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Zápisnica z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
V zmysle §12 zákona NR SR číslo 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov starosta obce zvolal zasadnutie
Obecného zastupiteľstva vo Varíne, ktoré
sa konalo 10.2.2011 v zasadačke Obecného
úradu Varín o 16:00 hod. s nasledujúcim
programom:
1. 	 Otvorenie
2. 	 Schválenie zapisovateľa, overovateľov
zápisnice a uznesení OZ, návrhovej komisie
3. 	 Výber riaditeľa Obecného podniku služieb Varín, s.r.o.
4. 	 Prenájom nebytových priestorov
5. 	 Schválenie zmeny zásad odmeňovania
poslancov
6. 	 Vzdanie sa funkcie zástupcu starostu, menovanie zástupcu starostu – informácia.
7. 	 Záver
Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva bola doručená poslancom a vyvesená
na úradnej tabuli obce Varín a internetovej
stránke obce www.varin.sk dňa 7.2.2011.
Začiatok rokovania obecného zastupiteľstva:
16:05 hod. Ukončenie rokovania obecného
zastupiteľstva: 19:50 hod.
Bod rokovania číslo 1
Otvorenie
Starosta obce privítal všetkých prítomných
a konštatoval, že zastupiteľstvo je spôsobilé
sa uznášať, nakoľko je z 11 zvolených poslancov prítomných 10. Ing. Peter Málik sa
ospravedlnil.
Bod rokovania číslo 2
Schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a uznesení OZ, návrhovej komisie
Starosta obce podal nasledovný návrh:
• zapisovateľ: Ing. Patrik Miho
• overovatelia zápisnice a uznesení OZ:
JUDr. Peter Rybár, PaedDr. Emília Surovcová
• členovia návrhovej komisie: Jozef Rovňan, Karol Boka, Ing. Patrik Miho
Hlasovanie číslo 45
Hlasovanie za schválenie zapisovateľa: Ing.
Patrik Miho, overovateľov zápisnice a uznesení OZ: JUDr. Peter Rybár, PaedDr. Emília
Surovcová, členov návrhovej komisie: Jozef
Rovňan, Karol Boka, Ing. Patrik Miho, programu zasadnutia OZ podľa pozvánky.
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 1; Návrh bol prijatý.
Bod rokovania číslo 3
Výber riaditeľa Obecného podniku služieb
Varín, s.r.o.
Starosta obce konštatoval, že všetci uchádzači
splnili podmienky výberového konania. Ná-

sledne prečítal profesijné životopisy jednotlivých uchádzačov a požiadal jednotlivých
uchádzačov, aby predniesli svoj podnikateľský zámer. Poslanci boli požiadaní, aby
uchádzačom kládli otázky až po odprezentovaní sa.
Prednesenie podnikateľského zámeru bolo
v poradí, v akom prichádzali prihlášky do
výberového konania.
Prvý uchádzač Igor Zimen predniesol svoj
podnikateľský zámer a poslanci Ing. Vladimír
Štefánik a JUDr. Peter Rybár položili otázky.
Ako druhý predniesol svoj podnikateľský
zámer Ing. Ladislav Konc a poslanci Ing.
Vladimír Štefánik a JUDr. Peter Rybár položili
otázky.
Ako tretí predniesol svoj podnikateľský
zámer Ing. Stanislav Korenčiak a poslanci
Ing. Vladimír Štefánik, Marek Tabaček a Ing.
Michal Cvacho položili otázky.
Ako štvrtý predniesol svoj podnikateľský
zámer Karol Boka a poslanci Ing. Vladimír
Štefánik a JUDr. Peter Rybár položili otázky.
Róbert Panáček sa na zasadnutie obecného
zastupiteľstva nedostavil.
Poslanci požiadali o čas na rozmyslenie
a tak starosta navrhol pokračovať v bode
rokovania 4.
Bod rokovania číslo 4
Prenájom nebytových priestorov
Predložil: Ing. Patrik Miho
Starosta obce predniesol materiál k bodu 4
a vyzval poslancov na diskusiu. V diskusii vystúpili: JUDr. Peter Rybár, Ing. Jozef Kabatier,
Ing. Vladimír Štefánik a Ing. Michal Cvacho.
Hlavný kontrolór obce a prednosta obecného
úradu predniesli svoje stanovisko. Starosta
obce požiadal predsedu návrhovej komisie,
aby prečítal návrh uznesenia: Predseda
návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia
číslo 3/2011:
UZNESENIE č. 3/2011
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Varíne konaného dňa 10.2.2011
k bodu Prenájom nebytových priestorov.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Žiadosť o úpravu priestorov firmy MK
FOOD, s.r.o.
b) Schvaľuje
1. Dodatok číslo 1 k nájomnej zmluve číslo
NZ002/2011 pre firmu MK FOOD, s.r.o.
podľa predložených podkladov s nasledujúcimi zmenami:
• Nebytové priestory sa prenajímajú na
dobu 3 rokov od 15.2.2011 do 14.2.2014
c) Žiada
1. Starostu obce o podpis k dodatku číslo 1
k NZ002/2011.
Hlasovanie číslo 46
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.

