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MESAčNý SPRAVODAJ O žIvote varína w ročník xViII w číslo 186 w terra varna 1254
Z OBSAHU ČÍSLA:
r Z rokovaní obecného zastupiteľstva
r Všeobecne-záväzné nariadenie Obce
Varín
r Náš rozhovor
r Pozvánka na lukostrelecké preteky

Nech deti radostne svoj
život žijú...

foto: Štefan Cvacho
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Zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
ktoré sa konalo 8.4.2011 v zasadačke Obecného úradu Varín

program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa Voľba overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Voľba mandátovej a volebnej komisie
4. Zloženie sľubu poslanca
5. Záver
Zloženie sľubu poslanca
Starosta obce oznámil poslancom, že
Ing. Vladimír Štefánik sa vzdal mandátu
poslanca na základe §25 ods.2 písm. c,
zákona 369/1990 Z.z. Oznámenie bolo
doručené do podateľne obecného úradu

dňa 31.3.2011.
Prvým náhradníkom v poradí na mandát
poslanca je Ing. Marián Androvič.
Starosta požiadal volebnú a mandátovú
komisiu aby preskúmala, či kandidát na
poslanca nemá zákonom stanovené prekážky na zloženie sľubu a nadobudnutie
mandátu poslanca.
Mandátová a volebná komisia konštatovala, že nenašla žiadne prekážky, ktoré
by bránili Ing. Mariánovi Androvičovi
zložiť sľub poslanca.
Starosta obce vyzval Ing. Mariána Androviča, aby zložil zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Ing. Marián Androvič zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného

zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 30/2011
Zloženie sľubu poslanca
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Vzdanie sa mandátu poslanca Ing.
Vladimíra Štefánika
2. Výsledky volieb do orgánov miestnej
samosprávy z 27.11.2010
b) Konštatuje, že
1. Ing. Marián Androvič zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržali sa: 1,
nehlasovali: 2
Miroslav Williger starosta obce

Z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
ktoré sa konalo 5.5.2011 v zasadačke Obecného úradu Varín

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhu programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia úloh
5. Obecný podnik služieb Varín, s.r.o.
6. Projekt Úprava verejných
priestranstiev, chodníkov
a miestnych komunikácií vo
Varíne
7. Vyhodnotenie výberového
konania na prenájom Chaty
Fatranka
8. Odsúhlasenie odmeny pre
starostu
9. Poistenie majetku obce
10. Prenájom majetku obce
11. Vyradenie pohľadávok
12. Majetok obce (kúpa, predaj,
prenájom)
13. Prekládka zástavky ŽSR
14. Znečisťovanie okolia obce
15. Záver
UZNESENIE č. 31/2011
Kontrola plnenia úloh
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne

a) Berie na vedomie
1. Správu hlavného kontrolóra
o plnení úloh zo zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovali: 3
UZNESENIE č. 32/2011
Úprava verejných priestranstiev, chodníkov a miestnych
komunikácií vo Varíne
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Informáciu starostu obce
o podpísaní projektu Úprava verejných priestranstiev,
chodníkov a miestnych komunikácií vo Varíne
b) Žiada
1. Starostu obce jednať so spoločnosťou SSE – distribúcia
o možnosti rekonštrukcie
rozvodov elektrickej energie
na Námestí sv. Floriána.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovali: 3
UZNESENIE č. 33/2011
Odsúhlasenie odmeny pre
starostu
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Starostovi obce štvrťročnú odmenu vo výške 20%

mesačného platu za prvý
štvrťrok 2011.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovali: 3
UZNESENIE č. 34/2011
Poistenie majetku obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Cenové ponuky poisťovní
na poistenie majetku Obce
Varín
b) Schvaľuje
1. Ako najvýhodnejšiu ponuku
na poistenie majetku obce
ponuku poisťovne Kooperatíva.
c) Ukladá
1. Jednať o možnosti ďalšieho
zníženia ceny poistenia s poisťovňou Kooperativa.
Zodpovedný: OcÚ
Termín: Do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
d) Žiada
1. Starostu obce podpísať poistnú zmluvu s poisťovňou
Kooperativa.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovali: 3
UZNESENIE č. 35/2011
Prenájmom majetku obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne

a) Ruší
1. Bod 6 v oddiele 1. Schvaľuje
uznesenia číslo 8/2007 zo
dňa 14.12.2007
b) Schvaľuje
1. Minimálnu cenu prenájmu
nebytových priestorov prenajímaných Obcou Varín na
10 €/m2.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovali: 3
UZNESENIE č. 36/2011
Prenájmom majetku obce
Obecné zastupiteľstvo vo
Varíne
a) Schvaľuje
1. Prednostu obecného úradu
ako osobu poverenú organizovať výberové konania na
prenájom majetku obce.
2. Kritériom pre výber uchádzača bude najvýhodnejšia
cena, ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne inak.
3. Komisiu na výber najvhodnejšej ponuky na prenájom
nebytových priestorov v zložení:
• Miroslav Williger
• Ing. Michal Cvacho
• Ing. Patrik Miho
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovali: 3
pokračovanie na str.4
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Našej starkej
Starká moja milovaná,
ty si poklad náš,
lebo všetku svoju lásku
ty nám rozdávaš.
Si milá ako zlatý dážď,
to preto, že dobré srdce máš.
Si naša pomoc v každej núdzi,
vtedy prestanú tiecť slzy.
Si naše šťastie,
veľmi ťa radi máme
a vrúcne ti
za všetko ďakujeme.

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Matiáš Bronček 22.4.2011
„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.“

Manželstvo uzatvorili:
Pavol Vrábel a Monika Janíčková 7.5.2011
Ing.Ivo Kozák a Barbora Mráziková 27.5.2011
Peter Bolo a Mgr.Martina Gabrielová 28.5.2011
„Nech radosť vášho svadobného dňa
nikdy nepatrí minulosti!“

Janka Cvachová, 4.B

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:

Rozlúčka
S hlbokým zármutkom sme sa stretli dňa 3.mája 2011, aby
sme vyprevadili nášho spoluobčana Juraja Baduru na jeho
poslednej ceste. Pre mnohých z nás bol nielen našim spoluobčanom, ale aj dobrým priateľom.
Pre našu obec Juraj veľa znamenal. V rokoch. 1994-1998 bol
poslancom obecného zastupiteľstva a aj zástupcom starostu.
Má najväčšiu zásluhu na realizácii plynofikácie našej obce.
Veľkou mierou sa podieľal na znovuobnovení dychovej hudby
Varínčanka a ďalších iných činnosti v obci. Bol ochotný vždy
poradiť, pomôcť.
Vy najbližší prijmite moje slová sústrasti.
Života kniha zavrela sa,
písaná srdcom, krvou zo žíl.
Zápis v nej zlatým písmom hlása,
že otec čestne život dožil.
Nech jeho telo v rodnej hrude
v pokojnom spánku odpočíva.
V pamäti našej žiariť bude
pamiatka stále živá.

pani Božena Skutecká
97.
pani Eva Novosadová
88.
pán Anton Cvacho
87.
pani Mária Milová
86.
pán Vojtech Gábor
83.
pani Irena Hoštáková
83.
pani Mária Stehlíková
82.
pani Mária Rendeková 78.
pani Kristína Šimlíková 78.
pani Margita Tomašovská 77.
pani Pavlína Ševčíková 77.
pani Magdaléna Vráblová 77.
pán Jozef Púčik
76.
pani Mária Janíková
74.

pán Pavol Haluška
pán Adam Kapasný
pani Anna Šimlíková
pán Milan Chabada

74.
73.
73.
71.

Okrúhle narodeniny oslavujú:
85-te pán Anton Brežný
pani Antónia Andelová
80-te pani Amália Franeková
75-te pán Ladislav Mestický
70-te pani Helena Muráňová
pán Milan Hruška
pani Edita Staníková, MUDr.

