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Varínčan

Zápisnica z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
ktoré sa konalo 10.3.2011 v zasadačke Obecného úradu Varín

Program:
Otvorenie
Schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a uznesení OZ, návrhovej komisie.
Schválenie kúpnej ceny a kúpy pozemkov
PK 1018/532, PK 1018/546, PK 1018/547, PK
1018/368, PK 1018/369 (areál FONTIS viď.
Príloha č.1 a príloha č.2).
Záver

Hlasovanie číslo 75
- schválenie overovateľov zápisnice: Ing. Vladimír
Štefánik a Mgr. Karol Tichý
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 1

Bod rokovania číslo 1
Otvorenie
Zástupca starostu ospravedlnil neprítomnosť
starostu obce na rokovaní OZ, ktorého sa nemohol
zúčastniť zo zdravotných dôvodov.
V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších noviel, v takýchto prípadoch
vedie rokovanie zástupca starostu

Bod rokovania číslo 3
Schválenie kúpnej ceny a kúpy pozemkov PK
1018/532, PK 1018/546, PK 1018/547, PK 1018/368,
PK 1018/369 (areál FONTIS )

1.
2.
3.

4.

Bod rokovania číslo 2
Schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a uznesení OZ, návrhovej komisie.
Hlasovanie číslo 74
-schválenie návrhu programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva podľa pozvánky.
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 1

Hlasovanie číslo 76
- schválenie členov návrhovej komisie: Jozef Rovňan, Ing. Patrik Miho.
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 1

UZNESENIE č. 22/2011
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Varíne, konaného dňa 10.3.2011
k bodu Schválenie kúpnej ceny a kúpy pozemkov
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Kúpu pozemkov C-KN parc.č. 1018/546 ostatné plochy o výmere 1488 m2, C-KN parc.č.
1018/547 ostatné plochy o výmere o výmere
1120 m2, C-KN parc.č. 1018/551 ostatné
plochy o výmere o výmere 445 m2, C-KN
parc.č. 1018/552 ostatné plochy o výmere o

2.

výmere 215 m2, C-KN parc.č. 1018/554 ostatné
plochy o výmere o výmere 42 m2 podľa GP č.
27/2011.
Vynaloženie nutných nákladov (riadne doložených a vyúčtovaných) spojených s kúpou
predmetných parciel.

Hlasovanie číslo 77
- za schválenie uznesenia č. 22/2011
Hlasovanie: za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0
Ing. Patrik Miho prednosta obecného úradu
Miroslav Williger starosta obce
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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Zápisnica zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
ktoré sa konalo 31.3.2011 o 16.00hod. v zasadačke Obecného úradu Varín

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Program:
Otvorenie
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Návrh dodatku číslo 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu
obce Varín 3/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych
služieb v zariadení pre seniorov
a v domove sociálnych služieb,
o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob určenia
úhrady a platenie úhrady
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Varín číslo 2/2011
o podmienkach prideľovania nájomných bytov a podmienkach
nájmu v bytových domoch vo
vlastníctve Obce Varín.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Varín číslo 3/2011
o výške mesačného príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa na
čiastočnú úhradu nákladov v
školách, školských zariadeniach
a výchovno-vzdelávacích zariadeniach Obce Varín.
Majetok obce (kúpa, predaj,
prenájom)
Kontrola pozemkov pod IBV
Záhumnie – informácia

10. Interpelácie poslancov
11. Záver
Bod rokovania číslo 1
Otvorenie
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať
sa, nakoľko je z 11 zvolených poslancov prítomných 9. Ing. Vladimír
Štefánik a Ing. Peter Málik sa ospravedlnili.
Bod rokovania číslo 2
Schválenie programu
Starosta obce prečítal návrh programu šiesteho zasadnutia obecného
zastupiteľstva ( ďalej už len „OZ“)
a spýtal sa poslancov zastupiteľstva,
či majú návrh na zmenu programu.
Starosta obce dal návrh na zmenu
poradia programu a to zámenu bodov programu 4 za 5. Starosta obce
dal hlasovať za upravenie návrhu
programu zasadnutia.
Hlasovanie číslo 78
Hlasovanie za schválenie návrhu
programu zasadnutia OZ podľa
pozvánky a jeho zmenu /vzájomná
zámena bodov 4 a 5/
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 2

Bod rokovania číslo 3
Určenie zapisovateľa. Určenie
overovateľov zápisnice a uznesení.
Voľba návrhovej komisie
Hlasovanie číslo 79
- za schválenie zapisovateľa: Jozef
Rovňan, za overovateľov zápisnice
zo zasadnutia OZ: Ing. Michal Cvacho, Karol Boka, za členov návrhovej komisie: Jozef Rovňan, Marek
Tabaček
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 2
Bod rokovania číslo 4
Návrh dodatku číslo 2 k Všeobecne
záväznému nariadeniu obce Varín
3/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre seniorov a v domove
sociálnych služieb, o určení sumy
úhrady za sociálne služby, spôsob
určenia úhrady a platenie úhrady
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Návrh dodatok číslo 2 k VZN
obce Varín číslo 3/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre
seniorov a v domove sociálnych
služieb, o určení sumy úhrady
za sociálne služby, spôsob určenia úhrady a platenie úhrady

Hlasovanie číslo 80
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 2
Bod rokovania číslo 5
Kontrola plnenia uznesení
UZNESENIE č. 23/2011
zo šiesteho zasadnutia OZ vo Varíne,
konaného dňa 31.3.2011 k bodu Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Ukladá
1. Vypracovať zmenu organizačnej
schémy obce Varín
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: Október 2011
Hlasovanie číslo 81
- za schválenie uznesenia č. 23/2011
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 1
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 23/2011
K uzneseniu č. 8/2011 z 24.2.2011
predložil správu o finančnom stave
firmy OPS Varín s.r.o. Ing. Michal
Cvacho.
UZNESENIE č. 24/2011
zo šiesteho zasadnutia OZ vo Varíne,
konaného dňa 31.3.2011 k bodu Kontrola plnenia uznesení.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
pokračovanie na str.4
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Pán mocný
z mŕtvych vstal
Pane mocný z mŕtvych vstal
radujme sa spoločne,
hrob prázdny zanechal
náš ukrižovaný Pán.
Skončilo sa utrpenie
skončili sa bolesti,
Ježišovo zmŕtvychvstanie
plné slávy a radosti.

