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MESAčNý SPRAVODAJ O žIvote varína w ročník xViII w číslo 190 w terra varna 1254
Z OBSAHU ČÍSLA:
r Z rokovaní obecného zastupiteľstva
r Výročie významného rodáka
r Lukostrelci opäť bodovali
r Ďalšie varínske kapely
r Aktivity varínskej školy
r Varínsky futbal
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Varínčan

Z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
ktoré sa konalo 11.8.2011 v zasadačke Obecného úradu Varín o 16.00 hod

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 číslo 6/2011, ktorým
sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o výške mesačného
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosti školského klubu detí
o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosti centra
voľného času o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
6. Projekt „Úprava verejných
priestranstiev, chodníkov a miestnych komunikácií vo Varíne“
7. Projekt „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy objektu hasičskej
zbrojnice, súp.č.1015, Varín“
8. Internetová stránka obce Varín.
9. Majetok obce (kúpa, predaj, prenájom)
10. Interpelácie poslancov
11. Záver
Bod rokovania číslo 1
Otvorenie
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo
je spôsobilé rokovať a uznášať sa,
nakoľko z 11-tich zvolených poslancov
je 7 poslancov prítomných. Ing. Jozef
Kabatier, Ing. Peter Málik, Štefan Noga
a JUDr. Peter Rybár sa ospravedlnili.
Bod rokovania číslo 2
Schválenie programu
Starosta obce prečítal návrh programu trinásteho zasadnutia obecného
zastupiteľstva (ďalej len „OZ“), spýtal
sa poslancov, či majú návrh na zmenu
programu. Návrh na doplnenie programu od poslancov nebol prednesený.
Starosta obce dal návrh na zmenu poradia bodov programu a to bod programu
9 bude prejednávaný pred bodom 4.
Starosta obce dal hlasovať za program
zasadnutia s navrhnutými zmenami.
Hlasovanie číslo 156
Hlasovanie za schválenie návrhu
programu zasadnutia OZ podľa pozvánky s jeho zmenami.
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 4
Návrh bol prijatý.
Bod rokovania číslo 3
Určenie zapisovateľa. Určenie overovateľov zápisnice a uznesení. Voľba
návrhovej komisie

Hlasovanie číslo 157
Hlasovanie za schválenie zapisovateľa
– Ing. Patrik Miho, overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - Ľudmila Porubčanská, JUDr.
Peter Rybár, členov návrhovej komisie
- Jozef Rovňan a Ing. Patrik Miho.
Hlasovanie: 7, 0, 0, 4
Návrh bol prijatý.
Bod rokovania číslo 4
Majetok obce (kúpa, predaj, prenájom)
a) Žiadosť o odkúpenie pozemku
Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Ing. Patrik Mihu, prednostu
obecného úradu, aby predniesol materiál k bodu Majetok obce (kúpa, predaj,
prenájom).
Prednosta obecného úradu predniesol
materiál a žiadateľ Ing. Vladimír Štefánik vysvetlil svoje stanovisko. Starosta
obce vyzval poslancov k diskusii.
UZNESENIE č. 79/2011
k bodu Majetok obce (kúpa, predaj,
prenájom)
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Ukladá
1. Doplniť podklady k žiadosti o odkúpenie pozemku.
Zodpovedný: Prednosta obecného úradu
Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ
Hlasovanie č. 158
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
79/2011
Hlasovanie: 7, 0, 0, 4
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 79/2011
b) Prenájom priestorov garáže na
Bajovci
Predkladateľ materiálu oznámil, že
do výberového konania na prenájom
garáže na Bajovci neboli predložené
ponuky. Z tohto dôvodu sa obecné
zastupiteľstvo ďalej týmto bodom
nezaoberalo.
Bod rokovania číslo 5
Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Jozefa Rovňana, hlavného kontrolóra obce, aby predniesol materiál k
bodu Kontrola plnenia uznesení.
UZNESENIE č. 80/2011
k bodu Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Správu hlavného kontrolóra obce o
plnení úloh zo zasadnutí OZ.
b) Ukladá
1. Vyzvať majiteľov skládok zistených
hlavným kontrolórom obce na ich
odstránenie.
Zodpovedný: Hlavným kontrolórom obce
Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ

Hlasovanie č. 159
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
80/2011
Hlasovanie: 7, 0, 0, 4
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 80/2011
Bod rokovania číslo 6
Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Varín číslo 6/2011
Starosta obce vyzval PaedDr. Emília
Surovcová, aby predniesla materiál
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 6/2011.
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 6/2011
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 6/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 6/2011, ktorým
sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o výške mesačného
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosti školského klubu detí
o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosti centra
voľného času o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
s nasledujúcimi zmenami oproti
návrhu:
a) v čl.1, bode 7 sa suma 0,96 € nahrádza sumou 0,00 € a suma 0,01 € sa
nahrádza sumou 0,00 €
Hlasovanie č. 160
Hlasovanie za schválenie Všeobecne
záväzného nariadenia Obce Varín číslo
6/2011
Hlasovanie: 7, 0, 0, 4
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín
číslo 6/2011
Bod rokovania číslo 7
Projekt „Úprava verejných priestranstiev, chodníkov a miestnych komunikácií vo Varíne“
Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Ing. Michala Cvachu – zástupcu starostu, aby predniesol materiál k bodu Projekt „Úprava verejných
priestranstiev, chodníkov a miestnych
komunikácií vo Varíne“
UZNESENIE č. 81/2011
k bodu Žiadosť o zmenu územného
plánu v lokalite Hlboké a Rudy
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Informáciu o stave projektu „Úprava verejných priestranstiev, chodníkov a miestnych komunikácií vo
Varíne“
Hlasovanie č. 161
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.

81/2011
Hlasovanie: 7, 0, 0, 4
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 81/2011
Bod rokovania číslo 8
Projekt „Prístavba, nadstavba
a stavebné úpravy objektu hasičskej
zbrojnice, súp.č.1015, Varín“
Starosta obce predniesol materiál
k bodu Projekt „Prístavba, nadstavba
a stavebné úpravy objektu hasičskej
zbrojnice, súp.č.1015, Varín“ a vyzval
poslancov k diskusii.
UZNESENIE č. 82/2011
k bodu Projekt „Prístavba, nadstavba
a stavebné úpravy objektu hasičskej
zbrojnice, súp.č.1015, Varín“
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Práce navyše na projekte „Prístavba,
nadstavba a stavebné úpravy objektu hasičskej zbrojnice, súp.č.1015,
Varín“ vo výške 9632,52 eur.
Hlasovanie č. 162
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
82/2011
Hlasovanie: 5, 0, 2, 4
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 82/2011
Bod rokovania číslo 9
Internetová stránka obce
Starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Ing. Patrika Mihu – prednostu
obecného úradu, aby predniesol materiál k bodu Internetová stránka obce.
UZNESENIE č. 83/2011
k bodu Internetová stránka obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Ukladá
1. Jednať o možnosti zníženia ceny
s firmami INFOCOM s.r.o., BROS
Computing, s.r.o. a Lukáš Jaroščiak.
Zodpovedný: Prednosta obecného úradu
Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ
Hlasovanie č. 163
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
83/2011
Hlasovanie: 7, 0, 0, 4
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 83/2011
Bod rokovania číslo 10
Interpelácie poslancov
Starosta obce vyzval poslancov, aby
položili svoje otázky.
V diskusii vystúpili: Ing. Marián Androvič, Karol Boka, Ing. Michal Cvacho,
Ľudmila Porubčanská, PaedDr. Emília
Surovcová, Marek Tabaček, Mgr. Karol
Tichý, Miroslav Williger, Ing. Patrik
Miho a Jozef Rovňan.
UZNESENIE č. 84/2011
k bodu Interpelácie poslancov
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
...pokračovanie na str. 4
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Matička naša
Sedembolestná
Matička naša, voláme
skrúšene ku Tebe,
my hriešne stvorenie
našej slovenskej zeme.
Matička naša,
neodvracaj od nás svoju tvár,
veď Tvoj syn z kríža
Ťa aj nám za matku dal.
Prosíme Ťa vrúcne
za Slovenské naše,
ktoré sa ocitlo
vo veľkom chaose.
Matička bolestná,
veľa si v živote trpela,
preto si Ťa ľud zvolil
za patrónku nášho národa.
Náš národ tiež trpí
pod útlakom politikov,
ktorí naše mozole rozpredali,
cudzím zbohatlíkom.
U nás sa len zlodeji
a podvodníci dobre majú
a čestne pracujúci ľudia
na nich doplácajú.
Matička naša, pomôž,
keď Ťa aj neraz neposlúchame
a Tvoje materinské srdce
znova bolestne raníme.
Matička naša, vypros u Svojho
Synáčka
pokoj pre našu krajinu,
zhliadni na zodraté dlane
nášho pracovitého ľudu.
Viktória Novosadová

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Tamara Chabadová
Daniela Tabaková  	
Simona Tabaková  	
Alica Bolčeková
Mária Svobodová
Michaela Šugárová  	
Šimon Bolo 	

6.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
14.10.2011
24.10.2011
26.10.2011

„Buďte šťastné deti!
Najkrajšie kvety zeme!

