevokol
prešiel pod MO MS a dirigentskú taktovku prebral učiteľ
meštianskej školy Ján Klocháň. Po ňom, od roku 1947, spevokol
viedol učiteľ a organista Ján Pavčík. V tom čase sa varínsky
spevokol zúčastňoval rôznych krajských i celoslovenských
súťaží, na ktorých dosahoval výborné umiestnenia. V
päťdesiatych rokoch, po silných tlakoch komunistického
režimu, musel pán Pavčík Varín opustiť a spevokol sa stiahol za
múry kostola. Tu spieval len počas výročitých sviatkov. V tom
období sa spevákom venovala pani učiteľka Anna Bugáňová a
organistka pani Albínka Filipeková.
Až v osemdesiatych rokoch, na podnet pána Emila Cvacha, sa
Miestnemu kultúrnemu stredisku podarilo spevokol opäť
oživiť. Dirigentskej paličky sa znova ujal pán Ján Pavčík. Po
ňom zbor viedol Karol Kevický /dnes riaditeľ Opery štátneho
divadla v Košiciach/, Ing. Zuzana Akantisová.
V súčasnosti zbor umelecky vedie učiteľka Helenka Matejková
a má 25 členov. Obsadenie hlasov:
soprán – 11 spevákov
al t - 6
tenor - 5
bas 3
Vystúpenia Varínskeho speváckeho zboru sú významnou
súčasťou cirkevných i kultúrno-spoločenských podujatí. Zbor
vystupuje i na samostatných koncertoch. Ich vystúpenia dávajú
podujatiam punc slávnostnosti, a vďaka nim sa aj z obyčajných
dní stávajú dni sviatočné.
Do ďalších 85-tiek prajeme zboru veľa krásnych piesní, dobrých
a obetavých spevákov a všetkým členom pevné zdravie a veľa
trpezlivosti pri nácvikoch.
ksch

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VARÍN č. 7/2012
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012
o podmienkach posudzovania odkázanosti na sociálnu službu, podmienkach poskytovania
opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu a poskytovanie sociálnej
služby v jedálni
Čl. 1
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o
podmienkach posudzovania odkázanosti na sociálnu
službu, podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby,
o spôsobe a výške úhrady za
opatrovateľskú službu
a poskytovanie sociálnej služby v jedálni sa mení a dopĺňa takto:

3.V §9 sa mení ods. 2 s nasledovným znením:
(2)Úhrada za 1 hodinu poskytovania odľahčovacej služby na
deň na jedného prijímateľa sociálnej služby je stanovená na 0,50
€.

Čl. 2

1.V §5 ods. 9 znie nasledovne:
(9)Výška úhrady za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a
platenia úhrady je určená v zmluve podľa § 74 zákona
o sociálnych službách v súlade so všeobecne záväzným
nariadením obce, najviac však do výšky ekonomicky
oprávnených nákladov.

(1)Návrh tohto VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej
tabuli v obci Varín dňa 11.7.2012
(2)Obecné zastupiteľstvo obce Varín schválilo toto VZN dňa
2.8.2012
(3)Toto VZN nadobudlo platnosť dňa 3.8.2012
(4)Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 20.8.2012

2.V §5 sa mení ods. 11 s nasledovným znením:
(11)Úhrada za 1 hodinu poskytovania opatrovateľskej služby
na deň na jedného prijímateľa sociálnej služby je stanovená na
0,50 €.

