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Varínčan

Uznesenie č. 1/2011
z ustanovujúceho 1. (prvého) zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne, ktoré sa konalo dňa 27.12.2010 o 14.00 hod. v kinosále MKS vo Varíne
Prítomnosť poslancov na zasadnutí a hlasovanie poslancov.
Vysvetlivky prítomnosť: P- prítomný, N- neprítomný, O- ospravedlnený, No- neospravedlnený; Hlasovanie: (+ za), (-proti), (/zdržal sa), (0 neprítomný)
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Poslanec
Karol Boka
Ing. Michal Cvacho
Ing. Jozef Kabatier
Ing. Peter Málik
Štefan Noga
Ľudmila Porubčanská
JUDr. Peter Rybár
PaedDr. Emília Surovcová
Ing. Vladimír Štefánik
Marek Tabaček
Mgr. Karol Tichý
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P
P
P
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P
P
P
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Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
1. Konštatuje, že
1.1. Novozvolený starosta obce Miroslav
Williger v zmysle §13 ods.1 a 2 zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce.
1.2. Zvolení poslanci v zmysle §25 ods. 1 píssmeno a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva v poradí:
Karol Boka, Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef
Kabatier, Ing. Peter Málik, Štefan Noga
Ľudmila Porubčanská, JUDr. Peter Rybár,
PaedDr. Emília Surovcová, Ing. Vladimír
Štefánik, Marek Tabaček, Mgr. Karol
Tichý
2. Schvaľuje
2.1. Zmenu program riadneho 1. (prvého)
zasadnutia obecného zastupiteľstva
podľa návrhu poslanca Ing. Vladimíra
Štefánika.
Hlasovanie č.1: za/proti/zdržali sa/neprítomní
10/0/1/0
2.2. Zapisovateľa prednostu obecného úradu
Ing. Patrika Mihu.
Hlasovanie č.2: 11 / 0 / 0 / 0
2.3. Overovateľov zápisnice – p. Karol Boka,
Ing. Michal Cvacho.
Hlasovanie č.3: 11 / 0 / 0 / 0
2.4. Plat starostovi obce v súlade s §3 zákona
253/1994 Z.z. upravený podľa §4 bodu
2 koeficientom 1,2 a štvrťročnú odmenu
vo výške 20% mesačného platu schvaľovanú poslancami OZ vždy po ukončení
štvrťroku.
Hlasovanie č.4: 11 / 0 / 0 / 0
2.5. Návrh na určenie mesačnej odmeny
poslancom obecného zastupiteľstva vo
výške 35 eur a poslancom pôsobiacim
ako predseda komisie zvýšenú na 42
eur.
Hlasovanie č.6: 6 / 5 / 0 / 0
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2.6. Presunutie zriadenia komisií, voľbu
predsedov a členov komisií na ďalšie
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie č.7: 11 / 0 / 0 / 0
2.7. Programový rozpočet obce Varín na rok
2011.
Hlasovanie č.8: 11 / 0 / 0 / 0
2.8. Starostu obce Miroslava Willigera za
konateľa spoločnosti Obecný podnik
služieb Varín, s.r.o.
Hlasovanie č.9: 11 / 0 / 0 / 0
2.9. Starostu obce Miroslava Willigera za
konateľa spoločnosti KATEVA, s.r.o.
Hlasovanie č.10: 11 / 0 / 0 / 0
2.10. Poslanca Mgr. Karola Tichého zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa §12
ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5
tretia veta, ods.6 tretia veta zákona číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie č.11: 10 / 0 / 1 / 0
3. Neschvaľuje
3.1. Návrh pokračovať v rozprave o určení
mesačnej odmeny poslancom obecného
zastupiteľstva na ďalšom zasadnutí.
Hlasovanie č.5: 5 / 6 / 0 / 0
4. Berie na vedomie
4.1. Program riadneho 1. (prvého) zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4.2. Poďakovanie starostu obce Ing. Karola
Stráskeho končiacim poslancom za prácu v obecnom zastupiteľstve v minulom
funkčnom obdoby.
4.3. Informáciu o výsledku volieb do orgánov miestnej samosprávy podanú predsedníčkou miestnej volebnej komisie
Mgr. Marianou Bohačiakovou.
4.4. Návrh poslanca Ing. Vladimíra Štefánika na zmenu programu 1. (prvého)
zasadnutia obecného zastupiteľstva
nasledovne:
- Schválenie zapisovateľa o overovateľov
zápisnice.

- Vystúpenie novozvoleného starostu
s návrhom riadenia obce počas nasledujúceho funkčného obdobia.
- Návrh na určenie mesačného platu
starostovi obce.
- Návrh na zriadenie komisií obecného
zastupiteľstva. Zaradenie poslancov
a občanov do komisií a voľbu predsedov
komisií.
- Návrh programového rozpočtu obce
pre rok 2011
- Rôzne
- Záver
4.5. Návrh poslanca Ing. Vladimíra Štefánika
na určenie mesačného platu starostovi
obce v súlade s §3 zákona 253/1994 Z.z.
upravený podľa §4 bodu 2 koeficientom
1,2. Podľa §5 bod 1 navrhuje štvrťročnú
odmenu vo výške 20% mesačného platu
schvaľovanú OZ vždy po ukončení
štvrťroku.
4.6. Návrh poslanca Ing. Vladimíra Štefánika
na určenie mesačnej odmeny poslancom
obecného zastupiteľstva vo výške 35 eur
a poslancom pôsobiacim ako predseda
komisie zvýšenú na 42 eur.
4.7. Návrh poslanca Ing. Jozefa Kabatiera
aby sa hlasovanie o odmene poslancom presunulo na ďalšie zasadnutie
obecného zastupiteľstva a riešilo sa to
komplexne so zásadami odmeňovania
poslancov, podklady ktorých rozosielal
ZMOS.
4.8. Návrh starostu obce Miroslava Willigera,
aby sa komisie pri obecnom zastupiteľstve zvolili na ďalšom zasadnutí.
4.9. Návrh rozpočtu obce Varín prednesený
starostom obce Miroslavom Willigerom,
účtovníčkou obce Máriou Cvachovou a
Ing. Karolom Stráskym.
4.10. Abdikáciu Ing. Karola Stráskeho na
funkciu konateľa spoločnosti Obecný
podnik služieb Varín, s.r.o.
4.11. Abdikáciu Ing. Karola Stráskeho na
funkciu konateľa spoločnosti KATEVA,
s.r.o.
4.12. Abdikáciu p. Jána Kardoša na funkciu
konateľa spoločnosti Obecný podnik
služieb Varín, s.r.o.
5. Ukladá
5.1 Pripraviť zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
Ing. Patrik Miho prednosta OcÚ
Miroslav Williger starosta obce
Overovatelia: p. Karol Boka, Ing. Michal Cvacho

Varínčan
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Naučil som sa...
... že najlepšia učebňa života je minulosť staršieho človeka, než som ja...