Manželstvo uzatvorili:
Milan Lopušan a Anna Hanuliaková
8.10.2011
Anton Kupčuliak a Mgr.Zuzana Grondžáková 	 8.10.2011
„Nech láska vaša trvá večne, milujte sa nekonečne.
Vytvorte si život krásny, aby ste v ňom boli šťastní.“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:
pani Katarína Adamčíková
pani Katarína Bugáňová
pán Jozef Tretina
pani Irena Kabatiarová
pán Emil Piovarči
pani Margita Salátová
pani Anna Malichová
pán Ondrej Bugáň
pani Jarmila Ondrušová
pani Viktória Bohačiaková

89.
88.
84.
83.
81.
79.
79.
78.
76.
74.

pán Ján Majerčík
pani Helena Salátová
pán Jaroslav Vrábel
pán Stanislav Solár
pán Štefan Kubo
Okrúhle narodeniny oslavujú:
75-te pani Valéria Staníková
70-te pán František Súčik

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:
„Vďačnosti sotva dosť sa nájde
za roky radosti vo chvíli každej,
za šťastie dopriate, za roky lásky,
za ruky zodraté, za všetky vrásky,
aj tak však prijmite kyticu vďaky,
zdravia i šťastia les a lásky vlaky.“

Odišli do večnosti:
pán Milan Podhorský 	
* 7.7.1939
pani Margita Adamušková 	 * 8.10.1937
pán Štefan Podhorský  	
* 25.7.1952
pani Rozália Gáborová  	
* 2.4.1920
pani Františka Cvachová 	
* 3.3.1935

†1.10.2011
†8.10.2011
†18.10.2011
†25.10.2011
†30.10.2011

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“

73.
72.
72.
71.
71.
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a) Schvaľuje
1. Štatút bytovej komisie pri Obecnom
zastupiteľstve vo Varíne.
Hlasovanie č. 164
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
84/2011
Hlasovanie: 7, 0, 0, 4
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 70/2011
Hlavný kontrolór obce predniesol žiadosť firmy DOXX, a.s. o súhlas s umiestnením videohry v prevádzke Central
Cafe, Námestie sv. Floriána 34, 013 03
Varín. Žiadosť firmy PROGRAM, s.r.o.
o vyjadrenie k umiestneniu videohry
v pohostinstve Pod Lipami, Železničná 389, 013 03 Varín, pohostinstve
U Pučka, Jozefa Martinčeka 108, 013 03

Varín a v Bystre Amfora, Námestie sv.
Floriána 347, 013 03 Varín.
UZNESENIE č. 85/2011
k bodu Interpelácie poslancov
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Neschvaľuje
1. Žiadosť firmy DOXX, a.s. o súhlas
s umiestnením videohry v prevádzke Central Cafe, Námestie sv.
Floriána 34, 013 03 Varín
2. Žiadosť firmy PROGRAM, s.r.o. s
umiestnenie videohier v pohostinstve Pod Lipami, Železničná 389,
013 03 Varín, pohostinstve U Pučka,
Jozefa Martinčeka 108, 013 03 Varín
a v Bystre Amfora, Námestie sv.
Floriána 347, 013 03 Varín.

Hlasovanie č. 165
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
85/2011
Hlasovanie: 7, 0, 0, 4
Ing. Jozef Kabatier písomne predložil
nasledujúce žiadosti:
Žiada preveriť v zmysle poslednej
aktualizácie zákonníka práce nárok na
vyplatenie odstupného zamestnankyne
spoločného školského úradu z dôvodu
zániku jedného pracovného miesta.
Žiada zistiť konkrétne dôvody odchodu
ZŠ Terchová zo Spoločného školského
úradu Varín, predložiť poslancom výsledky a závery finančnej kontroly ZŠ
s MŠ Ondreja Štefku zameranej na nesprávne čerpané a následne nesprávne
zaúčtované finančné prostriedky.
Žiada zvolať stavebnú komisiu na

základe ústneho podnetu Mgr. Jozefa
Košúta na verejnom zasadnutí OZ dňa
28.7.2011, kde poukázal na zámenu varných kotlov v stravovacom zariadení
MŠ, ktorá je v rozpore s predloženou
ponukou víťazného uchádzača z výberového konania.
Záver
Starosta obce pozval poslancov Obecného zastupiteľstva vo Varíne na prehliadku objektu hasičskej zbrojnice. Po
prehliadke starosta obce poďakoval
všetkým prítomným za účasť a ukončil
trináste zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Ing. Patrik Miho
prednosta obecného úradu
Miroslav Williger starosta obce

Zo štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
ktoré sa konalo 6.10.2011 v zasadačke Obecného úradu Varín o 16.00 hod

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa
Voľba overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Varín číslo 7/2011.
6. Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Varín číslo 8/2011.
7. Určenie dátumu voľby hlavného
kontrolóra obce Varín.
8. Žiadosť o zmenu územného plánu
v lokalite Hlboké a Rudy.
9. Žiadosť o riešenie podnetu občanov.
10. Zriadenie meračov tepla na Bytovke 1.
11. Majetok obce (kúpa, predaj, prenájom).
12. Žiadosť o povolenie prevádzkovania
videohier.
13. Vyradenie motorových vozidiel.
14. Žiadosť o pomoc
15. Informácie poslancom.
16. Interpelácie poslancov.
17. Záver
Bod rokovania číslo 1
Otvorenie
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo je
spôsobilé rokovať a uznášať sa, nakoľko z 11-tich zvolených poslancov je 8
poslancov prítomných. Ing. Peter Málik
a Ľudmila Porubčanská sa ospravedlnili. Ing. Jozef Kabatier sa ospravedlnil, že
bude meškať.
Bod rokovania číslo 2
Schválenie programu
Starosta obce prečítal návrh programu trinásteho zasadnutia obecného
zastupiteľstva (ďalej len „OZ“), spýtal
sa poslancov, či majú návrh na zmenu
programu. Návrh na doplnenie programu od poslancov nebol prednesený.
Starosta obce dal návrh na zmenu poradia bodov programu.Bod programu
8 bude prejednávaný pred bodom 4.
Starosta obce dal hlasovať za program

zasadnutia s navrhnutými zmenami.
Hlasovanie číslo 165
Hlasovanie za schválenie návrhu
programu zasadnutia OZ podľa pozvánky s navrhnutými zmenami.
Hlasovanie: za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0,
nehlasovali: 3
Návrh bol prijatý.
Bod rokovania číslo 3
Určenie zapisovateľa. Určenie overovateľov zápisnice a uznesení. Voľba
návrhovej komisie
Hlasovanie číslo 166
Hlasovanie za schválenie overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva - Marek Tabaček, Mgr.
Karol Tichý a členov návrhovej komisie
- Jozef Rovňan a Ing. Patrik Miho.
Hlasovanie: 8, 0, 0, 3
Obecné zastupiteľstvo návrh prijalo.
Bod rokovania číslo 4
Žiadosť o zmenu územného plánu
v lokalite Hlboké a Rudy.
Starosta obce predniesol materiál
k bodu Žiadosť o zmenu územného
plánu v lokalite Hlboké a Rudy a vyzval zástupcov žiadateľov p.Tibora
Cvachu a p. Ľubora Panáčka o predstavenie svojich postojov. Následne vyzval
poslancov k diskusii.
O 16.40 prišiel na zasadnutie OZ poslanec Ing. Jozef Kabatier.
UZNESENIE č. 86/2011
k bodu Žiadosť o zmenu územného
plánu v lokalite Hlboké a Rudy
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Žiadosť stavebníkov v lokalite Hlboké a Rudy
2. Stanovisko výboru záhradkárov
b) Nevyhovuje
1. Žiadosti predkladateľov o zmenu
územného plánu
Hlasovanie č. 167

Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
86/2011
Hlasovanie: 9, 0, 0, 2
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 86/2011.
Bod rokovania číslo 5
Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Jozefa Rovňana, hlavného kontrolóra obce, aby predniesol materiál k
bodu Kontrola plnenia uznesení.
UZNESENIE č. 87/2011
k bodu Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Správu hlavného kontrolóra obce o
plnení úloh zo zasadnutí OZ.
b) Ukladá
1. Vynaložiť potrebné kroky na odstránenie prístrešku, ktorý sa nachádza
na pozemku p.č. 3183/2 pri objekte
č.s. 35.
Zodpovedný: Obecný úrad Varín
Termín: ihneď
2. Predložiť výsledky finančných kontrol vykonaných na Základnej škole
s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne a kópie schválených
odmien jej bývalému riaditeľovi
bývalým starostom obce v súvislosti
s projektom Počujem a zabudnem,
vidím a zapamätám si, zahrám sa
a pochopím.
Zodpovedný: Obecný úrad Varín
Termín: ihneď
Hlasovanie č. 168
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
87/2011
Hlasovanie: 9, 0, 0, 2
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 80/2011.
Bod rokovania číslo 6
Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Varín číslo 7/2011
Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Ing. Patrika Mihu – prednostu obecného úradu, aby predniesol
materiál k bodu Všeobecne záväzné

nariadenie Obce Varín číslo 6/2011.
Poslanec JUDr. Peter Rybár podal návrh
na zníženie výšky poplatku na pobyt
dieťaťa v materskej škole oproti návrhu
na 12,- €.
Hlasovanie č. 169
Hlasovanie za návrh poslanca JUDr.
Petra Rybára o znížení výšky poplatku
na pobyt dieťaťa v materskej škole
oproti návrhu na 12,00 €.
Hlasovanie: 3, 6, 0, 2
Obecné zastupiteľstvo návrh neprijalo.
Poslanec Mgr. Karol Tichý podal návrh
na zníženie výšky poplatku na pobyt
dieťaťa v materskej škole oproti návrhu
na 11,- €.
Hlasovanie č. 170
Hlasovanie za návrh poslanca Mgr.
Karola Tichého o znížení výšky poplatku na pobyt dieťaťa v materskej škole
oproti návrhu na 11,00 €.
Hlasovanie: 2, 6, 1, 2
Obecné zastupiteľstvo návrh neprijalo.
Poslanec Ing. Marián Androvič podal
návrh na zníženie výšky poplatku na
pobyt dieťaťa v materskej škole oproti
návrhu na 10,00 €.
Hlasovanie č. 171
Hlasovanie za návrh poslanca Ing.
Mariána Androviča o znížení výšky
poplatku na pobyt dieťaťa v materskej
škole oproti návrhu na 10,00 €.
Hlasovanie: 3, 2, 4, 2
Obecné zastupiteľstvo návrh neprijalo.
Starosta obce Miroslav Williger podal
návrh na zníženie výšky poplatku na
pobyt dieťaťa v materskej škole oproti
návrhu na 12,90 €.
Hlasovanie č. 172
Hlasovanie za návrh starostu obce
Miroslava Willigera o znížení výšky
poplatku na pobyt dieťaťa v materskej
škole oproti návrhu na 12,90 €.

