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7-8/2011

MESAčNý SPRAVODAJ O žIvote varína w ročník xViII w číslo 187 w terra varna 1254
Z OBSAHU ČÍSLA:
r Z rokovania obecného zastupiteľstva
r Všeobecne-záväzné nariadenie
r Prečo sa musel poslanec vzdať mandátu
r Ekologický zber
r Lukostrelci s piatimi hviezdičkami
r Spoločenské podujatia

Hurá prázdniny...

foto: Štefan Cvacho

...posledné škôlkárske. Od septembra sme školáci...
0,33 € 10,-Sk

Júl - August 2011

2

Varínčan

Z desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne

ktoré sa konalo 26.5.2011 o 16.00 hod.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. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín 4/2011 o určení a zmene názvu ulíc a
iných verejných priestranstiev na území
obce Varín
6. Územný plán Obce Varín
7. Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ
O. Štefku Varín
8. Voľba predsedu komisie životného
prostredia a verejného poriadku
9. Správa o rozpočte
10. Majetok obce (kúpa, predaj, prenájom)
11. Interpelácie poslancov
12. Záver
Kontrola plnenia uznesení
UZNESENIE č. 49/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Správu hlavného kontrolóra o plnení úloh
zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 2
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie
č. 49/2011
Všeobecne záväzné nariadenie obce Varín
4/2011 o určení a zmene názvu ulíc a iných
verejných priestranstiev na území obce
Varín
Všeobecne záväzné nariadenie
číslo 4/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. návrh Všeobecne záväzného nariadenie
Obce Varín 4/2011 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev
na území Obce Varín
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 2
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Varín 4/2011
Územný plán obce Varín
UZNESENIE č. 50/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Informáciu starostu obce o potrebe vypracovania územného plánu pre celú obec
Varín

b) Súhlasí
1. S vypracovaním územného plánu obce
Varín
c) Žiada
1. Starostu obce, aby rokoval o možnosti
spolufinancovania územného plánu obce
Varín
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 2

Vykúpenie pozemkov pod cesty od
Urbárskej obce Varín
UZNESENIE č. 55/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Neschvaľuje
1. Kúpu pozemkov parc.č. 3203/1, 1018/475,
1018/477 a pozemkov pod cesty na IBV
Hate
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 2

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ
O. Štefku vo Varíne
UZNESENIE č. 51/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Výsledky výberového konania na miesto
riaditeľa ZŠ a MŠ O. Štefku vo Varíne.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 2

c)

Voľba predsedu komisie životného
prostredia a verejného poriadku
UZNESENIE č. 52/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Štefana Nogu za predsedu komisie životného prostredia a verejného poriadku.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 2
Správa o rozpočte obce
UZNESENIE č. 53/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Správu Ing. Michala Cvachu o stave rozpočtu obce Varín.
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 2
Majetok obce (kúpa, predaj,
prenájom)
a)
Prenájom nebytových
priestorov v budove zdravotného strediska
UZNESENIE č. 54/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Prenájom nebytových
priestorov v objekte Zdravotné stredisko Varín, Nám.
sv. Floriána 1, kancelária č.
42 a 43 nájomcovi Jana Bačinská za cenu 21,- € /m2/
rok (bez energií).
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali
sa: 0, nehlasovali: 2

b)

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod
komerčnú bytovku
UZNESENIE č. 56/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Opätovnú žiadosť firmy DS INVEST,
s.r.o. o odkúpenie pozemkov na výstavbu
bytovky.
b) Neschvaľuje
1. Odpredaj pozemku na výstavbu bytového domu
Hlasovanie: za: 9, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali:1
UZNESENIE č. 57/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Ukladá
1. Vypracovať návrhy výstavby komerčných bytov na IBV Záhumnie
Zodpovedný: stavebná komisia
Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ
Hlasovanie: za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali:1
Záver
Miroslav Williger, starosta obce, poďakoval
všetkým prítomným za účasť a ukončil desiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Miroslav Williger
starosta obce
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Leto je tu...
Sme radi, keď nám slniečko svieti
a môžu sa hrať všetky deti,
keď vánok príjemne pofukuje
a motýľ po lúke poletuje,
keď potôčik sviežo žblnkotá
a rybka v ňom pláva sem a tam.
Slnečné a letné teplo vždy nás ohreje,
všetci sa pri ňom cítime nádherne.
Janka Cvachová, 4.B
Cez prázdniny – veľká krása,
budeme sa kúpať, hrať sa.
Vonku teplé slnko hreje,
na deti sa milo smeje.
Pôjdeme na dovolenku,
teším sa na každú chvíľku.
Mušle zbieram do tašky,
vtom ma vlna privalí.
Lívia Sušienková,4.B
Už je leto, už je tu,
práve prišlo z výletu.
Deti – tie sa radujú,
od radosti plesajú.
Slniečko už na nich čaká,
do vodičky všetkých láka.
Martin Cvacho, 4.B

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Tomáš Jánošík 4.6.2011
Šimon Rybár 5.6.2011
„Buďte šťastné deti! Najkrajšie kvety zeme!

Manželstvo uzatvorili:
Mgr. Mário Schmidt a Mgr. Jana Beňová 28.5.2011
Marián Bielka a Mgr. Mária Mihová 4.6.2011
Ján Remenec a Ing. Anna Lopušanová 11.6.2011
Miroslav Samec a Anna Vojteková 18.6.2011
Juraj Mičo a Veronika Mihová 18.6.2011
Christopher Howard Barton a Jaroslava Zimenová 2.7.2011
„Nech radosť vášho svadobného dňa nikdy nepatrí minulosti!“

Naši jubilanti:
V júli narodeniny oslavujú:
pán Ján Srogončík
pán František Haluška
pán Dominik Salát
pani Elena Talafová
pani Mária Bohačiaková
pani Marta Akantisová
pani Štefánia Vojteková
pán Vincent Janík
pani Pavlína Androvičová
pán Rudolf Ševčík
pani Matilda Uhliariková
pani Anna Sporinová
pani Margita Hoštáková
pán Václav Kopecký
pani Elena Salátová
pani Helena Ďurčová

86.
84.
82.
81.
79.
78.
78.
78.
78.
78.
78.
77.
77.
77.
76.
76.

pán Anton Pinčiar
pán Rudolf Zimen
pán Milan Podhorský
pán Ján Tretina

74.
73.
72.
71.

Okrúhle narodeniny oslavujú:
90-te pani Helena Koššová
pani Mária Freudenfeldová
85-te pán Štefan Kramár.
pani Zita Bieliková
pani Apolónia Kováčová
pani Anna Gáborová
75-te pán Eduard Mravec
70-te pán Viktor Demko
pani Margita Krátka
pán Alexander Panáček

V auguste narodeniny oslavujú:
pán František Obšivan
pán Peter Boka
pani Emília Trojanová
pani Agnesa Bučeková
pani Štefánia Nemsilová
pani Mária Kucerová
pani Alžbeta Gáborová
pani Emília Šugárová
pani Karolína Dudášová
pani Mária Martinčeková
pani Mária Solárová
pán Milan Verčík
pani Anna Hrivová

86.
86.
83.
82.
82.
82.
81.
79.
79.
79.
79.
78.
74.

pani Emília Hudecová
pani Helena Smolková
pán Ján Gábor
pani Anna Repáňová
pani Mária Zimenová
pán Štefan Fogada
pán Pavol Paleček
pani Margita Zimenová

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

Okrúhle narodeniny oslavujú:
85-te
pani Božena Muchová
75-te pani Vincencia Ďuranová