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Natália Rovňanová
Michal Haluška
Ondrej Krasula
Dominika Miháliková
Nikolas Paško
Eliška Synáková

28.3.2011
5.4.2011
7.4.2011
8.4.2011
12.4.2011
16.4.2011

„Narodil sa občan vzácny – aj keď maličký.
Čo mu dáme do vena? Vence, kvety, kytičky?
K tomu úsmev otca – lásku jeho mamičky!
Narodil sa občan vzácny – aj keď maličký.“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:

Plesaj všetko stvorenie,
plesajte nebesia
náš Pán je večne živý
a nám hriešnym milostivý.
Poď, hriešniku ku Kristovi
na nás čaká v Eucharistii.
Skloň sa hriešna duša v pokore,
bolo drahé naše vykúpenie.
Ďakujeme, drahý Spasiteľu,
že si nám otvoril nebies bránu,
ktorú sami zatvárame
keď hriechmi Ťa raníme.
Ďakujeme za Tvoje nekonečné
milosrdenstvo,
že odpúšťaš naše veľké viny,
keď kajúcne svoje hriechy vyznávame
a vo veľkej pokore ich ľutujeme.
Viktória Novosadová

pani Kamila Jánošíková
pán Anton Mucha
pani Jozefa Jozefčiaková
pani Mária Piovarčiová
pani Irena Zimenová
pani Anna Pallová
pani Antónia Gáborová
pán František Synák
pani Eva Káčerová
pani Magdaléna Kapasná
pani Margita Chabadová
pán Aladár Ondrejka
pani Žofia Verčíková
pani Albína Milová
pán Jozef Piš
pani Anna Synáková

88.
87.
85.
84.
83.
79.
79.
79.
78.
76.
75.
75.
75.
75.
74.
73.

pán Ján Štefanatný
pani Etela Chovanová
pani Alžbeta Chabadová
pani Anna Muráriková
pani Helena Cigániková
pani Žofia Švecová
pani Irena Macáková

Okrúhle narodeniny oslavujú:
80-te pani Justína Synáková
pán Martin Bohačiak
70-te pani Emília Žáková
pani Kornélia Peťková
pán Viktor Cvacho
pani Marta Hodoňová

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:
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:
pani Justína Košútová
pani Paulína Chabadová
pán Juraj Badura

73.
72.
72.
72.
72.
71.
71.

*28.7.1922
*14.6.1924
*9.6.1943

† 22.3.2011
† 29.4.2011
† 30.4.2011

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Varínčan
Správu o finančnom stave firmy
OPS Varín s.r.o.
Správu o plnení uznesení z obecného zastupiteľstva

Hlasovanie číslo 82
Hlasovanie za schválenie uznesenia
č. 24/2011
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 1
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 24/2011
Bod rokovania číslo 6
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Varín číslo 2/2011 o
podmienkach prideľovania nájomných bytov a podmienkach nájmu
v bytových domoch vo vlastníctve
Obce Varín.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo 2/2011
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne číslo 2/2011 o
podmienkach prideľovania nájomných bytov a podmienkach nájmu
v bytových domoch vo vlastníctve
Obce Varín.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. VZN obce Varín číslo 2/2011 o
podmienkach prideľovania nájomných bytov a o podmienkach
nájmu v bytových domoch vo
vlastníctve Obce Varín
Hlasovanie číslo 83
Hlasovanie za schválenie VZN obce
Varín číslo 2/2011
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 1
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN
obce Varín číslo 2/2011.
Bod rokovania číslo 7
Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia obce Varín číslo 3/2011
o výške mesačného príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa na
čiastočnú úhradu nákladov v
školách, školských zariadeniach
a výchovno-vzdelávacích zariadeniach Obce Varín.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo 3/2011
zo šiesteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, konaného
dňa 31.3.2011 k bodu programu číslo
7, návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Varín číslo 3/2011 o výške
mesačného príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských zariadeniach a výchovno-vzdelávacích
zariadeniach Obce Varín.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Upravený návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Varín
číslo 3/2011 o výške mesačného príspevku na pobyt dieťaťa
v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti školského
klubu detí o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov

na činnosti centra voľného času
o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni.
Hlasovanie číslo 84
Hlasovanie za schválenie VZN číslo
3/2011
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 1
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN
číslo 3/2011
Bod rokovania číslo 8
Majetok obce (kúpa, predaj,
prenájom)
UZNESENIE č. 25/2011
zo šiesteho zasadnutia OZ vo Varíne,
konaného dňa 31.3.2011
k bodu Majetok obce (kúpa, predaj,
prenájom)
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Ukladá
1. Vstúpiť do jednania s majiteľom
pozemku pod uličkou s možnosťou odkúpenia za schválenú
cenu OZ.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: Do najbližšieho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie číslo 85
Hlasovanie za schválenie uznesenia
č. 25/2011
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 1
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 25/2011
- žiadosť p. Pavla Syneka o povolenie
umiestnenia prístavby (prestrešenia
vchodu domu č.p. 35).
UZNESENIE č. 26/2011
zo šiesteho zasadnutia OZ vo Varíne,
konaného dňa 31.3.2011
k bodu Majetok obce (kúpa, predaj,
prenájom).
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Neschvaľuje
1. Žiadosť p. Pavla Syneka o povolenie umiestnenia prístavby (
prestrešenie vchodu)
Hlasovanie číslo 86
Hlasovanie za schválenie uznesenia
č. 26/2011
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 1
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 26/2011
- žiadosť p. Anny Buchtovej o prenájom priestorov haly a garáže bývalej
baliarne Fontis, žiadosť p. Mareka
Martinčeka o prenájom priestorov
strojníckej dielne (dvajgaráže)- areál
Bajovec.
UZNESENIE č. 27/2011
zo šiesteho zasadnutia OZ vo Varíne,
konaného dňa 31.3.2011
k bodu Majetok obce (kúpa, predaj,
prenájom).
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Ukladá
1. Písomne oznámiť záujemcom, že
vo veci prenájmu haly a dvojgaráže na parcele č. 1033/4 obec
bude postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. zákon o ve-

rejnom obstarávaní o nakladaní
s majetkom obce.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: Do najbližšieho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie číslo 87
Hlasovanie za schválenie uznesenia
č. 27/2011
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 1
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 27/2011

ktorého vlastníkom sú žiadatelia.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: Do najbližšieho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie číslo 88
Hlasovanie za schválenie uznesenia
č. 28/2011
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 1
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 28/2011

Starosta obce predniesol ďalší materiál k bodu 8 žiadosť p. Antona
Hurtu s manželkou p. Helenou Hurtovou o odkúpenie garáže ( garáž,
ktorá patrí k areálu Bajovec a susedí
s pozemkom žiadateľov). Starosta
obce vyzval poslancov na diskusiu.
V diskusii vystúpili: Ing. Michal
Cvacho, Mgr. Karol Tichý, Marek
Tabaček, Karol Boka, JUDr. Peter
Rybár.
Hlavný kontrolór obce predniesol
svoje stanovisko a stanovisko prednostu obecného úradu
Starosta obce požiadal predsedu
návrhovej komisie, aby prečítal návrh
uznesenia.
Predseda návrhovej komisie prečítal
návrh uznesenia číslo 28/2011:

Bod rokovania číslo 9
Kontrola pozemkov pod IBV
Záhumnie – informácia
UZNESENIE č. 29/2011
zo šiesteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, konaného
dňa 31.3.2011
k bodu Kontrola pozemkov pod IBV
Záhumnie – informácia.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Informácie kontrolóra o kontrole
pozemkov pod IBV Záhumnie
a stave účtu cez ktorý sa pozemky účtujú.
Hlasovanie číslo 89
Hlasovanie za schválenie uznesenia
č. 29/2011
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 1
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 29/2011