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:
„V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.“

Juraj, buď s Bohom a odpočívaj v pokoji!
S úctou Ing. Karol Strásky

Odišla do večnosti:
pani Mária Korenčiaková

*2.1.1932

†19.5.2011

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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UZNESENIE č. 37/2011
Obecný podnik služieb
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Navrhuje
1. Starostovi obce z ekonomických dôvodov optimalizovať
počet zamestnancov v Obecnom podniku služieb Varín
s.r.o. vzhľadom na súčasnú
situáciu na päť zamestnancov.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovali: 2
UZNESENIE č. 38/2011
Vyhodnotenie výberového
konania na prenájom chaty
Fatranka
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Správu komisie určenej na
výber nájomcu na Chatu
Fatranka.
b) Určuje
1. Dobu nájmu na 15 rokov
s opakovanou opciou na 5
rokov.
c) Ukladá
1. Rokovať s uchádzačmi v poradí v akom boli určení komisiou:
1. Hodoň Ján
2. Az profi s.r.o.
3. Pekelský Michal
4. Turisticko cyklistický klub
5. Trnovec Jozef
Zodpovedný: OcÚ
Termín: Do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
1. Pripraviť návrh nájomnej
zmluvy
Zodpovedný: OcÚ
Termín: Do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovali: 2
UZNESENIE č. 39/2011
Vyradenie pohľadávok
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Účtovne vysporiadať pohľadávku v súlade s účtovnými
pravidlami.
Zodpovedný: OcÚ
Termín: Do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovali: 2
UZNESENIE č. 40/2011
Majetok obce (kúpa, predaj, prenájom)
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Žiadosť p. Dušana Ďurinu o vydanie rozhodnutia
k územnému plánu v obci
b) Schvaľuje
1. Odkúpenie časti pozemku od pani Chochulovej na
prechodovú uličku medzi
ulicami P. O. Hviezdoslava
a Jozefa Martinčeka
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovali: 2
UZNESENIE č. 41/2011
Majetok obce (kúpa, predaj,
prenájom)
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Odpustenie časti nájmu nebytových priestorov v budove na adrese Jozefa Martinčeka 113 vo výške 93,26
za obdobie od 1.2.2011 do
31.3.2011, počas, ktorého

v týchto priestoroch prebiehala rekonštrukcia.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržali sa:
1, nehlasovali: 2
UZNESENIE č. 42/2011
Majetok obce (kúpa, predaj,
prenájom)
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Žiadosť o opravu cesty
b) Ukladá
1. Oznámiť p. Franekovi, že
cesta bude opravená v rámci rozpočtových možností
obce.
Zodpovedný: OcÚ
Termín: Do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovali: 2
UZNESENIE č. 43/2011
Majetok obce (kúpa, predaj,
prenájom)
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Použitie betónových tvárnic
na vydláždenie priestoru
pod prístreškom na chate
Rozbehov.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovali: 4
UZNESENIE č. 44/2011
Majetok obce (kúpa, predaj,
prenájom)
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Žiadosť firmy DS INVEST,
s.r.o. o odpredaj pozemku
b) Neschvaľuje
1. Predaj pozemku vo vlastníctve obce Varín pod IBV

Záhumnie
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržali sa:
1, nehlasovali: 2
UZNESENIE č. 45/2011
Prekládka zastávky ŽSR
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Žiadosť firmy ŽSR o vyjadrenie k preloženiu zastávky
ŽSR
b) Neschvaľuje
1. Prekládku vlakovej zastávky
zo súčasného umiestnenia na
navrhované.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovali: 2
UZNESENIE č. 46/2011
Znečisťovanie okolia obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Umiestnenie štyroch zábran
na pozemkoch číslo 3259/1,
1479/2, 1821/74, 1632/3 po
rokovaní s dotknutými organizáciami.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovali: 2
UZNESENIE č. 47/2011
Dotácia CVČ na lukostrelecké preteky
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Dotáciu CVČ Varín vo výške
1500 eur na lukostrelecké
preteky.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa:
0, nehlasovali: 2
Miroslav Williger starosta obce

Z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
ktoré sa konalo 18.5.2011 v zasadačke Obecného úradu Varín

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
4. Priemyselný park Zátepličie od Váhu
5. Záver
UZNESENIE č. 48/2011
Priemyselný park Zátepličie od Váhu
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Výstavbu fotovoltickej elektrárne v časti
priemyselného parku Zátepličie od Váhu
podľa predloženej prvej alternatívy

investora PROMA s.r.o. Žilina s maximálnym výkonom 3,5 MW v zmysle stavebného povolenia vydaného 30.4.2010,
ktoré nadobudlo právoplatnosť 5.5.2010
a realizáciu priemyselných objektov na
ploche cca 8 ha za podmienok navrhnutých investorom PROMA s.r.o. Žilina
a to ročným príspevkom na chod obce
vo výške 10000 eur bez DPH. Príspevok
bude zaplatený na 15 rokov vopred vo
výške 150000 eur bez DPH pred vydaním
kolaudačného rozhodnutia.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 2
Miroslav Williger starosta obce

Vždy aktuálne
farské oznamy,
novinky zo života
farnosti,
kopec zábavy
a mnoho iného
nájdete na farskej stránke

www.varin.fara.sk
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Náš rozhovor
Prinášame sľúbený rozhovor s finalistkou tohtoročnej súťaže Miss Slovensko Varínčankou Vierkou Brežnou.
1 Vierka, kto ťa prihlásil do súťaže
V minulých rokoch boli na podobných súťažiach moje kamarátky, tak
som to chcela skúsiť aj ja. Zúčastnila som na žilinského
kastingu v hoteli Holiday Inn a postúpila som ďalej.
2 Z koľkých dievčat sa vybralo konečných 12 finalistiek a kto
o tom rozhodoval
Celkovo sa katingov zúčastnilo asi 1000 dievčat, z ktorých porota vybrala okolo 70 do semifinále a neskôr aj 12 finalistiek.
3 Bola príprava náročná? Koľko trvala a kto ťa bol na finále povzbudzovať
Bolo to dosť náročné, hlavne na čas. Všetko začalo verejným predstavením 5.januára. Potom sme boli jeden týždeň na sústredení v Bratislave,
následne sme strávili dva týždne v Thajsku, jeden týždeň v Maďarsku,
a opäť jeden týždeň v Bratislave. Medzi tým sme mali takmer každý týždeň
rôzne sprievodné akcie v Bratislave, občas aj dvakrát do týždňa.
Na samotnom finále v Poprade boli moji najbližší, priatelia, susedia, kolegovia. Všetkých bolo spolu viac ako 80.
4 Čo Ti súťaž priniesla
Hlavne som viac spoznala samu seba, otestovala som svoje schopnosti,
získala som veľa nových zážitkov, spoznala nových ľudí, nové miesta, čiže
mnoho nezabudnuteľných momentov.
5 Vytvorili sa medzi súťažiacimi priateľstvá
Všetky sme boli kamarátky a navzájom si jedna druhej fandili a držali
palce. Aj keď sa súťaž už dávno skončila, my sa stretávame aj naďalej

a vždy si máme čo povedať.
6 Čo bol pre teba najkrajším zážitkom
Asi pobyt v Thajsku. Tu sme boli časť pobytu strávili v Bangkoku,
časť na Phukete a posledné dni sme trávili na ostrovoch Phi Phi. Boli sme
v pracovných skupinách , z ktorých sa každá venovala inej činnosti – fotografovaniu, filmovaniu a časť mala voľno. Práve vtedy som mala možnosť
spoznať život nielen v bohatých, ale aj v chudobných štvrtiach. Bol to veľký
nepomer – z luxusnej oblasti zrazu vhupnúť medzi chatrče. Ľudia v nich
žijú naozaj biedne, no napriek tomu sú veľmi milí, srdeční a v podstate aj
šťastní. Boli to pre mňa všetko naozaj silné zážitky.
7 Tvoje plány v modelingu
Modeling beriem ako hobby. Uvidím, čo prinesie budúcnosť. Len
nedávno som ukončila bakalárske štúdium na Fakulte humanitných vied
Žilinskej Univerzity – odbor Sociálna pedagogika a rada by som pokračovala v štúdiu ďalej. Taktiež doháňam resty v práci, kde som počas prípravy
samotného finále veľa vymeškala. V prípade, že nejaké ponuky dostanem,
zvážim ich. Veľmi rada by som si ešte trochu pocestovala a spoznávala iné
kultúry.
8 Išla by si do takejto súťaže ešte raz?
Myslím, že áno. Bola to pre mňa dobrá skúsenosť.
Vierka, ďakujem za rozhovor, prajem ti veľa zdravia, úspešné
ukončenie školy, dosiahnutie vytúžených cieľov a splnenie
všetkých tajných snov.
ksch
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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín
4/2011