Odišli do večnosti:
pán Anton Hošták *9.4.1927
pán Peter Akantis *21.6.1980

†22.6.2011
†22.6.2011

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2011
Obec Varín v zmysle § 4 ods. 3 písm.
h) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, v zmysle § 3 ods. 3, §
5 ods. 1 a § 7 ods. 1 zákona č. 178/1998
Zb. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových
miestach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov vydáva pre
územie obce nasledovné
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VARÍN 5/2011
o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových
miestach na území Obce Varín
(Trhový poriadok)
§1 Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky predaja
výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v katastrálnom
území obce Varín.
§2 Základné pojmy
(1) Trhovým miestom sa rozumie
trhovisko, tržnica, stánok s trvalým
stanovišťom, verejné priestranstvo
určené na príležitostný trh alebo na
ambulantný predaj tovaru.
(2) Trhoviskom sa rozumie nekryté
alebo čiastočne kryté priestranstvo
trváce vyhradené na sústredený predaj
výrobkov a poskytovanie služieb.
(3) Príležitostným trhom sa rozumie
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom
na takýto predaj, najmä jarmoky,
sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých spotrebných výrobkov
v primeranom množstve fyzickými
osobami medzi sebou.
(4) Ambulantným predajom sa rozumie predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj v prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej
predajni a sezónny predaj na verejnom
priestranstve pred prevádzkárňou,
za stánok s dočasným stanovišťom
a za prenosné predajné zariadenie sa
považuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné
povolenie.
(5) Stánkom s trvalým stanovišťom sa
rozumie stánok s celoročnou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý je súčasťou
trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý predávajúcemu obcou
alebo správcom trhoviska na časovo
obmedzené obdobie alebo postavený
predávajúcim so súhlasom obce alebo
správcu trhoviska.

§3 Určenie priestranstva trhoviska
a času predaja
(1) Na území obce Varín je určené
trhovisko na parcelách číslo: 516, 517,
524, 529/1 a časť pozemku 3182
(2) Pre príležitostný trh ako je Ondrejský jarmok, Trojičný jarmok a Dožinkový jarmok je určená časť parcely
číslo 3182 (iba miestna komunikácia
a námestie)
(3) Predajný čas:
a) Letný: Po – Ne od 7:30 - 20:00 hod
b) Zimný: Po – Ne od 7:30 - 16:00 hod
§4 Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na
trhovisku
(1) Na trhovisku sa môžu bez obmedzenia predávať:
a) ovocie a zelenina (musí vyhovieť
hygienickým požiadavkám v zmysle
platných predpisov)
b) poľnohospodárske výrobky, ktoré
nie sú určené pre výživu ľudí (kvety,
priesady, ozdobné kry, semená, ovocné stromčeky,
c) sezónne a úžitkové predmety.
(2) Výrobky v rámci ambulantného
predaja stanovené v §9 zákona číslo
178/1998 Z.z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v znení neskorších
predpisov.
(3) Výrobky obmedzeného predaja
stanovené v §7 ods. 2 zákona číslo
178/1998 Z.z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v znení neskorších
predpisov.
(4) Jednotlivé druhy služieb, ktoré
možno na trhovisku poskytovať sú
uvedené v §8 zákona číslo 178/1998
Z.z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových
miestach v znení neskorších predpisov. Ďalšie služby, ktoré sa môžu na
trhovisku poskytnúť, uvedie obec
Varín v povolení na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb konkrétnemu
poskytovateľovi služieb.
§5 Zákaz predaja niektorých
výrobkov
(1) Na trhovisku sa zakazuje predávať
výrobky stanovené v §6 zákona číslo
178/1998 Z.z. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v znení neskorších
predpisov.
(2) Na trhovisku sa zakazuje predávať
surové mäso a vnútornosti, surové
mäsové výrobky.
(3) Na trhovisku sa zakazuje predávať
kompóty, sirupy a ostatné konzervované z domácej produkcie.

§6 Podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhovisku
(1) Na trhovisku môžu na základe
povolenia Obce Varín alebo správcu
trhoviska predávať výrobky a poskytovať služby:
a) fyzické osoby a právnické osoby
oprávnené na podnikanie podľa živnostenského zákona č. 455/1991 Zb.
v platnom znení a ostatné subjekty
oprávnené vykonávať obchodnú činnosť v zmysle Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení,
b) osoby, u ktorých sa nevyžaduje
živnostenské oprávnenie alebo zápis
v obchodnom registri v prípade predaja poľnohospodárskych prebytkov
z vlastnej rastlinnej alebo živočíšnej
produkcie, lesných plodín, čečiny,
ovocia, zeleniny, zemiakov, zeleninových a kvetinových sadeníc, kvetov,
stromčekov a okrasných kríkov a to:
1. samostatne hospodáriaci roľníci
(na základe Osvedčenia SHR vydaného v zmysle § 12 písm. a) až písm. e)
zákona č. 219/1991 Zb. o súkromnom
podnikaní občanov v znení neskorších
predpisov),
2. fyzické osoby predávajúce nespracované alebo spracované rastlinné
a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej
pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti alebo lesné plodiny a čečinu
na základe povolenia vlastníka lesa,
c) autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle zákona č. 383/1997 Z. z.
Autorský zákon v znení neskorších
predpisov a výrobcovia po domácky vyrobených alebo spracovaných
drobných výrobkov z dreva, prútia,
textilu, bavlny, peria, kvetov, čečiny
a kovu, ktorých výroba nepodlieha
živnostenskému konaniu,
d) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve
medzi sebou.
(2) Na trhovisku nesmú predávať
a poskytovať služby:
a) osoby mladšie ako 18 rokov (osoby vo veku od 15 – 18 rokov môžu
so súhlasom zákonného zástupcu
vypomáhať ako pomocný personál
predávajúcemu pri predaji),
b) cudzí štátni príslušníci bez oprávnenia na podnikanie.
(3) Osoba oprávnená na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na
trhovisku musí mať uzatvorenú nájomnú zmluvu so správcom trhoviska
alebo doklad o zaplatení denného poplatku za predajné miesto. Pri predaji
spotrebných výrobkov na trhovisku
musí mať uzatvorenú dlhodobú nájomnú zmluvu (spravidla jeden rok).
(4) Pri predaji húb musí mať predávajúci doklad – osvedčenie o ich