3/2011
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 1; Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 3/2011
Bod rokovania číslo 5
Schválenie zmeny Zásad odmeňovania
poslancov
Predložila: Mária Tichá
Starosta obce predniesol materiál k bodu 5
a vyzval poslancov na diskusiu. V diskusii vystúpili: Ing. Jozef Kabatier, JUDr. Peter Rybár
a Ing. Michal Cvacho. Hlavný kontrolór obce
a prednosta obecného úradu predniesli svoje
stanovisko. Starosta obce požiadal predsedu
návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia. Predseda návrhovej komisie prečítal
návrh uznesenia číslo 4/2011:
UZNESENIE č. 4/2011
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Varíne konaného dňa 10.2.2011
k bodu Schválenie zmeny zásad odmeňovania poslancov.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Zásady odmeňovania poslancov v znení
predložených podkladov.
Hlasovanie číslo 47
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
4/2011
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 1; Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 4/2011.
Bod rokovania číslo 6
Vzdanie sa funkcie zástupcu starostu,
menovanie
zástupcu starostu – informácia
Predložil: Miroslav Williger – starosta obce
Starosta obce informoval poslancov, že zástupca starostu Ing. Vladimír Štefánik sa
vzdal funkcie zástupcu starostu. Starosta
obce podľa zákona 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov poveril
zastupovaním starostu Ing. Michala Cvachu
a to na celý úväzok.
Hlavný kontrolór obce a prednosta obecného
úradu predniesli svoje stanovisko.
Starosta obce požiadal predsedu návrhovej
komisie, aby prečítal návrh uznesenia:
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh
uznesenia číslo 5/2011:
UZNESENIE č. 5/2011
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Varíne konaného dňa 10.2.2011
k bodu Vzdanie sa funkcie zástupcu starostu, menovanie zástupcu starostu
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Vzdanie sa Ing. Vladimíra Štefánika z
funkcie zástupcu starostu
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Milosrdný Bože

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Milosrdný Bože, nekonečná dobrota,
zoslal si svojho Syna na tento svet,
aby nás naučil láske, dobrote a pokore,
ktorá vedie cez utrpenie, ó Bože, ku Tebe.
Tvoj Syn Ježiš Kristus
ohlasoval evanjelium pre celé ľudstvo
a položil aj svoj život za túto pravdu,
aby potvrdil dobrotu a veľké Božie milosrdenstvo.
Tvoje milosrdenstvo, ó Pane, nemá hraníc,
hoci stále klesáme a padáme pod ťarchou hriechu.
Pán Ježiš nám ukázal ako znova vstať,
pri nesení ťažkého kríža na horu Golgotu.
Ježiš Kristus zobral naše neprávosti na svoje plecia.
Všemohúci a láskavý Bože, prosíme ťa,
aby skrze utrpenie Tvojho Syna a nášho Spasiteľa
boli nám odpustené naše hriechy a veľké previnenia.
Náš Pán a Boh dobrotivý a milosrdný,
prosíme Ťa pre Tvoju dobrotu a lásku,
keď raz budeme stáť pred Tvojou tvárou
prijmi nás, veď sme Tvoje deti
a zahrň nás v nebeskom príbytku
svojou milosrdnou láskou.
Viktória Novosadová

Poďakovanie
Ďakujeme dychovej hudbe Varínčanka a občanom Varína, ktorí sa prišli
rozlúčiť do Domu smútku v Martine
s naším milovaným Pavlom Takáčom,
ktorý nás dňa 26.februára 2011 vo veku
64 rokov po dlhej a ťažkej chorobe
navždy opustil.
Smútiaca rodina

Narodili sa:
Mariana Kubíková
Matúš Hliník
Marianna Cvachová
Matúš Jánošík
Anna Kršková
Peter Machalík

19.1.2011
22.1.2011
25.1.2011
4.2.2011
7.2.2011
7.2.2011

„Buďte šťastné, deti! Najkrajšie kvety zeme!

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:
pani Apolónia Pažičanová
pani Elena Pazderková
pani Mária Mihová
pán Štefan Chrapčík
pani Viktória Chrapčíková
pán Peter Kováč
pani Melánia Rusnáková
pán Pavol Beniač
pán Vincent Novosad
pán Imrich Milo
pán Jozef Macák
pán Milan Salát 	
pani Irena Širancová
pán Jozef Bárdy
pani Karolína Gulašiová
pani Vlasta Cvachová
pani Františka Cvachová

96.
93.
87.
84.
83.
82.
82.
82.
81.
81.
79.
79.
78.
78.
76.
76.
76.

pani Vlasta Bardyová
74.
pani Vincencia Androvičová73
pán Marcel Samec
73.
pán František Cyprich
71.
pani Jozefa Šlesárová
71.
Okrúhle narodeniny oslavujú:
95-te pán Jozef Bielik
85-te pani Jozefa Bučeková
pani Gabriela Kubová
80-te pani Gizela Zimenová
75-te pán Ondrej Hudec
70-te pán Ján Cvacho
pani Helena Štefanatná
pani Valéria Gáborová
pani Pavlína Freudenfeldová

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:

„ K ďalšej Vašej žitia púti
jedným tónom srdcia vravia
jedným hlasom želajú Vám
veľa sily, šťastia, zdravia!“