Obecné zastupiteľstvo obce
Varín na základe čl. 68 Ústavy
SR a v súlade s § 6 ods. l zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva
vnútra SR č. 31/2003 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných
verejných priestranstiev a o
číslovaní stavieb, vydáva pre
územie obce Varín toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE
OBCE VARÍN
4/2011
o určení a zmene názvu ulíc
a iných verejných priestranstiev na území obce Varín
§1
Základné ustanovenie
(1) Účelom tohto Všeobecne
záväzného nariadenia (ďalej
len „VZN“) je stanoviť pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri označovaní ulíc a iných
verejných priestranstiev na
celom území obce Varín.
(2) Označenie názvov ulíc a
verejných priestranstiev slúži
obci a ostatným subjektom na
získanie prehľadu o umiestnení stavieb a súčasne prispeje k
lepšej orientácii obyvateľov,
turistov a návštevníkov obce.
(3) Evidenciu určených názvov, zmien názvov ulíc a
iných verejných priestranstiev,
evidenciu súpisných a orientačných čísiel vedie Obecný
úrad Varín, referát evidencie
obyvateľov.
§2
Vymedzenie základných
pojmov
(1) Ulica je súvislá komunikácia s priľahlými stavbami

alebo pozemkami, určenými
územným plánom na zastavanie.
(2) Iné verejné priestranstvá
sú plochy ležiace spravidla v
osobitnej časti obce, verejne
prístupných obyvateľstvu a
určené na verejné účely.
(3) Stavba pre účely tohto nariadenia je každá samostatná
stavba, ležiaca na území obce
spojená so zemou pevným
základom, ktorá má vlastný
vchod.
(4) Súpisné číslo je číslo, ktoré
sa prideľuje samostatnej stavbe v poradí podľa osobitnej
evidencie.
(5) Orientačné číslo je číslo
na označenie každého samostatného vlastného vchodu.
Ak má stavba viac vstupov z
ulice, určuje sa orientačné číslo
každému vstupu.
§3
Zoznam ulíc a iných verejných priestranstiev obce a
zásady ich používania
(1) Zoznam ulíc v obci Varín:
Andreja Hlinku
Alexandra Trizuljaka
Antona Bernoláka
Antona Horeckého
Dr. Jozefa Tisu
Dubenec
Farská
Fatranská
Hájik
Hlboké
Hrnčiarska
J. G. Tajovského
Jána Bottu
Jozefa Martinčeka
Juraja Jánošíka
Kamence
Kpt. Ladislava Pfliegla
Koňhorská
Krivánska
Ku Železnej studničke
Ľudovíta Štúra
M.R. Štefánika

Májová
Martina Kukučína
Na Rybníkoch
Námestie na Záhumní
Námestie sv. Floriána
Októbrová
Ondreja Meszarosa
P. O. Hviezdoslava
Pltnícka
Pod Vajánkom
Priemyselná
Sama Chalupku
Starohradská
Školská
Športová
Záhrady
Záhumnie I
Záhumnie II
Záhumnie III
Záhumnie IV
Železničná
(2) Názov ulice, sídliska alebo
námestia, sa píše v znení ako
je uvedené v tomto nariadení.
Ako súčasť označenia nie je
potrebné písať slovo „ulica,
sídlisko resp. námestie“.
(3) Pri písaní plnej adresy
sa zvykne správne používať
názov ulice v spojení so súpisným číslom lomene orientačným číslom stavby, napr.
„Hlavná 135/13“.
§4
Označovanie ulíc a iných
verejných priestranstiev
(1) Označovanie ulíc a iných
verejných priestranstiev upravuje §2b zákona číslo 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vyhláška
Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 31/2003.
(2) Doterajšie názvy a pomenovania ostávajú v platnosti
bez zmien.
(3) Názvy a označenia podľa
odseku 1) tohto nariadenia je
potrebné rešpektovať a používať tak, ako boli určené

pre príslušnú ulicu, sídlisko a
námestie.
(4) Obec určuje názvy ulíc a
ich zmeny na základe požiadaviek, návrhov obyvateľov
obce.
(5) Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev možno
určovať a meniť iba po dôkladnom prerokovaní s odborníkmi (v komisii) a obyvateľmi
obce a iba nariadením alebo
zmenou prípadne dodatkom
k tomuto VZN.
(6) Pred prijatím nového
VZN, zmeny alebo doplnenia
VZN o označovaní ulíc alebo
iných verejných priestranstiev, obecné zastupiteľstvo
zriadi ako svoj dočasný orgán
Názvoslovnú komisiu (ďalej
len „komisia“).
(7) Komisia má najmenej 5
členov, je zložená z poslancov
obecného zastupiteľstva a odborníkov z radov obyvateľov.
(8) Komisia prerokuje navrhnutý názov ulice alebo
iného verejného priestranstva s obyvateľmi obce, a to
osobným prerokovaním, alebo
prostredníctvom regionálnej
tlače alebo inými dostupnými
prostriedkami.
§5
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli v obci Varín dňa
10.5.2011.
(2) Obecné zastupiteľstvo
obce Varín schválilo toto VZN
dňa 26.5.2011.
(3) Toto VZN nadobudlo platnosť dňa 27.5.2011.
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 15.6.2011.
Miroslav Williger starosta obce

Varínčan
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Z činnosti varínskych hasičov
Varínski hasiči aj tento rok, v sobotu 30. apríla oslávili sviatok sv. Floriána – svojho
patróna /4.5./ svätou omšou, ktorá pre nepriaznivé počasie nebola v tomto roku na
Námestí sv. Floriána, ale vo farskom kostole.. Zúčastnili sa jej hasičské zbory z okolitých
obcí - Dolná Tižina ,Terchová, Krasňany, Lutiše, Mojš, Lysica a Nededza. Spolu s bratmi sme priniesli obetné dary - symboly hasičstva - prúdnicu , prilbu a najdôležitejšiu
potrebu hasičov - vodu.
Pán farár poďakoval hasičom a vyzdvihol ich náročnú prácu, pri ktorej veľakrát s nasadením vlastného života  zachraňujú životy iných.
Keďže mesiac máj už klopal na dvere, slávnostný deň sme ukončili stavaním májov - pri farskom
kostole a na Námestí sv. Floriána.

Veľká noc

Oslavu Veľkej noci sme začali strážou pri Božom
hrobe na Veľký piatok 22.apríla. Na Bielu sobotu
sme sa striedali s bratmi hasičmi z Krasnian a vo
večerných hodinách sme   organizačne zabezpečovali slávnostný sprievod Obcou Varín po
obrade Vzkriesenia .
Aj touto cestou ďakujeme krasnianskym hasičom
za spoluprácu a následné príjemné posedenie.

Zásah

22.3. sa v okolí varínskeho autocampingu rozšíril menší požiar, ktorý sa vďaka priaznivému vetru rýchlo šíril ďalej. Hneď po nahlásení sa na miesto dostavil pán Peter Noga,
ktorý bezprostrednou reakciou hneď požiar likvidoval. Veľmi rýchlo boli na mieste aj
ďalší členovia nášho zboru a spoločnými silami sa im podarilo oheň uhasiť.
Požiar vznikol následkom nepozornosti - pravdepodobne odhodením cigaretového
ohorku do suchej trávy.
Keďže prichádza leto – a s ním súvisiace horúčavy - prosíme všetkých o pozornosť,
pretože podobné situácie sa môžu hocikedy opakovať a vzniknutý požiar môže nabrať
aj veľmi nebezpečné rozmery.
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1.jún - sviatok všetkých detí
Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v
mnohých krajinách sveta. Zvyčajne (ale nie všade) každoročne 1.
júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952.
Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve, vo Švajčiarsku v roku 1925.
Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu,
ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými
otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero
vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť
deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí
vo svete. V tento deň je zvykom, že sa na školách neskúša.
Prvý jún sa uchytil obzvlášť v komunistických krajinách, kvôli
čomu vznikla mylná domnienka, že MDD bol komunistický
vynález. Avšak Deň detí sa napríklad v USA oslavoval prvýkrát
už v roku 1925, a to v San Franciscu.