znalosti.
(5) Konzumné ryby sa môžu predávať
v období vianočného predzásobenia
za podmienok stanovených orgánom
veterinárnej správy.
(6) Fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovisku sú povinné dodržiavať hygienické a veterinárne predpisy, nariadenia v oblasti obchodu,
ochrany spotrebiteľa, cien a poplatkov
a všetky ostatné súvisiace predpisy
a umožniť kontrolu oprávnených osôb
a podriadiť sa jej výsledkom.
(7) Tovar ponúkaný na predaj musí
byť bezchybný, musí mať predpísanú alebo schválenú akosť, pokiaľ je
záväzne ustanovená alebo vyplýva
z osobitných predpisov alebo v akosti
uvádzanej predávajúcim.
(8) Zelenina, zemiaky a lesné plody
musia byť očistené, zbavené hliny
a zvädnutých častí, ovocie musí byť
akostne roztriedené a počas predaja
uložené v debnách, košoch, prípadne
vyložené na zákazníkom dostupnom
mieste (nie na zemi).
(9) Predávajúci je povinný na požiadanie poskytnúť kontrolnému orgánu
vzorku predávaného tovaru na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti.
Kontrolný orgán vydá predávajúcemu
potvrdenie o odobratí vzorky a jej
hodnoty.
(10) Predávajúci v zmysle § 20 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
SR č. 79/1997 o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam
musí spĺňať podmienky odbornej
a zdravotnej spôsobilosti. Zdravotnú
spôsobilosť preukazuje osoba platným
zdravotným preukazom. Odbornú
spôsobilosť preukazuje dokladom
o získaní vzdelania v zmysle § 22
citovanej vyhlášky alebo osvedčením
o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných
činností, ktoré jej vydá štátny okresný
hygienik. Táto vyhláška sa vzťahuje na
všetkých pracovníkov prichádzajúcich
do styku s potravinami.
(11) Ak sa kontrolou zistí, že predávaný tovar nezodpovedá požiadavkám
stanoveným všeobecne záväznými
predpismi, kontrolný orgán:
a) zakáže predaj tovaru a predávajúci
je povinný uhradiť náklady na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti,
ako i peňažnú sankciu podľa platných
predpisov,
b) upozorní na túto skutočnosť správcu trhoviska a príslušný orgán u ktorého je predávajúci registrovaný.
(12) Obec Varín, orgány veterinárneho
a zdravotného dozoru, Slovenská
obchodná inšpekcia, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia
môžu obmedziť alebo zakázať predaj
pokračovanie v budúcom čísle
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Predčasný dôchodca nemôže byť poslancom ?!
V decembri minulého roku bola prijatá novelizácia zákona č. 543/2010
Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o nemožnosti súbehu zamestnania a predčasného dôchodku. Vykonateľnosť bola stanovená od termínu
1. marca tohto roku.
Časté otázky občanov na tento problém a jeho bližšie objasnenie
sú poskytnuté v tomto článku bývalým zástupcom starostu a bývalým
poslancom Ing. Vladimírom Štefánikom, ktorého sa tento zákon osobne
dotýka, nakoľko bol poslancom a ako predčasný dôchodca, bol nútený
vzdať sa mandátu. Tým sa to dotýka aj každého občana našej obce,
pretože vo voľbách dali občania svoj hlas kandidátovi a môžu sa týmto
aktom odstúpenia cítiť zavádzaní.
Preto je vysvetlenie potrebné a dôležité, aby nevznikli nesprávne a nepravdivé informácie. Pre zrozumiteľnosť vysvetlenia bol použitý model
„ otázka – odpoveď“.
Otázka č.1:
Prečo sa vysvetlenie dáva až teraz?
Prvé upozornenie zo Sociálnej poisťovne prišlo dňa 25. januára 2011
o nezlučiteľnosti súbehu funkcie zást. starostu a poberania predčasného
dôchodku. Vzdanie sa funkcie a vymenovanie nového zástupcu starostu
sa pružne zvládlo, o čom boli občania informovaní aj cez tento náš obecný časopis. Následne dňa 3. februára p. minister Mihál v Žiline uviedol
na školení spôsob a podmienky fungovania spomínaného zákona po
novelizácii. Podľa jeho inštrukcií bolo potrebné predčasným dôchodcom
– poslancom, vzdať sa odmeny poslanca. Toto sa uskutočnilo a oznámilo
Sociálnej poisťovni.
Po viac ako mesiaci prišla však podmienka, že nestačí pracovať bez
odmeny, ale je potrebné vzdať sa aj mandátu poslanca, nakoľko aj pri
nulovej odmene je poslanec soc. poistený. Celý proces sa uzavrel 19. mája
2011 a bol písomne oznámený a doručený 24. mája 2011. Bez tohto dokladu
Soc. poisťovne, nebolo možné komplexne občanov skôr informovať. Preto
je informácia poskytnutá až v tomto čísle Varínčana.
Otázka č. 2:
Nevedelo sa o problémoch už pred voľbami?
Toto je asi najčastejšia otázka pri rozhovoroch so spoluobčanmi. Nie
nevedelo. Už len preto, lebo úprava zákona prišla až po voľbách. Ak aj
boli nejaké konkrétne indície, jednoznačne sa vychádzalo z predpokladu,
že takáto možnosť sa bude dať riešiť vzdaním sa odmeny. Nikoho ani
nenapadlo, že ak chce niekto robiť zadarmo, že mu to zákon neumožní.
Len treba dúfať, že sa takáto chyba v zákone upraví. Väčšina čitateľov však
cíti, že je to v rozpore so základnými občianskymi a ústavnými právami,
o možnosti a práve občana voliť a byť zvolený.
Otázka č. 3:
Čo bolo na nápravu podniknuté?
Dennodenne, bezmála celé tri mesiace tel. argumentácií, písomného

vysvetľovania, sťažností na ministra, žiadostí na Soc. poisťovňu, návštevy
na Soc. poisťovni, osobná konzultácia v Národnej rade Slovenskej republiky
v Bratislave, informovaní poslancov Národnej rady SR atď. Výsledkom
bolo podstatné „zviditeľnenie“ problému chybného zákona a určite urýchlenie celého procesu. Trochu bolí, že na vyriešenie tohto problému ostane
človek úplne sám, okrem slov chápavej účasti. Hreje však pocit, že takto
nekompromisnou agendou sa pomohlo stovkám občanov na Slovensku,
ktorých sa to obdobne dotýka.
Otázka č. 4:
Pomohlo pri probléme KDH?
Vďaka prístupu a angažovanosti viacerých funkcionárov tohto hnutia
sa problém „rozbehol“, riešil a ukončil. Napomáhali hlavne urýchleniu na
Soc. poisťovni, aj keď je to výsledok dosť „bolestivý“, nehľadali sa spôsoby
ako Zákon obísť. Veľkú aktivitu urobil býv. minister Martin Fronc, poslanec
Abrhám, Belinský, Brocka a ďalší. Aj touto cestou im patrí poďakovanie.
Otázka č. 5:
Je možné tento stav zmeniť?
Toto je ďalšia z najčastejších otázok. Ak sa myslí na vrátenie mandátu
poslanca, tak odpoveď podľa zákona znie: nie je možné ! Dnes už, a to aj
vďaka skôr uvedenej aktivite, bude možné aby poslanec predčasný dôchodca pracoval zadarmo a nemusel sa vzdať mandátu.
Ak sa myslí v otázke, či Soc. poisťovňa zmení rozhodnutie o pozastavení dôchodku, tak odpoveď znie: nie ! ale to sú už záležitosti osobného
charakteru a nepatria na stránky časopisu.
Otázka č. 6:
Má to vplyv na výsledky volieb v obci?
Jednou zo základných otázok na ministra, poslancov a generálneho
riaditeľa Soc. poisťovne bolo, ako vysvetliť 457 občanom Varína, že zvolili
poslanca, ktorý musel odstúpiť ?
Výsledkami volieb bola stanovená štruktúra obecného zastupiteľstva.
Len vďaka tomu, že na prvom mieste, „pod čiarou“ bol poslanec za KDH,
sa na štruktúre obecného zastupiteľstva nič nezmenilo a zároveň sa našiel
aj dohovor na obsadení funkcie zástupcu starostu.
Resumé na záver: Pomáhať obci sa dá aj ináč !
Prežiť bez prostriedkov 3 mesiace a nezanevrieť, to vyžaduje určitú
vnútornú silu. Ale život nie je len o peniazoch. Bolesti prejdú. Riešenie
problémov v Obecnom zastupiteľstve je pre každého občana dôležité. Sú
spôsoby, ako priložiť ruku k dielu. Zúčastňovať sa rokovaní OZ, ktoré sú
pre každého občana; nájsť si miesto vo vhodnej komisii, alebo len prosto
úprimnou radou pomôcť starostovi ...
Ing. Vladimír Štefánik
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Spoločenské akcie
V obradnej sieni Obce Varín sa pondelok 27.
júna starosta obce prihovoril jubilantom –
70,80,90.. ročným spoluobčanom. Poďakoval
im za ich doterajší plodný život, za prácu v prospech svojich rodín, našej obce a prejavil záujem
o ich cenné rady.

V utorok 28. júna privítal starosta obce našich
najmenších spoluobčanov a vyjadril nádej, že pre
nich dokážeme vytvoriť podmienky pre krásne
detstvo a plnohodnotný život

Poďakovanie
V dňoch 6. – 10. júna a 12.- 17. júna tohto
roku boli šiestaci a siedmaci našej základnej
školy na koncoročných výletoch.
Šiestaci boli ubytovaní v zariadení Gader
v krásnom prostredí Blatnickej doliny a siedmaci v hoteli Orava v Sŕňacom – v doline nad
Dolným Kubínom.