UZNESENIE č. 28/2011
zo šiesteho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, konaného
dňa 31.3.2011
k bodu Majetok obce (kúpa, predaj,
prenájom).
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Neschvaľuje
1. Zrušenie uznesenia 31/2010
v oddiele 2. Neschvaľuje v bode
2.1 Odpredaj pozemku parc.č.
1033/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2 vo vlastníctve obce Varín pre p. Antona
Hurtu s manželkou, Fatranská
720, 013 03, Varín.
b) Ukladá
1. Vstúpiť do jednania s p. Antonom Hurtom s manželkou
o výmene garáže (garáž, ktorá
patrí k areálu Bajovec a susedí
s pozemkom žiadateľov) za pozemok C-KN parc. č.643, 656,
Poslanec

Bod rokovania číslo 10
Interpelácie poslancov
Starosta obce otvoril bod rokovania
č. 10 Interpelácie poslancov. K danému bodu vystúpil Karol Boka, ktorý
sa pýtal na možnosť odstránenia
elektrického stĺpa na ktorom bol
v minulosti uchytený kábel káblovej
televízie. Elektrický stĺp je pred p.
Brežnou na ul. Dr. Jozefa Tisu.
Bod rokovania číslo 11
Záver
Miroslav Williger, starosta obce,
poďakoval všetkým prítomným za
účasť a ukončil šieste zasadnutie
Obecného zastupiteľstva.
Zapisovateľ: Jozef Rovňan
Miroslav Williger starosta obce
Hlasovanie
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Matičné okienko
V Dome Matice slovenskej bola verejnosti sprístupnená výstava ručných
prác s tematikou jari a Veľkej noci.
Návštevníci okrem vystavených exponátov mohli obdivovať aj šikovné
ruky medovnikárky pani Valicovej zo Strečna, ktorá predvádzala svoje
umenie zdobenia medovníčkov, Dušana Lenárta a Jožka Ďugla zručne
pletúcich veľkonočné korbáče.
Výstavu si v rámci technických prác pozreli aj žiaci základnej školy.
Všetci mali možnosť hodnotiť a tu je konečné poradie vystavených exponátov:
Prvé miesto získali práce pani Anny Lopušanovej, ktorá používala techniku krakelovania a servítkovania, na druhom mieste sa umiestnil venček
a ostané práce pani Marty Cabadajovej, tretie miesto obsadili práce žiakov
z Centra voľného času Varín.
Výstava mala u verejnosti úspech a varínski matičiari ju plánujú pripraviť
aj na budúci rok.
Každý prvý pondelok v mesiaci v čase od 18.30 hod. je v Dome Matice
slovenskej na Hrnčiarskej ulici „deň otvorených dverí“ Matičiari ponúkajú
možnosť preštudovať si historickú i súčasnú literatúru, vo fotodokumentoch sa zoznámiť s historickým Varínom, pozrieť si stálu expozíciu – Dedičstvo našich otcov - , DVD z činnosti MO- MS, prečítať si Slovenské
národné noviny....

foto: Š Cvacho
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Deň narcisov 2011
15. apríla ulice miest a obcí Slovenska
opäť rozkvitli v žltej farbe. Umelý kvietok narcisu - symbol spolupatričnosti so
všetkými, ktorí sa vyrovnávajú s onkologickým ochorením, sme si mohli pripnúť
na svoj odev už po 15.krát.
Do Dňa narcisov sa v tomto roku zapojilo 16 114 dobrovoľníkov na celom
Slovensku.
V našej obci zbierku po 13-ty krát organizovala Únia žien. Jej členky sme už od
ranných hodín mohli stretnúť na Námestí
sv. Floriána a do pokladničky Ligy proti
rakovine prispieť ľubovoľnou sumou.
Varínčania prispeli sumou: 641,55 €
a pedagógovia a žiaci v základnej škole
sumou: 129,12 €.

Z Varína na Ligu proti rakovine
putovalo spolu 770,67 €.

Počas finálového večera v luxusnej róbe módnej
návrhárky Hany Převrátilovej.

Blahoželáme Vierke
V sobotu 9. apríla sa konalo finále súťaže Miss
Slovensko 2011, na ktorom nás reprezentovala
Vierka Brežná.
Vierka sa prebojovala do superfinále medzi
šestku naj...dievčat.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú
reprezentáciu našej obce.
Rozhovor s Vierkou Brežnou prinesieme v budúcom čísle.

Varínčan
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Z rokovania telesne postihnutých
V piatok 4. marca sa v Pizzerii u babky zišli
varínski členovia miestnej organizácie telesne
postihnutých na výročnej členskej schôdzi, aby
zhodnotili svoju činnosť za predchádzajúci
rok.
K 31.12.2010 mala organizácia 39 členov, na
výročnej členskej schôdzi sa rozrástla o ďalších
štyroch. Aktuálne členskú základňu tvorí 43
členov.
Rokovania sa zúčastnilo 36 členov ZO,
ktorí medzi sebou privítali predsedníčku Krajského centra telesne postihnutých – pani Máriu
Antalovú, predsedu okresného centra pána
Jozefa Capeka, predsedníčku sociálnej komisie
Obecného zastupiteľstva Varín pani Ľudmilu
Poubčanskú. Starosta obce pán Miroslav Williger
sa z dôvodu služobnej cesty mohol zúčastniť iba
časti rokovania.
Správu o činnosti organizácie predniesol
jej predseda pán Alojz Zajac, ktorý tiež skonštatoval, že všetky úlohy, stanovené na rok 2010,
boli splnené.
Členovia si okrem iného v minulom roku
pripravili mikulášsky večierok, oslávili 90-tiny
najstaršej členky pani Rozálii Gáborovej a tiež
nezabudli na tých, ktorí ich rady už navždy
opustili.
Pani Antalová oboznámila prítomných
s novinkami v sociálnej oblasti, možnosťami
využívať niektoré výhody – príspevok na benzín
na motorové vozidlo, možnosti kúpeľnej liečby
a rekondičných pobytov a tiež upozornila na
platnosť preukazov ZŤP.