Detské
krédo
Verím, verím, verím húska s bielym perím:
Dníčkom, ktoré žijem,
vodičke, čo pijem,
snom, čo v noci sníva
moja hlávka živá,
verím z duše rada,
dažďu, ktorý padá,
verím slnku, trávam,
hrám, ktoré sa hrávam,
verím ľuďom, slovám...
Stále, zas a znova
verím odovzdane
Tvojmu dielu, Pane.
A tak moja viera
Tvoje klásky zbiera húska s bielym perím.
Od vekov tak verím.
Milan Rúfus

Modlitba
za staršiu
sestru
Poviem to aspoň vetríčku,
aký mám teraz veľký žiaľ.
Vydávajú mi sestričku.
A mňa sa nikto nepýtal.
Sestrička biela, veselá,
ani si ma dnes nehľadá.
Keby som aspoň vedela,
či ma už celkom nerada.
Poviem to aspoň vetríčku,
nech ešte chvíľu pozhovie.
Vydávajú mi sestričku.
A nikto z nich mi nepovie,
kto mi už vrkoč zapletie,
na pútec vlásky predelí.
Nerieknu za nič na svete.
A akí sú len veselí...
Milan Rúfus

Varínčan
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Očami dieťaťa...
Už to prišlo. Tlačia sa mi ďalšie zuby. Radosť neskutočná. Cez deň visím mame na nohe a snažím sa jej celou silou stiahnuť nohavice. Neviem,
či by to pomohlo, ale je to zábava. Keď k tomu poriadne revem, mama
nevie, čo od radosti skôr. Som celkom silný, keď sa jej zavesím na obe
nohy, nevie sa ani pohnúť. Niečo si pri tom frfle pomedzi zuby a vypadá
divne. Akoby jej na chvíľu zrástlo obočie. Potom hodím psie oči, a mama
sa zľutuje a vezme ma na ruky. Obočie sa vráti na svoje miesto. Skúsim
si to aj ja. Zazerám na mamu ako veľkáč. Tá sa rehoce, nevie oceniť môj
talent. Smiech ju okamžite prejde, keď ma opäť položí na zem a snaží sa
niečo robiť. Takto robím mame radosť už celé dva týždne. Začína vyzerať
ako Derrick...
Cez deň ma občas vie odpútať knihou, hračkami, telkou. Darmo, som
ešte len dieťa, nechám sa oblbnúť. Ale v noci... V noci som pánom JA!
Keď príde večer a s ním tatík, vyžadujem si pozornosť. Keď sa náhodou
spolu bavia a mňa si nevšímajú, šmarím sa o zem a hlavu si tlčiem
o čokoľvek, čo je po ruke. Skriňa, radiátor, topánkovník. Keď nie je nič
v dohľade, postačí aj zem. Potom sa chytím za boľavé miesto a spustím
neskutočný krik. To vždy zaberie. Mama je v pozore do dvoch sekúnd
a ja som v tom momente v bezpečí jej rúk. Následne sa na ňu nasosnem.
No a čo že má tričko, keď budem dostatočne dôsledný, za chvíľu ho aj
tak vyhrnie. Som ceckoš a som na to hrdý!
Takto držím fotrovcov v strehu celý večer. Samozrejme, pomedzi to
mrnčím, lebo tie blbé zuby ma svrbia, bolia, tlačia, pichajú. Pred spaním
sa mama občas zníži k tomu, aby mi dala homeopatiká. Sprisahanecky
žmurká na fotra a hovorí, že po tomto iste budem spať. Sú fajn sladké, ale
to je asi tak všetko. Samozrejme, ich nezhltnem len tak, predchádza tomu
polhodinový boj. Potom sa vzdám, aby som mame spravil radosť.
Následne ma nejakým zázrakom uspia. Vždy si len pamätám že sa

nasosnem a potom tma. Ani obraz, ani zvuk. Keď sa preberiem, už som
v postieľke. Všade je tma, tatko chrápe, mama asi práve zaspala. Postavím sa. Začínam sa takto sám nudiť. Prstom si zavŕtam hlboko do krku,
statočne ma natiahne. Mama sa pomrví, je otočená chrbtom. Vzápätí
stuhne, dúfa, že to len zle počula a snaží sa znovu zaspať. To je moja
príležitosť. Začnem jačať ako o život.
Keď chcem nabrať dych na ďalší hlasný výkon zistím, že som už medzi fotrovcami. Darmo, pekne som ju vytrénoval, som hviezda. V ústach
sa objaví zase to svrbenie a bolesť. Pridám zvuk. Fotrík je už tiež hore.
Aj sused, suseda, vedľajší barák...
Striedavo putujem z rúk do rúk, všetko o ničom. Stále jačím. Mama sa
blíži s niečím v ruke. Gél na ďasná. Spása. Pekne vytlačí kúsok na prst,
priblíži sa ním k ústam. Zatnem pery ako najviac viem, však hádam mi
nechce ocapávať tie boľavé ďasná. Snaží sa tam dostať všetkými možnými spôsobmi. Začnem trieskať rukami a kopať. Prvá facka ju neodradila,
piata už hej. Tatko mi chytá ruky, ale na nohy mu neostávajú chápadlá,
takže mamu odkopnem ako futbalku. Tato si ma teda posadí na kolená
a zrazu starý známy útok od chrbta. Prst v mojich ústach. Posledný
úder, zahryznem sa ako pes. Počujem zakvílenie a nadávky. Tatko sa mi
snaží dohovoriť, ja stisnem ešte viac. Mama sa krúti a vyslobodí si prst.
Amputácia nebola úspešná, chirurg zo mňa nebude.
Potom revem ešte asi tak hodinu, kým ma to neodrovná. Keď sa preberiem, stále som medzi rodičmi, mama divne prehodená cez posteľ. Tak
spustím znovu. Mama je hneď vzpriamená a všetko si pre veľký úspech
zopakujeme.
Ráno dám budíček zavčasu.Nebudem predsa len tak polihovať. Mama
volá starkej. Hovorí niečo o blázinci, vyšklbaných vlasoch, a že vraj by sa
moje zuby mali volať UŠNÉ a nie očné. Lebo vraj ju už z toho bolia uši
a celá hlava. Čo mám potom ja povedať...No nič, škoda rečí, pekný deň
pred nami, idem sa zavesiť mame na nohy...
s.l.

Katka Chobotová, 5 rokov
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Aktivity centra voľného času
Záujmový útvar
Hra na zobcovú flautu

Dňa 26.5. 2011 sa o 15.30 hod. uskutočnili záverečné prehrávky detí zo z.ú. Hra na zobcovú flautu.
Deti sa v cca 30 minútovom pásme predstavili svojim rodičom a príbuzným so všetkým, čo sa za
školský rok 2010/2011 naučili. Svojou usilovnou prácou dokázali, že si v plnej výške zaslúžili dostať
certifikát a peknú vecnú odmenu. Na záver tohto príjemného hudobného popoludnia sa deti zabávali
v klubovni CVČ, kde si spoločne pripravili občerstvenie a malú diskotéku.
Mariana Bohačiaková

Európsky týždeň mládeže
od 15. do 20.5.
2011

Tento týždeň aktivít centier voľného času chcel
upriamiť pozornosť na aktívnu prácu s deťmi
a mládežou v rámci SR. Do kampane sa zapojilo
45 centier voľného času a medzi nimi ako jediné
z celého žilinského okresu aj CVČ Vo Varíne.
Týždeň plný aktivít vyvrcholil v piatok 20.5.
2011 o 14.00 hodine, kedy vo všetkých zúčastnených centrách prebiehalo sadenie stromu.
V našom CVČ sme spolu vysadili až 11 malých
stromčekov, ktoré sa nám podarilo sponzorsky
získať. Spojili sme príjemné s užitočným a po
ukončení výkopových a sadiacich prác sme si
pochutnali aj na rakletovaných vajíčkach. Aspoň
takto sme chceli spoločnými silami dokázať, že
urobíme maximum preto, aby sa tieto zariadenia nedostali na perifériu záujmu štátu a obce.
Stromčeky nádeje by mali predstavovať symbol
zlepšenia spolupráce, komunikácie a odstránenie
prekážok, ktoré komplikujú jestvovanie centier
na miestnych a regionálnych úrovniach. A aj
takýmto spôsobom sme chceli ukázať, že sme
tu pre všetky deti i mladých ľudí.