Oba výlety mali relaxačno-poznávací charakter. Bola tu využívaná metóda – kedy v stave
pohody je mozog dieťaťa schopný absorbovať
veľké množstvo informácií a zapamätať si
ich.
Výlety boli nabité informáciami z histórie,
vlastivedy a prírodopisu.
Šiestaci absolvovali výlet na Blatnický hrad,
v Martine navštívili skanzen, Národný cintorín, múzeá, v Blatnici Múzeum Karola Plicku
a oboru danielov.
Siedmaci navštívili Oravský hrad, artikulárny
kostol v Leštinách, gotický kostol v Tvrdošíne,
skanzen v Zuberci a viaceré múzeá.
Vďaka rodičov zúčastnených detí patrí Mgr.
E. Andelovej, Mgr. M. Vojtekovej, Mrg. B. Kľačanskej a Mrg. M. Romančíkovej za perfektné
zvládnutie náročných akcií pre naše deti po
stránke organizačnej aj vedomostnej.
Sme radi, že v našej škole sú pedagógovia,
ktorí obetujú všetko pre duševný rast našich
detí.
Dobrý pedagóg zanechá v duši človeka
spomienku na celý život.
Za rodičov detí: M. Skutecký

Varínčan
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Lukostrelecké preteky GP vo Varíne
V sobotu 18. júna sa vo Varíne stretla európska lukostrelecká špička na 6. kole pretekov
Grand Prix.
Pod Jedľovinou, v okolí Chaty Fatranka,
si mušku vyskúšalo nielen 126 lukostrelcov zo
Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska, ale aj
mnoho ďalších nadšencov tohto športu.
Varínsky klub reprezentovali Jozef Ďugel
ml., Ján Bugáň, Marek Bugáň, Matej Šutý, Lukáš
Chobot, Timotej Žák a Štefan Zicho ml., ktorý víťazstvom v kategórii TRLB kadet získal potrebný
počet bodov na kvalifikáciu na majstrovstvá
sveta. Števko sa svojimi výkonmi radí medzi
najúspešnejších stredoeurópskych pretekárov..
Organizácia pretekov bola zahraničnými
účastníkmi hodnotená na jednotku, čo potvrdila
aj samotná lukostrelecká federácia, ktorá udelila
varínskemu klubu päť hviezdičiek.
Za posledných päť rokov nedostal takéto hodnotenie žiaden iný klub.
O tom, že varínski lukostrelci patria k slovenskej špičke hovorí aj fakt, že z piateho kola
Grand Prix v Mrlínku na Morave si domov
priniesli tri zlaté medaily.
V lete a na jeseň ich čakajú ďalšie súťaže a 15.
októbra budú hostiť svojich súperov doma vo
Varíne na druhom ročníku preteku O zlatý šíp.
Jozef Ďugel - organizátor preteku a predseda varínskeho lukostreleckého klubu touto
cestou ďakuje starostovi obce, obecnému úradu
a všetkým sponzorom za pomoc pri príprave
a zabezpečení pretekov.
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Z kultúrnych podujatí
V mesiacoch máj – jún sa už pravidelne
niekoľko rokov koná podujatie pod názvom – Varínska kultúrna jar.
V tomto roku ju 1. mája otvoril koncert
hudobnej skupiny Galgani Michala
Bobáňa.

Pre deti sa pri príležitosti ich sviatku Medzinárodného dňa detí - v piatok 3.
júna uskutočnil koncert Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho.

19. júna, pri príležitosti farských hodov,sa uskutočnil koncert gospelovej
skupiny Kéfas.

8. mája, na Deň matiek, pripravili
program pre všetky mamy škôlkári,
školáci a Centrum voľného času Varín.

Bodka za školským rokom - program
varínskych detí - bola posledným programom tohtoročnej Varínskej kultúrnej
jari.

V nedeľu 12. júna na Námestí sv. Floriána vystúpil foklórny súbor Studienka
z Bratislavy.

15. mája sme mohli vidieť vystúpenie
folklórnej skupiny Závadské ženy a 22.
mája vypočuť hudobné skladby v podaní hudobnej skupiny Akordeonika
z Bojníc.
Súčasťou kultúrnej jari bol aj 2. varínsky
majáles, ktorý sa uskutočnil v sobotu
21.mája.

Varínčan
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Aktivity centra voľného času
Oslava MDD

Aj tento rok si CVČ vo Varíne pripravilo pre deti program k ich sviatku
Medzinárodného dňa detí. Všetko to vypuklo o 9.00 na ihrisku TJ Fatran
Varín. Tu si deti na siedmych stanovištiach zmerali sily so svojimi kamarátmi zdravou súťaživou formou, za ktorú boli odmenení malou pozornosťou. Menším deťom sa veľmi páčila aj práca s aljašskými malamutmi
z Chovnej stanice Pod Vajánkom, no a tým starším zasa streľba z luku na
terč. Po absolvovaní všetkých stanovíšť si deti oddýchli na tribúne, kde
boli pre ne pripravené omaľovánky, ktorými sme potom vyzdobili areál
TJ Fatran Varín. Tohtoročného MDD sa zúčastnilo cca 150 detí – prevažnú
časť tvorili deti z MŠ. Chcela by som touto cestou poďakovať sponzorom,
bez ktorých by tento pekný deň nemal to správne čaro:

Ján Hodoň – AMFORA
Miriam Fujdiaková – VINOTÉKA
Emília Cvachová – MO MS.

Mariana Bohačiaková, CVČ Varín

Program pre deti

Deti sú tým najdôležitejším v živote rodiny, aj celej spoločnosti. V nedeľu 5. júna sa pri príležitosti ich sviatku – Medzinárodného dňa detí na
ihrisku. TJ Fatran uskutočnilo podujatie venované práve im.
Akciu som zorganizoval v dobrej viere, rozžiariť detské tváre. Nebolo by
korektné, keby som zároveň nepoďakoval aj ďalším sponzorom a účinkujúcim. Menovite ďakujem pánovi Jánovi Hodoňovi, firme Stavoglobal Varín,
Jusy Varín a pánovi Andrejovi Kriškovi. Samozrejme, nechcem zabudnúť
na človeka, ktorý sprievodným slovom celé podujatie moderoval – pán
Mgr. Karol Tichý.
Pretože som predseda miestnej organizácie Strany Smer - SD organizoval
som MDD pod záštitou Smer – SD, ale mojím zámerom nebola politika, ako
sme zvyknutí, ale išlo o prejav ľudskosti a hlavne o naše deti. Myslím si,
že MDD vo Varíne môžem radiť k vydareným akciám. Prialo nám nielen
počasie, ale aj návštevnosť cca 300 účastníkov hovorí asi za všetko.
Podujatie otvoril poslanec Žilinského samosprávneho kraja, poslanec
mestského zastupiteľstva v Žiline a predseda okresnej rady strany Smer
– SD pán Ing. Branislav Bačík. K dotvoreniu atmosféry prispel nielen superstarista Miroslav Jaroš, ale aj Varínsky lukostrelecký klub a Dobrovoľný
hasičský zbor Varín.
Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa na organizácii podujatia akýmkoľvek spôsobom podieľali, alebo sa ho zúčastnili ako hostia.
Ľubomír Sečkár
predseda miestnej organizácie
strany Smer- SD vo Varíne
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Škola informuje
Náš úspešný
deviaty ročník