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

... že keď je človek zamilovaný, je to na ňom vidieť...
... že stačí, aby jeden človek povedal: „Cítim sa s Tebou
dobre“, aby som sa cítil dobre...
... že byť priateľským a láskavým je viac, než mať pravdu...
... že človek nikdy nemôže odmietnuť darček od dieťaťa...
... že nezáleží, akým váženým je človek v živote. Každý
potrebuje priateľa, s ktorým dokáže robiť i hlúposti...
... že všetci niekedy potrebujeme držať v dlani niečiu
ruku a srdce, ktoré nám rozumie...
... že peniaze nerobia postavenie medzi ľuďmi....
... že práve malé denné udalosti robia život veľkolepým...
... že pod tvrdou schránkou každej osobnosti sa skrýva
niekto, kto potrebuje byť ocenený a milovaný...

Narodili sa:
Kristína Mičová
Lucia Mihalčatinová
Ema Zaťková
Sofia Schmidtová
Ján Berešík
Timea Porubčanská
Júlia Pallová
Dávid Turský
Nikola Hanuliaková
Vanesa Chobotová
Boris Truchlý

29.11.2010
8.12.2010
19.12.2010
24.12.2010
28.12.2010
30.12.2010
2.1.2011
4.1.2011
6.1.2011
8.1.2011
12.1.2011

„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.“

... že ignorovanie skutočnosti nemení skutočnosť ako
takú...
... že to láska, nie čas hojí všetky rany....
... že najľahšia cesta vyrásť ako osobnosť je obklopiť sa
ľuďmi šikovnejšími, ako som ja...
... že každý, koho stretneš si zaslúži byť pozdravený
úsmevom...
... že nikto nie je dokonalý, kým sa do neho/nej nezamiluješ...
... že život je tvrdý ...
...že šance nie sú nikdy stratené ... a tú, ktorú človek prepasie, dostane niekto iný...
... že pokiaľ je človek naplnený trpkosťou, šťastie zakotví
niekde inde...
... že by si človek prial povedať mamine ešte raz, ako ju
má rád predtým ako odišla...
... že úsmev je najlacnejší spôsob, ako zlepšiť svoj
vzhľad...
... že si človek nemôže vybrať ako sa cíti, ale môže si
vybrať, čo s tým urobí...
... že každý by chcel žiť na vrchole, ale všetko šťastie a
rast sa uskutočňuje na ceste tam...
... že najlepšie je dávať rady len v 2 prípadoch: pokiaľ si
o ne požiadaný alebo ide o nebezpečenstvo ohrozenia
života...
... že čím menej času človek strávi prácou, tým viac vecí
urobí ...

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

84.
82.
79.
78.
77.
76.
74.
73.
73.
73.
72.
71.

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 Irena Ďuglová
pani Agnesa Bučeková
pani Alžbeta Talafová

* 17.12.1941
* 13.8.1929
* 8.1.1917

U12.12.2010
U28.12.2010
U14.1.2011

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Uznesenie č. 2/2011
z riadneho 2. (druhého) zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne, ktoré sa konalo dňa
13.1.2011 o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varíne
Prítomnosť poslancov na zasadnutí a hlasovanie poslancov.
Vysvetlivky prítomnosť: P- prítomný, N- neprítomný, O- ospravedlnený, No- neospravedlnený; Hlasovanie: (+ za), (-proti), (/zdržal sa), (0 neprítomný)

Poslanec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Karol Boka
Ing. Michal Cvacho
Ing. Jozef Kabatier
Ing. Peter Málik
Štefan Noga
Ľudmila Porubčanská
JUDr. Peter Rybár
PaedDr. Emília Surovcová
Ing. Vladimír Štefánik
Marek Tabaček
Mgr. Karol Tichý

Prítomnosť
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

2/2
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2/2
2/2
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2/2
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Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
1. Schvaľuje
1.1. Overovateľov zápisnice: Ing. Jozef Kabatier, Ing.
Peter Málik.
Hlasovanie č.12: za/proti/zdržali sa/neprítomní 11/0/0/0
1.2. Zapisovateľa: Ing. Patrik Miho.

Hlasovanie č.13: 11 / 0 / 0 / 0
1.3. Program zasadnutia OZ.

Hlasovanie č.15: 9 / 0 / 2 / 0
1.4. Pracovný úväzok zástupcu starostu na 30%.

Hlasovanie č.16: 7 / 3 / 1 / 0
1.5. Mesačný plat zástupcu starostu vo výške 24%
platu starostu a odmeny vo výške 30% platu
zástupcu starostu. Odmena sa vypláca vždy po
ukončení štvrťroku a schvaľuje ju OZ.

Hlasovanie č.17: 11 / 0 / 0 / 0
1.6. Zásady odmeňovania poslancov.

Hlasovanie č.18: 11 / 0 / 0 / 0
1.7. Termíny zasadnutí OZ na každý posledný štvrtok v mesiaci.
Hlasovanie č.19: 11 / 0 / 0 / 0
1.8. Schvaľuje 7 stálych komisií pri obecnom zastupiteľstve: • Sociálna komisia • Stavebná komisia •
Finančná komisia • Komisia životného prostredia a verejného poriadku • Komisia školstva,
kultúry, mládeže a športu • Bytová komisia
• Komisia na ochranu verejného záujmu pri
výkone verejnej funkcie

Hlasovanie č.20: 11 / 0 / 0 / 0
1.9. Predsedu sociálnej komisie p. Ľudmilu Porubčanskú
Hlasovanie č.21: 11 / 0 / 0 / 0
1.10. Predsedu stavebnej komisie p. Marek Tabaček

Hlasovanie č.22: 11 / 0 / 0 / 0
1.11. Predsedu komisie životného prostredia a verejného poriadku Ing. Vladimír Štefánik

Hlasovanie č.23: 11 / 0 / 0 / 0
1.12. Predsedu komisie školstva, kultúry, mládeže
a športu PaedDr. Emília Surovcová

Hlasovanie č.25: 10 / 0 / 1 / 0
1.13. Predsedu finančnej komisie Ing. Michal Cvacho

Hlasovanie č.26: 11 / 0 / 0 / 0
1.14. Predsedu bytovej komisie Mgr. Karol Tichý

Hlasovanie č.27: 10 / 0/1/0
1.15. Predsedu komisie na ochranu verejného záujmu
pri výkone verejnej funkcie Ing. Peter Málik

Hlasovanie č.28: 10 / 0 / 1 / 0
1.16. Členov komisie na ochranu verejného záujmu
pri výkone verejnej funkcie: •PaedDr. Emília
Surovcová • Ing. Jozef Kabatier • Ing. Michal
Cvacho • Marek Tabaček

Hlasovanie č.29: 11 / 0 / 0 / 0
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1.17. Zrušenie bodu 5 v oddieli I. Schvaľuje uznesenia
číslo 7/2006 z 28.6.2006

Hlasovanie č.30: 10 / 0 / 0 / 1
1.18. Orgány Obecného podniku služieb Varín, s.r.o.:
• Valné zhromaždenie • Konateľ

Hlasovanie č.31: 10 / 0 / 0 / 1
1.19. Výberovú komisiu na riaditeľa Obecného podniku služieb Varín, s.r.o. v zložení:
• Miroslav Williger • JUDr. Peter Rybár • Mgr.
Karol Tichý
Hlasovanie č.32: 10/0/0/1
1.20. Kritéria výberového konania na riaditeľa Obecného podniku služieb Varín, s.r.o.
• Bezúhonnosť •Predloženie opisu z registra
trestov, nie starší ako 3 mesiace •Minimálne
stredoškolské vzdelanie s maturitou technického
smeru •Prax v technickom odbore minimálne 10
rokov •Profesijný životopis •Písomný podnikateľský zámer činnosti Obecného podniku služieb
Varín, s.r.o. •Skúsenosti s vedením kolektívu
a riadiacou činnosťou •Uchádzač nesmie mať
majetkovú účasť v právnickej osobe s predmetom podnikania v rovnakej, alebo obdobnej
činnosti ako Obecný podnik služieb Varín, s.r.o.