CVČ pozýva
na besedu
so Stanislavom Cabadajom
na tému:

OMYLY – FIKCIE VO FYZIKE – MATEMATIKE/ KOZMOLÓGII A JEDNOTNÁ TEÓRIA VESMÍRU TRIEZVOU LOGIKOU
Nekonečno a absolútno Teória relativity a kvantová mechanika Rýchlosť
šírenia svetla a rýchlosť pohybu nedeliteľných čiastočiek hmoty Gravitácia
a elektromagnetizmus „Hmota“ a
„antihmota“ Hmota a energia Priestor
a čas Prítomnosť, minulosť, budúcnosť a večnosť Príčiny na následky
bludárstva

Streda 6. júl
2011 15.30 hod.
v CVČ na Štefánikovej ulici č. 431

Varínčan
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Lukostrelci bodovali
na ďalších súťažiach Grand
Prix
V sobotu 14. mája sa varínski lukostrelci
zúčastnili 3. kola Grand Prix v družobnom poľskom mestečku Jaworze.
Krásne prostredie, slnečné počasie,
silná konkurencia...
A naši lukostrelci opäť zabodovali. Radosť urobili hlavne chlapci, ktorí získali
dve prvé a jedno tretie miesto.
Srdečne blahoželáme a veríme, že dobrá
forma našim lukostrelcom vydrží počas
celej sezóny.
V sobotu 28. mája sa v Kolárove pri
Nových Zámkoch konalo 4. kolo Grand
Prix. Napriek silnej konkurencii a vytrvalému dažďu získali naši lukostrelci
jedno prvé a dve tretie miesta.
Je veľmi potešiteľné, že Števko Zicho
tento rok na súťažiach získal už tri prvé
a jedno druhé miesto. Úspechom bolo aj
tretie miesto Jožka Ďugela mladšieho,
ktorý v silnej konkurencii obsadil tretie miesto. V celkovom hodnotení po
štyroch kolách Grand Prix sme v klubovom hodnotení na druhom mieste
a v detských kategóriách na prvom.
Lukostrelcov najbližšie v sobotu 11.
júna čakajú preteky v Mrlínku na Morave a hlavný závod v sobotu 18. júna
doma vo Varíne.
Varínski lukostrelci srdečne pozývajú
ne tento pretek všetkých svojich priaznivcov a fanúšikov. Začiatok je o 10.00
hod. Pod Jedľovinou a preteku a zúčastnia lukostrelci z okolitých štátov, ktorí
v súčasnosti obsadzujú prvé miesta vo
svetovom rebríčku.

Lukostrelci sa
tešia na hojnú
účasť!
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Škola informuje
Plavecký výcvik
Od 9. mája do 13. mája 2011 absolvovali žiaci
3. A a 3. B triedy plavecký výcvik na plavárni
v Relaxačno – informačnom centre Terchovec
v Terchovej. Vopred si pripravili plavky a plavecké čiapky, až prišiel deň, keď sa začalo ich
plavecké dobrodružstvo. Oblečení v plavkách sa
nedočkavo zoradili pri bazéne, kde ich už čakali
páni inštruktori a výcvik sa začal. Niektorí už
síce vedeli plávať, no aspoň sa mohli zdokonaliť.
Skúšali rôzne plavecké štýly - kraul, prsia, znak.
Vo vode zažili veľa zábavy a ani sa nenazdali,
plavecký výcvik sa blížil ku koncu. Po úspešnom
zvládnutí plaveckých štýlov všetci dostali MOKRÉ VYSVEDČENIE. Žiaci sa už nevedia dočkať
leta, keď skočia do vody a vyskúšajú si svoje
plavecké znalosti. Ďakujeme všetkým, ktorí nám
umožnili výcvik absolvovať, prispeli finančne
a pánom inštruktorom za ich profesionálny
a zodpovedný prístup.

Svetový deň
Zeme na ZŠ
Miliarda zelených činov – to bola téma tohtoročného Svetového dňa Zeme, pripadajúceho
na 22. apríla.
Svetový deň Zeme vyhlásil v roku 1970 ešte
ako Deň Zeme americký senátor G.A. Nelson.
Povzbudzoval študentov, aby vypracovali projekty zamerané na ochranu životného prostredia a upozorňovali na potrebu jeho ochrany
v prostredí, v ktorom sa pohybovali.
Aj na našej škole sa s veľkým záujmom žiakov
i učiteľov stretla aktivita pri príležitosti tohto
celosvetového dňa.
Dňa 20.apríla sa žiaci 1. až 9. ročníka, vybavení
vrecami a rukavicami, vybrali do širšieho okolia
školy, aby vyčistili už dlhšie zanedbané úseky.
Tým, že sami zbierali odpadky, prejavili cit
k ochrane prírody, zvýšilo sa ich ekologické
povedomie. Zanechali po sebe nielen čistý areál
školy, potok, studničku, park, cestnú komunikáciu, okolie cintorínov, ale i odkaz pre všetkých,
ktorým je neprirodzené odpadky odhadzovať
tam, kam patria a slová “ Čistota pol života“ sú
im ďaleko vzdialené. Vlastnoručne vyrobené letáčiky zo zákazom sypania smetí si žiaci tretieho
ročníka nalepili všade tam, kde by sa odpadky
ocitnúť nemali a s motívom separovania umiestnili na smetné koše.
Plné vrecia boli dôkazom toho, že deň, venovaný
našej planéte, splnil svoj cieľ.
Veríme, že sa budeme všetci snažiť prispievať
k ochrane nielen svojho okolia, ale i celej našej
Zeme.
Mgr. Monika Staňová
Mgr. Mária Barthánusová

Keď si vymýšľam

Pod týmto krátkym názvom sa niesol VI. ročník
školského kola literárnej súťaže v ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne, do ktorého sa zapojilo 76
žiakov 82 literárnymi prácami. Súťaž pre žiakov
pripravila predmetová komisia slovenského
jazyka a literatúry a cudzích jazykov.
„ Keď si vymýšľam,“ hovorí vo svojom texte
Jakub Holúbek zo 7.B triedy, „som vo vesmíre
myšlienok, v ktorom sú rôzne planéty. Niekedy
si zájdem na planétu dobrých snov, v ktorej je
supermarket nápadov. Odtiaľ idem na ostrov,
na ktorom rastú večné stromy a na nich jablká,
v ktorých je každá moja myšlienka. Odtiaľ si
idem zaplávať do oceánu myšlienok . Keď sa
snažím ujsť pred drakom, skryjem sa v horách
normálnosti alebo   idem s priateľmi na pizzu
prebudenia. Nakoniec si zájdem do dobrej cukrárne a keď si chcem vychutnať tortu snov, tak
sa zobudím.“
Slovo je kľúč. Krása slova je podmienená tým, že
zapadne do zámky tajomstva, otočí sa a otvorí
ju. Niekedy hladko, niekedy so škripotom, pretože dlho zatvorené ťažké zámky škrípu. Vtedy
nazrieme do sveta, kde je všetko jednoduché
a všetko je možné. Stačí len trochu snívať!
Detskými očami, čo majú štvoro krídel

a kam chcú, lietajú. (Milan Rúfus)
A to bol cieľ tejto krásnej súťaže, ktorá má svoje
trvalé miesto v aktivitách našej školy a prispieva
k rozvíjaniu talentu a kreativity našich žiakov.
Mgr. M. Vojteková za PK SJL a CUJ
Vyhodnotenie VI. ročníka školského kola literárnej súťaže v školskom roku 2010/2011
Poézia
1.-4.
ročník
Próza
1.-4.
ročník
Poézia
5.-6.
ročník
Próza
5.-6.
ročník
Poézia
7.-9.
ročník
Próza
7.-9.
ročník