V družnej besede si členovia navzájom
odovzdávali svoje skúsenosti, rady, a keďže sa
blížil 8. marec – Medzinárodný deň žien, každej
z prítomných dám bola darovaná kytička kvetov
– symbolický prejav úcty a vďaky.
Najbližšie stretnutie bude v letných mesiacoch.
Členovia ďakujú vedeniu obce za pochopenie a finančnú pomoc a veria, že vzájomná
spolupráca bude dobrá i naďalej.
Tiež ďakujú pracovníkom pizzerie za príjemné prostredie a chutné jedlo, ktoré pre nich

pripravili.
Náš bývalý predseda ZO – ZŤP pán Viktor
Cvacho sa v máji dožíva okrúhlych 70 rokov.
Za svoju prácu bol ocenený aj okresným
výborom zväzu.
Všetci členovia zväzu mu ďakujú za vykonanú prácu a do ďalšieho života prajú veľa, veľa
zdravia a spokojnosti.
za výbor ZO –ZŤP
Štefan Fogada

Miško Verčík

Vážený spoluobčania, mne ako novému predsedovi miestneho
klubu Smer SD vo Varíne, pripadla milá povinnosť predstaviť nové
smerovanie klubu ako takého. Nie je to o politike, ale o pohľade na
dianie v obci Varín. Ako Varínčana sa ma dotýkajú všetky otázky
späté s obcou. Veľmi rád by som z mojej pozície prispel k prospechu
obce Varín. Samozrejme, že je dôležité upriamiť pohľad na človeka
občana, pretože celok sa skladá z časti a preto sa moje smerovanie
uberá cez mienku jednotlivcov a ich potreby. Je dôležité sledovať čo
ľudia potrebujú a čo ich v obci najviac trápi. Vždy som sa snažil ľudí
vypočuť a pomôcť im. Je dôležité hľadať cesty riešení, ktoré ľudí
spájajú a nie rozdeľujú, je to zásada, ktorej sa držím aj v súkromnom
živote, veď nedá sa vodu kázať a víno piť.
Zároveň vás čo najsrdečnejšie pozývam na akcie, ktoré pod mojim
vedením bude organizovať náš klub a o ktorých vás bude informovať
Klubová vývesná tabuľa.
Všetky vaše otázky a podnety, ktoré vás trápia v súvislosti s obcou,
alebo klubom Smer SD Varín orientujte prosím na moju osobu, pretože
jediný mám kompetenciu komunikovať za Smer SD vo Varíne.
Mail: seckarlubo@gmail.com
Ľubomír Sečkár – predseda Smer SD Varín
Katka Chobotová
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Deň matiek
Mama a ja...
Keď máš 4 roky: MAMA vie všetko!
8 rokov: MAMA vie veľa!
12 rokov: MAMA nevie všetko!
14 rokov: MAMA nevie nič!
16 rokov: MAMA je na mŕtvom bode!
18 rokov: MAMA je ako z inej doby!
25 rokov: MAMA to možno vie!
35 rokov: než sa o niečom rozhodnem, opýtam sa nato MAMY!
45 rokov: pýtam sa sám seba, čo by si o tom myslela MAMA!
75 rokov: Ako rád by som sa opýtal svojej MAMY!

Rodičia sa pozerali na televíziu a
mama povedala: „Je už neskoro, som
unavená, pôjdem spať.“
A odišla do kuchyne:
- nakrájať rožky na ráno pre decká
- opláchla misky od kukurice - vytiahla mäso z mrazničky na zajtrajšiu
večeru
- skontrolovala, koľko je cukru v
cukorničke k rannej káve
- pripravila kávu do kávovaru
- utrela zo stola omrvinky
- odložila zo stola hru, ktorú decká
dohrali
- dala na miesto knihu z drezu do
police
- zaviazala kôš na smeti a založila
nový
Potom zívla, pretiahla sa a prešla do
kúpeľne:

- opláchla pri umývaní umývadlo
- odlíčila sa - natrela si krém
- pilníkom si upravila nechty
- prázdnu rolku od toaletného papiera hodila do kozmetického koša
- vyrovnala záves zo sprchy, aby
vyschol a nerobila sa pleseň
- cestou z kúpeľne zavesila na radiátor dva mokré uteráky
- vybrala dopranú bielizeň z práčky.
Cestou do spálne:
- zastavila sa pri písacom stole a napísala: kúpiť zubnú pastu
- vytiahla učebnicu schovanú pod
kreslom
- prepla radiátor na temperovanie
Otec skonštatoval: „Myslel som,
že ideš spať“. Mama: „ Áno, práve
idem“.

- skontrolovala dvere, či sú zamknuté
- nahliadla do detskej a vypla v nej
telku
- pozbierala ponožky zo zeme a položila ich na kreslo
- nastavila si budík
- dopísala „pečivo“ na papierik k
nákupu
- dala si do mobilu pripomienku.
V tom okamžiku otec vypol telku a
skonštatoval: „Idem teda aj ja“.
Uvažuje ešte niekto, prečo ženy žijú
dlhšie?
Lebo sú naprogramované na dlhý
proces! Nemôžu umrieť skôr, pretože
majú ešte toľko práce...

Varínčan
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Vie o nás všetko. Viac, než mnohí iní. A napriek tomu nikdy nesklame.
A nespomína dlho na prečiny.
O kom to vravím?
Predsa o mame.
Mama.
Ten človek, čo najdlhšie mlčí, keď ublížia mu jeho najbližší.
Po každom páde sa znova chodiť učí. Po každom plači sa znova utíši.
Mama.
Tá večná kvetinka skromná. Vyperie, žehlí, sedí nad šitím.
Takejto službe nič sa nevyrovná.
No iný život bol by nebytím pre ňu, čo tŕpne pre každý náš krôčik.
A dá aj to, čo sama postráda.
Srdcom je pri nás, kam nevidia oči.
Nechce nás stratiť.
Veľmi nerada.
Preto sa bojí snáď viac, než by chcela. Hádam viac, než my sami o seba.
Snáď myslíme si, že by nemusela, a že nám toľkej lásky netreba.
Nech neradí a nech sa nevyzvedá.
A vtedy mnohý z nás sa poraní, keď rady matky za lesk sveta predá.
Mama vždy chcela iba ochrániť.
Potom snáď tuší utajenú bolesť ukrytú hlúpo za drzosť a chlad.
Pridobre pozná naše srdce holé.
Mama.
Ten človek, čo vždy vie mať rád.
Prečo to mnohý prineskoro zistí?
Prečo sa stala mnohým privšedná
Tak ako breza so šumiacim lístím, tak ako svetlo každučkého dňa,
tak samozrejmé, že ho nevnímame.
A zabúdame zaň i ďakovať.
Ale aj jasný musí zhasnúť plameň a po lete raz príde inovať.
Tak vážme si ich, kým sú medzi nami.
A prosme Boha, nech bdie pri nich sám.
Veď by sme často v svete boli sami bez našich dobrých milujúcich mám.
A tým z nich, Bože, čo už s nami nie sú, a ktoré kryje tichá čierna zem,
ktorým len sám vieš správnu adresu, tým pošli od nás tiché
- ďakujem –