My, žiaci deviateho ročníka sme v tomto školskom
roku reprezentovali našu školu v rôznych olympiádach a súťažiach.
Žiačky z 9.A triedy sa zúčastnili Biblickej
olympiády, kde spoločnými silami Adriána Cvachová, Alžbeta Beniačová a Mariana Bobáňová
vybojovali 3. miesto na diecéznom kole.
Adriána Cvachová a Renáta Badurová ukázali
všetkým, čo v nich je v Biologickej olympiáde –
odbor geológia. Renáta Badurová sa umiestnila
na 3. mieste a Adriána Cvachová na 2. mieste
a postúpila do krajského kola, kde sa stala úspešnou riešiteľkou.
Renáta Badurová sa zúčastnila Olympiády
zo slovenského jazyka, kde získala 2. miesto
v okresnom kole.
Andrej Kubala z 9. A triedy sa zúčastnil Dejepisnej a Zemepisnej olympiády.
Mariana Bobáňová sa zúčastnila Chemickej
olympiády, kde získala 4. miesto v okresnom
kole.
Mário Ďugel žiak 9. A triedy získal 1. miesto
v celoslovenskom kolo výtvarnej súťaže „Talentumenie-kumšt“.
Úspešne nás reprezentoval aj Andrej Dávidík
v Behu do strečianskych hradných schodov,
kde získal 1. miesto a Adrián Dávidik a Lukáš
Dobrucký na futsalových turnajoch.
Žiačka z 9. B triedy Michaela Svobodová sa
tiež zúčastnila Chemickej olympiády, kde získala
2. miesto a postúpila do krajského kola, kde
skončila ako úspešná riešiteľka.
Katarína Brežná, Ivana Halušková, Terézia
Nogová, Adriána Vráblová a Simona Ticháková
z 9. B triedy skončili na 6. mieste v regionálnej
súťaži Mladý zdravotník.
Mário Toma a Jozef Staník z 9. B sa umiestnili
na 3. mieste v Technickej olympiáde.
Jozef Staník sa stal úspešným riešiteľom v Zemepisnej olympiáde.
Zapojili sme sa aj do ďalších súťaží – Liečivé
rastliny, Svet okolo nás, Envirootázniky, na ktorých v celoštátnom kole získala 3. miesto Anna
Badurová z 9. A triedy.
Žiačka z 9. A triedy Lucia Košútová sa zapojila do literárnej súťaže, kde všetkých zaujala
svojím slohom a získala 1. miesto.
Myslíme si, že sme našej škole neurobili hanbu,
ukázali sme, čo v nás je a prezentovali sme školu
v dobrom svetle. Za všetko ďakujeme vyučujúcim,
ktorí nás pripravovali.

Ďakujeme!

Renáta Badurová, Alžbeta Beniačová,
Adriána Cvachová 9. A

Mladé výtvarné
talenty
zo ZŠ Varín

Žiaci našej školy sa zúčastňujú rozličných súťaží.
Jednou z nich bola i výtvarná súťaž vyhlásená
Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Žiline, Okresným výborom dobrovoľnej požiarnej ochrany a Centrom voľného
času Spektrum v Žiline pod názvom
Iskra – posol života
Žiaci vytvorili veľa pekných prác, ktoré sme
zaslali na túto súťaž. Odborná porota vybrala
a ocenila z pomedzi 220 prác i práce žiakov našej
školy a ocenených pozvala na vernisáž výtvarnej
výstavy a slávnostné odovzdávanie cien do Cen-

tra voľného času Spektrum v Žiline.
V prvej kategórii / žiaci do 9 rokov/ bolo
udelené
2. miesto Patrikovi Dziáskovi z 1. A triedy.
V tretej kategórii / žiaci od 13 rokov do 15
rokov/ boli udelené až dve ocenenia žiačkam
našej školy
2. miesto Miriam Kadrliakovej z 8. A triedy
3. miesto Veronike Kubalovej z 8.B triedy
Žiakom boli odovzdané hlavnými predstaviteľmi požiarnej ochrany diplomy a ceny, ktoré majú
naďalej rozvíjať ich výtvarný talent.
Nainštalované výtvarné diela si môžete pozrieť
v Centre voľného času Spektrum a v Mestskom
dome v Žiline. Víťazné práce postupujú do
celoslovenskej súťaže.
Mgr. Raždíková, Mgr. Synáková

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.

Leto naše úžasné,
hry letné sú zábavné.
Morské vody chladné sú,
všetky deti šťastné sú.
Ivan Okruhlica, 4.B

Hurá, hurá, ja prázdniny vítam,
obloha modrá, slnko žiari nám.
Na prázdniny, na výlety
sa každý teší tak, ako aj my.
Karin Pražencová, 4.B

Varínčan
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Hasičská nedeľa

Dňa 18.5.2011 Jahodnícke Háje v Martine ožili hasičskými
autami, striekačkami, tankom a hasičmi v pekných uniformách. Ich náročnú a zodpovednú prácu, ako zahasiť
obrovský požiar, ako zachrániť ranenú a zakliesnenú osobu
v havarovanom aute, ale aj ako vyslobodiť človeka privaleného obrovskými kusmi dreva, nám predviedli hasiči
z Martinského okresu.
Nedeľné ranné vstávanie sa všetkým oplatilo a deň plný
zážitkov a prekvapení sa nám premietal v hlavách po celý
zvyšok dňa. Všetko to, čo sa dialo v Jahodníckych Hájoch
nám umožnili pani učiteľky Mgr. Andelová, Mgr. Kozáková
a Mgr. Tropková. Za takto prežitú nedeľu im ďakujeme. Tešíme sa na ďalšie prekvapenia, ktoré nám ešte pripravia.
Janka Šepešová s členmi turistického krúžku
zo ZŠ s MŠ O. Štefku vo Varíne

Slávnosť ŠLABIKÁRA

V máji sa v prvom ročníku našej ZŠ uskutočnila milá slávnosť. Prváci spoznali všetky
písmenká a dokončili učenie sa zo šlabikára, rozhodli sa s ním dôstojne rozlúčiť a zároveň
sa poďakovať svojim rodičom za to, že im pri učení pomáhali. Obe triedy si spoločne
pripravili slávnostné vystúpenie, na ktoré pozvali nielen rodičov, starých rodičov ale aj
kráľa Abecedára a kráľovnú Abecedu. Tí za zvukov fanfár vstúpili do triedy s kráľovským sprievodom. Vystúpenie sa mohlo začať.
A veru sa bolo na čo dívať. Keď sa otvorila brána Abecedy a prváci cez ňu prešli, najskôr
prečítali všetky písmenká na nápovedných obrázkoch, aby dokázali, že ich už poznajú
a potom už začali recitovať básničky, ktoré sa naučili pri jednotlivých písmenkách. Kráľ
Abecedár im spolu s kráľovnou trochu nedôverovali, a tak deti začali hrať divadelné
predstavenia O dedkovi a repe, O domčeku a stromčeku, spievať detské piesne zo Zlatej
brány i tie ktoré sa naučili na hodinách hudobnej výchovy. Zahrali hru Jar - o prebúdzaní
kvietkov na lúke. Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Dňa matiek zaspievali svojim
mamičkám pieseň Mama od skupiny Tweens. Kráľovi a kráľovnej sa to veľmi páčilo
a prvákov vyznamenali zlatou medailou.... A potom už nastala veselica. Deti zaspievali
niekoľko ľudových piesní a aj zatancovali. Kráľovi Abecedárovi a kráľovnej Abecede
symbolicky vrátili šlabikár pre budúcich prvákov . Tí im darovali na pamiatku novú čítanku a poprosili ich, aby krajinu Abecedu i naďalej skrášľovali, opatrovali, ako najlepšie
vedia a aby nezabúdali na najlepšieho priateľa – knihu.
Potom slávnosť ukončili. Rodičia svojich prvákov odmenili veľkým potleskom.
Mgr. Synáková a Mgr. Líšková
Prázdniny sa začínajú,
do školy už nejdeme,
učiť sa viac nebudeme,
na výlety pôjdeme.
Do Grécka sa veľmi teším,
budem skákať do mora,
opaľovať, hrať sa v piesku,
to je veľká zábava.
Kanárske ostrovy – tie ma
čakajú,
nové kamarátky z diaľky
volajú.
Studenú zmrzlinu s chuťou
si dám,
v priezračnej vode si rada
zaplávam.
Adelka Prekopová, 4.B