Hlasovanie č.33: 10 / 0 / 0 / 1
1.21. Zrušenie bodu 7 v oddieli I. Schvaľuje uznesenia
číslo 1/2006 z 21.12.2006

Hlasovanie č.34: 10 / 0 / 0 / 1
1.22. Osoby oprávnené sobášiť:
• Miroslav Williger • Mgr. Karol Tichý • Ľudmila Porubčanská
Hlasovanie č.35: 10/0/0/1
1.23. Všeobecne záväzné nariadenie obce Varín číslo
1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia na kalendárny rok 2011. Hlasovanie
č.36: 10 / 0 / 0 / 1
1.24. Členov výberovej komisie na odporúčanie výberu nájomcu na chatu Fatranka v zložení:
• Miroslav Williger • Marek Tabaček • Ing.
Vladimír Štefánik • JUDr. Peter Rybár • Ing.
Michal Cvacho
Hlasovanie č.37: 10 / 0 / 0 / 1
1.25. Priznanie zabezpečenia stravovania v zmysle
§ 152 Zákonníka práce, služobného mobilného
telefónu a služobného auta starostovi obce p.
Miroslavovi Willigerovi.

Hlasovanie č.39: 10 / 0 / 0 / 1
1.26. Pozemok parcelné číslo 3230/1 o výmere 7m2
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a
ods.8 písmeno e) zákona číslo 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu že na pozemku stojí časť stavby žiadateľa.

Hlasovanie č.40: 10 / 0 / 0 / 1
1.27. Predaj pozemku parcelné číslo 3230/1 o výmere
7m2 p. Jozefovi Hrivovi s manželkou za cenu
13,3eur/m2.
Hlasovanie č.41: 10 / 0 / 0 / 1
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1.28. Investíciu na rekonštrukciu strechy obecnej budovy na ulici Fatranská 1060 (Bajovec) vo výške
8.513,98 eur.
Hlasovanie č.42: 9 / 0 / 0 / 2
1.29. Pomenovanie ulice od mosta cez rieku Varínka
(pri kostole) proti prúdu rieky Varínka až po
ulicu Ondreja Meszarosa názvom Kpt. Ladislava
Pfliegla.
Hlasovanie č.44: 9 / 0 / 0 / 2

2. Neschvaľuje
2.1 Doplnenie bodu 16 v programe zasadnutia OZ:
zmena členov rady školy.

Hlasovanie č.14: 4 / 6 / 1 / 0
2.2. Predsedu komisie školstva, kultúry, mládeže
a športu Mgr. Karol Tichý.

Hlasovanie č.24: 3 / 1 / 7 / 0
2.3. Vrátenie alikvotnej čiastky investícií p. Petrovi
Kekelymu preinvestovaných na chate Fatranka.

Hlasovanie č.43: 0 / 8 / 1 / 2

3. Berie na vedomie
Poverenie zastupovaním starostu Ing. Vladimíra
Štefánika v súlade so zákonom 369/1991 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

4. Ukladá
4.1. Uskutočniť výberové konanie na nájomcu chaty
Fatranka.
Zodpovedný: Komisia schválená na výberové konanie
termín: najbližšie zasadnutie OZ
4.2. Vypracovať zmenu organizačnej schémy obce
Varín.
Zodpovedný: OcU termín: najbližšie zasadnutie OZ
4.3. Odvysielať reláciu v Obecnom rozhlase o vykonávaní kontroly OUŽP na likvidáciu odpadu.
Zodpovedný: OcU termín: najbližšie zasadnutie OZ
4.4. Požiadať Slovenskú poštu o predloženie zmluvy
so Slovak Telekom k udeleniu súhlasu na prenájom časti nehnuteľnosti.
Zodpovedný: OcU termín: najbližšie zasadnutie OZ
4.5. Predložiť návrh zmeny rokovacieho poriadku
Obecného zastupiteľstva.
Zodpovedný: OcU termín: najbližšie zasadnutie OZ
Ing. Patrik Miho prednosta OcÚ
Miroslav Williger starosta obce
Overovatelia: Ing. Jozef Kabatier, Ing. Peter Málik
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Neformálne z rokovania obecného zastupiteľstva
Po prvom ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27.12.2010 sa podľa programu uskutočnilo druhé zasadnutie dňa 13. jan. 2011.
Program rokovania bol pomerne rozsiahly. Zahŕňal organizačnú úpravu úradu, prijatie nevyhnutných aktov pre financovanie ZŠ a MŠ, podnety a problémy občanov a na záver bol starostom obce predložený predbežný stav zistenia a možnosti ďalšieho rozvoja obce. Novozvolení zástupcovia občanov sa
prejavili ako disciplinované spoločenstvo so snahou aktívne vstúpiť do každého problému a hľadať riešenia.
Šetrenie financiami obce hneď od začiatku
Jednou z najväčších položiek, ktoré vo svojom rozpočte znáša
obec sú mzdové náklady zamestnancov. Sú obce, ktoré z tohto
dôvodu viaceré funkcie spájajú, alebo vôbec niektoré funkcie
nemajú. Napr. zástupcu starostu aj väčšie obce ako Varín majú
len na 1/2 alebo 1/3 úväzok. V porovnateľnej obci ako je napr.
susedná Teplička nad Váhom zástupcu starostu na úväzok vôbec
nemajú.
Na základe týchto vedomostí a so zámerom šetrenia, starosta obce
stanovil postup, že zástupca starostu bude fungovať na skrátený
30% pracovný úväzok jeden z poslancov obecného zastupiteľstva.
Diskusia a podnety zo strany poslancov smerovali najmä k obnoveniu pôvodnej funkcie zvýrazňovaním dôležitosti a potrebnosti
tejto funkcie na plný úväzok ( poslanec Ing. Kabatier, poslanec
Boka ), alebo opačne zamerané argumentácie na šetrenie financií
v rozpočte obce.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva budú pravidelné
Pre dobrú informovanosť poslancov a občanov je dôležitá pravidelnosť informácii. Rozhodovanie o zasadnutiach obecného
zastupiteľstva v
2-mesačnom alebo 1- mesačnom cykle bolo pre obdobie r.2011
stanovené presne a to posledný štvrtok v danom mesiaci o 16,00
hod..
Obecný podnik služieb a jeho budúcnosť
Veľkým prínosom pri objasňovaní právneho stavu a správnosti
štatutárneho zastúpenia tejto organizácie zriadenej pri obci, je
účasť poslanca JUDr. Petra Rybára, ktorý adresne pomenoval
viaceré problémy a východiská pre funkčnosť a právnu spôsobilosť tejto organizácie. Starosta uviedol možnosti a hľadanie
pracovného priestoru v „ kľudnom „ zimnom období a naznačil aj
reálne možnosti do budúcna pokiaľ sa týka pracovnej vyťaženosti
poskytovaných služieb.
Sobášiť budú okrem starostu obce aj dvaja poslanci
Jedným z dôležitých bodov programu pri zmenách v obecnom
zastupiteľstve je aj určenie poslancov, ktorí majú právo sobášiť.
Jednomyseľná zhoda všetkých členov obecného zastupiteľstva
bola na pani Ľudmilu Porubčanskú a na Mgr. Karola Tichého,
ktorí túto funkciu s príslušnou úctou aj prijali.
Čo bude s chatou Fatrankou ?
Problematike chaty Fatranka sa už venovalo veľa času a veľa
zasadnutí obecných zastupiteľstiev. Nemal starosta ani zastupiteľstvo v minulo období šťastnú ruku. Chata chátra a jej využitie
pre hostí, ale hlavne pre obyvateľov Varína je v nedohľadne.
V súčasnosti sa hľadá ešte jedna možnosť, zveriť tento objekt
šikovným mladým ľuďom, ktorí si budú vedieť poradiť aj so zís-