Odišli do večnosti:
pán Jozef Cesnek

* 14.3.1954

U24.1.2011

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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2. Poverenie Ing. Michala Cvachu zastupovaním starostu v rozsahu celého úväzku.
b) Ruší
1. Bod 1.4 a 1.5 v oddiele 1 schvaľuje uznesenia číslo 2/2011 zo dňa 13.1.2011.
Hlasovanie číslo 48
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
5/2011
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval:
1; Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 5/2011
Hlavný kontrolór obce a prednosta obecného
úradu predniesli svoje stanovisko. Starosta
obce požiadal predsedu návrhovej komisie,
aby prečítal návrh uznesenia: Predseda
návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia
číslo 5/2011:
UZNESENIE č. 6/2011
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Varíne konaného dňa 10.2.2011
k bodu Vzdanie sa funkcie zástupcu starostu, menovanie zástupcu starostu.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Poslanec Ing. Vladimír Štefánik vo funkčnom období 2010-2014 bude do 31.8.2012
pracovať bez nároku na odmenu.
Hlasovanie číslo 49
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
6/2011
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0, nehla-

soval: 1; Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 6/2011
Karol Boka sa ospravedlnil a opustil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Bod rokovania číslo 3 - pokračovanie
Výber riaditeľa Obecného podniku služieb
Varín, s.r.o.
Starosta obce vyzval poslancov na diskusiu.
V diskusii vystúpili: starosta obce, Marek
Tabaček, Ing. Jozef Kabatier, Ing. Michal Cvacho, Mgr. Karol Tichý. Klub KDH si vyžiadal
prestávku na poradu klubu KDH a potom
vystúpil Ing. Vladimír Štefánik.
Poslanci po diskusii určili nasledovné poradie
uchádzačov: Ing. Ladislav Konc, Karol Boka,
Igor Zimen, Ing. Stanislav Korenčiak
Hlavný kontrolór obce a prednosta obecného
úradu predniesli svoje stanovisko. Starosta
obce požiadal predsedu návrhovej komisie,
aby prečítal návrh uznesenia: Predseda
návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia
číslo 7/2011:
UZNESENIE č. 7/2011
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Varíne konaného dňa 10.2.2011
k bodu Výber riaditeľa Obecného podniku
služieb Varín, s.r.o.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Žiadosti uchádzačov o miesto riaditeľa
Obecného podniku služieb Varín, s.r.o.

Poďakovanie

Miestne kultúrne stredisko srdečne ďakuje všetkým
štedrým sponzorom za vecné ceny do tomboly
15.varínseho plesu:

pán Ján Jánošík
Vinotéka Mirka Fujdiaková
pani Emília Čepelová
pán Jozef Bugáň
Semko - pani Irena Šimlíková
predajňa TEBY Varín
General plastik Kolárovo
Obec Varín
Fraunhofer Ipa Slovakia
predajňa Elektro AB pani Anna Buchtová
pán Vladimír Rosenberg
Urbárska obec, poz. spol. Varín
Pekáreň Varín
Ekodendra Varín
rodina prof. Košturiaka
Ing. Eva Sauerová
Satia – okná, s.r.o. Varín
Selinan cest. kancelária Žilina
pán Miroslav Williger starosta obce Varín
predajňa Alon Varín
Farský úrad Varín
Firma Najdek

b) Schvaľuje
Nasledovné poradie uchádzačov:
1. Ing. Ladislav Konc, 2. Karol Boka, 3. Igor
Zimen, 4. Ing. Stanislav Korenčiak
c) Ukladá
1. Oznámiť uchádzačom poradie, ktoré bolo
určené obecným zastupiteľstvom
Zodpovedný: Obecný úrad Termín: Do 10 dní
2. Oznámiť prvým dvom uchádzačom, že
do konca marca 2011 budú vyzvaní k definitívnemu ukončeniu výberu riaditeľa
Obecného podniku služieb Varín, s.r.o.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: Do najbližšieho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva
Hlasovanie číslo 50
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
7/2011
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasoval: 2; Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie
č. 7/2011
Bod rokovania číslo 7
Záver
Miroslav Williger, starosta obce, poďakoval
všetkým prítomným za účasť a ukončil tretie
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísal: Ing. Patrik Miho
Ing. Patrik Miho, prednosta obecného úradu
Miroslav Williger, starosta obce
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:
JUDr. Peter Rybár, PaedDr. Emília Surovcová

foto: M. Kuliha
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Neformálne z rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo sa stretlo tretíkrát, tento raz mimo programu pravidelných zasadnutí, ako mimoriadne, dňa 10. februára 2011. Program rokovania,
pokiaľ sa týka programových bodov, bol krátky, ale pre fungovanie obce dôležitý. Vyriešenia štatutára obecného podniku služieb a prijatia zmeny vo
funkcii zástupcu starostu, sa zúčastnilo okrem jedného poslanca celé zastupiteľstvo. Program sa doplnil o prerokovanie nájomných zmlúv a niektorých
predpisov pre bezproblémové fungovaniu zastupiteľstva.

Obecný podnik služieb záujem o jeho riadenie
bol veľký

didátovi na zástupcu starostu, ktorým sa stal Ing. Michal Cvacho.
Úprimne mu prajeme veľa chuti, zdravia a zdaru v tejto práci.
Zároveň mu ústretovo prisľúbil napomáhať aj poslanec a bývalý
zástupca starostu Ing. Kabatier.

Že naším občanom záleží na dobrom fungovaní služieb, ponúkaných obecným podnikom služieb, bolo vidieť aj z prejaveného
záujmu o účasť vo výberovom konaní na túto funkciu, ale hlavne
v pripravenosti kandidátov nájsť zmysluplnú náplň a rozvoj tejto
činnosti do budúcnosti. Poslancov zaujali najmä reálne predstavy
o možnosti uplatnenia podniku aj mimo obce, prípadne rozšírenie
ponuky služieb o ďalšie aktivity, ktoré v obci chýbajú, alebo ktoré
môžu ekonomicky pomôcť podniku, obci a zároveň vytvoriť nové
pracovné možnosti. Svoje predstavy pred komisiou a následne
pred obecným zastupiteľstvom prezentovalo päť občanov z našej
obce. Každý z kandidátov niečím upútal. Stanoviť poradie bolo
zložité a zodpovedné. Pre ukončenie výberu bol prijatý postup,
podľa ktorého dvaja kandidáti umiestnení na prvom a druhom
mieste, treba povedať, že s diametrálne odlišnými návrhmi, a to
p. Ing. Ladislav Konc a p. Karol Boka, doplnia svoju predstavu
do konca marca tohto roku a obec taktiež bude mať naprosto
jasnú predstavu funkčnosti tohto podniku. Na základe týchto
vedomostí sa problematika fungovania aj riadenia obecného
podniku služieb uzavrie na aprílovom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