Mladý zdravotník

Dňa 26.05.2011 sa uskutočnila regionálna súťaž Družstiev
mladých zdravotníkov I. a II. stupňa základných škôl okresov
Žilina, Bytča. Z I. stupňa sa súťaže zúčastnili žiaci IV.A triedy: Lenka Pekarová, Andrej Akantis, Šimon Akantis, Samuel
Akantis, Ondrej Prieložný. Z II. stupňa sa zúčastnili žiačky
IX.B triedy: Katarína Brežná, Ivana Halušková, Terézia Nogová, Simona Ticháková, Adriána Vráblová. Žiaci potvrdili
svoje znalosti o Červenom kríži, o poskytovaní prvej pomoci
teoreticky aj prakticky. Umiestnili sa veľmi pekne: žiaci I.
stupňa na 5. mieste, žiaci II. stupňa na 6. mieste.
Ďakujeme žiakom, že sa zúčastnili súťaže.
Mgr. Magdaléna Tavačová,
Mgr. Katarína Dominiaková
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Urbárske okienko

Z histórie:
Vznik urbárskeho spoločenstva
Na základe Tereziánskeho práva z r. 1767
a lesného poriadku z r. 1769 sa uskutočnila urbárska regulácia aj vo Varíne a to v r. 1770 – 1772,
pričom sa vykonával prieskum .
Za vrchnosť ho viedol komisár Juraj Šumichrast
a Varín zastupoval richtár Michal Lopušan,
notár Jozef Dumicay a 11 ďalších prísažných
roľníkov.
V nadväznosti na revolučné meruôsme roky
a na zmeny vlastníckych vzťahov k pozemkom
došlo k odčleneniu časti zemianskeho majetku
(lesov, pasienkov) v prospech dovtedajších urbárskych hospodárov – do roku 1848 poddaných
zemepánom, čo potvrdila aj Trenčianska sedria
dňa 18. 07. 1899. Uvedené zmeny boli zakotvené aj v pozemkovej knihe. Podľa dohody boli
v pozemkovej knihe vyznačené mená žijúcich
urbárskych pozemkových hospodárov resp.
oprávnených dedičov a zároveň boli zaznamenané ich majetkové súmernostné čiastky na
majetku.
Vznik urbárskeho spoločenstva vo Varíne
Podľa lesného hospodárskeho plánu z r. 1933
schváleného Krajinským úradom predstavovala
spoločná lesná urbárska pôda v katastri Obce
Varín 436 jutár (t. j. 251 hektárov a 27 árov)
z čoho bolo12,86 hektárov zalesnených lúk
a pasienkov.
Na Valnom zhromaždení dňa 07. 03. 1933 za
účasti zástupcov Okresného úradu v Žiline bol
schválený nový menoslov oprávnených spolumajiteľov a ich podielov na spoločnom majetku.
Takto aktualizovaná evidencia slúžila potom,
bežne doplňovaná a schvaľovaná Valným zhromaždením až do doby zrušenia „ Spolku bývalých urbárnikov“ zákonmi SNR č. 81/1949 Zb.
(pasienky a iné plochy) a zákonom č. 2/1958 zb.
(lesy), v prospech JRD, resp. Štátnych lesov.
Valné zhromaždenie v r. 1933 ustálilo menoslov urbárnikov, ktorí boli oprávnení hlasovať
na Valnom zhromaždení, a tak rozhodovať
o základných otázkach riadenia a hospodárenia
urbáru. Do tohto menoslovu bolo vtedy zapísaných 235 osôb ako oprávnených splumajiteľov
vydelenej pôdy. Varínsky ubár v tomto čase
figuroval pod názvom „Spolok bývalých urbárnikov obce Varín“.
Obnovenie činnosti varínskeho urbáru
Zmena mocensko- politických pomerov po
roku 1989 umožnila obnovenie vlastníckych
vzťahov k pôde a k lesom a obnovenie činnosti
aj pozemkových spoločenstiev typu urbárov,

cenzuálov a pod.
Z iniciatívy občanov – pamätníkov a zachovaných dokumentov sa vo Varíne uskutočnila na
Obecnom úrade vo Varíne ustanovujúca schôdza
Spolku bývalých urbárnikov. Na tejto schôdzi
bolo dohodnuté, že:
- sa obnoví činnosť urbáru,
- sústredí sa všetka dostupná dokumentácia
(Štátny archív v Bytči, JRD, Štátne Lesy, prípadne v úschove niektorých členov),
- zvolil sa prípravný výbor, prvý predseda
a ďalší funkcionári.
Podľa stavu z roku 1941 bol stav podielov 746
pri počte členov 306.
Prípravný výbor pracoval so striedavými problémami a úspechmi. Boli pripravené nové stanovy,
ktoré sa schválili na Valnom zhromaždení dňa
17.11.1991, po ich zaregistrovaní na Ministerstve
vnútra v Bratislave dňa 09.12.1991 mohol začať
urbársky spolok oficiálne vystupovať pod názvom Urbárska obec pozemkové spoločenstvo
Varín, v súlade s novou legislatívou SR.
Podarilo sa spätne získať lesnú pôdu , ktorá bola
v správe štátnych lesov. Na základe dohody
medzi Štátne Lesy – Lesným závodom v Žiline
(27.03.1992) a našou urbárskou obcou sme prevzali lesný majetok o výmere 687 ha (dňa 01.
04. 1992) do našej správy. Dohoda a prevzatie
lesného majetku boli schválené na Valnom Zhromaždení dňa 26.04.1992. Následne po roku 2001
bol postupne vydávaný aj poľnohospodársky
majetok, ale tento proces nie je do dnešného
celkom ukončený.
Zo súčastnosti:
Urbárska obec pozemkové spoločenstvo
Varín, má 319 členov, ktorí sú vlastníkmi 696,38
podielov. Hospodári na celkovej ploche 4.769 ha,
v k. ú. obcí Varín a Krasňany.
Výmera obhospodarovanej lesnej pôdy je 721,3
ha. Lesnatosť na tejto ploche je 93%. Zastúpeníe
drevín je 19% ihličňanov, 81% listnáčov. Celková

ročná ťažba dreva je cca 3.350 m3,. z toho je 2800
m3 ťažba obnovná, 550 m3 ťažba výchovná.
Vyťažené drevo odpredávame firmám, ktoré
sa zaoberajú nákupom a predajom dreva. Okrem
predaja dreva Urbárska obec produkuje vo
vlastnej lesnej škôlke sadenice pre svoju potrebu
a nadprodukciu odpredáva záujemcom z okolitých urbárskych subjektov.
Naša urbárska obec hospodári podľa schváleného lesného hospodárskeho plánu (teraz od
r. 2006 do r. 2015) v zmysle zásad trvalo udržateľného hospodárenia v lesných porastoch,
pričom veľký dôraz sa kladie na ochranu lesov
pred biotickými i abiotickými činiteľmi.
Urbárska obec hospodári na pozemkoch,
ktoré sú v obvode Národného parku Malá
Fatra, príp. v jeho ochrannom pásme. Porasty
sú vertikálne rozložené do tretieho, štvrtého a
piateho lesného vegetačného stupňa. Podložie
je zväčša vápencové, prevládajú hnedé lesné
pôdy príp. pôdy rankrové. Podnebie je typické
stredoeurópske, mierne vlhké.
Aktuálne informácie:
- Máme novú mailovú adresu: urbarvarin@
gmail.com.
- Úspešne pokračuje výstavba Protipožiarnej
cesty na Rázsochy.
- Ukončili sme predaj zostatkov našichch dosiek a hranolov na pílnici.
Hlavná informácia:
Od 20. júna 2011 začíname zabezpečovať činnosti na pomoc pre našich členov. Cieľom činnosti
je pomoc a usmernenie vlastníkov urbárskych
hlasov pri dokladovaní ich vlastníckych práv
k urbárskemu majetku, t.j. k lesu a lesnej pôde.
Alebo inak povedané - terajšie meradlo podielu
členov urbáru na majetku urbárskeho spoločenstva sú ubárske hlasy.
Teda v súčasnosti členovia spoločenstva majú
urbárske hlasy, evidencia ktorých je vedená na
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Do pozornosti
všetkým
občanom!
Ekologické a ekonomické riešenie
zberu drobných elektrozariadení
Vo vstupnej chodbe Obecného úradu Varín sú
umiestnené schránky: E-Box a B-Box označené
výraznou zelenou reklamnou nálepkou.