Vo Varíne dňa 3.8.2012
Miroslav Williger
starosta obce
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Pamätník francúzskych partizánov
V Strečne nad kostolom, na vŕšku zvanom Zvonica, sa
vypína pamätník vybudovaný na počesť francúzskych
partizánov padlých pri obrane povstaleckého územia
počas Slovenského národného povstania v roku 1944.
Bojová činnosť Francúzov začala spolu so slovenskou
povstaleckou armádou pri obrane Strečnianskej úžiny,
Priekopy a
Martina, kde
bojovali
p r o t i
niekoľkonás
obnej presile
nemeckých
vojsk. Ich
chrabrosť,
hrdinstvo a
obetavosť
b o l i
príkladom aj
pre naše
b o j o v é
jednotky. Z
päťdesiatdv
ačlennej
jednotky
pod velením
kapitána
Lannuriena
zostalo 28 vojakov. V strečnianskych bojoch položilo svoj
život 24 francúzskych partizánov.
Na ich počesť sa v roku 1954 začalo s výstavbou
pamätníka. Pracovalo sa však iba počas letných mesiacov
a výstavba sa predlžovala. Až na tlak francúzskej strany
sa v lete 1956 práce zintenzívnili tak, že k 12. výročiu SNP
bol pamätník sprístupnený verejnosti.
Náborom sme boli vybraní, spolu s bratom Jozefom,
podieľať sa na jeho výstavbe. O intenzite prác svedčí aj
skutočnosť, že sa pracovalo na tri zmeny. Pracovníkmi
boli väčšinou obyvatelia
Strečna, vrátane žien z
domácnosti. Aj potrebný stavebný materiál nám vozil na
konskom povoze miestny občan.
Na vybetónované základy pamätníka sa pod
vedením kamenárskych odborníkov kládli
opracované travertínové kvádre s váhou 120 –
150 kilogramov. Keďže sa kvôli veľkej
hmotnosti nedali nakladať ručne, stavbyvedúci
zabezpečil starý, ale stále funkčný mechanický
d r a p á k o v ý ž e r i a v. Po h y b o va l s a n a
koľajničkách z lomu na Dubnej skale. Pri
kladení jedného z posledných rohových
travertínových kvádrov sa nám prihodila
kuriózna situácia. Uchytený kváder sa z
drapákov vyšmykol a zo staveniska sa cez
záhradu skotúľal až do humna miestneho
občana.
Po porade s majstrom sme na konský povoz
naložili dve žrde, niekoľko dosiek, klince a takto

vystrojení sme vošli do dvora majiteľa humna, a teraz v
skutočnosti, aj majiteľa nášho skotúľaného rohového
kvádra. Po vysvetlení, kvôli čomu sme prišli sa majiteľ iba
prekvapene smial. Keď však otvoril humno, videl
nepoškodený kváder ležať na betónovej holohumnici.
/Plocha, na ktorej sa cepami mlátili pokosené klasy
obilia./ Druhé vráta humna zo strany od pamätníka boli
nárazom otvorené, ale nepoškodené. Bola však
poškodená a polámaná časť plota, čo ho dosť rozrušilo
Keď zbadal privezené žrde a dosky, upokojil sa a
povedal, že plot bol už aj tak nanič.
Dva týždne pred výročím povstania prichádzali každý
deň naši politickí predstavitelia sledovať vývoj prác a
súrili dodržanie termínu dokončenia pamätníka.
Prichádzali aj zástupcovia francúzskeho vyslanectva.
Títo nám však, na rozdiel od našich, vždy priniesli
čokolády, žuvačky a pre
fajčiarov cigarety.
Pozostatky 24 padlých
francúzskych partizánov
boli vložené do plechových
truhiel a tieto boli uložené
do dvoch spoločných hrobov
po oboch stranách
pamätníka. Ich mená sú
vytesané v monolite
pamätníka.
Slávnostného aktu sa 29.
augusta 1956 zúčastnili naši
aj francúzski politickí a
vojenskí predstavitelia.
Po hymnách, salvách a slávnostnom defilé vojakov
oboch krajín prehovorili priami účastníci bojov.
Slávnosti sa zúčastnili celé rodiny padlých aj žijúcich
vojakov. Od tohto obdobia má Obec Strečno s
francúzskou stranou nadviazanú čulú družbu.
Keď mi večer padne zrak na osvietený strečniansky hrad,
vždy si spomeniem na pamätník, na budovaní ktorého
sme sa pred 56. rokmi podieľali aj my – môj brat Jožko a ja.
Ing. František Toma
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Pikošky z Pod Jedľoviny
Bol rok 1957 a končili sa prázdniny.
S Rudom Horeckým sme posledné dni prázdnin trávili
na Chate pod Suchým. Stravu a ubytovanie sme mali
vždy grátis, ale keď bolo treba niečo pomôcť, alebo
vyniesť , tak sme boli k dispozícii. V tomto období bolo
treba nakosiť a nasušiť seno pre kone a kozy. Zima v
horách bola dlhá.
Chatár Gejza Burčík si na takéto práce objednal už
osvedčeného pracovníka Ludvika Kubalu – Švičína zo
Stráže. Ludvik nakosil psiarku /druh trávy/ na
Nezbudskej holi a my sme ju chodili obracať a sušiť. Bol
deň „D“ – išlo sa zvážať seno. Našu brigádu posilnili
ďalší pomocníci – chatárov otec starý pán Burčík, Ondrej
Franek a nosič Ignác Kianica. Starý pán Burčík mal na
starosti odháňať ovady od koní, ktoré štípali nielen kone,
ale i nás, pretože sa schyľovalo k búrke. Štyria sme
nahadzovali seno na voz a Ludvik ho dlávil a ukladal.
Keď bola fúra sena naložená, šli sme ju zabezpečiť
pavúzom /žrď na voze upevnená povrazmi/. V tej chvíli
sadol na kone väčší roj ovád, ktoré pán Burčík odháňal