Vďaka ti, Pane, za mamu, za jej starostlivé a láskavé ruky,
za noci, ktoré pri mne prebdela, za to, že ju mám.
Daj, aby všetky deti sveta spoznali pohladenie mamy.
Daj , nech sú všetky mamy obrazom
našej Nebeskej Matky, Márie.
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Škola informuje
Čo píšu žiaci o svojich mamách
Moja mama dobrá je,
stále doma pracuje.
Pečie, varí, žehlí nám,
dobrú mamu veru mám.
Stará sa o mňa, veď to viete,
každý deň je na internete.
Prezerá moje známky v škole,
teší sa so mnou, keď sú dobré.
Moja mama má ma rada,
ja ju veru tiež.
Lepšej mamy na tom svete
veru nenájdeš!
Marek Štefánik,4.B
Moju mamu rada mám,
vždy sa s ňou vyrozprávam.
Keď sa pýta, ako v škole,
usmejem sa, poviem:
„Dobre.“
Ona ma vždy pochopí,
razom všetko odpustí.
Snažím sa jej pomáhať
a jej lásku odplácať.
Janka Cvachová, 4.B
Maminu mám veľmi rád,
je môj dobrý kamarát.
Niekedy ma pokarhá,
vždy sa o mňa postará.
Občas jej aj odvrávam,
ale potom pomáham.
Ivko Okruhlica, 4.B
Moja mama dobrá je,

všade ma vždy zoberie.
Vždycky, keď sa usmeje,
hneď mi trochu lepšie je.
Niekedy, keď bývam chorá,
pohladká a vylieči ma.
Moja mama je to najlepšie,
čo mám,
preto ju tak veľmi rada mám.
Simonka Hrušková, 4.B
Mama moja pekná je,
vkuse iba pracuje.
Vždy, keď prídem zo školy,
úlohy si s ňou robím.
Žiacku knižku podpíše mi,
vyskúša ma a zas robí.
Varí ona celkom dobre,
ja jej pri tom tiež pomôžem.
Niekedy je na mňa prísna,
ale vždycky spravodlivá.
Adelka Prekopová, 4.B
Moju mamu mám ja rád,
som s ňou dobrý kamarát.
Stále perie, upratuje, varí,
z hrnca sa vždy dobrá vôňa
parí.
Ona chodí do práce,
prinesie mi koláče.
Koláče sú mäkučké,
veľmi chutné, sladučké.
Martin Cvacho, 4.B
Mama moja- veľmi milá,
dosť sa pri mne natrápila.

Všetko mi vždy kontroluje,
a aj všetko ukazuje.
Mamu máme všetci radi:
oco, ja aj môj brat malý.
Miško Matejčík, 4.B

Moja milá mama
najradšej je sama.
Kontrola mojej žiackej ju poteší,
no za písmo v zošite ma občas
vyhreší.
Teší sa z mojich úspechov z matiky,
niekedy sa so mnou učí aj jazyky.
So slohom mi ona rada pomôže,
diktovať diktáty kvôli času nemôže.

Za chvíľu bude mať moja mama sviatok,
ale ona by ho mala mať každý piatok.
Mám ju veľmi, veľmi rád,
som s ňou dobrý kamarát.
Celý deň má doma robotu,
Nedostáva však za to žiadnu výplatu.
Jedlo vie vždy také chutné navariť,
že to nikto iný nevie lepšie urobiť.
S úlohami mi rada pomáha,
s ňou to nie je taká námaha.
Angličtinu mi často pomáha robiť,
aby som sa mohol na hodinu pripraviť.
Keď sa stane, že v škole niečo neviem,
vtedy si ju s láskou pripomeniem.
A tiež mi to pomôže,
veď dvojka v žiackej byť nemôže!
Maťko Novosad,4.B

Čo by som si bez nej počal sám!
„Som rád, mamička drahá, že Ťa
mám.“
Som šťastný, chodíme spolu do
školy,
do mesta, k babke, na túry do
hory.
Igorko Andel,4.B
Adamko Verčík

Moja mama má čierne vlasy, modré oči.
Denne mi kontroluje žiacku knižku. Pomáha mi s úlohami.
Taktiež varí, upratuje, skrášľuje náš dom.
Nepracuje iba doma, ale aj v obchode, kde predáva.
Má rada kvety, najmä karafiáty.
Jej najobľúbenejšou farbou je modrá.
Veľmi rada sa s ňou rozprávam a spolu vyriešime všetky moje problémy.
Lenka Salatová, 4.B

Zo škôlky
Mama, mamka, mamička...
Ako často sa my dospelí vraciame do detských čias našich detí...
Nič úprimnejšie neznie z detských úst ako slovko „ľúbim ťa“ – hreje veľmi dlho.
A máj - to je čas pre naše mamy, babky, tety.
Tešia sa naň deti. V škôlke sa spieva, tancuje, recituje...
Robia sa darčeky – verte, milé mamičky – deti pracujú s láskou a veľkou ochotou.
A to je náš cieľ – neustále pestovať úctu, lásku k vám.
Prajem všetkým mamám, aby ich láska detí neustále blažila.
A deťom prajem, aby ešte dlho, dlho mohli svojim mamám vravieť slovko „ľúbim ťa!“.
Júlia Gáborová MŠ

Timka Hrušková

Varínčan
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Aktivity centra voľného času
Varínski lukostrelci
začali novú sezónu
Naši lukostrelci začali tento rok úspešne.
Bodovali už na prvom preteku sezóny v Divíne pri
Lučenci, ktorého sa zúčastnilo okolo 80 strelcov z piatich
štátov. Varínsky klub reprezentovali dvanásti lukostrelci,
ktorí si počínali veľmi úspešne a získali celkom sedem medailí. Veľkým úspechom bol zisk všetkých troch medailí
v kategórii chlapcov.
7.mája sa zúčastnili 2. kola Grand Prix v Hodoníne, kde
opäť zabodovali a domov priniesli tri medaily.
Varínsky klub patrí k slovenskej špičke a veríme, že
k nej bude patriť aj naďalej.
Lukostrelci sa v súčasnosti pripravujú na 3. kolo Grand
Prix, ktoré bude v Poľsku. Hlavnou udalosťou však bude
pretek 6. kola , ktorý sa uskutoční v sobotu 18. júna vo
Varíne Pod Jedľovinou a zúčastnia sa ho pretekári zo
šiestich štátov.
Srdečne naň pozývame našich priaznivcov a tiež aj
širokú verejnosť, aby svojím povzbudzovaním pomohli
dosiahnuť našim lukostrelcom čo najlepšie výsledky.
Jozef Ďugel