O nájmoch zodpovedne

Zmena na poste zástupcu starostu obce
Hovorí sa, že človek mieni, Pán Boh mení.
V súčasnosti sprísnená novelizácia zákona
č. 543/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.
461/2003 Z.z. o nemožnosti súbehu zamestnania a predčasného dôchodku a vykonávania aj
volenej funkcie, vyžadovala vzdanie sa funkcie
súčasného zástupcu starostu obce. Tento problém bol viacerými poslancami kriticky prijímaný,
nakoľko dosť skomplikoval situáciu starostovi
obce, a nakoniec aj prijatej a dohodnutej stratégie
fungovania zastupiteľstva a vedenia obecného
úradu. Ako autor tohto článku a teraz už bývalý
zástupca starostu musím z poľutovaním konštatovať, a zároveň sa aj ospravedlniť občanom
a poslancom, že prísnosť tohto zákona okrem
mňa „ zaskočila “ aj stovky ľudí vo funkciách
volených do miestnych samospráv. Slúži ku cti
celému poslaneckému zboru a starostovi obce,
že sme sa jednomyseľne zhodli na novom kan-

Pri prerokovávaní prenájmov nebytových priestorov, ktoré má
obec vo svojom vlastníctve, prijala sa zásada veľmi pozorne posúdiť zámer potenciálneho nájomcu najmä s ohľadom na okolitú
zástavbu a vplyv na životné prostredie. Samostatná pozornosť sa
venovala najmä využitiu priestorov v bývalej firme Fontis na ul.
Fatranskej, kde bolo uložené poslancom Ing. Cvachovi a Ing. Štefánikovi pripraviť názor na možnosti využitia neprenajatej časti
tohto objektu, po fyzickej obhliadke týchto priestorov. Rozhodnutie o prenájme sa prijme na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva.
V časti „ rôzne “ sa prijala ešte jedna zaujímavá vec, ktorá sprísnenie zákona uvedeného v druhej časti tohto článku potvrdzuje:
poslanecký mandát môže predčasný dôchodca vykonávať len
a len bez nároku na odmenu! Z momentálnych postrehov diania
v obecnom zastupiteľstve je dobré povzbudiť a zviditeľniť spôsob
práce a postoja najmladšieho poslanca p. Mareka Tabačka, ktorý,
aj keď vekovo najmladší, svoje názory v obecnom zastupiteľstve
predkladá zrozumiteľne a profesionálne, vyjadruje sa k problémom ako „ starý kozák “ a je veľkým prínosom pri zosúladení
názorov aj jeho starších kolegov v obecnom zastupiteľstve.
V tomto mu držíme všetci, myslím si, najmä mladí občania –
voliči, palce.
Ing. Vladimír Štefánik
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Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti...
Fašiangy sú obdobím veselosti, zábavy, hodovania a pitia!
Tvoria prechod od zimy k jari
a sú to pôvodne pohanské slávnosti zasvätené bôžikovi vína a
všemožnej nestriedmosti života
– hodovaniu, veseleniu...
V minulosti sa počas fašiangov organizovali zabíjačky,
priadky, dedinské zábavy a konalo sa mnoho svadieb.
Ľudia sa obliekali do masiek,
ktoré okrem zábavnej funkcie mali aj ochranný význam
proti pôsobeniu negatívnych
síl. Mali zabezpečiť úrodný
rok a plodnosť hospodárskych
zvierat. Z toho dôvodu si ľudia
vyhotovovali a obliekali masky

najrôznejších zvierat.
Aj v súčasnosti sa konajú
maškarné plesy, karnevaly,
zábavy a plesy....
Tradičným jedlom tohto obdobia sú - fánky, smažené šišky,
slaninka s klobáskou, huspenina. Po fašiangoch nasleduje štyridsaťdňový pôst, pred ktorým
si máme všetkého dopriať!
Fašiang končí pochovávaním
basy. Pri tomto symbolickom
pohrebe občania v prestrojení
za kňaza, organistu, kostolníka
realizujú obrad, pri ktorom je
veľa plaču, smiechu a zábavy.
Typickú pieseň pre všetky
kraje na obdobie fašiangov určite všetci dobre poznáme:

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
kto nemá kožucha zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem
ajte mi slaninky, nech sa popasiem.
Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy,
jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy.
Tuto nám nedali, tuto nám dajú,
tu koňa zabili, tu rebrá majú.
Miestne kultúrne stredisko pripravilo počas tohtoročných
fašiangov niekoľko podujatí. V sobotu 12. februára sa v kinosále stretli malí škôlkári a školáci na diskokarnevale. V utorok
15. februára sa spoločne zabavili členovia Varínskeho speváckeho zboru a dychovej hudby Varínčanka. Vo štvrtok 17.
februára sa pri žilinskej kapele Ajeto zabávali varínski seniori
a v piatok 25. februára sa všetci Varínčania, ktorí mali záujem
stretli na jubilejnom 15. varínskom plese.
Bodkou za tohtoročnými fašiangovými podujatiami bolo
pochovávanie basy už tradične v réžii varínskych hasičov.