kaním finančných zdrojov z Európskych fondov na jej zveľadenie.
Pre túto vážnu vec boli vybratí poslanci, ktorí dúfajme budú mať
šťastnejšiu ruku ako doposiaľ. Výberová komisia na určenie pre
nájomcu chaty bola zostavená zo starostu obce, prednostu a poslancov JUDr. Rybára, Ing. Štefánika a p. Tabačka.
Na záver sa zviditeľnili aj očakávané starosti  
Starosta obce po jednomesačnom pôsobení veľmi zrozumiteľne
oboznámil zástupcov občanov s najvážnejšími doteraz zistenými
problémami. Na prvom mieste uviedol vážne starosti v realizácii
rodinných domov na Záhumní. Ďalej zdokumentoval problémy
v prenájme a údržbe objektu Fontis. Nezabudol pripomenúť ešte
neprebádané starosti s nelegálnymi stavbami v záhradkárskej
osade. V rozsiahlej diskusií bol okrem iných vypočutý aj kritický,
analytický pohľad poslanca Ing. Kabatiera, ktorý v zásade spochybnil kvalitu aj postup prípravy aj realizácie IBV na Záhumní
a naznačil ako by sa to malo správne upraviť. Hlavne sa zameral
na nevhodný systém koncepcie tejto výstavby od samého začiatku. Taktiež upozornil na chybný spôsob a postup prenajímania
objektu Fontis v minulosti. Vystúpenie Ing. Kabatiera a aj ostatných poslancov k týmto problémom naznačilo úprimnú snahu
nájsť nové riešenia a vedeniu obce napomáhať.
Záverom je potrebné konštatovať, že obecné zastupiteľstvo malo
veľmi dobrú diskusnú dynamiku, novozvolení poslanci sa pragmaticky zapájali do predkladaných problémov a ich príspevky
mali aj vysokú odbornú a vecnú úroveň. Je treba samostatne
spomenúť komplexne pripravený materiál PaedDr. Surovcovej,
pokiaľ sa týka výšky dotácii pre ZŠ s MŠ.
Rokovanie zastupiteľstva i keď trvalo pomerne dlho, vyše 5
hodín, bolo plnohodnotné a dáva prísľub, že takto zložený zbor
volených zástupcov občanov prinesie obci očakávaný prospech.
Ing. Vladimír Štefánik
foto: Miroslav Kuliha
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Obecná matrika v roku 2010
Narodilo sa 46 detí
Ioannis Kallis
Lukáš Gjer
Ján Rechtorík
Daniel Tabaček
Charlotte Mária Chovanová
Jozef Piš
Dominik Bednár
Dominika Kapasná
Stanislav Andrisík
Kristián Sukeľ
Šimon Williger
Sára Krajčíková
Natália Pašková
Kristián Mahút

9.1.2010
17.1.2010
28.1.2010
2.2.2010
18.2.2010
1.3.2010
26.3.2010
9.4.2010
13.4.2010
2.5.2010
8.5.2010
14.5.2010
19.5.2010
31.5.2010

Monika Obšivanová
Táňa Bukovinská
Nikola Maslovská
Sebastián Santa
Aneta Mahútová
Radovan Gábor
Matúš Kubík
Lukáš Kubík
Peter Priputen
Samuel Adamčík
Matej Berešík
Tomáš Schroll
Veronika Michaľáková
Katarína Balcerčíková
Dominika Hanusová
Ester Grenčíková

Manželstvo uzatvorilo 34 párov

Jozef Orlický  	
Dušan Maršala
Martin Androvič
Ľubomír Dobroň
Martin Hypš
Jaroslav Gábor
Pavol Gajdošík
Ján Pallo
Róbert Škvarna
Ján Berešík
Miroslav Labák
Peter Staňo
Miroslav Gábor
Július Androvič
Ing.Martin Boka
Jozef Martinček
Ing.Peter Zelina
Michal Šugár
Peter Turský
Milan Mihálik
Peter Miho
Štefan Osika
Igor Matejčík
Peter Kubo
Ing.Igor Svoboda
Michal Chladnúch
Jakub Hrúz
Miloš Dubovický
Ján Janíček
Martin Malíček
Rudolf Boháč
Tomáš Synák
Ján Repáň
Michal Bobáň

Jana Hazdová
Anna Chmelová
Anna Pišková
Mária Záňová
Martina Synáková
Daniela Bačinská
Mary Jo Madonna Szekeres
Alžbeta Mihová
Barbora Pešková
Miroslava Pučková
Mária Futáková
Mária Pojezdalová
Marcela Mráziková
Miroslava Cvachová
Bc.Miroslava Volčková
Eva Sedúchová
Mgr.Petra Chudá
Jana Ďuranová
Alžbeta Badurová
Darina Chrapčíková
Veronika Synáková
Zuzana Danihelová
Ing.Anna Plačková
Ing.Helena Woleková
Mgr.Mária Tichá
Mária Kramarová
Lenka Knapcová
Jana Štefánková
Ing.Barbora Šišková
Mária Múčková
Ľubica Zimenová
Katarína Lodňanová
Mária Ďuračková
Bc. Anna Buchová

6.2.2010
6.2.2010
20.2.2010
6.3.2010
10.4.2010
24.4.2010
1.5.2010
15.5.2010
29.5.2010
5.6.2010
19.6.2010
3.7.2010
3.7.2010
10.7.2010
10.7.2010
17.7.2010
24.7.2010
31.7.2010
31.7.2010
7.8.2010
14.8.2010
21.8.2010
21.8.2010
28.8.2010
4.9.2010
4.9.2010
4.9.2010
11.9.2010
11.9.2010
18.9.2010
2.10.2010
2.10.2010
2.10.2010
30.10.2010

Farská matrika

Krsty:
66
Pohreby: 63
Sobáše: 28

31 chlapcov a 35 dievčat
38 mužov a 25 žien

3.6.2010
11.6.2010
14.6.2010
9.7.2010
10.7.2010
27.7.2010
29.7.2010
29.7.2010
2.8.2010
6.8.2010
7.8.2010
7.8.2010
11.8.2010
16.8.2010
21.8.2010
21.8.2010