Ivonka Prekopová

autor: Miroslav Kuliha
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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín
3/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Varín v zmysle
§ 6 ods. l zákona Slovenskej národnej rady
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, ďalej podľa § 6 ods.
24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom
NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE VARÍN č. 3/2011
o výške mesačného príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti školského klubu detí o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosti centra voľného času o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni
§1 Základné ustanovenie
(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa,
zákonného zástupcu žiaka alebo inej
fyzickej osoby než rodiča, ktorá ma
dieťa zverené do osobnej starostlivosti
alebo do pestúnskej starostlivosti na
základe rozhodnutia súdu a dospelého
na:
a) čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
dieťaťa v materskej škole
b) čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí
c) čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
d) čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
centra voľného času
§2Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa
v materskej škole
(1) Obec Varín v súlade s ustanovením
§ 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.
určuje výšku mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole v sume 9,95
€/mesiac.
(2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží
riaditeľovi materskej školy doklad

o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
(3) Príspevok v materskej škole na základe
rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza
za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do
materskej školy na viac ako 30 po
sebe nasledujúcich kalendárnych dní
z dôvodu choroby alebo rodinných
dôvodov preukázateľným spôsobom
(lekárske potvrdenie pri chorobe, čestné
vyhlásenie pri rodinných dôvodoch)
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy
v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo
inými závažnými dôvodmi; v týchto
prípadoch uhrádza zákonný zástupca
pomernú časť určeného príspevku.
(4) Toto VZN je v súlade s § 28, ods.5,6,7,8
zákona č.245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon).
(5) Oznámenie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
za pobyt dieťaťa v     materskej škole
vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa
riaditeľ školy v súlade s ustanovením
§ 5 ods.3 písm. j) zákona č. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov a § 28 ods. 6 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o doplnení niektorých
predpisov.
(6) Termín a spôsob úhrady príspevku určí
riaditeľ školy vo vnútornom predpise
školy.
§3 Výška mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
školského klubu detí
(1) Obec Varín v súlade s ustanovením
§114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.
určuje výšku mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
školského klubu v sume 6,63 €/mesiac.
(2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube môže
byť znížený alebo odpustený, ak o to
zákonný zástupca dieťaťa písomne

požiada zriaďovateľa a predloží mu
doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa §2 písm. c)
zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(3) Termín a spôsob úhrady príspevku určí
riaditeľ školy vnútorným predpisom
školy.
§4 Výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti centra voľného času
(1) Obec Varín v súlade s ustanovením
§ 116 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.
určuje výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosti centra
voľného času (ďalej len „CVČ“) nasledovne:
a) pre osoby do 24 rokov 0,50 €/mesiac na
jeden záujmový útvar
b) pre osoby od 24 do 30 rokov 1,00 €/
mesiac na jeden záujmový útvar
c) pre osoby v kluboch CVČ 0,33 €/mesiac
na jeden klub
(2) Príspevkom sa rozumie čiastočná úhrada nákladov na činnosť centra voľného
času pre jeden záujmový útvar.
(3) Príspevok sa uhrádza najneskôr do
14.09. príslušného kalendárneho roka
za celý rok.
(4) Zriaďovateľ centra voľného času môže
rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku v bode 3, ak plnoletý žiak
alebo zákonný zástupca neplnoletého
žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi podľa §2
písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
§5 Výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
(1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie
deťom a žiakom za čiastočnú úhradu
nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Prílohou k tomuto
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VZN sú Finančné pásma nákladov na
nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa
a žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín od 1. 1. 2010 a Finančné pásma
nákladov na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu
dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na
nákup potravín pre diétne stravovanie
s účinnosťou od 1. 1. 2010
(2) Obec Varín v súlade s ustanoveniami §
140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. a v
súlade s §4 ods. 11 zákona č. 544/2010
Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
určuje výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni nasledovne:
(3) Finančný limit na nákup potravín v 2.
pásme = hodnota stravného pre:
a) dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata + obed + olovrant)
1,06 €
b) dieťa v MŠ s poldennou stravou (desiata + obed)
0,86 €
c) žiak 1. stupeň ZŠ (obed)
0,90 €
d) žiak 2. stupeň ZŠ (obed) 
0,96 €
e) hmotná núdza – dieťa v MŠ (desiata +
obed + olovrant) 
0,06 €
f) hmotná núdza - žiak 1. stupeň ZŠ
(obed) 
0,00 €
g) hmotná núdza - žiak 2. stupeň ZŠ
(obed) 
0,00 €
(4) Finančný limit na nákup potravín v 4.
pásme =hodnota stravného pre:
a) dieťa s bezlepkovou diétou v MŠ (len
obed) 
0,80 €
b) žiak s bezlepkovou diétou 1. stupeň ZŠ
(obed) 
1,24 €
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c) žiak s bezlepkovou diétou 2. stupeň ZŠ
(obed) 
1,31 €
d) hmotná núdza – dieťa s bezlepkovou
diétou v MŠ (obed)
0,00 €
e) hmotná núdza – žiak s bezlepkovou
diétou 1. stupeň ZŠ (obed) 
0,24 €
f) hmotná núdza – žiak s bezlepkovou
diétou 2. stupeň ZŠ (obed)
0,31 €
(5) Hodnota stravného pre:
a) zamestnancov školy (obed) je 2,19 €
(finančný limit 1,06€ + réžia 1,13 €)
b) cudzí stravníci (obed) je 2,19 € (finančný
limit 1,06€ + réžia 1,13 €)
c) klienti ZOS Varín (obed) je 2,19 € (finančný limit 1,06€ + réžia 1,13 €)
d) klienti ZOS Varín (večera) je 1,26 €
(finančný limit 0,69 € + réžia 0,57 €)
(6) Príspevok sa uhrádza vopred do pätnásteho dňa príslušného mesiaca.
(7) Toto VZN je v súlade s § 140 ods. 9
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon).
§6 Všeobecné ustanovenia
(1) Žiadosti o znížení alebo odpustení mesačného príspevku v zmysle §2 ods.2
písm. b), §2 ods.3, §3 ods.2, §4 ods.4,
§5 - stravovanie detí a žiakov v hmotnej
núdzi, spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca prostredníctvom školy,
školského zariadenia alebo výchovnovzdelávacieho zariadenia zriaďovateľovi.
§7 Prechodné ustanovenia
(1) § 4 nadobúda účinnosť dňa 1. 9. 2011.
§8 Zrušovacie ustanovenie
(1) Zrušuje sa:
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce

2.

3.

4.

5.

Varín č. 4/2008 o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov škôl,
školských zariadení a výchovnovzdelávacích zariadení
Doplnok č. 1 k všeobecne záväznému
nariadeniu obce Varín č. 4/2008 o
výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov škôl, školských zariadení
a výchovnovzdelávacích zariadení
Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému
nariadeniu obce Varín č. 4/2008 o
výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov škôl, školských zariadení
a výchovnovzdelávacích zariadení
Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému
nariadeniu obce Varín č. 4/2008 o
výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov škôl, školských zariadení
a výchovnovzdelávacích zariadení
Dodatok č. 4 k všeobecne záväznému
nariadeniu obce Varín č. 4/2008 o
výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov škôl, školských zariadení
a výchovnovzdelávacích zariadení

§9 Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli v obci Varín
dňa 16.3. 2011.
(2) Obecného zastupiteľstva obce Varín
schválilo toto VZN dňa 31.3. 2011.
(3) Toto VZN nadobudlo platnosť dňa
1.4.2011.
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa
20.4.2011.
Miroslav Williger
starosta obce

Foto: Miroslav Kuliha
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Z historického kalendára
30. mája uplynie 580 rokov od smrti Jany
z Arku, ktorá bola pred deväťdesiatjeden
rokmi vyhlásená za svätú.