Varínčan
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Matičné okienko
Počas zimných školských prázdnin sme 4.,5.,7.
a 8. januára pripravili dni otvorených dverí pre
širokú verejnosť.
Akcia bola spropagovaná cestou obecného
rozhlasu, oznam sme dali aj na nástenku   do
základnej školy.
Návštevníci mali možnosť prezrieť si izbu našich rodičov zariadenú historickými exponátmi,
ľudovými krojmi a inými zaujímavosťami. Ponúkla sa im možnosť prečítať a objednať si nové
knihy z vydavateľstva Matice slovenskej.
Deti mali možnosť zahrať sa rôzne spoločenské hry, ktoré boli zakúpené práve na tento
účel.
Pri teplom čajíku si cez nový televízor mohli
pozrieť DVD filmy z činnosti matičiarov.
I keď priestory nepukali vo švíkoch, sme
veľmi radi, mnohí Varínčania si našli časť prísť
medzi nás.

Pozvánka
Prebúdzanie jari – veľkonočné
tradície
Srdečne pozývame dospelých,
mládež, aby svojimi ručnými prácami /kov, drevorezba, výšivka,
obrazy, aranžmány, pletené výrobky a pod./ sa zúčastnili súťažnej výstavy s názvom Prebúdzanie
jari v Dome Matice slovenskej na
Hrnčiarskej ulici č. 175
Exponáty je možné priniesť:
6.,7.,8. apríla 2011 v čase 16.00 –
17.30 hod.
Aranžovanie sa uskutoční v sobotu 16. apríla 2011 od 17.00 hod.
Výstava bude verejnosti sprístupnená:
17. – 20. apríla od 16.00 hod.
25. – 30. apríla od 16.00 hod.
Exponáty sa vyhodnotia a traja
vystavovatelia budú odmenení.
Informácie a kontakt:
Emília Cvachová, tf. 0902 429 692

Marec mesiac knihy

Už tradične je marec mesiacom
knihy pravdepodobne z dôvodu,
že tento mesiac sa viaže k zberateľovi a potulnému predavačovi
Matejovi Hrebendovi, ktorý sa narodil a zomrel v marci *10.03.1796
Píla (v súčasnosti Rimavská Píla)
† 16.03.1880 Hačava (v súčasnosti
súčasť obce Hnúšťa).
Matej Hrebenda bol ľudovýchovným pracovníkom, národným
buditeľom, ľudovým básnikom,
zberateľom národných piesní,
prvým slovenským kolportérom
kníh.
Už od narodenia mal očnú chybu. Keď sa ako päťročné dieťa hrával, prezývali ho slepým. V deviatom
roku už nemohol čítať pri svetle, v pätnástich ani vo dne. Ale čo mu bolo
ukrátené na zraku, to mu bolo vynahradené na pamäti. Rád čítal knihy,
a keď už nevidel, požiadal iného, aby mu čítal. Kým mohol chodiť sám,
prešiel štyri až päť dedín k takým ľuďom, ktorí mu boli ochotní predčítať
z knižky. A tým bystrela jeho pamäť. Asi od 14. roku sa zaoberal najmä
veršovaním. Prvé verše napísal roku 1814, jeho otec ich na polhárku odpísal
a každému dobrodincovi podal.
Do slovenskej histórie sa zapísal najmä ako popredný rozširovateľ
slovenských a českých kníh. Prechodil nielen celé Slovensko, ale aj Prahu,
Viedeň, Pešť a Dolnú zem. Predaj kníh, ktoré mu zverovali vydavatelia,
spájal i s poúčaním a národným uvedomovaním, šíril kultúru a osvetu.

Program výletov 2011
Máj
1. 5. Vršatec
29. 5. Fačkovské sedlo - Vyšehrad - Nitrianske Pravno

Jún
26. 6. Železné – Chabenec – Chopok – Jasná

Júl
24. 7. Banská Štiavnica – Sitno

August
21. 8. Podbanské – Kamenistá – Bystré sedlo
zostup podľa vlastného výberu:
a) Gáborovou dolinou  b) Račkovou dolinou  c) Hrebeňom
cez Jakubinu
Odchod autobusu z Račkovej doliny.
26. 8. – 30. 8. alebo 31. 8.   Rakúske Alpy
– národný park Hohe Tauern, Glossglockner a okolie

Október
2. 10. 	Stankovany –Šíp – Dierová
Kontakt: Ľubor Panáček 0903 471 085

V tých časoch mnohí pokladali čítanie kníh za nepotrebnú vec, za výsadu vzdelancov. Proti tomuto názoru, proti tejto zaostalosti viedol svoj
neúprosný boj. Na cestách zachraňoval pred skazou staré knihy, zasielal
ich do škôl a spolkových inštitúcií, alebo ich donášal popredným vzdelancom. Takto mnoho kníh zachránil a významnou mierou sa pričinil tak aj
o budovanie knižníc.
Zároveň zbieral i ľudové piesne, ktoré sa dostali do zbierok Jána Kollára a Pavla Dobšinského. Zapisoval ich jeho pomocník, ktorý ho od roku
1842 sprevádzal. Známe sú jeho suplikantské cesty, počas ktorých získal
finančné prostriedky na stavbu škôl, kostolov, činnosť kultúrnych inštitúcií.
Jeho poézia plnila v svojom čase záslužné spoločenské poslanie. V Matici
slovenskej sú uložené jeho básne, piesne, vinše, listy, testament. Svoju životnú púť, zážitky a skúsenosti opísal vo Vlastnom životopise, ktorý je prameňom aj pre poznanie kultúrnych a spoločenských pomerov v 19. storočí.
Nazhromaždených 58 kníh mu zhorelo v krokavskom ohni, a tak začal
odznova. S batôžkom kníh, palicou v ruke a najčastejšie oblečeného do
rimavského kroja - tak ho stretávali ľudia na jeho potulkách nielen po
rodnom kraji, ale i po iných stoliciach a roztrúsených dolnozemských osadách. Bol priateľom všetkých dobrých ľudí. Chodil v temnotách a roznášal
svetlo. Prežil ťažký život, stíhalo ho jedno nešťastie za druhým, no napriek
osudu pociťoval radosť a šťastie, keď mohol pomôcť svojmu národu. Ostal
jednoduchým človekom. Hovorieval: „nemám nič, nežiadam nič.“ Pritom
viac videl vo svojej slepote, ako mnohí cez veľké okuliare. Keď mu už nohy
zoslabli, stal sa trafikantom. Predával tabak, sviečky a ocot. V roku 1866 ho
prepadol, zbil a okradol zlodej a o tri dni Hrebenda umrel.
V roku 1980 (sté výročie jeho smrti) ho vyhlásili za jubilanta UNESCO.
Dnes už úlohu Mateja Hrebendu - šírenie kníh a knižnej kultúry a podporu vzdelávania - plní knižnica. Knižné fondy sprístupňuje čitateľom po
celý rok, v marci sa aktivity zintenzívňujú.
zdroj: osobnosti.sk