Matej Michalčík
Karina Brežná
Rebeka Verčíková
Lukáš Bugáň
Miroslav Gábor
Matej Androvič
Lívia Murajdová
Dávid Póčik
Nina Šugárová
Aneta Ďurinová
Kristína Mičová
Lucia Mihalčatinová
Ema Zaťková
Sofia Schmidtová
Ján Berešík
Timea Porubčanská

30.8.2010
3.9.2010
16.9.2010
27.9.2010
4.11.2010
7.11.2010
10.11.2010
22.11.2010
23.11.2010
26.11.2010
29.11.2010
8.12.2010
19.12.2010
24.12.2010
28.12.2010
30.12.2010

Zomrelo 31 spoluobčanov
Martin Vojtek
Mária Krajíčková
Mária Cvachová
Jozef Smolka
Martin Tlacháč
Mária Šušovčiaková
Anton Kubena
Jozefína Kvasnicová
Anna Valíková
Helena Solárová
Eva Behúňová
Aurel Kuniak
Pavel Hadida
Mária Bírošová
Cyril Zaymus
Václav Ďugel
Rudolf Androvič
František Synák
František Rojik
Michal Košút
Hýllová Sidónia
Peter Srogončík
Anna Hoštáková
Magdaléna Konštiaková
Kamil Hliník
Mária Boťánková
Ján Zelina
Františka Semančíková
Vojtech Bohačiak
Irena Ďuglová
Agnesa Bučeková

26.3.1951
18.2.1920
31.1.1925
24.5.1927
17.5.1949
5.8.1927
5.6.1938
11.11.1920
23.3.1937
18.3.1916
8.8.1943
10.9.1948
18.8.1923
8.3.1925
22.9.1926
25.9.1931
18.8.1935
1.5.1932
27.8.1913
18.06.1986
1.12.1937
8.3.1965
6.12.1939
15.6.1924
31.3.1931
21.5.1962
16.11.1951
13.9.1921
17.4.1936
17.12.1941
13.8.1929

18.1.2010
24.1.2010
14.3.2010
22.3.2010
9.4.2010
11.4.2010
24.4.2010
26.4.2010
29.4.2010
30.4.2010
3.5.2010
8.5.2010
14.5.2010
13.6.2010
21.6.2010
28.6.2010
5.7.2010
8.7.2010
17.7.2010
24.8.2010
9.9.2010
25.9.2010
27.9.2010
3.10.2010
23.10.2010
1.11.2010
5.11.2010
7.11.2010
10.11.2010
12.12.2010
28.12.2010

Varín mal k 31.12.2010
3 687 obyvateľov
z toho 746 detí do 15 rokov
prisťahovalo sa: 54 obyvateľov
odsťahovalo sa: 55 obyvateľov
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Škola informuje
Imatrikulácie
prvákov

V jedno decembrové ráno dňa 7. 12. 2010 sa žiaci
deviateho ročníka ponáhľali do školy akosi inak.
Niečo na nich čakalo, ale nie len na nich, no aj
na žiakov prvého ročníka. IMATRIKULÁCIE.
Slovo či udalosť, ktorá sa šesť -sedem ročnému
dieťaťu vyslovuje ťažko, no do pamäti sa určite
vpíše navždy. Imatrikulácie sa na základnej škole vo Varíne stali už tradíciou. A ako to všetko
prebiehalo tento školský rok?
Za sprievodu hudby vstupovali malí prváci do
telocvične, kde si ich pod patronát zobrali symbolický „imatrikulační“ rodičia- deviataci. Tejto
zodpovednej úlohy sa zhostili veľmi odhodlane.
Sprevádzali prvákov počas celej imatrikulačnej
slávnosti. Posadili si ich na kolená, pomohli im
zložiť prvácky sľub, viedli ich za ruku k pani
zástupkyni Mgr. Eve Andelovej, ktorá ich pasovala do žiackeho stavu. Samozrejme, nezabudlo
sa ani na odmenu. Malú pozornosť si prváci
zobrali z košíka usmievavého anjela.
Rodičov, ktorí sa prišli na slávnosť pozrieť čakalo ešte jedno prekvapenie. Ich ratolesti, teraz
už právoplatní prváci, pod vedením triednych
učiteliek Mgr. Jany Líškovej a Mgr. Anny Synákovej nacvičili a predviedli dve pekné detské
pesničky.
Prvákom sa život na Varínskej škole len začína,
deviatakom sa naopak končí. Preto všetkým,
či už tým veľkým alebo malým, želáme veľa
úspechov a radosti z otvárania dverí, ktoré vedú
k vedomostiam a životnej múdrosti.
Mgr. Mária Schmidtová

VIANOCE
V ŠKOLE
Každoročne si aj na našej škole pripomíname
Vianoce a chceme si spríjemniť predvianočný
čas. Vianočná atmosféra nastáva začiatkom
decembra, keď si žiaci začnú zdobiť svoje
triedy a priestory celej školy. Ani tento rok
tomu nebolo inak. Žiaci vystrihovali rôzne
vianočné motívy, zhotovovali vianočné
ozdoby, ktorými si skrášlili svoje triedy
i okná na škole. Celá škola tak nadobudla
zimný charakter a ešte viac pripomenula
blížiaci sa vianočný čas, ktorý symbolizoval
i vianočný stromček vo vestibule školy zhotovený našimi žiakmi.
Vianočná atmosféra pokračovala 13. decembra, kedy si pripomíname ľudové tradície
Lucií. Toto podujatie sa traduje na našej
škole už niekoľko rokov a teší sa veľkej obľube pod vedením Mgr. Vojtekovej. Skupinu
dievčat tvorilo 13 žiačok 7. a 9. ročníka a 2
muzikanti, ktorí dievčatá sprevádzali na
harmonikách. Dievčatá navštívili všetky
triedy školy, materskú školu a vybraná skupina aj domov sociálnej starostlivosti v obci.
Podujatie sa stretlo s veľmi dobrou odozvou
a fotodokumentácia je k dispozícii na stránke
našej školy.
Tradíciou na našej škole je aj príprava vianočných stolov. Stoly pripravujú žiačky 8.
a 9. ročníka pod vedením Ing. Komperdovej
a Mgr. Tavačovej v rámci technickej výchovy. Všetky dievčatá sa veľmi snažili a výsledkom boli nádherne pripravené vianočné
stoly, ktoré opäť pripomenuli blížiace sa
vianočné sviatky. Vianočné stoly si prezreli
žiaci celej školy, ktorí mali možnosť ohodnotiť najkrajšie prestretý stôl . Vianočný stôl 9.
A triedy ohodnotili žiaci ako najkrajší a táto
trieda sa stala aj víťazom.
Žiaci našej školy sa zapojili aj do súťaže
o najkrajšie vyzdobenú triedu. Výsledkom
boli krásne vyzdobené triedy, ktoré boli
odrazom kreativity, nápaditosti a fantázie
našich žiakov. Keďže všetky triedy boli
vkusne vyzdobené, porota v zložení Mgr.
Jiríček, Mgr. Raždíková a Mgr. Ivanecká
mala veľmi ťažkú úlohu. Nakoniec porota
určila nasledovné poradie: na prvom stupni
získala 3. miesto 2.B, 2. miesto 1.A a víťazom
sa stala 4.B trieda. Na druhom stupni bolo
umiestnenie nasledovné: 3. miesto 7.A, 2.
miesto 9.A, 1. miesto 6.A.
Mgr. Andrea Košútová
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DIECÉZNE CENTRUM V ŽILINE
V Žiline už zavčas rána
otvára sa nová brána.
Veľa ľudí do nej vchádza,
Malí, veľkí – pestrá chasa.
Mnohé deti prichádzajú,
svoje srdcia otvárajú.
Pán biskup ich požehnáva,
chudobným aj jedlo dáva.
Matej Novosad
ČINNOSTI V DIECÉZNOM
CENTRE
V centre sa vždy pobavíme,
niekedy aj zacvičíme,
spoločne sa pomodlíme,
nové veci naučíme.
Karin Pražencová
NÁŠ PÁN BISKUP
Náš pán biskup – človek dobrý,
pomáha on chorým, biednym.
My sme radi, že ho máme,
lásku, vernosť rozdávame.
Andrea Salatová
DEŇ V DIECÉZNOM CENTRE
V diecéznom centre zrána
otvára sa veľká brána.
Chorí ľudia tu vstupujú,
zdravie, pokoj si želajú.
Deti piesne zaspievajú,
nové verše recitujú,
obrázky si namaľujú,
s loptami sa poihrajú.
Simona Hrušková
AKTIVITY DIECÉZNEHO CENTRA
Na túry sa vyberieme,
cestou piesne zaspievame,
naše lesy viac spoznáme,
na kopci sa pomodlíme.
Peter Mravec
BISKUPSKÁ DIECÉZA
Biskupská diecéza – to je pekný dom,
náš otec – pán biskup býva v ňom.
Dobrým ľuďom hneď zarána
otvorí sa všetkým brána.
Jedlo, pomocnú ruku a odev
dajú všetkým s láskou za úsmev.
Igor Andel
JA V DIECÉZNOM CENTRE
Otvára sa veľká brána,
bežím sa tam vyspovedať.
Nasleduje krátka omša,
otvorí sa duša moja.
Michal Matejčík