Panna Orleánska – Jeanne
D‘Arc

Svätá Jana z Arku žila počas storočnej vojny,
ktorá trvala od roku 1337 až do roku 1453. V tejto
vojne medzi sebou bojovali dve najsilnejšie západoeurópske mocnosti – Anglicko a Francúzsko.
Vojna netrvala presne sto rokov, no toto pomenovanie si vyslúžila tým, že sa pretiahla cez celé
jedno storočie.
Do tejto pohnutej doby sa v noci pred sviatkom Zjavenia Pána (t.j. 6. januára) v roku 1412
v dedinke na francúzsko-lotrinskom pohraničí
Domrémy narodila naša hrdinka. Pochádzala zo
šiestich detí. Jeanne bola pokrstená v miestnom
kostole. Jej rodičia boli dobrými, vernými katolíkmi a roľníkmi dobrej povesti. Žila ako ostatní,
starala sa o svojho otca, priadla a venovala sa
domácim prácam.
Keď mala trinásť alebo štrnásť rokov, mala
prvé videnie. „Prišiel v letnom čase, v záhrade
môjho otca, okolo poludnia. Počula som ho z pravej
strany, od kostola a zriedka som ho počula bez jasu.
Keď som počula tretíkrát tento hlas, pochopila som,
že je to hlas anjela. Naučil ma správnemu jednaniu,
naučil ma chodiť do kostola. Povedal mi, že ja, Jana,
musím ísť do Francúzska. Videla som ho niekoľkokrát
než som pochopila, že je to svätý Michal.“
Všetko držala v tajnosti až do roku 1428. Keď
dospievala, o jej ruku sa uchádzal istý nápadník,
lenže tento „dostal košom“. Dokonca ju predvolali až k cirkevnému súdu do Toulus, kde

vyplynulo, že mu žiadny sľub nedala, veď ona
už dávno Bohu prisľúbila svoje panenstvo.
Okrem svätého Michala Archanjela sa jej
zjavovali aj svätá Katarína z Alexandrie a svätá
Margita z Antiochie. Posielali ju za nesmelým
dauphinom (dauphin je titul kráľoviča) Karolom, aby mu oznámila, že Boh stojí na jeho strane
a bude pomazaný za kráľa Francúzska. Aby sa
k nemu dostala, musela navštíviť kapitána pevnosti vo Vaucouleurs Roberta z Baudricourtu.
Podarilo sa jej ho presvedčiť až na tretí pokus.
Sám Róbert jej kúpil mužský odev a koňa.
Kráľovičom bola Jana prijatá medzi 25.
februárom až 6. marcom 1429. Predstúpila pred
kráľoviča, ktorý sa chcel na nej zabaviť, preto
sa preobliekol za dvorana a postavil sa medzi
spoločnosť, ktorá ho obklopovala. Avšak Jana,
hoci Karola nikdy nevidela, predstúpila pred
neho, čo všetkých prítomných prekvapilo, a
povedala : „Milý dauphin, moje meno je Jana
Panna a Kráľ nebies vám skrze mňa oznamuje,
že budete pomazaný za kráľa a korunovaný
v Remeši a budete tak nástupcom Kráľa nebies
ako kráľ Francúzska.“ Neskôr prebehol rozhovor
medzi štyrmi očami. Aké tajomstvo mu prezradila, dodnes nevieme.
Karol ju ešte podrobil trojtýždňovému skúmaniu, ktoré sa konalo v meste Poitiers učenými
duchovnými a pápežskými profesormi. O čom
máme zachovaný len záverečný text, v ktorom
ide o stručné odobrenie v Janin prospech.
Začalo sa s budovaním vojska, na čele ktorého
mala stáť Jana z Arku a práve jej boli zverené
peniaze na vojnu. V meste Tours jej Jean Paquerel odovzdal pozdrav od matky. Ten ju mal na
matkinu žiadosť sprevádzať, pričom sa stal jej
spovedníkom.
V marci roku 1429 vstúpila s vojskom do mesta Orleáns, v ktorom zúril hladomor. Podarilo sa
jej dopraviť do mesta potraviny. Okolie Orleánsu
a rieku Loire však okupovali nepriatelia. Jana im
poslala tri listy, aby odtiahli. Išlo o výzvy, v ktorých sa podpísala : „Ježiš, Mária, Jana Panna“. Dňa
8. mája 1429 oslobodila Orleáns z obkľúčenia.
V tento deň v meste spievali Te Deum a vyzváňali všetky zvony. Toto víťazstvo pod Janiným
vedením znamenal obrat v storočnej vojne. Už
18. júna 1429 nasledovalo ďalšie víťazstvo pri
Patay. Pričom na francúzskej strane boli len traja
mŕtvi a na anglickej okolo dve tisíc.
Kráľovičovi Karolovi už nestála žiadna prekážka v ceste do Remeša (v Remeši sa konali
korunovácie francúzskych kráľov). Slávnostná
korunovácia sa konala v nedeľu dňa 17. júna
1429. Po korunovácii pokľakla pred Karolom
a povedala : „Vzácny pane, teraz je splnená vôľa
Božia.“ Kráľ Karol VII. povýšil jej rodinu do
šľachtického stavu, no Jana však k tejto pocte
bola ľahostajná.
Dňa 23. mája 1430 bola Jeanne zajatá Burgunďanmi pri Compiégne, pretože brána bola pred-

časne spustená, čím ju izolovali od jej družiny.
Tí ju následne predali za 6000 až 10 000 libier
Angličanom. Vtedy začal jej život väzenkyne,
čo jej predpovedali aj „hlasy“, že pred sviatkom
svätého Jána bude zajatá, kedy presne - však
nevedela. Pokúsila sa o útek, pri ktorom sa
zranila. Pierre Cauchon, biskup z Beauvais, bol
menovaný za Janinho sudcu a viceinkvizítora
Francúzska, ktorý bol navyše prívržencom
Angličanov. Neskôr ju previezli do Rouenu. V
Rouene sa konal cirkevný súd. Nikdy nemala
advokáta, musela sa brániť sama. Svojimi
odpoveďami všetkých udivovala – ona, ktorá
nevedela čítať a písať. Všetky listy, ktoré sa nám
zachovali, diktovala. Obvinili ju z neposlušnosti
voči Cirkvi, z kacírstva, a čarodejníctva. Navyše
sa odmietla vzdať mužského odevu. Karol VII.
jej zbabelo neprišiel na pomoc.
Prezradila však, čo jej „hlasy“ povedali : „Ber
všetko, ako to príde a nesmúť za svojim mučeníctvom,
nakoniec dôjdeš do kráľovského raja.“ Počas veľkonočných sviatkov jej nedovolili sa zúčastniť
na svätej omši. Jej život väzenkyne sa skončil
30. mája 1431, kedy do jej cely vstúpili dvaja
dominikáni, ktorí ju mali pripraviť na smrť. Keď
jej povedali, že bude upálená, žalostne si trhala
vlasy. Poslednýkrát prijala Telo Kristovo. Jej posledné slová na hranici boli : “Ježiš“. Vtedy mala
devätnásť rokov. Jej popol vysypali do Seiny.
Karol VII. však na jej tragický osud nezabudol.
O dvadsať päť rokov neskôr ju dal rehabilitovať
súdnym tribunálom. Pápež Pius X. ju 18. apríla
1909 v chráme svätého Petra v Ríme vyhlásil za
blahoslavenú. Až 16. mája 1920 ju vtedajší pápež
Benedikt XV. vyhlásil za svätú.
Spomienka na Pannu Orleánsku sa obnovovala každoročne 8. mája, v deň oslobodenia
mesta Orleáns. Táto slávnosť sa koná ešte aj
dnes. Je druhou patrónkou Francúzska, Rouenu,
Orleánsu, telegrafu a rozhlasu. Vo Francúzsku
sa spomína na Janu z Arku v prvú nedeľu po
Nanebovstúpení Pána.
V Orleánse stojí jej jazdecká socha. Jej rodná
dedinka sa vola Domrémy – la - Pucelle. V miestnom kostole je ešte krstiteľnica, nad ktorou Jana
prijala sviatosť krstu. V jej rodnom domčeku
je možné vidieť sväteničku a nad vchodovými
dverami visia zbrane. Vedľa jej rodného domu
sa nachádza múzeum.
Spracovala : Mgr. Zlatica Orinčáková
Školský úrad Varín