8

Varínčan

Polstoročie speleológie vo Varíne
Jaskyniarsky klub Varín si v roku
2010 pripomenul 10 rokov svojej
existencie.
Dejiny speleológie vo Varíne však
siahajú omnoho ďalej, až do roku
1959, keď skupina varínskych horolezcov v zložení Ondrej Bugáň, Ivan
Cvacho, Fero Androvič a Ondrej
Mestický prvýkrát zostupuje do Strateneckej priepasti. Táto skupina sa neskôr
pripája ku geomorfológovi Ľubomírovi
Viliamovi Prikrylovi, ktorý začína vykonávať profesionálny prieskum v Malej Fatre.
V tomto zložení pracujú ako spelelogický
krúžok pri Považskom múzeu. Skúmajú
v Strateneckej a Krivánskej priepasti, KuI.Cvacho
kurišovej a Kryštálovej jaskyni. Vyhotovujú aj prvé mapy z týchto jaskýň. Začínajú sondovať v Belských vyvieračkách, kde sa im podarí postúpiť 8m do výtokovej šošovky.
Strelecké práce vtedy zabezpečuje podnik Lom a vápenka Varín.
Skúmajú aj v jaskyniach bradlového
pásma v okolí Lysice. Krúžok pracuje až do začiatku 70-tych rokov.
Prieskumnych akcií, ktoré organizuje krúžok sa zúčastňuje aj mnoho
ďalších občanov
M.Hanus a M.Piovarči pri výstupe do Stratenca
Varína a okolia.
Po jeho zániku ostáva aktívny z tejto skupiny iba Ondrej
Bugáň. Ako pracovník ochrany prírody zostupuje do mnohých
významných jaskýň a priepastí na Slovensku a v zahraničí.
Spomeniem aspoň Barazdaláš, Silická ľadnica a Kraľovianske
jaskyne. V roku 1970 spolu s Vojtechom Bukovinským vyho-

F.Androvič a O.Bugáň priekopníci horolezectva a speleológie

tovujú a osadzujú prvý uzáver na Kryštálovej jaskyni v Malej
Fatre. Jaskyňa je významná výskytom kryštálov kalcitu. Zúčastňuje sa jaskyniarskeho týždňa v Štefanovej v roku 1970. V rámci
týždňa sa uskutočňuje zostup a zameranie Krivánskej priepasti.

Tejto akcie sa zúčastňuje aj Ondrej Bugáň. Za svoju činnosť pri
prieskume Malej Fatry je ocenený čestným uznaním Slovenskej
speleologickej spoločnosti.
Ďalším významným medzníkom vo varínskej speleológii je
vznik jaskuniarskej pracovnej skupiny Minotaurus na čele s Edom
Piovarčim v roku 1980.

Účastníci jaskyniarskeho zrazu organizovaného vo Varíne

Táto skupina znova rozbieha prieskum v Malej Fatre na plné
obrátky. Najskôr samostatne a neskôr ako súčasť Oblastnej skupiny 16 Terchová, ktorá sa neskôr premenuje na Speleoklub Malá
Fatra. Táto partia má hlavný, alebo významný podiel na objave
a prieskume malofatranských fenoménov ako sú Kukurišová
a Stará Stratenecká jaskyňa, Stratenecká a Krivánska priepasť a
Medvedia jaskyňa vo Vrátnej doline. Sú aktívni aj pri organizovaní potápačského prieskumu v Jaskyni nad vyvieračkou vo Vrátnej. V Krivánskej priepasti zostupujú do hĺbky 75m a farbiacou
skúškou dokazujú existenciu hydrologického systému s najväčším
prevýšením /960m/ vo vtedajšom Československu. Treba pripomenúť aj účasť na čistení studne na hrade Strečno a prepojení
Demänovskej jaskyne slobody a mieru. Organizujú výpravy aj do
zahraničia, hlavne do krasových oblastí Rumunska.
Koncom 80- tych rokov
sa v rámci tejto partie začína
etablovať aj naša generácia.
Zúčastňujeme sa významných akcií - ako napr. druhý
farbiaci pokus v Krivánskej
priepasti, prieskum Belských vyvieračiek, Medvedej jaskyne č. 2. , priepasti
Kortmanka v Strážovských
vrchoch a čistenie hradnej
studne. Spolu so staršími
kolegami /Edo Piovarči, Jaroslav Ďugel, Ján Hlávka,
Michal Hanus znova oživuE.Piovarči v priepasti na Javorine
jeme speleologický prieskum
v Malej Fatre. Postupne sa pripájame v zložení Pavol Cvacho, Ján
Nemček, Jaroslav Adamčík, Peter Cáder, Miloš Cvacho, Peter
Martynek, Rastislav Cvacho a Milan Ďugel.