1. miesto
2. miesto
3. miesto
3. miesto
3. miesto
1.miesto
2.miesto
3.miesto
3. miesto
1.miesto
2. miesto
3.miesto
3.miesto
1.miesto
2.miesto
3.miesto
1.miesto
2.miesto
3.miesto
1.miesto
2.miesto
2.miesto
3.miesto
3.miesto
3.miesto

Matej Novosad
Igor Andel
Janka Cvachová
Anna Krajčíková
Simonka Hrušková
Adelka Prekopová
Rafael Chovanec
Andrea Boková
Lukáš Málik
Anna Mária Synáková
Michal Jakubčík
Izabela Cvachová
Mária Poljaková
Alžbeta Androvičová
Eva Halúsková
Oliver Pažický
Renáta Badurová
Dana Zimenová
Veronika Krajčíková
Martina Synáková
Ivona Barčíková
Mária Mojská
Miloš Jánošík
Martin Kapitulčin
Michaela Sobolová

Trojlístok jarných akcií

4.B
4.B
4.B
4.A
4.B
4.B
4.B
4.A
4.B
6.B
5.A
5.A
5.A
6.B
5.A
6.B
9.A
8.B
9.B
7.A
8.A
7.A
7.B
7.B
8.B

Jar prináša so sebou aj nový začiatok- nové kvety, nové vône... K jari však neodmysliteľne patria
i nové nápady, ktoré sa zrodili v hlavách žiakov a učiteľov základnej školy vo Varíne. O tom, že jarná
únava v škole nemá miesto sa môžete dočítať v nasledujúcich príspevkoch- ktoré sme nazvali tak
trošku „jarne“- Trojlístok jarných akcií.
Kvíz o správnej výžive
Ovocie, zelenina, vláknina- v dnešnej dobe tak často opakované slová. Samozrejme, veď zdravá
výživa sa týka každého osobne! Vedeli by sme však odpovedať na otázky o výživovej hodnote potravín, o vitamínoch a mineráloch či správnom zložení jedálnička? Svoje znalosti o správnej výžive
si „prevetrali“ dňa 13.4. 2011 žiaci 7.-9. ročníka. Školského kola tejto súťaže sa zúčastnili trojčlenné
družstvá, spolu 18 súťažiacich. Prvé miesto získalo družstvo zo 7.A, druhé miesto obsadilo družstvo
z 9.A a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo z 8.B. Všetkým srdečne blahoželáme a veríme, že
svoje vedomosti zužitkujú najmä v praxi!
Deň narcisov
Pätnásty apríl sa niesol v znamení malého žltého kvietku. Žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy
v tento deň nosili na svojom oblečení žltý narcis, zakúpený u dievčat z 9. ročníka. Už od rána žila naša
škola týmto podujatím, ktoré nielen finančne pomohlo ľuďom trpiacim na rakovinu, ale aj urobilo
osvetu a donútilo všetkých zamyslieť sa nad týmto celosvetovým problémom. Za predaj narcisov sa
získala suma 129,12 €. Ďakujeme!
Stavanie MÁJA
Máj, máj, máj zelený- pod oblôčkom sadený...
Jedným z najznámejších symbolov jari je máj. Jeho stavanie so sebou prinášalo mnoho rozličných
zvykov. A práve niektoré z nich sme si pripomenuli dňa 29.4.2011, kedy pod oblôčkami našej školy
máj skutočne vyrástol. Túto milú udalosť sprevádzali žiaci svojím spevom, hrou na helilgonke, gitare,
tancom naších najmenších prvákov a samozrejme recitáciou básní. Počas programu sme sa dozvedeli,
že na Slovensku bolo stavanie mája od 15. storočia znakom vážneho záujmu o dievča. Máj dal postaviť
v záhrade mládenec svojej milej. A to väčšinou v noci. Ak dievčaťu vyrástol do rána v záhrade máj
zo smreku, bolo si isté, že sa o ňu uchádza jeden konkrétny mládenec, ak si našlo ozdobenú brezu,
jednalo sa o kolektívnu, kamarátsku poctu.
Aj keď to skutočné stavanie mája patrí skôr minulosti, verím, že aj týmto spôsobom mali žiaci možnosť nahliadnuť do kúska tradícií.
Mgr. Mária Schmidtová, Mgr. Magdaléna Tavačová
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Činnosť urbárskych  spoločenstiev bola obnovená až  v roku 1991. Obnovenie  nášho spoločenstva  sa radí medzi prvé na Slovensku.
Zo súčasnosti:
Valné zhromaždenie OU sa konalo 2.apríla
2011 za rekordnej účasti 90,52 % prítomných
a splnomocnených podielnikov. Na tomto
Valnom zhromaždení bol zvolený nový výbor
a funkcionári pre riadenie UO na nasledujúce
štyri roky.
Za predsedu bol zvolený Ing. Róbert Androvič
(v druhom kole), hospodárom  Jozef Hrivo /v
prvom kole/.
Za členov výboru boli zvolení:   Ján Martoník
/507,14 hlasov/, Ing.Ivan Záhorec /504,92
hlasov/, MUDr.Jozef Trgiňa /503,95 hlasov/,
Ing.Eva Cáderová /413,43 hlasov/ a Štefan
Porubčanský /206,67 hlasov/.
Valné zhromaždenie svojím uznesením stanovilo
úlohy pre novozvolených funkcionárov.
Niekoľko informácii o členoch urbáru – urbárnikoch – podielnikoch:

Urbárnici - ostatné
Slovensko

Počet podielnikov
% podiel podielnikov
Počet hlasov
% podiel hlasov

Urbárnici z okolitých
obcí, okres Žilina

Z histórie:
Urbár bol vlastne súpisom pozemkového
majetku a povinností poddaných.
V uhorskom  práve boli  tieto súpisy (zoznamy)
pomenované slovom „urbér“ – pánske nájomné – urbár.
V 18. storočí sa na základe tereziánskeho práva
začali prehodnocovať vzťahy medzi zemepánmi a poddanými a urbárske zmluvy sa stali
úradným dokladom. Pôda bola rozdelená na
pánsku, ktorú obrábal zemepán vo vlastnej réžii
a na urbársku, ktorá bola majetkom zemepána
v užívaní poddaných.
V roku 1840 nový zákon stanovil, že urbárnik  sa po zaplatení jednorazového výkupného
mohol stať vlastníkom dovtedy využívaných
pozemkov a lesov a zároveň bol oslobodený od
všetkých povinností voči zemepánovi.
V roku 1933 bol schválený nový menoslov
oprávnených spolumajiteľov podielov na spoločnom majetku.
Po roku 1945 nebolo z moci vlastníckych vzťahov zrušené urbárske vlastníctvo, ale iba užívacie práva. Urbárske spolky sa stali nefunkčné
a následne zanikli. Zrušením Spolku bývalých
urbárnikov, zákonom SNR z roku 1949, prešli
pasienky do správy JRD a v roku 1958 sa  lesy
stali majetkom  Štátnych lesov.

Urbárnici z Varína

Urbárske okienko

314
67 %
474
68 %

76
24 %
129
19 %

28
9%
13
13 %

Z prehľadu je zrejmé, že v našom spoločenstve
je ešte stále najväčšie zastúpenie obyvateľov
Varína.
Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Varín
patrí medzi najväčších vlastníkov pozemkov
v Obci Varín, a aj  preto sa budeme snažiť o dobrú spoluprácu s vedením obce,  najbližšie už pri
riešení ROEP.
Na prvom zasadnutí výboru bola okrem iného
prerokovaná aj žiadosť Obce  Varín na odpredaj
pozemkov pod cestami. Výbor dal súhlasné
stanovisko za podmienok, že obec na vlastné
náklady  zabezpečí geometrické plány  a uhradí
všetky náklady spojené s realizáciou predaja. Za
týchto podmienok sme ponúkli predajnú cenu
0,33 €/m2.
Uvítame vaše názory na cenu za odpredaj pozemkov pod cestami pre Obec  Varín.
Stručné informácie:
- Upozorňujeme našich členov že vyplácame
dividendy za rok 2010.
- Pre zlepšenie informovanosti urbárnikov
– podielnikov budeme pravidelne obmieňať
informácie na našej internetovej stránke www.
urbarvarin.szm.sk.
- Na „urbárskom dome“ je nástenka so zápismi
z rokovania výboru.
- Ponúkame našu nástenku na námestií (oproti
kaplnke Panny Márie).
- Na požiadanie našich urbárnikov sme zaslali

zápis a uznesenie z Valného zhromaždenia.
- Aj naďalej  budeme pravidlene zasielať e-mailom zápisy z rokovania výboru.
- Naša mailová adresa: urbar.varin@mail.t-com.
sk.
- Dopredávame dosky a hranoly z píly  
(č.t.0915808267).
- Výbor uvíta námety na využitie „urbárskeho
domu“, ktorý je potrebné rekonštruovať. Rekonštrukcia  je      potrebná v nadväznosti na jeho
účelnejšie využitie.