Varínčan
Hlasovanie: 4, 3, 2, 2
Obecné zastupiteľstvo návrh neprijalo.
Poslanec Ing. Michal Cvacho, zástupca
starostu obce, podal návrh na zníženie
výšky poplatku na pobyt dieťaťa v materskej škole oproti návrhu na 11,00 €.
Hlasovanie č. 173
Hlasovanie za návrh poslanca Ing. Michala Cvachu, zástupcu starostu obce,
o znížení výšky poplatku na pobyt
dieťaťa v materskej škole oproti návrhu
na 11,00 €.
Hlasovanie: 9, 0, 0, 2
Obecné zastupiteľstvo návrh prijalo.
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 7/2011
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 7/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Varín číslo 7/2011, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie č.
3/2011 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti centra voľného času, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni s nasledujúcimi
zmenami oproti návrhu:
I. v čl.1, bode 1. sa suma 12,90 € nahrádza sumou 11,00 €.
Hlasovanie č. 174
Hlasovanie za schválenie Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Varín číslo
7/2011
Hlasovanie: 9, 0, 0, 2
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín
číslo 7/2011
Bod rokovania číslo 7
Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Varín číslo 8/2011
Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Ing. Patrika Mihu – prednostu obecného úradu, aby predniesol
materiál k bodu Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Varín číslo 8/2011.
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2011
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 8/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
a) Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Varín číslo 8/2011, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie č.
3/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadení
pre seniorov a v domove sociálnych
služieb, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob určenia úhrady
a platenie úhrady s nasledujúcimi
zmenami oproti návrhu:
I. Výraz „Spolu racionálna strava“ nahradiť „Úhrada spolu (pri poberaní
racionálnej stravy)“
II. Výraz „Spolu diabetická strava“ na-
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hradiť „Úhrada spolu (pri poberaní
diabetickej stravy)“

7. Deň nástupu hlavného kontrolóra do
práce na 4.12.2011

Hlasovanie č. 175
Hlasovanie za schválenie Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Varín číslo
8/2011
Hlasovanie: 9, 0, 0, 2
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín
číslo 8/2011

Hlasovanie č. 176
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
88/2011
Hlasovanie: 9, 0, 0, 2
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 88/2011

Bod rokovania číslo 8
Určenie dátumu voľby hlavného
kontrolóra obce Varín.
Starosta obce predniesol materiál
k bodu Určenie dátumu voľby hlavného kontrolóra obce Varín a vyzval
poslancov k diskusii.
UZNESENIE č. 88/2011
k bodu Určenie dátumu voľby hlavného kontrolóra obce Varín
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
c) Vyhlasuje
1. Deň konania voľby hlavného kontrolóra na 24.11.2011
d) Poveruje
1. Prednostu Obecného úradu Varín
organizovaním výberového konania
na funkciu hlavného kontrolóra
Obce Varín.
2. Komisiu na otvorenie obálok v zložení:
I. Miroslav Williger
II. Ing. Michal Cvacho
III. Ing. Patrik Miho
3. Komisiu otvoriť obálky uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra
obce dňa 14.11.2011. O otvorení
obálok vyhotoviť zápis a úspešných
uchádzačov pozvať na zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
e) Ustanovuje
1. Termín na odovzdanie prihlášok do
výberového konania na 9.11.2011 do
12:00 hodiny
2. Pracovný čas hlavného kontrolóra
na 1/3 ustanoveného týždenného
pracovného času
3. Čas na prezentáciu uchádzača na
zasadnutí obecného zastupiteľstva
na 10 minút.
4. Požiadavky na uchádzača:
I. Úplné stredné vzdelanie
II. Bezúhonnosť dokladovanú výpisom
z registra trestov.
III. Užívateľské ovládanie počítača.
5. Náležitosti prihlášky:
I. Podľa zákona 369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
II. Čestné vyhlásenie o súčasnom zamestnaní, podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti, alebo
členstve v riadiacich, kontrolných
alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť.
III. Profesijný životopis, s prehľadom
doterajších zamestnaní a funkčného
zaradenia.
IV.Súhlas so zverejnením osobných
údajov na účel vykonania voľby
v obecnom zastupiteľstve.
6. Spôsob vykonanie voľby verejným
hlasovaním.

Bod rokovania číslo 9
Žiadosť o riešenie podnetu občanov.
Starosta obce vyzval predkladateľa materiálu Ing. Patrika Mihu – prednostu
obecného úradu, aby predniesol materiál k bodu Žiadosť o riešenie podnetu
občanov. Prednosta obecného úradu
predniesol materiál a starosta obce
vyzval poslancov k diskusii.
UZNESENIE č. 89/2011
k bodu Žiadosť o riešenie podnetu
občanov
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Žiadosť občanov o riešenie podnetu
b) Ukladá
1. Požiadať o premiestnenie značky
začiatok a koniec Obce Varín od
križovatky pri Horárni za dom č. s.
307.
Zodpovedný: Obecný úrad Varín
Termín: Do najbližšieho zasadnutia OZ
2. Odpovedať žiadateľom
Zodpovedný: Obecný úrad Varín
Termín: Do najbližšieho zasadnutia OZ
Hlasovanie č. 177
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
89/2011
Hlasovanie: 9, 0, 0, 2
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 89/2011
Bod rokovania číslo 10
Zriadenie meračov tepla na Bytovke 1
Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Ing. Patrika Mihu – prednostu obecného úradu, aby predniesol
materiál k bodu Zriadenie meračov
tepla na Bytovke 1.
UZNESENIE č. 90/2011
k bodu Zriadenie meračov tepla na
Bytovke 1
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Berie na vedomie
1. Žiadosť nájomníkov o namontovanie
meračov tepla.
b) Ukladá
1. Zvolať domovú schôdzu obyvateľov Bytovky 1 na adrese Jozefa
Martinčeka 130/6 a vysvetliť spôsob
rozpočítavania tepla pri používaní
meračov.
Zodpovedný: Obecný úrad Varín
Termín: Do najbližšieho zasadnutia OZ
Hlasovanie č. 178
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
90/2011
Hlasovanie: 9, 0, 0, 2
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 90/2011
Bod rokovania číslo 11
Majetok obce (kúpa, predaj, prenájom)

a) Majetkoprávne vysporiadanie parcely č. 1159/2 a 3237/8
Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Ing. Patrik Mihu, prednostu
obecného úradu, aby predniesol materiál k bodu Majetok obce (kúpa, predaj,
prenájom).
UZNESENIE č. 91/2011
k bodu Majetok obce (kúpa, predaj,
prenájom)
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Ukladá
1. Vykonať kontrolu správnosti vyhotovenia geometrického plánu na
parcelu 3237/8.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: Do najbližšieho zasadnutia OcU
Hlasovanie č. 179
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
91/2011
Hlasovanie: 9, 0, 0, 2
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 91/2011
b) Odkúpenie parcely 851/5
Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Ing. Patrik Mihu, prednostu
obecného úradu, aby pokračoval v
predkladaní materiálu k bodu Majetok
obce (kúpa, predaj, prenájom).
UZNESENIE č. 92/2011
k bodu Majetok obce (kúpa, predaj,
prenájom)
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Ukladá
1. Vykonať kontrolu dokladov v štátnom archíve o kúpe pozemku
851/5.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: Do najbližšieho zasadnutia OcU
Hlasovanie č. 180
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
92/2011
Hlasovanie: 9, 0, 0, 2
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 92/2011
c) Žiadosť o zriadenie vecného bremena – SPP
Starosta obce vyzval predkladateľa
materiálu Ing. Patrik Mihu, prednostu
obecného úradu, aby pokračoval v
predkladaní materiálu k bodu Majetok
obce (kúpa, predaj, prenájom).
UZNESENIE č. 93/2011
k bodu Majetok obce (kúpa, predaj,
prenájom)
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Poveruje
1. Starostu obce rokovať s SPP – distribúcia vo veci uzatvorenie zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
Hlasovanie č. 181
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.
93/2011
Hlasovanie: 9, 0, 0, 2
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 93/2011
d) Odsúhlasenie kúpy pozemku – Hrivová, Haluškovia

...pokračovanie v budúcom čísle
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Výročie rodáka
Život a dielo Ondreja Meszároša

V nedeľu 23. októbra sme si pripomenuli 270. výročie narodenia nášho rodáka – kňaza národovca Ondreja Meszároša. V kultúrnom programe, ktorý
sa uskutočnil na jeho počesť vystúpil Varínsky spevácky zbor, klavirista Martin Cvacho a recitátor Mgr. Karol Tichý, ktorý aj celý program moderoval.
Po skončení slávnostnej časti sa účastníci odobrali k rodnému domu národovca a umiestnili naň pamätný veniec