URBÁRSKEJ OBCI a akoby ich majetok nemali
rukolapne dokumentovaný. Ešte inak povedané,
nemajú štátom uznaný dokument o vlastnení
urbárskeho majetku.
Počas prebiehajúceho ROEPu (register obnovenej evidencie pozemkov) vo Varíne je úloha
tento stav zmeniť. Úlohou každého urbárnika je
vydokladovať svoje urbárske hlasy od dnešného
stavu, následne späť až do roku 1933.
Prečo až do roku 1933? Lebo k tomuto roku
existuje v „Pozemkovej knihe“ súpis majetku
v pozemnoknižných vložkách. A zároveň k tomuto termínu existuje aj zoznam urbárnikov
a k tomu prislúchajúci s uvedeným počtom
urbárskych hlasov.
Tento proces bude veľmi náročný. Relatívne
jednoducho sa budú môcť zabezpečiť dokumenty z dedičských konaní. Oveľa náročnejšie
bude dokumentovať získanie urbárskych hlasov napríklad kúpou. Tu je nutné dokladovať
vlastníctvo aj od predávajúceho vlastníka až do
roku 1933!!! A že to nebude jednoduché netreba
nikoho presviedčať.
Faktom zostáva vysoká náročnosť tohto procesu.
O tom nás presviedča aj skutočnosť s identifikáciou vlastníctva k poľnohospodárskej pôde,
ktorá ešte nie je ukončená. Nie je ukončená
z rôznych dôvodov. Napríklad rodič daruje
svoje urbárske hlasy svojmu potomkovi. Týmto

darovaním, ktoré bolo vykonané „Čestným
prehlásením“ odovzdaným na urbárskej obci
bola vykonaná zmena v evidencii členov urbárskej obce. Ale darca nezabezpečil darovanie
poľnohospodárskej pôdy, vlastníctvo ktorej je
evidované na listoch vlastníctva, a toto je vedené
na Správe katastra. Zmeny a zápisy na listoch
vlastníctva sú vykonávané notárskou zápisnicou
a vkladom do katastra nehnuteľností.
Potom pri dedičskom konaní nie je zobraté do
úvahy vlastníctvo urbárskych hlasov a poľnohospodársku pôdu dedia aj ostatní súrodenci,
dedia nielen členovia urbáru.
Takto sa bežne stáva, že vlastníctvo urbárskych
hlasov nie je zhodné s vlastníctvom poľnohospodárskej pôdy. Keď porovnáme podieľnikov
poľnohospodáskej pôdy s vlastníkmi urbárskych
hlasov zistíme veľké nezrovnalosti. Ako sa to
mohlo stať? No, stalo sa to väčšinou spomínaným spôsobom. Ale tu vyvstáva upozornenie
na dôležitú skutočnosť a síce o preukázanie
vlastníctva sa musí postarať vlastník!!!

Spodná schránka E-Box
slúži na zber drobných elektrospotrebičov ako
sú: nefunkčné kalkulačky, telefóny, mobilné
telefóny, drobné počítačové vybavenia, varné
kanvice, sušiče, rôzne prehrávače, holiace strojčeky, kulmy, fotoaparáty a podobne.

Začína sa písať ďalšia kapitola histórie urbáru vo
Varíne. Po prebehnuti ROEPu pravdepodobne
zanikne súčasný pojem urbársky hlas. Urbár
bude spojenie – združenie – spoločenstvo podieľnikov, možno podieľnikov lesa a pasienkov,
možno podieľnikov lesa a podieľnikov pasienkov.
ra
Vrchná schránka B-Box
Slúži na zber použitých batérii z domácností aj
kancelárii.
Uvedený odpad, ktorý označujeme ako nebezpečný, je možné počas pracovnej doby obecného
úradu priniesť a správne vytriedený bezplatne
uložiť do týchto schránok.
Zbavte svoju domácnosť a kanceláriu nepoužiteľných pomocníkov. Týmto spôsobom odovzdaný nebezpečný odpad sa legálne odvezie
na zhodnotenie a zneškodnenie.

Životné prostredie
a Obec Varín
vám ďakujú.
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Varínsky futbal
V mesiaci jún skončili všetky súťaže našich futbalových tímov. Nastáva teda čas hodnotenia.
Naši najmladší hráči hrajúci v tíme prípravky skončili svoje účinkovanie v Element lige – turnaja prípravky. Ako sme vás informovali
v poslednom článku, naši chlapci skončili na celkovom 3. mieste za
družstvami Závodia a Strečna. Tieto turnaje sa odohrávali v telocvični T-18 v Žiline pri futbalovom štadióne. Niektorí chlapci z prípravky
boli v priebehu roka zaraďovaní aj do tímu mladších žiakov, kam
prejdú v rámci ročníka v budúcej sezóne. Verím, že aj naďalej bude
záujem tejto vekovej kategórie o futbal a tento tím nás bude úspešne
reprezentovať aj v ďalších rokoch. Vďaka patrí trénerovi Jozefovi
Ďuglovi.
Mladší a starší žiaci zakončili svoje premiérové pôsobenie v súťaži
2. ligy skupina SEVER. V posledných dvoch kolách sme odohrali
zápasy proti Belej a Dlhej nad Oravou. Mladší žiaci prehrali s Belou
0:7 a prehrali s Dlhou n. Oravou 2:3. Starší žiaci prehrali s Belou 1:5
a vyhrali s Dlhou n. Oravou 3:1.
Mladším žiakom sa výsledky nezarátavajú do konečnej tabuľky. Do
budúcnosti je to však stále zásobáreň hráčov pre tím starších žiakov,
ktorí sú v tejto „dvojičkovej“ súťaži smerodajným tímom. Počas roka
sa ukázali viacerí šikovní chlapci, ktorí ak budú na sebe ďalej správne
pracovať, môžu z nich vyrásť ďalšie talenty nášho futbalu. Poďakovanie za starostlivosť patrí trénerovi Miroslavovi Komačkovi.
Starší žiaci skončili na konečnom 11. mieste zo 14 účastníkov. V poslednom ročníku sa musel tím vysporiadať s veľkým počtom zmien
v kádri – prechod hráčov do dorastu a príchod hráčov od mladších
žiakov. Na to, že sme mali jedno z najmladších tímov, naši chlapci
dosahovali vcelku uspokojivé výsledky. Poďakovanie za prácu
s hráčmi patrí trénerovi Mariánovi Kákošovi.
Tu by som chcel hlavne zdôrazniť, že som veľmi rád, koľko chlapcov
má aj v dnešnej dobe záujem o futbal. Niekedy je veľmi ťažké v časoch počítačov a internetu, aby si deti našli cestu aj na športoviská.
Preto máme aj naďalej veľký záujem o vytvorenie podpory pre týchto
chlapcov, ktorí tak môžu stráviť svoj čas zdravšie na ihrisku, ako
doma pri stole. Táto podpora je naozaj veľmi potrebná.
Dorastenci, hrajúci v 1. triede, skončili tento ročník na 2. mieste za
postupujúcou Tepličkou, s bilanciou 19 výhier, 1 remíza a 6 prehier,
s celkovým skóre 82:35 získali 58 bodov.
V predposlednom kole zvíťazili na ihrisku Podhoria 2:0, keď góly
strelili Hruška a Jankovský. V poslednom kole sa rozlúčili s týmto
ročníkom prehrou s lídrom súťaže Tepličkou 1:4, keď jediný gól
strelil Kadrliak.
Tento rok sa teda nepodarilo našim hráčom postúpiť do vyššej súťaže. Napriek tomu veríme, že v ďalšom ročníku budú úspešnejší.
Z mužstva odchádzajú hráči Hruška, Cvacho a Ďurana, ktorý prechádzajú do kategórie dospelých. Naopak prichádzajú mladí, talentovaní
hráči od starších žiakov. Trénerom tímu dorastu bol v tomto ročníku
Slavomír Cvacho, ktorému takisto patrí poďakovanie.