NÁŠ PÁN BISKUP
V diecéznom centre žije
Otec biskup. Usmiaty je.
Deťom radosť rozdáva,
chudobným vždy pomáha.
Choré deti povzbudzuje,
modlitbami vyprosuje
zdravie, lásku, šťastný život,
aby toho mali vždy dosť.
Martin Cvacho
NOVÝ DIECÉZNY DOM V ŽILINE
Stojí nový, veľký dom,
náš pán biskup sídli v ňom.
Bývajú s ním ďalší kňazi,
tí svojimi modlitbami
prosia za nás Najvyššieho,
aby nám dal zdravie, teplo.
Martin Samec
DETI V DIECÉZNOM CENTRE
V diecéznom centre deti
radujú sa, tešia všetci.
Spievajú si sväté piesne,
na oslavu znejú verše.
Vaneska Kulmanová
ČO BUDEME ROBIŤ V
DIECÉZNOM CENTRE
V diecéznom centre hrajú
veľmi pekné pesničky.
Naučíme sa ich aj my,
potešíme mamičky.
Tešíme sa na zápasy
vo futbale, v hokeji,
navštívime vzácne miesta
v našich lesoch hlbokých.
Benjamín Vrábeľ
RADOSŤ Z DIECÉZNEHO CENTRA
Máme radi nášho Pána,
otvára sa nová brána.
Aj kňazi tu bývajú,
modlia sa a spievajú.
Už sa teším, keď tam pôjdem,
modliť sa vždy rada budem.
Zaspievam si, zašportujem,
dobré veci konať budem.
Lenka Salatová
POMOC v DIECÉZNOM CENTRE
Diecézne centrum chráni
chorých, slabých, úbohých.
Tu vždy nájdu pomoc, lásku
v svojom kríži, trápení.
Rafael Chovanec
DIECÉZNE CENTRUM
Otvára sa svätá brána,
vchádza do nej veľká rada
ľudí chorých, nešťastných,
o pomoc vždy prosiacich.
Ivan Okruhlica

Už po tretí raz sa na našej škole zopakoval Projekt Inklúzia.
Predstavuje žiakom život ľudí s telesným či mentálnym postihnutím, život ľudí, ktorí sú diskriminovaní spoločnosťou z etnických,
sociálnych či iných dôvodov. V tomto projekte spoločne chceme podporiť myšlienku školskej inklúzie. V našej spoločnosti je mnoho detí,
mladých aj dospelých, ktorí zažili vylúčenie zo spoločnosti z dôvodu
uzavretosti, chudoby, rôzneho pôvodu, kultúrneho prostredia. Deti
strácajú sebaistotu kvôli rôznym postihnutiam, poruchám učenia
alebo správania .... Inklúzia je spôsob ako stierať rozdiely a urobiť
niečo pozitívne aj pre svoj osobný rozvoj. Snažíme sa o včlenenie
a chápanie ľudí so znevýhodnením, pokúšame sa ukázať aký ťažký
život má človek, ktorý sa nemôže vždy zapojiť do bežného prostredia detí a spoločnosti. Môžeme sa naučiť sa byť vnímaví, chápaví,
tolerantní a ochotní pomáhať. Držíme sa hesla: Radšej raz zažiť ako
stokrát počuť, preto si rôzne situácie skúšame na vlastnej koži. Tu je
niekoľko príkladov ako sme to robili:
V úvode sme rozvinuli diskusiu, s kým sa chcú deti kamarátiť,
podľa čoho si vyberajú kamarátov. Žiaci vysvetlili , prečo sa s niektorými deťmi kamarátili a s inými nie. Ukázali sme žiakom, čo je sociálna diskriminácia, odsudzovanie chudoby, človeka s poruchou reči,
či telesnými nedostatkami. Potom spoločne hľadali, v čom je daný
človek výnimočný a postupne zistili ,že sú najdôležitejšie morálne
hodnoty človeka. Pokračovali sme hrami, napodobňovaním činností
ľudí so zrakovým, sluchovým, telesným handycapom. Žiaci plnili
úlohy: prečítaj niečo s jedným okom zakrytým.... podpíš sa na čiaru
alebo nakresli obrázok podľa predlohy, ak máš zaviazané jedno
oko....Naber v rukaviciach hrach, šošovicu a nasyp ju do misky ....
otvor nádobu/PVC vrecko v obchode/ v rukaviciach ... Vyber v rukaviciach „liek“ z fľašky....Urob mašličku na topánke v rukavici.....traf
loptou na cieľ ak máte dvojica zviazané nohy.... tancuj ak nepočuješ
hudbu....upozorni na nebezpečenstvo bez slov... ukazuj vetu čo je
napísaná na lístku bez vydania zvuku
Naším cieľom je naučiť deti oceniť rôznorodosť a hľadať spôsoby, ako prekonávať prekážky. Pomáhať v učení, no predovšetkým
v bežnom živote osobám so znevýhodnením. Môžeme povedať, že
po vlastnej skúsenosti si žiaci uvedomili, v čom všetkom môže byť
pre iných problém, a pokúsime sa citlivejšie vnímať ľudí vo svojom
okolí a to nielen deti, ale ja dospelých a starých či chorých.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

organizuje pre rodičov s deťmi autobusový výlet

NA DONOVALY

na preteky psích záprahov ŠPRINT – čistokrvné plemená
dňa 12.02. 2011 (sobota)
Program: - 7.30 hod. odchod z Varína (pri CVČ)
- 9.00 hod. štart všetkých kategórií
- sprievodné atrakcie
- návrat domov podľa počasia a dohody zúčastnených
Cena: - pre dospelého 6,50€
- pre dieťa, ktoré odovzdalo vzdelávací poukaz
do CVČ 1,00€
Cena zahŕňa cestovné náklady a poistenie.
Prihlásiť sa môžete do 10.februára 2011 v kancelárií CVČ
(budova vedľa základnej školy).