Ondrej Meszároš sa narodil 23. októbra 1741 vo Varíne.
Rodičia boli roľníci – otec Juraj Meszároš a matka Zuzana, rodená
Mičianová. Krstnými rodičmi boli Adam Bugáň a Žofia Veličányová. Vo varínskom kostole ho krstil farár Jozef Barankovič.
Rodný dom Ondreja Meszároša bol na začiatku Hrnčiarskej ulice.
/Dnes je na ňom umiestnená pamätná tabuľa./
Vo Varíne vychodil Ondrej ľudovú školu. Gymnázium začal
študovať v Žiline a dokončil v Nitre. Tam absolvoval aj teologické štúdium a v roku 1768 bol vysvätený za kňaza nitrianskeho
biskupstva. Jeho prvým kaplánskym miestom boli Bánovce nad
Bebravou.
V roku 1770 sa stal kaplánom v Trenčíne a už ako 30-ročný sa
stal farárom.
Životopisec Jozef Kompánek o Ondrejovi Meszárošovi píše
takto:
...“bol vlohami duševnými od Boha štedre obdarený a týmito
dobre šafáril, že sa v úrade cirkevno-pastierskom, čili v duchovnej
správe so všetkou silou za dobro a spasenie veriacich zasadzoval,
dokazuje tá skutočnosť, že mu bolo pramálo usúdeno kaplánovať,
ale už po troch rokoch kňazstva, roku 1771 stal sa prvým farárom
novozaloženej rozsiahlej a ľudnatej fary v Hornej Súči, odtiaľ
v roku 1774 prešiel na faru do Soblahova. Roku 1776, dostanúc od
grófa Jána Illešházyho do daru faru pútnického chrámu mestečka
Dubnica, kde bol na ňu 19. marca skrz osvieteného pána Jána
Lukáča, všeobecného vikára biskupského, dosadený a 25. tohože
mesiaca aj slávnostne inštalovaný.“
Na inom mieste životopise píše:
...Dôkazom učenosti a úradnej schopnosti a dovednosti je tá
skutočnosť, že Ondrej Meszároš ako farár dubnický bol menovaný
čestným kanonikom, dekanom ilavského dištriktu a diecéznym
povereníkom.
V Dubnici Bohu a veriacim slúžil a úradne povinnosti vykonával
28 rokov a 3 mesiace. Roku 1804 bol vymenovaný za skutočného
kanonika a 29. júla tohože roku odišiel do Nitry. Tu v kapitule
žil ešte 8 rokov nábožne a dobročinne a zanechal po sebe nelíčenú
pobožnosť a cnosť, ale aj základinu na každoročnú omšu za svoju
dušu a druhú základinu 4000 zlatých pre chudobných varínskych
rodákov.

foto: Miroslav Kuliha
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Lukostrelecký zlatý šíp
organizáciou celej súťaže, čoho dôkazom je aj
opätovná účasť kvalitných pretekárov z majstrovstiev sveta.
„Celkovo môžem povedať, že sa preteky
vydarili a podľa hodnotenia súťažiacich
patrili medzi najlepšie v roku.“ – vyjadril sa
organizátor podujatia Jozef Ďugel, ktorý ich
pripravoval v spolupráci s obecným úradom,
centrom voľného času, chatárom Jánom Hodoňom a niekoľkými dobrovoľníkmi.
Lukostrelecké preteky vo Varíne získavajú
dobré meno aj ďaleko za hranicami.
V máji budúceho roku sa tu budú konať ako
jediné na Slovensku veľké medzinárodné preteky Grand Prix za účasti ôsmych štátov. Na
ďalší ročník pretekov o Zlatý šíp sa už prihlásili pretekári zo štrnástich štátov, medzi ktorými
budú aj noví majstri sveta z Rakúska.

foto: Miroslav Kuliha

Viac ako 140 pretekárov zo Slovenska,
Česka, Poľska a Maďarska sa tretí októbrový
víkend /15., 16. 10./ zišlo vo Varíne, aby si
počas dvojdňových pretekov zmerali sily
v 3D lukostreľbe v samostatných pretekoch
aj v skupinách.
V lesoch Pod Jedľovinou mali rozmiestnených 28 terčov, a tak výsledok nezávisel iba
od presnej mušky, ale strelec musel mať aj
dobrú kondičku.
Celkovým víťazom sobotňajšieho preteku
sa stal Igor Zajac z Bratislavy a za ním sa
umiestnil náš Timotej Žák a Poliak Tadeusz
Boronský.
Varínski lukostrelci patria medzi slovenskú
špičku – pravidelne sa na súťažiach umiestňujú na popredných miestach. Nebolo tomu inak
ani tentoraz. Medzi mužmi získal tretie miesto
Jozef Ďugel ml. , štvrté a piate miesto obsadili
Ľubomír Kabatiar a Ján Bugáň.
Medzi ženami získala tretie miesto Monika
Bugáňová. V kategórii junior obsadil prvé
miesto Filip Hollý a druhé Timotej Žák.
Najúspešnejšou varínskou skupinou boli
kadeti. Vo svojej kategórii boli na stupni víťazov iba Varínčania – 1.Jakub Rafajdus, 2. Tibor
Kabatiar, 3. Števko Zicho.
V najmladšej chlapčenskej kategórii obsadil prvé miesto Matej Šutý a tretie Frederik
Former.
V dievčenskej to bola Miška Bugáňová.
V nedeľu boli na programe preteky skupín
a zúčastnilo sa ich deväť družstiev. Najlepšiu
mušku malo družstvo Vila Diana z Bratislavy,
druhí boli lukostrelci z Rajeckej Lesnej a tretí
Poliaci.
Varínsky klub a môže popýšiť výbornou
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Úspešné podujatie
V tomto čísle sa chceme vrátiť k úspešnému podujatiu, ktoré po čase
opäť raz zjednotilo Varínčanov – O 5 zapojení...
Koncert varínskych kapiel, na ktorom si nielen všetky vekové generácie Varínčanov, ale i ľudia z blízkeho či vzdialenejšieho okolia
mohli spolu s hudobníkmi zaspievať, zatancovať, zabaviť sa, zaspomínať....
Kapely, ktoré v minulosti svojimi vystúpeniami obohacovali kultúrny
život celého regiónu sa opäť stretli na spoločnom koncerte.
Väčšina hudobníkov už nehráva, ale pre túto príležitosť začali opäť
spolu trénovať, aby v sobotu 24.septembra mohli vystúpiť pred varínskym publikom a spolu s ním sa vrátiť do čias svojich koncertov....
Všetkým kapelám – Varínčanka, Present, Retro, The stars, Melodic
maurus, Kozmos 3 a hudobníkom úprimne ďakujeme a veríme, že
takýto koncert nebol posledný...

foto: Štefan Cvacho
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Varínske kapely
Dnes predstavuje hudobnú skupinu

Melodic Maurus
Začiatok účinkovania kapely je pomerne presný: bolo to v roku 1966
v reštaurácii
„U Bučku“ pri „pochovávaní basy“.
Zakladajúcimi členmi boli: Pavol Takáč, František Golais, Jozef Košš,
Pavol Boka, Vladimír Paňák a Vladimír Štefánik. Takto skupina účinkovala,
menila sa a dopĺňala približne
3 roky. Z pôvodnej zostavy zostali iba Jozef Košš – trúbka a Vladimír
Štefánik – gitara. Pribudol Štefan Matejčík, ktorý sa vrátil z vojny a obsadil
basgitaru, a tiež Jozef Synák – saxofón, Peter Talafa – bicie a Ján Andrisík
– akordeón /neskôr klávesové nástroje/.
Petra Talafu za bicími vystriedal po čase Ferdinand Lopušan a jeho
Jozef Matejčík. V zložení s Jozefom Matejčíkom hudobná skupiny Melodic
Maurus účinkovala súvisle viac ako 17 rokov. Ku koncu hudobnej kariéry
ešte nahradil Vladimíra Štefánika na gitare Ján Kvočka z Krasnian. Kapela
mala dlhé roky skúšobňu v pivnici u Matejčíkovcov.

Rok. 1972. Chevrolet – zostava s Ferom Lopušanom za bicími.
Zľava: J. Andrisík, V. Štefánik, J. Košš, Š. Matejčík, J. Synák, F. Lopušan.

Za najväčší úspech, okrem víťazstva v okresnej súťaži – Beat show Kotešová v roku 1969, kde odohrala povinnú pesničku Kazačok + tri ďalšie,
skupina považovala najmä obľúbenosť medzi obyvateľmi v celej doline.
Odohrala stovky zábav, plesov, svadieb a nezabudnuteľných „varínskych
čajov“. Nebolo obce a sály, kde by skupina nemala svojich skalných priaznivcov a dobrých kamarátov.
Samozrejme, nesmieme zabudnúť ani na legendárny automobil Chevrolet, ktorý skupina využívala na presun po svojich „štáciách“. Išlo o staručký
Chevrolet sedan Master 85 z roku 1939, ktorý pôvodne patril americkému
veľvyslancovi v Prahe. Ten ho predal neznámej osobe do Žiliny a od nej
ho nakoniec kúpila skupina Melodic Maurus za 10 600 Kčs! V kuloároch
sa hovorí, že auto malo tajné meno LOMASYKOŚTAN /tvorené prvými
slabikami členov kapely/.Skupina s ním zažila mnohé neopakovateľné
a úsmevné príhody.
Posledné vystúpenia skupina spoločne odohrala v roku 1980, kedy sa
odmlčala na dlhých 31 rokov. Svoj come-back zažila 24. septembra tohto
roku na koncerte O5 zapojení,
kde hrala v zostave Ján Štefánik- gitara, Štefan Matejčík – basgitara,
Jozef Synák – saxofón,
Jozef Košš – trúbka, Ferdinand Lopušan – bicie a Igor Cvacho – klávesy.
V jednej pesničke sa za bicími predstavil staro-nový člen Peter Talafa, ktorý
bubnoval v skladbe „Na návrší /Rosemary/“ a sprevádzal tak Ferdinanda
Lopušana pri speve.

Vystúpenie v telocvični základnej školy vo Varíne pred Vianocami v roku 1967.
Na foto zľava: V.Štefánik, J.Košš, Milan Lenárt, V. Paňák, P. Boka.