čečinou. Po jeho „čečinovom údere“ sa kone splašili,
trhli vozom a fúra bola na zemi. Ludvik soptil ako Etna,
no keďže išla búrka, museli sme seno opäť rýchlo naložiť
a odviezť k chate. Stihli sme. Ešte sme ho aj uložili na
povalu hospodárskej budovy. Následne sme sa umyli a s
chuťou navečerali. Po večeri sme sedeli v jedálni a
sledovali zabávajúcich sa hostí.
Chatár postavil na stôl v kuchyni fľašu borovičky, na
ktorú sme my s Rudom vzhľadom na náš vek nemali
nijaký nárok. Starý pán nepil, Ondrej s Ignácom si len
utreli suché ústa. Ludvik si myslel, že fľaša je určené iba
jemu a aj ju sám vypil.
Ráno o tretej zobudil chatára hosť z Brna a oznámil mu:
„Pane chatáři, ten váš vousatej zaměstnanec upad na
schodišti.“ Gejza nás zalarmoval a my sme na podeste
medzi prízemím a prvým poschodím našli ležiaceho
Ludvika. Vyzeral ako mŕtvola a celý bol zakrvavený.

V noci potreboval ísť na WC, nepoužil však toalety na
poschodí, na ktorom bol ubytovaný, ale sa vybral na
prízemie. Keďže bol v stave opitosti, na schodoch sa
potkol, hlavou prerazil okno a rozbité sklo mu rozrezalo
krk od ucha k uchu. Rýchlo sme ho poumývali, obviazali,

Ignác osedlal koňa a hnal s ním do Varína. Sanitné služby
v tom období vykonával pán Petira, bývajúci pri kaplnke
sv. Floriána na námestí.
Ludvika naložili do starej Tatrovky / slúžila ako sanitka/
a hnali s ním na úrazové oddelenie žilinskej nemocnice.
Mal obrovské šťastie, pretože cievy a žily neboli
poškodené. Odniesol si to iba krk, ktorý „zdobilo“ 28
stehov.
Po ošetrení ho pán Petira odviezol späť do Varína.
Ludvik sa na námestí posadil na Pinkovu lavičku
/dnešná vinotéka/ a tu čakal na Ignáca, ktorý ho mal opäť
na koňoch dopraviť na Chatu pod Suchým. Ako čakal,
šiel okolo miestny kováč pán Anton Sporina. Tento
Ludvika veľmi dobre poznal, pretože mu často podkúval
kone. Keď ho videl, nespýtal sa ho čo sa mu stalo, ale
spýtal sa ho – „koľko si vypil?“
Pre Ludvika sa našťastie všetko dobre skončilo. Krk sa
mu zahojil a mohol ďalej pracovať.
Pre nás sa skončili aj letné prázdniny a my sme sa už
nemohli dočkať ďalších – najbližšie polročných.
Alexander Panáček
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Z futbalu...
4. ROČNÍK TURNAJA
O POHÁR STAROSTU OBCE VARÍN
Na futbalovom štadióne Juraja Sobolu vo Varíne
sa v nedeľu 22.júla 2012 uskutočnil IV. ročník
turnaja o Pohár starostu Obce Varín. Na turnaji
štartovali futbalové mužstvá:
Nezbudská
Lúčka, Fatran Varín, Zádubnie, Mojš.
Naši futbalisti sa prebojovali cez Zádubnie až do
finále, kde po náročnom a vyrovnanom zápase
po góle Ondráša podľahli tímu Nezbudská
Lúčka 0 : 1.
Turnaj mal veľmi slušnú úroveň a putovný
pohár si odniesli futbalisti Nezbudskej Lúčky.
Konečná tabuľka:
1. Nezbudská Lúčka
2. Fatran Varín
3. Zádubnie
4. Mojš
Najlepším strelcom turnaja bol Štefan Ondráš a
najlepším brankárom Ján Hruška. Obaja sú
hráčmi Nezbudskej Lúčky.
Ján Hodoň