Varínčan

Pracujeme v Priepasti na Kraviarskom,
sonde č.8. a č.9., Kukurišovej jaskyni, Starej
Strateneckej jaskyni, Medvedej č.2., Jaskyni
nad vyvieračkou, Strateneckej a Krivánskej
priepasti. Popri činnosti v teréne osadzujeme
vlastnú vývesnú skrinku na námestí vo Varíne a budujeme klubovňu v areáli TJ. V rámci
Speleoklubu Malá Fatra si vytvárame vlastnú varínsku sekciu, čo nakoniec vyústi do
vzniku Jaskyniarskeho klubu Varín.
V roku 2000 je náš klub oficiálne schválený na valnom zhromaždení Slovenskej
speleologickej spoločnosti vo Svite. Ako
samostatný klub pokračujeme v prieskume
v priepastiach na Prostej, kde dosahujeme
hĺbku 22 m. Zameriavame Krivánsku prie-
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Hlavní aktéri dokončenia uzáveru Jaskyne nad vyvieračkou

Prvozostup do Priepasti neprajníkov pod Malým Kriváňom
P.Martynek a P.Ďurana pri otváraní závrtu na Javorine

podarí nájsť nové časti Medvedej jaskyne
č.2. a spojenie s Medveďou jaskyňou č.1. .
Dokazujeme tak existenciu systému Medvedích jaskýň. V Kraľovianskom krase
sa venujeme prieskumu jaskýň v starom
železničnom tuneli a Kraľovianskych jaskýň v starom lome. V rámci našej činnosti
organizujeme prieskumne akcie aj do iných
Nastupujúca generácia

J.Ďugel pred vchodom do Kukurišovej jaskyne

pasť a Priepasť neprajníkov v masíve Malého
Kriváňa. Začíname prieskum v oblasti Javoriny a Suchého,tu v Priepasti pána Caloina
postúpime do hĺbky 25 m a objavujeme 6
menších jaskýň. Z nich ja zaujímavá Tomaňová jaskyňa. V auguste, v čase najväčších
horúčav, v nej nachádzame chodbu zaľadnenú v celom profile Vo Vrátnej doline sa nám
M.Vojtek v jaskyni Ľudmila

Stratenecká priepasť

J.Palarcová v systéme Wratnuella

krasových oblastí - oblasť Harmanca, Liskovej, Rajeckých Teplíc
a Nízkych Tatier.
Svoju činnosť pravidelne každý rok prezentujeme na Speleomítingu vo Svite vlastnou filmovou tvorbou a panelovou
dokumentáciou. Na tomto stretnutí slovenských a zahraničných
jaskyniarov sme boli ocenení za náš príspevok o Medvedej jaskyni
vo Vrátnej doline.
Po desiatich rokoch môžeme zhodnotiť založenie nášho klubu
ako krok správnym smerom ako dobré pokračovanie tradície
varínskej speleológie.
Pavol Cvacho
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Škola informuje
Zápis do 1. ročníka

Dňa 19.01.2011 a 20.01.2011 sa uskutočnil zápis predškolákov do 1. ročníka.
Pani učiteľky zo základnej školy, pani učiteľky z materskej školy, školský
špeciálny pedagóg spoznali budúcich prvákov. Zápisu sa zúčastnilo 49
predškolákov. Chlapci a dievčatá s radosťou ukázali, čo dokážu. Kres-

Škola
ponúka
• pre deti predškolských oddelení
materskej školy prípravný kurz
anglického jazyka
• pre žiakov prvého ročníka využívanie učebne LEGO Dacta,
ktorú bude realizovať učiteľka
s certifikátom na vyučovanie v
tejto učebni
• pre žiakov základnej školy slovné hodnotenie všetkých výchovných predmetov, s výnimkou
predmetov, ktorých klasifikáciu zavádza štátny vzdelávací
program
• podporovanie talentovaných detí
(vedomostné súťaže a olympiády
a iné umelecké, či tvorivé aktivity a podujatia, ...)
• výučbu dvoch svetových jazykov, ktorá bude zabezpečovaná
v nových podmienkach, s využívaním modernej vyučovacej

•

•
•

•
•

•

technológie – jazykového laboratória
možnosť pravidelne využívať 2
počítačové učebne, 2 jazykové
učebne, odbornú učebňu chémie
a hudobnej výchovy
široké možnosti pre rozvíjanie regionálnych tradícií a zvykoslovia
u našich žiakov
spoznávanie zvláštnosti a jedinečnosti Slovenska – v 5.ročníku
– ľudské obydlia v Brhlovciach,
Arborétum Mlyňany, zubria
obora v Lovciach – v každom
ročníku niečo nové
celoškolské projektové dni a tvorivé dielne
blokové vyučovanie prírodovedných predmetov, zamerané
na rozvoj praktických zručností,
činnosti a návykov
v rámci školského vzdelávacieho
programu budeme vyučovať
nový učebný predmet – Ekológia
– zameraný na praktické činnosti
a spoznávanie regiónu našej ško-

lili, písali, počítali, stavali krásne hrady z kociek, recitovali, spievali. Za
spoluprácu a krásne práce boli odmenení darčekmi. Niektoré z darčekov
pripravili pre predškolákov starší žiaci.
Pani učiteľky sa tešia, že sa s deťmi stretnú opäť v školskom roku
2011/2012.