Výzva urbárnikom!
Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Varín
v súvislosti s uskutočňovaním ROEPu vo Varíne vyzýva svojich členov (podielnikov), aby
si pripravovali všetky podklady preukazujúce
vlastníctvo k urbárskemu majetku od roku 1933
až po súčasnosť. Je potrebné vydokladovať
majetkovú nadväznosť vlastníkov jednotlivých
podielnikov. Napríklad dedením po rodičoch,
ktorí majetok kúpili. Je potrebné vydokladovať
aj predchádzajúcich vlastníkov.
V záujme plynulého vybavovania požiadaviek
urbárnikov bude potrebné prihlásiť sa do poradovníka osobne,  telefonicky na telefonickom
čísle 5692321 alebo e-mailom urbar.varin@
mail.t-com.sk. Prihlasovať sa možno od
20.6.2011.
ra
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Varínsky futbal
V jarnej časti súťaží našich futbalových družstiev zatiaľ zvádzajú všetky
naše tímy dôležité zápasy.
Mladší a starší žiaci hrajúci v 2. lige skupina SEVER odohrali všetky
zápasy, až na výnimku Turčianskych Teplíc, ktoré sa zo súťaže odhlásili.
Mladší žiaci, ktorých výsledky sa nezaznamenávajú do tabuľky, dosiahli
počas jarnej časti súťaže tieto výsledky:
Vrútky (vonku) 2:3, Oravská Jasenica (doma) 0:2, Veľké Rovné (v) 4:0,
Bytča (d) 4:8, Tvrdošín (d) 2:2, Skalité (v) 10:0, Trstená (v) 1:4, Rajecké
Teplice (d) 6:0, Oravské Veselé (v) 0:13, Rajec (d) 4:1.
Staší žiaci, ktorí sú v tejto spoločnej dvojičkovej súťaži hlavným tímom,
odohrali nasledovné zápasy:
Vrútky (v) 2:1, Oravská Jasenica (d) 0:2, Veľké Rovné (v) 4:0, Bytča (d)
0:4, Tvrdošín (d) 2:2, Skalité (v) 2:0, Trstená (v) 1:1, Rajecké Teplice (d) 1:2,
Oravské Veselé (v) 2:6, Rajec (d) 4:1.
V tabuľke po 24. kole sa nachádzajú starší žiaci na 11. mieste.
Napriek tomu, že hrajú prvý rok v tejto súťaži, ktorá je druhou najvyššou
v rámci národných žiackych úrovní, predvádzajú naši mládežníci pekné
výkony. Po veľkej obmene kádrov, keď staršie ročníky prestupovali do
vyšších vekových kategórii, nastáva obdobie stabilizácie oboch tímov. Výsledky preto nie sú vždy optimálne, keďže vekový rozdiel je v niektorých
prípadoch značný. Napriek tomu veríme, že pôsobenie v tejto súťaži prinesie svoje ovocie v budúcnosti a týmto spôsobom bude naša mládež schopná
generovať ďalšie talenty, ktoré sa budú môcť uplatniť v A mužstve.
1.

Makov

24

16

1

7

69:38

49

2.

Dolná Tižina

24

13

4

7

53:42

43

3.

Kotešová

24

12

6

6

43:28

42

4.

Bytča

24

11

6

7

41:26

39

5.

Závodie

23

12

3

8

33:27

39

6.

Rosina

24

9

6

9

24:35

33

7.

Stará Bystrica

24

9

5

10

35:30

32

8.

Raková

23

10

2

11

43:48

32

9.

Podvysoká

24

8

6

10

33:31

30

10.

Belá

24

8

4

12

31:53

28

11.

Rudinská

24

7

6

11

32:36

27

12.

Strečno

24

7

6

11

41:57

27

13.

Nová Bystrica

24

6

6

12

32:48

24

14.

Varín

24

6

5

13

29:40

23

Je veľmi dôležité, aby sme mali neustále možnosť dopĺňať káder mladších žiakov najmä z tímu prípravky. Náš tím prípravky pravidelne trénuje
a zúčastňuje sa turnajov Element ligy, kde úspešne dosahuje vynikajúce
výsledky. V rámci práve skončeného ročníka, ktorý vyvrcholil posledným
8. turnajom v Rajeckých Tepliciach, sa naši chlapci umiestnili na celkovom
3. mieste, k čomu im gratulujeme. Zároveň prajeme veľa chuti v budúcnosti, aby ich futbal naďalej bavil.
Naši dorastenci tento rok bojujú o opätovný postup do V. ligy. Momentálne sa nachádzajú na 2. mieste v 1. triede a do konca súťaže ešte majú
šancu na prvé miesto. Ostáva ešte odohrať 2 kolá, pričom v poslednom
kole nastúpia proti vedúcej Tepličke. Od jarnej časti začali hrávať naši
dorastenci domáce zápasy v sobotu, čím sa vytvoril priestor na to, aby
tí najstarší okúsili futbalový život aj medzi A mužstvom. Na jar dosiahli
celkom uspokojivé výsledky, mrzieť ich musí najmä domáca prehra s Ďurčinou v pomere 4:1. Napriek tomu veríme, že sa im v záverečných zápasoch

bude dariť a pokúsia sa ešte vo finiši predbehnúť Tepličku. Výsledky
dorastencov počas jari:
Ďurčiná (d) 1:4, Divina (v) 4:1, Višňové (d) 1:0, Lietavská Svinná (v) 3:3,
Bytčica (v) 3:0, Kamenná Poruba (d) 3:1, Veľké Rovné (v) 1:2, Štiavnik (d)
7:0, Dolná Tižina (v) 1:0, Kolárovice (d) 9:0.
A mužstvo na jar čakala a stále je pre ním  ťažká úloha  - boj o udržanie
sa v 5. lige skupina A. Po nevydarenej jesennej časti, ktorá bola sprevádzaná výraznou obmenou kádra, prišlo obdobie ťažkých bojov. Po kvalitnej
zimnej príprave získali najmä mladší hráči cenné skúsenosti, ktoré sa začali
prejavovať počas majstrovských zápasov. V prvom kole sme cestovali do
Rosiny, kde sme mali hernú prevahu. Bohužiaľ, sme nevyužili gólové šance
a po jedinej strele – dorážke – na bránku sme prehrali 1:0. V ďalšom kole
sme nedokázali využiť hernú prevahu proti súperovi o záchranu – Novej
Bystrici – a  doma sme im podľahli 2:0, keď sme nezvládli najmä záver
zápasu. Následne, v tradičnom derby v Belej sme uhrali remízu 1:1, i keď
šancí na víťazstvo bolo neúrekom. V ťažkom zápase proti lídrovi z Makova sme doma dokázali konečne zvíťaziť 2:0, čím začala úspešná séria bez
prehry. Tá pokračovala v Strečne, kde sme uhrali remízu 2:2. O týždeň
sme využili výhodu domáceho prostredia a vyhrali sme s Rakovou tesne
1:0. Napriek zisku ďalších bodov sa nám nepodarilo preskočiť ostatných
súperov, a tak sme boli stále na poslednom mieste. Následne, po divokom
zápase v Podvysokej, sme remizovali 2:2, keď sme zápas po zvláštnych
vylúčeniach dohrávali len 9-ti. V Starej Bystrici nás čakal veľmi ťažký a zlý
terén a ešte horšie počasie. Zápas sme smolne prehrali 4:1, pričom najväčšou
stratou pre nás bol zranený Miro Nemček – prajeme skoré uzdravenie.
V ďalšom kole k nám pricestoval ambiciózny nováčik z Kotešovej, ktorého
sme po veľmi dobrom výkone zdolali 4:0. O týždeň sme cestovali na veľmi
dôležitý zápas do Rudinskej, kde sme po polčase vyhrávali 2:0. Zápas bol
sprevádzaný vynikajúcim výkonom všetkých hráčov. Na druhý polčas však
prišiel úplne vymenený hlavný rozhodca a keď sa už zdalo, že si z horúcej
pôdy prinesieme aspoň bod za remízu, v 97. minúte (!!!) sme inkasovali gól
a prehrali   3:2. Aj napriek tejto krutej prehre sa však náš tím nevzdával
a v domácom prostredí sme privítali druhý tím tabuľky – Dolnú Tižinu.
Opäť po vynikajúcom výkone sme zaslúžene zvíťazili 4:0.
Najviac nás teší, že počas jari sa na náš štadión vrátili tí, kvôli ktorým
futbal hráme – diváci. Naďalej budeme radi, ak nás budú hlavne povzbudzovať a nie nadávať. Predsa len, všetci hráči hrajú futbal pre radosť. Aj
preto by sme boli radi, ak by sa konečne z nášho areálu stratili nadávky na
vlastných hráčov, ktorí venujú futbalu svoj čas a najmä zdravie. Takisto
by sme boli veľmi radi, ak by sa aj na zápasy mládežníckych tímov prišlo
pozrieť viac divákov – najmä rodičov našich hráčov. Však nie je nič krajšie
pre dieťa, ako keď sa môže ukázať pred rodičmi. Aj preto vás pozývame
na záverečné kolá súťaží našich tímov.
Martin Lopušan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
16.00 hod. 