Varínčan

13

Matičné okienko
13. februára si pripomenieme 74. výročie úmrtia nášho rodáka, kňaza a národovca

Jozefa Martinčeka

Jozef Martinček sa narodil 15.augusta vo Varíne a tu absolvoval aj ľudovú školu.
Stredoškolské štúdiá absolvoval v Žiline, Egri a v Gyongyosi, teológiu v Banskej Bystrici.
V roku 1879 bol vysvätený za kňaza. Ako kňaz účinkoval v Novej Bani, Trubíne, Hornej
Ždani, Banskej Bystrici, v Lopeji. V roku 1904 emigroval do USA a tu ako kňaz pôsobil
v Brooklyne, Olyphante a v Syracuse.
Na Slovensku sa angažoval ako ľudovo- výchovný pracovník – organizoval divadelné
ochotníctvo, založil čitateľský spolok a tiež spolok gazdovsko-potravinársky.
V Amerike bol organizátorom kultúrneho a náboženského života našich krajanov.
V roku 1907 bol spoluzakladateľom Slovenskej ligy v Amerike, signatárom Clevelandskej
deklarácie a tiež sa zúčastňoval príprav Pittsburskej dohody v roku 1918. V rokoch 1914
– 1918 patril medzi významné politické osobnosti zahraničného odboja.
Zomrel 13. februára 1937 v americkom meste Syracuse.
Zo spomienok na Jozefa Martinčeka
vyberáme:
My, onoho času mladí študenti, sme ho
temer každodenne navštevovali v susednej
obci Lopeji na skromnej fare, ktorá bola blahodarnou oázou slovenskej myšlienky, keď
túto tak kruto prenasledoval maďarský režim
Bánfyho.
Z jeho úst a jeho knihovne spoznali mnohí
Slováci svojich klasikov a ich prekrásne diela.
Často vyviedol nás chlapcov na vŕšok pod horou a úprimným teplučkým srdcom poučoval
nás o slávnej našej minulosti, recitoval celé
znelky z Maríny a rečnil o kráse Slovenska.
Boli sme svedkami jeho sv. hnevu, keď ho
niekto zradil alebo udal, svedkami radosti, keď
sa mu podarilo získať niekoho pre myšlienku.
Bol chlapcom železnej vôle a vytrvalosti,
zvlášť čo sa týka práve za slovenský ľud, ktorý
ho i dnes spomína a rozpráva o ňom svojim
deťom ako o nejakom ľudovom a národnom
hrdinovi, čím skutočne bol.
Robil a utváral slovenské dejiny, bez
ktorých neboli by sme tým, čím sme dnes.
Seba uctíme, seba milujeme a uhodnotíme ,
stávame sa hodnými skvelej budúcnosti, keď
sa klaniame zásluhám svojich pravdivých
martýrskych hrdinov.
Ľudová politika, 1929
Kamaráti moji, tu ma nenechajte...
Dusný letný deň bol v New Yorku, keď
sme sa chystali opustiť Ameriku. O takýto
deň, keď ľudia padali od horúčavy, dostali
sme telegram: „Prídem sa s vami rozlúčiť.“

Dvaaosemdesiat rokov starý slovenský kňaz,
vlastenec a národný buditeľ, akých bolo málo,
prišiel z druhého konca Ameriky, aby sa
s nami rozlúčil. Spomínal na staré časy.
Najmä počas svetovej vojny sa zjavovalo
meno reverenda Martinčeka všade. Rokoval
so Štefánikom, zbieral peniaze a rečami povzbudzoval. Veľký a horúci plameň rodolásky
bol v tomto rodákovi trenčianskych hôr a keď
sme sa s ním rozhovorili o novom Slovensku,
o nových ľuďoch, ktorých nepoznal, s ktorými
sa on ešte nikdy nestretol na martinských
slávnostiach, ale všetci majú ten istý plameň
rodolásky ako on, ktorý chodil rozplameňovať
ku Kmeťovi, k Vajanskému a iným, vravel
nám clivo: „Chlapci, chlapci...“ A dobre nám
padlo od tohto starého veterána, od starého
bojovníka toto pomenovanie.
Keď sme sa po peknom dni lúčili, bolo nám
tak smutno pri srdci...
„Teraz budem spokojnejší“, hovoril, keď
sa hlásil za posledného zakladajúceho člena
Matice slovenskej.
Ale hneď za nami prišiel do Európy list.
Starý kňaz Martinček zatúžil za domovom
a napísal: „Kamaráti moji, tu ma nenechajte,
pod lipku zelenú, tam ma pochovajte...“
A veru mi bolo zase smutno, keď tak slovami Jánošíkových chlapcov, ktorí milovali pravdu tak ako on, ktorí nenávideli krivdu tak ako
on, žiadal tých svojich chlapcov o kúsok rodnej
pôdy pod lipkou zelenou. A nedostal ju. Umrel
13. februára 1937 ďaleko od rodnej vlasti.
Konštantín Čulen, Slovák 1938

Varínski hasiči pripravujú...
Vážení spoluobčania.
Aj keď je už nový rok 2011 v plnom prúde a my sa venujeme
každodenným povinnostiam, chceli by sme vám touto cestou  
popriať do roka 2011 veľa zdravia, šťastia lásky a mnoho úspechov v pracovnom aj osobnom živote.
Ako sa stalo tradíciou, každý rok organizujeme fašiangový

Poďakovanie

21. január 2011 patril plesu, ktorý usporiadala MS vo
Varíne a ÚŽ Varín.
Na dobrú náladu a do tanca hrala skupina Forte. Plesové
chvíle prišli spríjemniť varínske mažoretky, ktoré nacvičuje
Lucia Michalková a Adamko Kubala nás potešil svojím spevom. Plesovú náladu spestrila Otília Kadašiová zo Strečna.
Ďakujeme všetkým za spestrenie plesových chvíľ.
Ďakujeme sponzorom, ktorí nám prispeli do tomboly:

Ján Cyprich
Michal Rendek
Únia žien
MO MS
Ketinárstvo p. Kubíková
Lekáreň Lenka
Tibor Blahušiak
SEMKO p.Šimlíková
Ekodendra Varín
COOP Jednota
Agra Váh
Práčovňa Varín
Koruna Varín
Rocker p. KOniarik
Obecný úrad Varín
MUDr. Milo
Lekáreň p. Franeková