Tím dorastu – ročník 2010/2011
A mužstvo skončilo takisto svoje účinkovanie v tomto ročníku v 5.
lige skupina A. Bohužiaľ sa nášmu tímu nepodarilo zachrániť sa v tejto súťaži a tak vypadávame do 1. triedy. Skončili sme na poslednom
mieste s bilanciou 6 výhier, 5 remíz a 15 prehier, celkovým skóre
30:47 a získanými 23 bodmi.
V predposlednom kole sme prehrali v Závodí 2:1, keď jediný gól
strelil Lopušan a v záverečnom kole sme prehrali doma s Bytčou
vysoko 5:0.
Po sklamaní z vypadnutia do 1. triedy prichádza veľká motivácia
a odhodlanie vrátiť sa čo najskôr do 5. ligy, čo je samozrejme aj najbližším cieľom. Pozitívom je, že herný prejav tímu je výrazne lepší,
ako na jeseň, čo sa prejavilo aj v dosiahnutých výsledkoch na jar.
V tíme končí svoju dlhú a úspešnú kariéru Miroslav Nemček, ktorému sme určite priali krajší záver. Za všetko, čo odviedol pre náš
klub, mu veľmi ďakujeme.
Spomenúť treba takisto aj tím ľudi, ktorí sa starajú o chod samotného
klubu. Výbor klubu pracoval na začiatku sezóny v zložení: K. Strásky
(predseda), M. Lopušan (podpredseda) a J. Hodoň (člen). V priebehu
tohto roka nastala zmena vo výbore, ktoré je aktuálne: M. Lopušan
(predseda), J. Hodoň (podpredseda) a M. Williger (člen). Vďaka patrí
hospodárovi P. Hodoňovi a takisto všetkým, ktorí sa zúčastňovali
organizácie všetkých zápasov.
Touto cestou chcem poďakovať aj všetkým fanúšikom, ktorí si našli
cestu na náš štadión a snažili sa pozitívne povzbudzovať všetky naše
tímy. Verím, že do budúcnosti budeme môcť vídavať ešte väčšie
množstvo ľudí, ktorí sa budú radi vracať na naše zápasy. Zvlášť
zopakujem, budem veľmi rád, ak sa budú zaujímať o zápasy našich
mládežníckych tímov aj rodičia našich hráčov.
Na záver Vás chcem všetkých pozvať na futbalový turnaj dospelých,
ktorý sa uskutoční aj tento rok. Termín turnaja je v nedeľu 17. júla
2011. Zúčastnia sa ho 4 tímy, hrať sa bude na rozmery klasického –
veľkého ihriska. O podrobnostiach turnaja (účastníci, program) vás
budeme vopred informovať.
Martin Lopušan
FK Fatran Varín
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
17.00 hod. 

Nedeľa 3. júl

Námestie sv. Floriána

Bodka za školským rokom
kultúrny program varínskych detí

19.00 hod. 

Piatok 15. júl

Novinky v knižnici
Nové knihy:
Tamara Mc Kinley

Zem za morom
Červená zem
Rajské údolie
- austrálska sága prirovnávaná k svetovému bestselleru Vtáky v tŕni
Veronika Šikulová
Miesta v sieti
- osudy troch žien jednej rodiny
Margaux Fragosová Tiger, tiger
- hĺbavý lyrický príbeh
Miroslava Varávková Sprevádzačka
- tajomný príbeh študentky
Dominik Dán
Studňa
- staré kriminalistické pravidlá

Námestie sv. Floriána

Oslava 19. výročia Deklarácie o zvrchovanosti
Slovenskej republiky

Prázdninové podujatia
pre deti
Štvrtok 7.júl
Návšteva Oravského hradu

Poplatok: deti 4,80 €, dospelí:10,44 €
Prihlášky: MKS

Streda 10. august

Návšteva múzea slovenskej dediny v Martine

Poplatok: deti: 2 €, dospelí: 4 €
Prihlášky: MKS 1.8 – 5.8.2011

Pripravujeme:

Rýchlokurz nemčiny a angličtiny
v spolupráci s O.K.školou jazykov
anglický a nemecký jazyk
štyri mesiace - tri hodiny týždenne poplatok: 98 €.

Pre deti:
Ružena Anďalová
Sophia Lowellová
Eduadr Petiška

Zub múdrosti
Glee, začíname
Rozprávková babička

Sobota 24. september
Námestie sv. Floriána
7.dožinkový a remeselnícky jarmok

Vzdelávacie kurzy
v šk. roku 2011-2012

hudobné: klavír, gitara, spev
jazykové: anglický a nemecký jazyk pre dospelých
dramatický krúžok pre deti aj dospelých
prihlášky v MKS do 23.9.2011

Pozvánka:

Varínsky spevácky zbor pozýva do svojich radov
mladých spevákov do hlasu – tenor.
Nácviky bývajú každý štvrtok od 19. 00 hod
v Dome Matice slovenskej na Hrnčiarskej ulici.

Náučná literatúra:
Jozef Leikert

Osobnosti Slovenska

Prosíme čitateľov, ktorí prekročili výpožičnú dobu jeden mesiac o vrátenie kníh!
Po uplynutí výpožičnej doby
sa platí upomienka 1 €!

Dovolenka v knižnici
11.7. - 29.7. a 11.8. - 2.9.
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tajnička z čísla 5/2011 znela:
...“ ktorá sa už rok neoblieka podľa poslednej módy“.
Vyhráva pani Mária Chabadová, Hrnčiarska, Varín
Lam, Siam, id,
Omámia (expr.) Sladkovodná
nedravá ryba
Itala, Odin, IR

Indián

Malý Jožko sa vrátil s otcom zo zoo. Mama sa ho pýta:
„Tak čo sa ti v zoo páčilo najviac?“
„Mne slon a ockovi mačička.“ „Tá mačička bola zrejme
tiger v klietke, však?“
(odpoveď je v tajničke krížovky)

Ronenie
(bás.)

Druh zeminy

Starší názov
Thajska

Grécke
písmeno

Kubánsky
maliar
Bratanec
Dávidov

Označenie
lietadiel
Pakistanu

Moce

Rozrývaj

Dolná čeľusť
Koliba baču

Skr. pre kus

Odyseova
krajina
Tenký kúsok
chleba

Európska
norma
Pustovník
Meno Eduardy
Časť apadany
Zatykač

Tvorcovia epiky

Krídlo (odb.)
Výzva

Čínske ženské
meno

Príslušník kléru
Časť gauča

Podvádzal

Mienka, záver

Syn boha Urána
Kováčsky
nástroj

Konzervovala
dymom

Skyprí pôdu

Strká

Upleť veniec

Ruský súhlas

Austrálsky
medvedík

Slobodná gróf.
dcéra
Lat.preklad
Biblie

Pretočili

♣

Kananejská
bohyňa úrody

Ženské meno

Staroegyptský
boh slnka

Inak

Starorímske
ženské šaty
Znač peny do
kúpeľa

3. časť
tajničky

Zvonkohra
1. časť
tajničky

Niekto

Citoslovce
bolesti
5. časť
tajničky

Mužské meno

Rímskych 495

Dvojkolesový
vozík

Chyť

Rovnosť

Investičné číslo

MPZ áut Iránu

6. časť
tajničky

♣

Rodné číslo

2. časť
tajničky

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

Popevok

♣
Pera (bás.)

Pleso

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

Autor:
Jozef Blaho

Zložnokvetá
rastlina

Ruda, po
anglicky

Japonský boh
zeme

Amerícium (zn.)

Odovzdala

Biografy

Súzvuk tónov

Spojka (sťa)

Vychovávateľka

Usadenina

Čpavok

Gén, idant

Značka elektronvoltu

Značka
decitony

Mastná tekutina

4. časť
tajničky

Polynézsky
opojný nápoj

Einsteinium
(zn.)

Starogermánsky najvyšší
boh

Záhradná
besiedka

- 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
Júl-august 2011	Cena 0,33 € / 10,- Sk