Stužková, Dubná skala 1970. Zostava s Petrom Talafom.
Zľava: V. Štefánik, P. Talafa, J. Košš, Š. Matejčík, J. Synák, J. Andrisík.

Sokolie 1975 – dlhoročná zostava.
Na fotografii je aj Radoslav Matejčík (syn Štefana Matejčíka) ako malý chlapec. Zľava:
J. Košš, Š. Matejčík, J. Synák, Radoslav Matejčík, Jozef Matejčík, V.Štefánik, J.Andrisík.

Rok 1980 – jedno z posledných vystúpení skupiny. Už bez V.Štefánika.
Zľava: J. Košš, J. Synák, J.Andrisík, Š. Matejčík, J.Matejčík
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Škola informuje
Návšteva
dopravného
ihriska
V peknom jesennom počasí žiaci 2.-3.ročníka
navštívili dopravné ihrisko pri ZŠ v Krasňanoch.
Na zrekonštruovanom a zmodernizovanom
ihrisku si žiaci preverili svoje vedomosti z dopravnej výchovy. Najviac sa im páčila jazda na
bicykli a kolobežke. Museli dodržiavať dopravné
predpisy ako ozajstní účastníci cestnej premávky. Riešili problém komu dať prednosť na
križovatke. Sledovali aj ostatné dopravné značky
a semafor. Naši žiaci sú šikovní, k žiadnej kolízii
s chodcami a ostatnými účastníkmi cestnej premávky nedošlo.
Koordinátor DV

Exkurzia

Bzince pod Javorinou, Myjava, Košariská, Bradlo
Dňa 28. septembra 2011 sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka literárno-dejepisnej exkurzie do krásneho
kúta Západného Slovenska – na Myjavu. Prvou zastávkou bola prehliadka Pamätnej izby v rodnom
dome autorky Ľudmily Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou, ktorá je venovaná pamiatke známej
spisovateľky kníh pre deti. K najznámejším dielam Ľudmily Podjavorinskej patria rozprávky “Čim
Čim”, ”Zajko -Bojko”, “Medový hrniec” a ďalšie. Okrem spomienok na život a dielo známej detskej
autorky, sme sa mohli zoznámiť s ľudovou kultúrou a tradíciami tejto rázovitej obce. Po absolvovaní
tejto prehliadky, sa žiaci presunuli na Myjavu, kde mali možnosť oboznámiť sa s Múzeom SNR.
Múzeum Slovenských národných rád bolo otvorené v roku 1968 pri príležitosti 120. výročia vzniku
I. SNR, ktorá v revolučných rokoch 1848-49 po prvý raz zasadala práve na Myjave. Z Myjavy sme sa
vybrali po stopách cestovateľa, vlastenca, vojaka i politika v jednej osobe – Milana Rastislava Štefánika.
V malebnej obci Košariská sme navštívili múzeum venované jeho životu a dielu. V rodnom dome,
ktorý dýchal minulosťou sme sa aj my na pár minút ocitli v dobe, v ktorej žil tento velikán. Od detstva
cez dospievanie a budovanie politickej a vojenskej kariéry, až po tragické úmrtie - to všetko mapuje
spomínané múzeum. Odtiaľ nás autobus odviezol na Bradlo. Počas vydareného počasia žiaci mali
možnosť obdivovať monumentálnosť a vznešenosť mohyly z každej strany. M.R. Štefánik im určite
ostane v pamäti ako sympatický človek neveľkého vzrastu, ale veľkého ducha.
Plní zážitkov, dojmov a pyšní na našich národných velikánov Podjavorinskú a Štefánika sme sa v
podvečerných hodinách vrátili do Varína.

Poďakovanie

Radi by sme poďakovali šikovným rodičom, ktorí nám pomohli s problémom pri
inštalácii elektrickej prípojky k interaktívnej tabuli.
Naša vďaka patrí pánom
Igorovi Cvachovi a Miroslavovi Cvachovi,
ktorí nás za jediné popoludnie zbavili hrozivého predlžovacieho kábla v triede.
Ďakujeme!
Spokojní žiaci a učiteľky

Výstava ovocia
a zeleniny
na ZŠ Varín
To najlepšie zo svojich záhrad si mohli v dňoch
5.10. -11.10. 2011 pozrieť žiaci našej školy na už tradičnej výstave ovocia
a zeleniny. Svojimi úspechmi v záhradkárčení sa pochválili nielen rodičia,
ale aj niektorí učitelia. Výstavu veľmi vkusne naaranžovali žiačky 9.ročníka.

Košíky a tácky plné hrozna, jabĺk, hrušiek a rôznej zeleniny dopĺňali
postavičky vyrobené z gaštanov. Najväčšiu pozornosť pútal „zeleninový
strážca výstavy“ vyrobený z tekvice, patizónu a feferónky. Výstavu dopĺňali básničky a kresby žiakov 5.B triedy.

Varínčan

Záložka do knihy spája školy
Záložka do knihy spája školy je názov československého projektu, v ktorom ide o nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými a strednými školami a podporu čítania
prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré
žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou.
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pečilo nám nielen materiál, ale i propagačné
materiály o obci, umožnilo nám všetky záložky/445 kusov/pre školu v Holíči zalaminovať,
čím získali záložky celkom novú tvár a pôsobili
veľmi efektne.
Práca žiakov bavila, prišli s novými zaujímavými nápadmi a hlavne robili niečo pre iných.
Musím oceniť aj prístup kolegov, ktorí žiakov
veľmi dobre motivovali a usmerňovali. Tematicky sme záložky zamerali na našu ľudovú slovesnosť a kultúru, a tak sa nám podarilo primäť
žiakov k tomu, aby „oprášili” svoje vedomosti a
informácie z tejto časti našich národných dejín.
Bol to zaujímavý a pritom veľmi jednoduchý
spôsob, ako spoznať nových ľudí, nové školy,
rozvíjať u žiakov kreativitu , umožňoval na
malom priestore prezentovať zaujímavý pohľad žiakov na svet, ich záujmy, ale i vzťah k
našej histórii a výtvarnému umeniu. Teraz bude
záležať od samotných žiakov, akým spôsobom
budú rozvíjať kontakty medzi sebou, pretože
všetky naše záložky boli označené adresou
školy, mejlovou adresou a kontaktom na jednotlivých žiakov.
Chcem touto cestou vysloviť úprimné poďakovanie Obecnému úradu Varín, ktorý nám
poskytol propagačné materiály o obci, vedeniu
ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne, pedagógom
a žiakom, ktorí sa do projektu zapojili. Veľké
poďakovanie patrí aj žiakom prvého ročníka,
ktorí zaslali svoje záložky a asi najviac sa potešili
záložkám, ktoré dostali. Pracovali s obrovskou
chuťou a ich výtvarné dielka boli prezentáciou
ich úžasnej kreativity a fantázie. Aj starší žiaci
by sa od nich mohli čo-to naučiť.
Fotografie a stručné vyhodnotenie z našej
účasti v tomto projekte bude zverejnené v celoslovenskom vyhodnotení na stránkach Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave koncom
novembra 2011. Veľmi nás to potešilo a verím, že
i motivuje do ďalšieho ročníka, ktorý však bude
spájať už len základné a stredné školy v Slovenskej republike, pretože české školy odmietli
účasť v ďalších ročníkoch tohto projektu.

Rodičovská láska
Rodičia nás vychovali,
aby sme sa dobre mali,
aby naše srdiečko
bolo väčšie ako slniečko.
Oni nás tak milujú,
že aj svoju dušu nám darujú.
Všetko na svete by za nás dali,
len aby sme radosť mali.
Lebo najsilnejšia láska
je tá, čo dáva matka.
Vždy ale najmocnejšia
je predsa len tá VAŠA.
Alžbeta Androvičová, 7.B
Hovoria mi dcérka
Rodičovská láska je
ako nežné pohladenie.
Vždy vraveli mi: „ Spi sladko,
ty naše zlaté bábätko“.
Detstvo krásne chcú pre nás.
Pre mňa a mojich bratov.
Mne hovoria dcérka naša
za úsmev, ktorý im dávam.
Vychovať ma museli,
či chceli, či nechceli.
Už len jedno povedať rodičom chcem:
,,Mami, oci, ja Vás vrúcne milujem.“

Mgr. Vojteková

Zo škôlky...
Tento rok sme ako škola boli v projekte
zapojený druhýkrát a musím povedať, že kolegovia i žiaci sa na projekt tento rok veľmi tešili.
V projekte nám bola pridelená partnerská školy
z Holíči na Bernolákovej ulici 5, ktorej história
sa píše od roku 1953 a má približne taký istý
počet žiakov ako naša škola. So školou sme sa
skontaktovali prostredníctvom učiteľa Mgr.
Lukáša Vašíčka začiatkom októbra a vzájomné
zasielanie záložiek sa uskutočnilo 28.októbra
2011. Českých škôl sa prihlásilo menej ako slovenských, takže sa nám „ušla“ slovenská škola
z pomedzia Čiech a Slovenska.
Minulý rok nám chýbali skúsenosti, ale tento
rok to bolo oveľa lepšie. Vedenie našej základnej
školy nám vyšlo maximálne v ústrety, zabez-