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1. trieda dospelí- tabuľka po 2. kole
TJ Stráža
2 2 0 0 4:1
TJ Višňové
2 1 1 0 6:3
TJ Fatran Varín
2 1 1 0 5:2
FK Zástranie
2 1 1 0 2:0
TJ Kolárovice
2 1 1 0 3:2
TJ Považský Chlmec
2 1 0 1 6:5
Družstevník Rašov
2 1 0 1 4:3
TJ Fačkov
2 1 0 1 3:2
Jednota Bánová B
2 1 0 1 5:5
TJ Považan Nezbudská Lúčka 2 0 2 0 1:1
TJ Rajecké Teplice-Konská
2 0 1 1 3:4
ŠK Štiavnik
2 0 1 1 1:3
OFK Teplička nad Váhom
2 0 0 2 1:6
TJ Horný Hričov
2 0 0 2 1:8

6
4
4
4
4
3
3
3
3
2
1
1
0
0

KOLO
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo

DEŇ
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
sobota
nedeľa
nedeľa
nedeľa

I.Trieda - DORAST
1.kolo
nedeľa
2.kolo
nedeľa
3.kolo
nedeľa
4.kolo
nedeľa
5.kolo
nedeľa
6.kolo
nedeľa
7.kolo
sobota
8.kolo
nedeľa
9.kolo
nedeľa
10.kolo
nedeľa
11.kolo
nedeľa
12.kolo
nedeľa
13.kolo
nedeľa

DÁTUM
05.08.2012
12.08.2012
19.08.2012
26.08.2012
02.09.2012
09.09.2012
16.09.2012
23.09.2012
30.09.2012
06.10.2012
14.10.2012
21.10.2012
28.10.2012

ČAS
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
15:00
14:30
14:30
14:00
14:00

ČAS ODCHODU
H.Hričov - VARÍN
15:00
VARÍN - Kolárovice
Višňové - VARÍN
14:30
VARÍN - Fačkov
Stráža - VARÍN
14:15
VARÍN - Teplička nad Váhom
R.T.- Konská – VARÍN
13:30
Štiavnik - VARÍN
13:15
VARÍN - Rašov
Bánová B - VARÍN
13:00
VARÍN – N.Lúčka
Zástranie - VARÍN
12:30
VARÍN – P.Chlmec

05.08.2012
12.08.2012
19.08.2012
26.08.2012
02.09.2012
09.09.2012
15.09.2012
23.09.2012
30.09.2012
07.10.2012
14.10.2012
21.10.2012
28.10.2012

14:00
14:00
13:30
13:30
13:00
13:00
14:30
12:30
12:30
12:00
12:00
11:30
11:30

L.Svinná – VARÍN
VARÍN – K.Poruba
Višňové - VARÍN
VARÍN - Trnové
Divina – VARÍN
VARÍN – D.Pole
Bytčica – VARÍN
Krasňany – VARÍN
VARÍN - Kolárovice
V.Rovné – VARÍN
VARÍN – N.Lúčka
Bitarová – VARÍN
VARÍN - Nededza