TEBY Varín
Vinotéka M. Fujdiaková
Sauerová-Sauer Pavol
Pavol Boka
Zepter Helenka Androvičová
Varínski Štúrovci
Kozmetika p. Vráblová
Vierka Kubalová
Dušan Franek
LK Trans
Ľubomír Kubena
ASA Slovensko, s. r.o.
Pizzeria Stanka
Mirka Gálová Strečno
Obuv p. Bulejčíková
Otilka Kadašiová

Pozvánka

Na spomienkovú slávnosť na Jozefa Martinčeka

11. februára 2011

pri pamätníku v parku na Námestí sv. Floriána

pochod masiek našou obcou. Vzhľadom na to, že hasičská
zbrojnica je v súčasnosti v rekonštrukcii a náhradné priestory
nám neumožňujú zorganizovať túto akciu, oznamujeme, že
tohtoročný pochod masiek sa neuskutoční.
Fašiangy však zavŕšime hasičskou zábavou, ktorá sa uskutoční v sobotu 5.marca 2011 v kinosále.
Srdečne vás všetkých pozývame a tešíme sa na stretnutie.
DHZ Varin
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Mladí plavci z Varína opäť zabodovali

Varínčanka
vo finále MISS
Slovensko 2011

V závere minulého roka sa naši mladí plavci
zúčastnili Zimných majstrovstiev Slovenska
v plávaní.
3. – 5. decembra sa v Rimavskej Sobote uskutočnili preteky kategórie B - 11 a 12 roční plavci. Na
tejto súťaži Vlado Štefánik sedemkrát prekonal
klubový rekord – v podstate - čo štart, to rekord.
Celkom získal 5 strieborných a 1 bronzovú
medailu. Titul majstra Slovenskej republiky
na 400 m voľný spôsob mu ušiel iba o 18 stotín
sekundy!
V dňoch 10. - 12.decembra 2010 prebehli v
Humennom Zimné majstrovstvá Slovenska 13
a 14 ročných žiakov. Na tejto súťaži sa zaskvela
Barborka Topoľská. V dvoch disciplínach sa stala majsterkou Slovenskej republiky a jedenkrát
bola strieborná.
Blahoželáme!

Už od roku 1996 PRODUKČNÝ DOM FORZA
v spolupráci s agentúrou OKLAMČÁK Production a TV Markíza organizuje najprestížnejšiu
súťaž ženskej krásy MISS Slovensko.
Vyvrcholením každého ročníka súťaže MISS
Slovensko je slávnostné finále v priamom televíznom prenose v TV Markíza. Medzi tohtoročnými dvanástimi finalistkami bude s číslom 5
súťažiť Varínčanka Vierka Brežná.

Pre dievčatá sú v hre honorované zmluvy,
osobný automobil, exotické letecké zájazdy
spolu s postupovými nomináciami na prestížne
medzinárodné súťaže krásy ako Miss World,
Miss International či Miss Europe.

Vierke k postupu
srdečne blahoželáme a vo finále
držíme palce!

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Piatok 4.2., 11.2.,18.2.

13.30 hod. knižnica

Novinky v knižnici
Nové knihy:
Elizabeth Gilbertová
Lars Kepler
Stephen King
Patricia Cornwellová
Johanna Lindseyová
Christopher Moore
Bea Bazalová
Daniel Glattauer

Presvedčenie
Hypnotizér
Pod kupolou
Doktorka Scarpettová
Tajomný oheň
Šašo
Obraz
Priateľ do dažďa

Popoludnie s rozprávkou
program pre deti

Sobota 12. február

14.00 – 18.00 hod. v kinosále

Detský diskokarneval

S ocenením všetkých masiek

Štvrtok 17. február

16.00 hod. MKS

Fašiangový program pre dôchodcov

Piatok 25. február

20.00 v MKS Varín

15.varínsky ples

program, hudba, prípitok,
2x večera, víno, káva, zákusok, minerálka
vstupné: 25 € 
predaj vstupeniek: MKS

Dramatický krúžok
Pozývame všetkých záujemcov na nácviky každý pondelok
17.00 – 19.00 hod. v MKS

Pre deti:
Anna Varadinová
Ondrej Nagaj
Ursel Schefferová
Laura Driscoll

Rozprávočky kvapky Janky
Už básničky idú z knižky
Rozprávky utáranej myšky
Dupkáč a vajíčko

O vrátenie kníh
prosíme všetkých čitateľov,
ktorí prekročili výpožičnú dobu.

Knižnica otvorená
Pondelok - Piatok
10.00 - 18.00
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Tajnička z čísla 11 2010 znela:
„Prvé miesto patrí tomu, ktorý to auto predal mne.“
Vyhráva pani Emília Konštiaková, Vozokany 135.
Dana, IL, balak,
se, Ise, aorist

Jelenice

Dedo ochorel a museli ho vziať do nemocnice. Tam ho
prijali, uložili do postele. Mladá sestrička mu vraví:
„Dedo, pekne si ľahnite, hneď som pri vás...“ Dedovi
zasvietia oči a mrmle si:
(záver je v tajničke krížovky)

1. časť
tajničky

Francúzsky
člen

Zväz

Vrchol sťažňa
lode

Rieka vo
Francúzsku

Výklenok v
stene pre
sochu

6. časť
tajničky

Register ton

Rod vtákov

Morský ulitník
Skratka hektára

Jednoduchý
slovesný tvar

Pokladník
(hovor.)
Párový gén,
alelomorfa

Austrálsky
medvedík

Dojnica
Fungovať

Alebo (bás.)

Meno Olympie

Zhotovovalo
tkaninu

Investičný
kupón
3. časť
tajničky

Šúchala
Meno
Stanislava

Holandský
maliar

Kameň

Judejský kráľ

Meno Otílie

Predložka
2. pádu
Soľ kyseliny
boritej

Mužské meno
Useň z bravčovice

Mládza

Lebo (bás.)

Očividne

Polovica
Doslovný
preklad

Ovila

Zlato po
španielsky

Dal radu
5. časť
tajničky

Biograf

Povedľa, okolo

Zranila

Navíjala
Český maliar

Odoberalo

Africký druh
xylofónu

Pomoc (hovor)
4. časť
tajničky

Súhlas

Ani (bás.)

Zvratné
zámeno

More po
anglicky

Dobre (z angl.)

Obchodná
akadémia
MPZ áut
Albánska

Striedal

♣

Rieka v
Anglicku

Nukleové
kyseliny

Značka
statampéra

2. časť
tajničky

♣

Americký
geológ

Vták topických
pralesov

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

Citoslovce
uvažovania

Taliansky operný skladateľ

Povojnový
spoločenský
tanec

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. marca 2011
na adresu redakcie.

Autor:
Jozef Blaho

Žila si

Ihličnatý strom

Meno Ladislava

Jap. plošná
miera

Skratka
knokautu

Číslovka

Parafa
anonyma

Lotyšská menová jednotka

Čuchový orgán

Seladón po
česky

Značka rus.
lietadiel
Skratka
penzistov

V, vo (lek.)

Ílový nerast

Arabské
mužské meno

Domáce zviera

Hrubý povraz

Usadenina

Vesmír, kozmos
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