V šedinách vašich – múdrosť
je ukrytá...
Ako vyjadriť vďaku za roky
práce, pomoci a starostí?
Vieme to naozaj oceniť?
Vedieme k tomu deti od útleho veku. Tie majú svojich
starkých veľmi, veľmi radi.
Často o vás, milí naši starí
rodičia, rozprávajú. Ľúbia
vás!...
V októbri, mesiaci, ktorý patrí len vám, starí rodičia, deti
spievajú, tancujú recitujú iba
pre vás.
Chcem sa vám v mene detí,
i za kolektív materskej školy,

poďakovať za vašu starostlivosť, lásku a popriať vám
veľa pekných slnečných dní
a hlavne veľa, veľa zdravia.
Jeseň – pani bohatá...
Jeseň je tu – slnečná, bohatá
a veľmi farebná.
Prírodu a jej krásy vieme deťom sprostredkovať výzdobou šatní, tried, výstavkami
ovocia, zeleniny, kvetov...
Veľa voľného času trávime
s deťmi vonku a pozorujeme
okolie – hory, lesy, stromy
a ich premeny. Tu vonku sa
deti môžu vyšantiť, poskákať
si, vybehať sa...
Škôlkársky dvor sa nám teraz

Natália Grenčíková, 7.B

Katka Halúsková
na jeseň zaplnil hojdačkami,
preliezkami. /Zostáva nám
len veriť, že ich deti z blízkeho okolia nezničia./
Ďakujeme bývalému starostovi Ing. Karolovi Stráskemu
a vedeniu obce, ktorí začali
zabezpečovať financie na vybudovanie tohto zariadenia.
Veľké „ďakujem“ patrí takisto i terajšiemu vedeniu obce,
ktoré začatý projekt dotiahlo
do konca.
Ďakujeme p. starostovi Miroslavovi Willigerovi, Ing.
Michalovi Cvachovi za ich
ochotu a záujem o problémy
materskej školy.
za kolektív MŠ Júlia Gáborová
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Pikošky z Pod Jedľoviny
Bol august roku 1944. 29. vypuklo Slovenské
národné povstanie. Druhá svetová vojna zúrila
na Ruskej zemi a sovietske vojska vytláčali Wermacht /nemeckú armádu/ zo svojho územia na
Slovensko.
Slovenské vojsko, rýchla divízia, bojovalo po
boku Wermachtu proti Rusom, keďže Slovenský
štát vyhlásil Rusku vojnu.
Bol predpoklad, že torzo našej armády / prevažná časť našej armády zbehla na stranu Červenej armády/ a nemecká armáda budú vytlačené
z ruského územia na naše a front sa presunie
k nám. Niektoré ruské partizánske jednotky už
pred časom začali na Slovensku svoju operačnú
činnosť.
Obyvatelia Slovenska, teda aj vo Varíne, sa
báli príchodu fronty a vedeli, že budú musieť
zachraňovať svoje životy, životy svojich blízkych,
statku a majetku.
Veľká časť občanov Varína evakuovala do
hôr. Prevažná časť obyvateľov našla svoje útočisko v doline Predné a Zadné ležiská, ktoré sa
nachádzajú medzi Želehosťou /Strážsky vrch/
a Koňhorou.

Štefan Piovarči

Vojak Štefan Piovarči

Tu sa uchýlili na svojich vozoch, ťahaných
koníkmi a kravičkami. Na nich mali naložený
proviant - periny a veci, potrebné k prežitiu a preklenutiu tohto smutného obdobia.
Keď SNP vypuklo, velenie armády na Slovensku rozpustilo armádu, ktorá sa ešte nachádzala
v kasárňach. Medzi prepustencami boli aj naši
občania z Varína. Okrem iných nemenovaných sa
vrátil aj Anton Cvacho a Štefan Piovarči.
Obaja sa narodili v roku l922 a v roku l942
nastúpili na základnú vojenskú službu.
V tom čase, po vypuknutí povstania, si nikto
nebol istý, či ho znova nepovolajú k vojsku
a do povstania. Tóno a Štefan sa rozhodli, že sa
tiež, ako mnoho ďalších ľudí, aj oni uchýlia na
nejaký čas do hôr. Pridal sa k nim i sused Janko
Šimlík. Bol narodený v roku l923, a tak na vojne
ešte nebol.
Jedného krásneho dňa začiatkom septembra sa
naša trojica vydala hľadať útočisko do blízkych
hôr. Nabalení proviantom a dobrou náladou odchádzali s nádejou, že sa všetko dobre skončí a že
sa vrátia živí a zdraví domov k svojim rodinám.
Vybrali sa cez Jedľovinu do Zadnej Kopy. Svoj
prechodný domov objavili náhodne v doline
pred Mokrým volom, v ktorej vyviera Studená

Anton Cvacho Brkeň
voda /Starohradský
potok/. Pri obchádzaní vyvaleného obrovského buka sa jeden
z trojice prepadol do
zeme. Diera po vyvalenom buku a okolitých
koreňov ešte stojacich
bukov bola na pomery
dosť priestranná, tak
ju mládenci vyčistili,
vystlali čečinou, strop
z koreňov zahádzali
čečinou a celý bunker
zamaskovali napadaným lístím. Takto si pripravili svoj útulok na neplánovaný nútený pobyt.
Najhoršie na tomto úkryte bolo, čo si aj hneď
uvedomili, že cez deň z neho nemohli vychádzať.
Dôvod bol niekoľko sto metrov od nich.
Na hrebeni Plešela, v priestore od Synákovho
salaša až po Nezbudskú hoľu, sa nachádzala
nemecká vojenská jednotka, ktorá tam budovala
guľometné hniezda a delostrelecké okopy pre
zabezpečovanie ústupu nemeckých vojsk a prekazenie postupu sovietskym vojskám. Tiež
ďalším dôvodom bolo,
že ich mohol náhodný
návštevník spozorovať
a prezradiť. Z úkrytu
vychádzali von iba v
noci, aby si vystreli
stŕpnuté a zmeravené
hnáty. Tmavé noci ich
síce chránili, ale to tiež
nebolo žiadne terno.
Boli fajčiari a sveAnton Cvacho s manželkou
tielka zapálených cigariet ich tiež mohli prezradiť.
To znamená , že teplé jedlo a fajčenie, ako aj
denné vychádzky boli pre nich tabu.
Cigóriu /druh kávy/ si dávali do úst a zapíjali
studenou vodou zo studničky.
Dni sa ťahali pomaly, doslova sa vliekli.
Myšlienky na rodinu a najbližších boli žalostne
bolestné.
Utrpenie sa zo dňa na deň zväčšovalo a neúmerne narastalo. Zásoby sa navidomoči strácali.
Jedine voda zo studničky bola artiklom, ktorý
nechýbal a ako tak ich držal pri živote.
Prichádzala zima, potraviny dochádzali. Pristúpili k úspornému opatreniu. Posledné dni
každodenná dávka jedla pozostávala z kúska
chleba veľkosti zápalkovej škatuľky a plátku slaninky. Ešteže bol
dostatok pitnej vody.
V jedno decembrové ráno ich prebudil
sneh, ktorý im zasypal
úkryt, a tak sa neplánovane, poriadne vyhladovaní pobrali do
Ján Šimlík

Celkom hore Anton Cvacho na promóciách netere Marice

svojich domovov.
Cestou,už na Vajánku, si spomenuli, že most
cez Varínku strážia Nemci, alebo gardisti.
Od Mačacieho zámku sa pustili smerom na
Varínku. Bola zamrznutá, po ľade prešli na druhú
stranu, cez Zadky / bývala Kačiakova píla/ sa
dostali do svojich záhrad a cez uličky do svojich
domovov.
Tóno Cvacho býval v dome na námestí /dnes
predajňa Elektro/, Janko Šimlík v dome ktorý
sa nachádzal na mieste dnešného trhoviska na
námestí a Štefan Piovarči v dome vedľa predajne
mäsa a stojí na Trizuljakovej ulici.
Po skončení vojny sa všetci traja vybrali ešte
raz na svoje prechodné bydlisko do Zadnej Kopy
a na buk pri studničke osadili malú kaplnku, na
znak vďaky Panne Márii, že toto ťažké obdobie
prežili bez ujmy.
Štefan Piovarči sa oženil s pani Jolanou Haluškovou, s ktorou mali tri deti - dve dcéry Janku
a Darinku a jedného syna Petra. Celý svoj život
pracoval ako rušňovodič na železnici. Zomrel
l7.júla l997 vo veku 75 rokov.
Tóno Cvacho sa oženil s pani Annou Kukovou.
Pán Boh im požehnal štyri dievčatá – Máriu,
Hanku, Evku a Elenku. Tiež bol rušňovodičom
na železnici a pracoval tam až do penzie. Oženil
sa aj druhýkrát s Ľudmilou Žiakovou. S druhou
manželkou už nemal žiadnych potomkov. Zomrel
20.marca l984 ako 62 ročný.
Janko Šimlík sa oženil s pani Júliou Urbanovou.
Uvedené manželstvo bolo bezdetné. Pracoval
v Žilinskej tlačiarni a neskoršie v Bratislave ako
litograf. Bol autorom niekoľkých návrhov grafických úprav kníh a ilustrátorom rôznych detských
leporel. Zomrel l7.novembra l995. Mal 72 rokov.
Alexander Panáček