II.liga skupina SEVER – STARŠÍ a MLADŠÍ ŽIACI
2.kolo
sobota
11.08.2012
10:00,12:00 VARÍN – Krásno nad Kysucou
3.kolo
sobota
18.08.2012
10:00,12:00 Trstená - VARÍN
4.kolo
sobota
25.08.2012
10:00,12:00 VARÍN - Rajec
1.kolo
streda
29.08.2012
10:00,12:00 Belá - VARÍN
5.kolo
sobota
01.09.2012
11:30,13:30 Vrútky – VARÍN
6.kolo
sobota
08.09.2012
10:00,12:00 VARÍN – ZA Mojš Slimáčik
7.kolo
sobota
15.09.2012
10:00,12:00 Zákamenné - VARÍN
8.kolo
sobota
22.09.2012
10:00,12:00 Teplička nad Váhom – VARÍN
9.kolo
sobota
29.09.2012
10:00,12:00 VARÍN – Oravská Jasenica
10.kolo
nedeľa
07.10.2012
10:30,12:30 Dlhá nad Oravou - VARÍN
11.kolo
sobota
13.10.2012
10:00,12:00 VARÍN – Oravské Veselé
12.kolo
sobota
20.10.2012
10:00,12:00 Habovka – VARÍN
13.kolo
sobota
27.10.2012
10:00,12:00 VARÍN - Tvrdošín
Výsledky I. trieda dospelí – 1. kolo: Horný Hričov – Varín 1 : 4
2. kolo: Varín – Kolárovice 1 : 1

12:30
12:00
11:30
13:00
11:15
10:30
10:00

07:30
8:45
9:45
07:30
08:45
07:30
08:00

Varínčan
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Pozvánka na púť do Turzovky na horu Živčák
v pondelok 24. septembra
Program:

10.00 večeradlo
11.00 sv. omša
13.30 odchod z Turzovky
Odchod autobusu:
Varín, OcÚ 7.30
Gbeľany
7.40
Žilina
7.50
Svederník 8.00
Oblazov
8.05
Kotešová
8.10

Poplatok za osobu: 4 €
Potrebné zobrať so sebou
nádobu na vodu
Možnosť sv. spovede pred
a po sv. omši
Kontakt:
041 56 92 905
0949 363 591

KUPÓN Č. 9

KUPÓN Č. 9

KUPÓN Č. 9

Tajnička z čísla 6 /2012 znela: „Vieš synček, v zime rastú iba ich ceny.“
Vyhráva pani Justína Synáková, Varín.
Pomôcky:
Ha, Násir,
Vali, Dali,
Matisse

Český
skladateľ

Očividne

Batohy

Krídlo
(odb.)

Citoslovce
2. časť
rezignovania tajničky

Orol,
po nemecky

Ložisko
drahokamov
Spona
(hud.)

15. októbra 2012

Redakčná
rada
Hrubá vlnená látka

Polotuhé
varené
jedlo
Boh egyptskej púšte
Spájal
lepom

Planétka
Mladomanželia odchádzajú na svadobnú cestu
a matka nevesty im vraví:
(záver je v tajničke)
Pomôcky:
Bakala,
Emme

Skratka
zbierky

1. časť
tajničky

Poranenie

Meno
Elemíra

Francúzsky
člen
Čínska
droga

Chodník
v bani
Navíjal

Babylonská
bohyňa
Zeme
Rímskych 51

Druh
machorastu
Opak
zenitu
Uzlík
v tkanine
Kazil

Zovrela

Juhoamerická
ryba
Plač

Súhlas
Riečica

Popevok

Syn
Odinov
Obyvateľ
Galie
Indonézska
palma
Tažil,
dobýval

Trepal
(expr.)
Meno
Daniela
Časť
karosérie

Zostal sám
Obiehal,
cirkuloval
Vlnená
tkanina

Útok
Ženské
meno
Zvinutá
látka
Španielsky
malial

Starorímsky
úradník

Japonská
abeceda
Tam
Staroegyptský
boh Slnka
Hora

Dupotanie
Dôveruj

Severské
zviera

Značka
talianskeho
piva
Skratka
juniora
Značka
milimetra

Strážil
Skratka
valuty

Krátka
novela
Vyhynuté
kočovné
kmene

3. časť
tajničky

Starorímsky
boh slnka
Vonkajšok

Arabský
matematik
Mrazuvzdorný ihličnan

Kód
Talianska

Štvorček
(typ.)

Druh
primitívnej
zbrane

Predložka
Varič čaju

Ponára
(kniž.)
Nevlastnil

Ako (bás.)

Varínčan

4. časť
tajničky

Francúzsky
maliar
Zrážal
kosou

Odoberali

Varínčan

Podmienková
spojka

Švajčiarska
rieka
MPZ áut
Albánska

Pocit
potreby piť
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