- podpis Jany z Arku
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Nedeľa 1. máj

16.00 hod. 

Námestie sv. Floriána

Novinky v knižnici
Nové knihy:
Jana Benková
Julie Garwoodová
Johan Theorin
Ružena Scherhaufferová
Patricia Cornwellová
Marta Fartelová

Lekcia od princeznej
Kráska
Smršť
Emine slzy
Faktor Scaroettová
Anjeli neplačú

Koncert hudobnej skupiny Galgani Michala Bobáňa

Piatok

6.5., 13.5., 20.5., 27.5.

13.30 hod. knižnica

Popoludnie s rozprávkou

Nedeľa 8. máj

16.00 hod. 

Námestie sv. Floriána

Slávnostný program ku Dňu matiek
účinkujú varínske deti

Nedeľa 15. máj

17.00 hod. 

Námestie sv. Floriána

Folklórny súbor Závadské ženy
folklórny program

Pre deti:

Peter Madsen
Mária Štefánková
Ján Vrabec
Blažena Mikšíková
Antoine De Saint Exupéry
Danica Pauličková
Zajko Uško a jeho šibalstvá

Trolovia oslavujú narodeniny
Hav, hav, hav, mňau, mňau, mňau
Koník Zlatko
Kakaová princezná
Malý princ
Kto je na svete najmocnejší

Sobota 21 máj

20.00 hod MKS

2. varínsky majáles

vstupné: 11 € predaj vstupeniek: MKS

Nedeľa 22. máj

Knižnica otvorená

Koncert hudobnej skupiny Akordeonika

Pondelok - Piatok
10.00 - 18.00

17.00 hod. 

Námestie sv. Floriána

účinkujú študenti ZUŠ Bojnice

16.00 hod. 

Piatok 3. jún

Námestie sv. Floriána

Mária Podhradská a Richard Čanaky
koncert pre deti

Nedeľa 12. jún

17.00 hod.

Studienka

detský folklórny súbor z Bratislavy, ktorý v tomto roku oslavuje 25.
výročie svojho založenia

Streda 15. jún
cena: 6,50 € 

Autobusový zájazd do Jablonky

prihlášky: MKS

Nedeľa 19. jún

17.00 hod. 

Farské hody

Námestie sv. Floriána

Koncert folkovej skupiny KÉFAS

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

KEŠŠOVKA
pôžičky
0904 837 041

Kúpim vo Varíne stavebný pozemok cca 650 m2
tf. č. 0905 793 035
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uKUPÓN Č. 5uKUPÓN Č. 5uKUPÓN Č. 5uKUPÓN Č. 5u

Krížovka z čísla 3/2011 znela:
„...To preto, že čert nikdy nespí.“
Vyhráva pán Róbert Androvič, Varín 434
AP, tonalit,
Aasen, in,
arioso

Somár

„Ty ma už neľúbiš, drahý“ hovorí manželka vyčítavo.
„Odkiaľ berieš takú nehoráznosť?“
„Lebo muž, ktorý má taký vkus ako ty, nemôže ľúbiť
ženu,“
(záver je v tajničke krížovky)

Mačkovitý
dravec

Meno Oľgy

Mužské meno

Asýrsky boh
mesta Eridu
1. časť
tajničky

3. časť
tajničky

Osem, po
taliansky

Súhlas

Mangán (zn.)

Tamto

Talianska
herečka

Mesto v
Taliansku
Turecký básnik
19. stor.

Zvratné zámeno

Mužský
živočích

Odborný názov
olivínu
Kamenná časť
Sahary

Blokový útržok
horniny

Lebo (bás.)
Ovocná
záhrada

Polovica osi
Kanadská
skalná kuna

Skratka slečny

Žiaril

Turecký čln

Útok

Mámenie (kniž.)
Predloha
umelca
6. časť
tajničky

Kremitý diorit

Značka
kiloampéra

Poľný kvet

Rečník

Predložka 2.
pádu

Oznámenie
Sklad, skladisko

Obchodná
akadémia
Starorímsky
boh lásky

Značka pre
oersted

Prezent

Klobúk podobný cylindru
(zastar.)

Baktéria guľovitého tvaru

Brzdia

Značka nitu

Jedovatá bylina

Katedrála

Tibetský párnokopytník

Český sochár

Obruba

Bodka

Popevok

Ruda, po
anglicky

Zasieva

Krídlo (obd.)

Inakšie

Starorímsky
básnik

Nemecký sochár 16. stor.
Druh slimáka

Planétka

Meno Emanuely

Svetová banka

Európska
norma

5. časť
tajničky
Oranie

Biograf

Voj. trubač

Slovko úcty
v Ázii

Štvorček
(typ.)

Pásmové
horstvo

Slovenský
spisovateľ

Tam

4. časť
tajničky

♣

Staroegyptský
boh slnka

Osobné
zámeno
Indický
spisovateľ

V, vo (lek.)

Spevná časť recitatívu (hud.)

♣

Bol živý

Umelci maľujúci obrazy

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

Myslená
predstava

Nórsky básnik Získaj lovom

2. časť
tajničky

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

Autor: Označenie lieta- MPZ áut
Jozef Blaho diel Pakistanu Rumunska

Napúšťajú
smolou

Cestovný
doklad
Jelenice

Spojka
(sťa)

- Mesačný spravodaj o živote Varína
Zodpovedná redaktorka: Katarína Schmidtová. Adresa redakcie: MKS Varín, PSČ 013 03, tel.: 569 21 13. Redakčná uzávierka
vždy do 18. predchádzajúceho mesiaca. Náklad 500 kusov, registrované Ministerstvom kultúry SR, EV 3958/09
Máj 2011	Cena 0,33 € / 10,- Sk