Ján Šimlík s manželkou

Varínčan
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Urbárske okienko

Tentoraz by sme radi poukázali na problematiku čerpania prostriedkov z fondov EÚ.
V prvom rade je potrebné poukázať na
skutočnosť, že z prostriedkov fondov je možné
financovať iba aktivity viažuce sa na jednotlivé
operačné programy a výzvy. Všetky operačné
programy sú zverejňované okrem iných aj na
www.apa.sk. Ku každej aktivite je potrebné
vypracovať projekt tzv. europrojekt.
V tomto projekte je presne vyšpecifikované,
na aké opatrenie konkrétny projekt reflektuje,
aké sú jeho ciele, vplyvy na životné prostredie,
spoločnosť, zamestnanosť, rozvoj kultúry a
vzdelanosti. Každý projekt musí zohľadňovať
ekonomickú náročnosť a výslednú efektívnosť.
Je dôležité preukázať, že daný projekt ste ako
žiadateľ schopný zrealizovať z vlastných zdrojov, resp. úveru aj bez prípadného príspevku zo
zdrojov EÚ. Jednoducho povedané predmetnú
investíciu dokážete zafinancovať bez ohľadu na
to, či bude projekt príslušným orgánom schválený, alebo nie.
Projektom sa v tomto kontexte nerozumie
samotný projekt výstavby - stavebné plány, technická dokumentácia, ale celkový popis toho čo?,
prečo?, ako?, pre koho? má byť realizované.
V praxi celý proces funguje nasledovne:
1. vypracovanie projektu
2. zaslanie projektu na schválenie
3. schválenie projektu
4. realizácia projektu z vlastných zdrojov,
úveru
5. žiadosť o platbu
6. kontrola
7. príjem prostriedkov v prospech konečného
prijímateľa.
To znamená, že celý proces financovania
prostredníctvom fondov sa nekončí schválením
projektu a následným podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Nie, je to ešte len začiatok. Od tohto momentu
už nejde len o internú investičnú aktivitu, ale aj o
činnosť posudzovanú príslušnými kontrolnými
orgánmi. Všetky aktivity musia byť v súlade so
schváleným projektom. Prípadné zmeny je potrebné dopredu schváliť a odchýlky zdôvodniť.
Má to zásadný vplyv pri konečnom zúčtovaní s
platobnou agentúrou.
Platobná agentúra, ktorá plní kontrolnú
funkciu, vykoná dôslednú kontrolu a až po jej
ukončení môže dôjsť k poukázaniu prostriedkov
v prospech žiadateľa. Výška platby závisí od
skutočne vynaložených a oprávnených výdavkov. V žiadnom prípade nebude v prospech
žiadateľa poukázaná platba, ktorá nie je v súlade

s predmetom projektu.
Určite mnohí z vás zaregistrovali, že na cestách v Obci Varín a lesných cestách stretávate
urbárske motorové vozdilo zelenej farby Mitsubishi L 200 s označením Vozidlo financované
z Európskeho fondu rozvoja vidieka. V rámci
Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, os č.
1, opatrenie č. 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov sme predložili projekt pod názvom
Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov - Urbárska
obec poz. spol. Varín. Predmetom projektu bolo
obstaranie hnuteľných vecí konečným prijímateľom a iné oprávnené činnosti v rozsahu tabuľky
č. 14 ako prílohy k ŽoNFP - Oprávnené výdavky
projektu, t. j. obstaranie technologického motorového vozidla pick up Mitsubishi L200 2,5
DI-D Double Cab invite. Projekt bol schválený a
zrelizovaný. Áno, 37,5 % oprávnených výdavkov
na toto vozidlo sme vďaka úspešnému projektu
financovali z Európskeho poľnohospodárskeho
fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), 12,5 % z
prostriedkov štátneho rozpočtu a ostatné výdavky z vlastných zdrojov.
V našom kontexte to znamená, že z EPFRV
sme mohli použiť prostriedky iba na kúpu
technologického vozidla a to v presne určenej
výške. V prípade, že by sme obstarali drahšie
vozidlo, dostali by sme stále len schválenú výšku
nenávratného finančného príspevku. Ak by vozidlo bolo lacnejšie, ako sa pôvodne uvažovalo v
projekte, príspevok by bol len schválených 50%
z celkových výdavkov.
Pri prípravných rokovaniach s vybraným dodávateľom sme rešpektovali schválenú konečnú
čiastku. V stanovenom finančnom rámci sme dohodli kúpu terénneho technologického vozidla s
nevyhnutným technickým vybavením.
Cieľom projektu bolo zvýšenie ekonomickej hodnoty lesov, diverzifikácia a posilnenie
trhových príležitostí. Tento cieľ nám pomáha
napĺňať aj využívanie technologického terénneho vozidla. Umožňuje prepravu lesníka pri
zabezpečovaní a organizovaní lesnej výroby,
najmä pri likvidácii ohnísk biologických škodcov
(podkôrny hmyz), abiotických činiteľov (sneh,
vietor) a pri zabezpečovaní protipožiarnej ochrany v ťažko prístupných lokalitách.
Kabína vozidla je pre päť osôb, a tak sa vozidlo využíva na zabezpečenie prepravy pracovnej
skupiny žien, ktoré pracujú v našej lesnej škôlke
a priamo v lesných porastoch pri výsadbe a pri
ošetrovaní lesných kultúr. Vyžínajú burinu na
vysadených lesných porastoch, robia prerezávky
a realizujú ochranu proti obhrýzaniu zverou.
Zabezpečením rýchlejšieho transportu na miesto
určenia sa dosiahne aj úspora mzdových nákladov, nakoľko nie je potrebné v sezónnom období
v prípade priaznivého počasia a časového stresu
žiadať zamestnancov o zákonom umožnenú
nadčasovú prácu.
Na nákladnej ložnej ploche terénneho vozidla

sa prepravujú sadenice z lesnej škôlky, prípadne
zo snehovej jamy, priamo k lokalite určenej na
ich výsadbu. Využitie nákladnej ložnej plochy
umožňujúce prepravu pohonných hmôt ako aj
pracovnej skupiny pri výkone pestovnej a ťažobnej činnosti súčasne, čo prispieva k zníženiu
nadmerného pohybu a hluku v lese a k zníženiu
spotreby pohonných hmôt a teda k zníženiu
negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Nákladná ložná plocha samozrejme slúži aj na
prepravu materiálu najrôznejších rozmerov a
hmotností potrebného na zabezpečenie lesnej výroby a prostriedkov pre protipožiarnu ochranu
ako aj menších strojov a náradia používaných v
pestovnej činnosti.
Ďalšou aktivitou financovanou z EPFRV je aj
výstavba Protipožiarnej lesnej cesty Rázsochy. O
podrobnostiach výstavby a dôležitosti výstavby
pre urbár budeme čitateľov informovať v nasledujúcom vydaní.
Privítame akékoľvek návrhy a námety na
ďalšie využívanie eurofondov, ktoré prinesú
úžitok nielen pre urbár ale pre všetkých našich
občanov.
eď

Výzva
urbárnikom!
Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo
Varín v súvislosti s uskutočňovaním
ROEPu vo Varíne vyzýva svojích 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 nutné 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.
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Varínsky futbal
V mesiaci október odohrali naše tímy posledné zápasy jesennej časti súťaže a tak im začína zimná prestávka, počas ktorej pokračujú ďalej v tréningoch,
ale už bez majstrovských zápasov. Najbližšie majstrovské zápasy sú na programe posledný marcový víkend.

Žiaci:

Starší žiaci, hrajúci 2. ligu, sa stále držia na špici tabuľky, čím potvrdzujú
svoju kvalitu v tomto ročníku súťaže. Sú tak veľkým prísľubom pre klub
do budúcnosti.
Počas tohto mesiaca prehrali v Rajci 3:1, vyhrali s Dlhou nad Oravou 4:1,
následne vyhrali vo Vrútkach 4:2, doma potvrdili toto víťazstvo výhrou nad
Krásnom nad Kysucou 5:1 a na záver prehrali s lídrom súťaže v Oravskej
Jasenici tesne 2:0. Po tomto zápase sa našim chlapcom skončila jesenná
časť, po ktorej sa nachádzajú na vynikajúcom 2. mieste so 4-bodovou
stratou na lídra.
Mladší žiaci, ktorí hrávajú svoje zápasy paralelne so staršími žiakmi
takisto v 2. lige, odohrali takisto svoje posledné zápasy v jesennej časti.
V Rajci remizovali 3:3, s Dlhou nad Oravou vyhrali 3:0, vo Vrútkach
prehrali 4:1, doma s Krásnom nad Kysucou prehrali 3:1 a na záver prehrali
v Oravskej Jasenici 4:1. Keďže sa pre túto vekovú kategóriu tabuľková evidencia nevedie, uvádzame len dosiahnutú bilanciu zápasov (13 zápasov, 4
výhry, 1 remíza, 8 prehier). Dôležitejšie ako tabuľky, je však záujem detí o
futbal a s tým spojenú športovú činnosť.
Tabuľka starších žiakov po jesennej časti:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Oravan Oravská Jasenica
Fatran Varín
KINEX Bytča
FK Slovan Trstená
Tatran Oravské Veselé
ŠK Tvrdošín
Blatná Habovka
ŠK Belá
FK Rajec
Družstevník Dlhá nad Oravou
FC Ajax Slimáčik Žilina
FC Lokomotíva ŽOS Vrútky
Tatran Krásno nad Kysucou
Slovan Skalité

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
10
9
9
7
6
6
6
5
5
3
3
2
1

1
0
2
0
0
2
2
1
2
0
3
0
1
2

1
3
2
4
6
5
5
6
6
8
7
10
10
10

48:9
51:16
43:19
45:21
31:32
34:20
17:14
26:35
22:29
18:28
9:23
17:49
14:40
9:49

34
30
29
27
21
20
20
19
17
15
12
9
7
5

Dorast:

A mužstvo:

Svoj záver jesennej časti odohrali takisto aj hráči dospelých, keď sa im
príliš nedarilo. Doma síce v 10. kole predĺžili víťaznú sériu na 6 zápasov,
keď zvíťazili nad Dolným Hričovom 3:1, keď góly zaznamenali Kadrliak,
premiérovo Tichák I. a Koňušiak. Následne však v zápase 11. kola vo
Fačkove prehrali vysoko 5:2, keď góly strelili Danihel a Lopušan. Týmto
zápasom nám skončila séria víťazná a začala bohužiaľ séria negatívna. V
ďalšom kole sme doma privítali suseda z Nezbudskej Lúčky. Išlo o veľké
derby po dlhom čase, kedy sa tieto tímy stretli v majstrovskom zápase.
Hostia nastúpili s veľkým odhodlaním tento zápas vyhrať, čo sa im vďaka
dobrej hre a našim chybám aj podarilo a zvíťazili u nás 3:1, keď jediný gól
zaznamenal Lopušan. Za spomenutie stojí aj účinkovanie našich troch
zástupcov u hostí, keď trénerom mužstva je M. Cvečka a hráči Tichák P. a
Poljak J., ktorý aj strelil jeden gól hostí. V poslednom kole sme cestovali do
Brezian na zápas proti Bánovej B. Po vylúčení nášho hráča už v 33. minúte
za stavu 0:0, ktoré doteraz nikto nechápe, sme prehrali nakoniec 4:1, keď
jediný gól strelil na konci zápasu Lopušan. Po jesennej časti sme tak na 4.
mieste a keďže vedúce tímy vyhrali všetky svoje zápasy, strata na nich
narástla na 10 bodov. Bude preto veľmi dôležité zvládnuť zimnú prípravu
a na jar zabojovať o stiahnutie tejto straty.
Tabuľka A mužstva po jesennej časti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Divinka
Rajecké Teplice
Rašov
Fatran Varín
Fačkov
Horný Hričov
Zástranie
Bánová B
Višňové
Štiavnik
Nezbudská Lúčka
Stráža
Považský Chlmec
Dolný Hričov

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
10
7
6
6
5
5
5
5
3
4
3
4
2

0
0
4
2
1
4
3
2
2
6
2
3
0
3

3
3
2
5
6
4
5
6
6
4
7
7
9
8

35:14
35:16
23:17
27:26
26:18
23:20
17:19
17:17
23:40
15:13
23:28
11:22
17:28
12:26

30
30
25
20
19
19
18
17
17
15
14
12
12
9

Dorastenci v 10. kole doma zvíťazili nad Bytčicou 3:2, keď 2x skóroval
Vrábel a tretí gól pridal Sušienka. V 11. kole cestovali do Štiavnika, kde
nakoniec remizovali 2:2 po góloch Sušienku a Dávidíka. V 12. kole doma
vyhrali nad Kamennou Porubou 2:0, keď sa strelecky presadili Komačka a
Andrisík. V poslednom kole, 13. kole, cestovali naši hráči do Ďurčinej, nad
ktorou zvíťazili 2:0 po góloch Komačku a Kadrliaka. Takže záver súťaže
našim dorastencom vyšiel a stále sa tak držia v čele tabuľky, keď dokázali
stiahnúť stratu na lídra na 4 body. Zostávajú tak v reálnej hre o postup do
vyššej súťaže.
Tabuľka dorastencov po jesennej časti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dolná Tižina
Štiavnik
Fatran Varín
Kolárovice
Višňové
Ďurčiná
Kamenná Poruba
Bitarová
Krasňany
Veľké Rovné
Bytčica
Divina
Lietavská Svinná
Súľov

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
9
9
6
5
5
5
4
5
4
5
4
4
1

0
3
2
2
4
3
3
5
1
3
0
1
0
1

2
1
2
5
4
5
5
4
7
6
8
8
9
11

63:12
45:19
41:12
33:29
18:18
28:24
26:24
28:33
20:33
25:39
24:41
17:29
30:59
18:44

33
30
29
20
19
18
18
17
16
15
15
13
12
4

starší žiaci (2. liga sever) – 2011/2012
V ďalšom čísle sa budeme podrobnejšie venovať jednotlivým tímom, ich
účinkovaniu v súťažiach a takisto aj ich aktivitám a činnostiam.
Martin Lopušan
FK Fatran Varín

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Každú stredu
o 14.30 hod. v knižnici

POPOLUDNIE S ROZPRÁVKOU
Program s rozprávkami, rozprávkovými postavami.
Pozývame všetky deti, ktoré majú rady rozprávky,
knihy a čítanie.

Novinky v knižnici
Nové knihy:
Nanca Schwaldová
Mary Balognová
Lena Riečanská
Braňo Bielik
Linwood Barclay
William Styron
Ľubomír Feldek
Lea Jacobsonová
Waris Dirieová

Vyhasnuté oči
Nezabudnuteľná láska
Nebo peklo raj
Niečo na tých ženách je
Desivo blízko
Sofiina voľba
Keď vládzeš ísť aj keď si musíš
nadísť
Barový kvet
Deti púšte

Sobota 26. november
Námestie sv. Floriána

Tradičný Ondrejský jarmok

Streda 30. november
Autobusový zájazd do Jablonky

cena: 6,50 €

prihlášky: MKS

Sobota 3. december
15.00 hod. Námestie sv. Floriána

Stretnutie s Mikulášom
a rozsvietenie vianočného stromčeka
o 11.00 hod., 13.30 hod. a o 16.30 hod.
sa pre všetky deti bude v kine Kriváň premietať
animovaná filmová rozprávka - Polepšený

Pre deti:
Cornelia Funke

Lovci prízrakov vo veľkom nebezpečenstve
Denise Colbyová
Budeš ma ľúbiť aj zajtra?
Jozef Zrnek
Rozprávky o studených a teplých
krajoch
Jan Karafiát
Chrobáčiky
Čarovný svet rozprávok

Prosíme o vrátenie kníh
za rok 2008!

Inzercia
Predám rodinný dom
vo Varíne pri železničnej stanici
Cena: dohodou
Kontak: 0905 282 035

Vlado Bulejčík, Varín 284
Miško Záhorec, Varín 270
Katka Čičmancová, Varín992
Katarína Chabadová, Varín 606
Eva Čepelová, Varín 875
Jozef Bela, Varín 132
Majka Bordáčová, Varín 212
Ľudovít Kolenčík, Varín 431
Marek Vrábel, Varín 952
Dominika Cvečková, Varín 439
Mariana Košturiaková, Varín 703
Marek Ondruš, Varín 440
Jana Pojezdalová, Varín 243
Mária Šepešová, Varín
Tomáš Franček, Varín
Danka štefánková, Varín 572
Mirko Jánošík, Varín 670
Zuzana Jánošíková, Varín 670
Lukáš Dobrucký, Varín 256
Klára Buchtová, Varín 806

1 kniha
2 knihy
3 knihy
5 kníh
1 kniha
4 knihy
2 knihy
2 knihy
2 knihy
3 knihy
2 knihy
4 knihy
5 kníh
5 kníh
1 kniha
2 knihy
2 knihy
3 knihy
1 kniha
3 knihy

Monika Rechtoríková, Varín 141 1 kniha
Tomáš Hadida, Varín 399
3 knihy
Sandra Krisková, Varín 300
5 kníh
Michal Franek, Varín
1 kniha
Michaela Dikošová, Varín
1 kniha
Peter Mravec, Varín
1 kniha
Andrea Boková, Varín 886
1 kniha
Vladko Staňo, Varín
1 kniha
Simonka Hrušková, Varín
1 kniha
Monika Solárová, Varín 303 6 časopisov
Eva Pojezdalová, Varín 742
4 knihy
Jana Chrapčíková, Varín 391
2 knihy
Mariana Hubočanová, Varín 992 8 kníh
Marcela Moravčíková, Nededza 1 kniha
Daniela Boková, Varín 886
1 kniha
Katarína Peknušová, Varín 177 2 knihy
Mirka Kadrliaková, Varín 226
3 knihy
Andrej Tomaň, ´Varín 302
3 knihy
Ján Bugáň, Varín 664
2 knihy
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Tajnička z čísla 9 2011 znela: „Nie, odpovie divák. Pán je muzikant.“
Vyhráva pani Anna Beraxová, Vrútky.
Sik, Rabi, Lol,
Job, ladin, Ki

Americký fyzik Meno Eleny

Planétka
Fínsky dirigent

Kórejský maliar
17. storočia
Francúzsky
komik

Druh zeminy
Asýrsky boh
mesta Eridu
Plietol

Čínska droga

Saním načerpal

5. časť
tajničky

Hranica (lek.)

Jazdecká hra
Mužské meno
Beduínsky
plášť

Vyhŕňal

Spolu

Pokos

Vŕšil na kopu

Mesto v Bolívii

Morská vydra

Ako (bás.)

Spal

Poľský
skladateľ

Značka
kiloampéra
Babylonský
boh mesiaca

Zalamoval

Aká (bás.)

Epocha triasu
Pevne

Oslnil

Dal radu
Opora, stĺp

Urobil ťažkým

Malá obec

Ložisko
drahokamov

Odovzdal
4. časť
tajničky

Spôsobovalo
bolesť

Zatajoval

Otĺkol
Africký druh
xylofónu

Priamy
potomok

Germánsky boh
búrky
Holandský
maliar

Mesto več.
blaženosti
Sumerský
názov zeme

Lodenica

Spodný oddiel
jury
Horský suťový
prúd
Druh papagája

Skončia jedenie

Rímskych 501

Vnútri

Plúž

Dali súhlas
CHorobná
zúrivosť

Izbový kvet

Zakaľoval

Snívaj (kniž.)

Rímska minca

1. časť
tajničky

Ženské meno

Trhala (kniž.)

♣

Biblický
patriarcha
Akademická
hodnosť

Tropický jašter

Štvorček (typ.)

Adresovací
stroj

♣

Starorímsky Značka abvoltu Lalotanie (expr.) Dôkaz neviny
boh slnka

Omotal

Blondínka si objednala pizzu. Čašník sa pýta:
„Chcete ju rozrezať na šesť, alebo na dvanásť častí?“
(odpoveď je v tajničke krížovky)
3. časť
tajničky

Odborník v
etike

Otáčal sa (odb.)

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

Česká plošná
miera

Poľoval

Jasala

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

Autor:
Jozef Blaho

2. časť
tajničky

Úloha herca
Ugrofínsky
pojem duše

Nástenný
gobelín
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