ly
• možnosť vzdelávania sa detí so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s ktorými pracuje špeciálny pedagóg a asistent
učiteľa
• využívanie moderných vyučovacích metód vo výchovno-vzdelávacom procese so zameraním na
rozvíjanie kompetencií žiaka
• možnosť využívať vlastnú telocvičňu, viacúčelové ihrisko
a školský športový areál
• v 3. ročníku pre našich žiakov
plavecký výcvik
• v 7. ročníku našim žiakom lyžiarsky výcvik
• pobyt žiakov v školskom klube
detí
• kvalitné stravovanie v školskej
jedálni
• širokú paletu výberu záujmovej
činnosti
• možnosť aktívnej účasti v záujmových útvaroch v Centre
voľného času Varín

• novovybudovanú knižnicu spojenú so študovňou s trvalým prístupom na internet a vybavenú
knižničným softvérom WinISIS
• kvalitné výchovné poradenstvo
pre žiakov a ich rodičov, nielen
v proforientácii, ale aj zabezpečovaní ostatných pedagogickopsychologických služieb
• vytvorením alokovaného pracoviska súkromnej špeciálno-pedagogickej poradne ponúkame
našich žiakov a ich rodičov užší
kontakt s odborníkmi z oblasti
psychológie a špeciálnej pedagogiky
• možnosti zážitkového vyučovania organizovaním predmetových odborných exkurzií vo
všetkých ročníkoch
• možnosti úzkej spolupráce so
Školou ochrany prírody pri Správe národného parku Malá Fatra
vo Varíne

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Piatok
4.3., 11.3., 18.3.
a 25.3.

Novinky v knižnici
Nové knihy:
Danielle Steel
Michelle Zinková
Elizabeth Giklbertová
Lisa Jackson 	
Jane Featherová
Ľubo Dobrovoda

Južné svetlá
Proroctvo sestier
Jedz, modli sa a miluj
Temný rubín
Hriešny knieža
Velkáč

13.30 hod. knižnica

Popoludnie s rozprávkou

program pre detských čitateľov knižnice

piatok 18.marec

19.00 hod. knižnica

Noc v knižnici

pre mladých čitateľov knižnice
Na podujatie je potrebné vopred sa prihlásiť.
Prihlášky sú v knižnici.

streda 6.apríl

Autobusový zájazd do Jablonky

cena: 6,50 €

prihlášky: MKS

Pre deti:
Hana Lamková
Peter Stevenson

Katka a Šklbko
Rozprávky na dobrú noc o zvieratkách
Mačacie dobrodružstvá v meste

Inzercia
Stavebná firma PITEL ponúka tieto druhy prác:
- zatepľovanie budov
- rekonštrukcia a revitalizácia budov
- zámková dlažba
- oporne múry a stavba plotov
- omietky a potery
- stavba garáží
telefón: 0908 813 438

Vážení čitatelia, využite akcie mesiaca knihy
- zápisné zdarma
- odpustenie poplatkov za upomienky

Knižnica otvorená
Pondelok - Piatok
10.00 - 18.00
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Tajnička z čísla 12-1 znela:
...“napríklad, pozvať vlastnú sestru do kina.“
3,30 € vyhráva pán Pavol Mihalčatin, Varín 74
efelida, AL, Lyricko-epická
lyzol, iz, epidot
báseň

Doskový strunový nástroj

5. časť
tajničky

Zostal

Merač morských hĺbok

Druh palmy

3. časť
tajničky

Riečny delfín

Bezhlavo
Taliansky
súhlas
Planétka

Tam

Vyhynuté
plemeno psov

Popevok

Žen. meno
Druh opice
Meno Alberta
Antidaktyl
Snovala

Meno Eduardy
Výzva na
zastavenie

Mesto v
Japonsku

Číslovka

Nedokonale
horelo
Rytier kráľa
Dávida

Značka
pascala
Robilo sladkým
Tulenia
kožušina

Ovos (bot.)

Zemina

Mesto v
Turecku

Tamto

Značka
hektolitra
Odpočívaj v
spánku

Ženské meno
Posielali (bás.)

Priviedlo k
životu
Trvalka
Značka pracieho prášku

Druh slimáka
4. časť
tajničky

Slovenský
denník

Ženské meno

Príbuznosť
(odb.)
Žijete,
jestvujete

Odpočíval

Typ pobrežia
INvestičný
kupón

Český básnik

Lámka

Predložka
2. pádu
Stará čínska
flauta

Čistila praním

♣

Bulharský
panovník

Diaľky (bás.)

Krídlo (odb.)

Vyprali

♣

1. časť
tajničky

Citoslovce
odporu

Ohrada z
lieskového
prútia

„Dežo,
prečo má tvoja svokra
také kruhy pod očami?“
(odpoveď je v tajničke krížovky)
Meno
Radoslava

Meno Ireny

Ľúbostne
(hud.)

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

2. časť
tajničky

Ranná vlaha

Soľ kyseliny
boritej

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

Autor:
Jozef Blaho Opica (zastar.)

Ometlo

Jednoklonný
nerast
Soška bôžika
lásky

Peha na pokožke (lek.)

MPZ áut
Albánska
Meno psa

Starorímske
ženské šaty

Zrak

Mužské meno

Kód Talianska

Ozdobili
pierkom
Ruská predložka

Európska
norma
Značka kvalitnej múky

Ženské meno

Vydavatelia

Dezinfekčná
kvapalina

Pritakanie

Meno Otílie
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