Piatok 3. jún

Námestie sv. Floriána

Mária Podhradská a Richard Čanaky
koncert pre deti

Nedeľa 12. jún

16.00 hod. 

Studienka

Novinky v knižnici
Nové knihy:
Johan Theorin
Kat Martinová
Lynn Brunelle
Bob Bampton
Ray Cresswell
Antoine  de Saint-Exupéry
Ivona Březinová
Glen Dakin
Kráľovstvo rozprávok

Smršť
Royalova nevesta
Ako táboriť – sprievodca prírodou
Desť malých kuriatok
Desať malých medvedíkov
Malý princ
Ja a moja rodina – Sloníča
Doba ľadová 3 – Úsvit dinosaurov

Námestie sv. Floriána

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

Streda 15. jún
Autobusový zájazd do Jablonky

cena: 6,50 €

prihlášky: MKS

Nedeľa 19. jún

17.00 hod. 

Námestie sv. Floriána

Farské hody
Koncert folkovej skupiny KÉFAS

Rýchlokurz
angličtiny a nemčiny
Miestne kultúrne stredisko v spolupráci s O.K. školou jazykov
pripravuje otvorenie rýchlokurzu anglického a nemeckého jazyka.
Dĺžka kurzu - štyri mesiace, tri hodiny týždenne.

Poplatok: 98 €.

Prihlášky: v MKS do 31.8.2011

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

Prosíme čitateľov o vrátenie
kníh za rok 2007
Jana Zbyňovská, Varín 288
9 kníh
Anna Ďugelová, Varín 881
3 knihy
Mária Ďugelová, Varín 881
1 kniha
Daniel Klocáň, Varín 470
2 knihy
Ján Kútnik, Varín 558
1 kniha
Barbora Brezániová, Varín 541 1 kniha
Dominika Remenárová, Varín 831 4 knihy
Pavol Dudáš, Varín
2 knihy
Daniela Solárová, Nezbud. Lúčka 6 kníh
Iveta Blahušiaková, Varín 139 4 knihy
Jaroslav Kubík, varín 410
6 kníh
Zuzana Gajdošíková, Varín 717 3 knihy
Mária Mihová, Varín 406
2 knihy
Peter Miho, Varín 406
1 kniha
Martin Čelko, Varín 199
1 kniha
Michaela Šepešová, Varín 465 11 kníh
Mária Schmidtová, Varín 109 2 knihy
Barbora Gáborová, Varín 499
5 kníh
Mária Cvachová, Varín 828
6 kníh
Jozef Podhorský, Varín 210
2 knihy
Andrea Bitušíková, Nezbud. Lúčka 4 knihy
Lucia hrušková, Varín 820
2 knihy
Tomáš Hruška, Varín
3 knihy
Mária Marčeková, Varín 560
1 kniha
Zuzana BOhačiaková, Varín 695 3 knihy

Ján Bohačiak, Varín 713
Martina Urmínová, Varín
Alena Androvičová, Varín 985
Pavol Janíček, Varín 380
Mariana Bolčeková, Varín 471
Martin Demko, Varín 398
Jana Androvičová, Varín 268
Katarína Horošová, Varín
Alexandra Mešková, Varín
Frederika Cvachová, Varín 543
Mária POliaková, varín 441
Lukáš Cvacho, Varín
Katarína Cáderová, Varín
Ján Klocáň, varín
Erik Bobáň, Varín 478
Mária Kubalová, Varín 87
Júlia Niníková, nezbud. Lúčka
Veronika Kubalová, Varín
Alena Cvachová, Varín 157
Lenka Kubalová, Varín 828
Paulína Zbyňovská, Varín 288
Zuzana Bielôková, Krasňany
Kristína Kyselová, Varín 439
Barbora Jánošíková, Varín 68

Knižnica otvorená
Pondelok - Piatok
10.00 - 18.00

2 knihy
5 kníh
2 knihy
1 kniha
1 kniha
1 kniha
1 kniha
1 kniha
2 knihy
2 knihy
1kniha
1 kniha
1 kniha
1 kniha
1 kniha
1 kniha
2 knihy
1 kniha
2 knihy
1 kniha
1 kniha
3 knihy
1 kniha
1 kniha
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Tajnička z čísla 4 2011 znela: ...
“Vidíš, ja ti dávno hovorím, že si nadpriemerná.“
Vyhráva pán Ján Ďurko, Varín
Toman,
Semida, anetol,
Ada

Krídlo (odb.)

Vodný hlodavec

Označ. lietadiel
Etiópie

Udieraj

Jestvuje

Jedovatá huba
Sotvaže

Čínska droga

Plynný
uhľovodík

3. časť
tajničky

Kanadský
spevák

Druh paviána
Druh kyslého
mlieka
Lak na auto
Osol
Indický ľudový
nástroj

Nočný motýľ

Vápnik (zn.)

Udrel nohou

Druh výrobku

Nábož. kniha
moslimov

Druh papagája

Čes. plošná
miera
Starogrécky boh
spravodlivosti

Velikán (kniž.)
Český spisovateľ

Grécke
písmeno

Podvod

Úskok, lesť
Gymnastický
cvik

Poľovník
Hádzal

Záhradný
okrasný kvet

Slovenské
mesto
Hnací stroj

Syn Galádov

Zbojník, bandita

Zmiešaný aromatický éter

Predná časť
ríms. domu
Streda, po
rusky

Bol niekde
ubytovaný
Zvislá jaskyňa
Mesto v
Rumunsku

Snívaj (kniž.)

More, po
anglicky

Stará sa

Ruská rieka

Mesto vo
Švédsku

Vnútorné
výplne kostí

Plače (bás.)

Pleso

Obaja

Nezištne

Rieka pri
Omsku

Plúž

Rímska minca

Druh
tropického
kôstkovitého
ovocia
Kúzlo

hady,
Tropický plod Jedovaté
kobry

Seká

Skratka juniora

Starorímske
ženské šaty

Rímskych 1500

Značka
kiloampéra

Citoslovce
prekvapenia
Akademická
hodnosť

Vyskúšať, po
anglicky

Pomýli

♣

Planétka

Domáce zviera

„Ocko, povedz mi, kto je bigamista?“
„Vieš, synak, to ti je taký človek,“
(záver je v tajničke krížovky)
Kartová hra

2. časť
tajničky

Budova perzského paláca

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

1. časť
tajničky

Výzva pre psa

Hrubá tkanina z
ťavej srsti

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

Autor:
Mrazuvzdorná
Jozef Blaho
drevina

Ťahák

Oba
MPZ áut
Albánska

Plesal
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