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MESAčNý SPRAVODAJ O žIvote varína w ročník xViI w číslo 173 w terra varna 1254
Z OBSAHU ČÍSLA:
r uznesenie obecného zastupiteľstva
r všeobecne-záväzné nariadenie
r premena tradičnej školy na
modernú
r marec – mesiac knihy

0,33 € 10,-Sk

Marec 2010
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Uznesenie č. 24/2009
z riadneho 24. (dvadsiateho štvrtého) zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 29.12.2009 o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varíne
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:

Hlasovanie č.5 :
za / proti / zdržali sa / neprítomní 4 / 0 / 7 / 0

1. Schvaľuje
1.1 Program riadneho 24. (dvadsiateho štvrtého) zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie č.1:
za / proti / zdržali sa / neprítomní 11 / 0 / 0 / 0
1.2 Overovateľov zápisnice – p.Juraj Kurnocík,
p. Štefan Noga.
Hlasovanie č.2:
za / proti / zdržali sa / neprítomní 10 / 0 / 1 / 0
1.3 Zmenu Štatútu CVČ vo Varíne v čl.5, odst.4,
kde sa Rada CVČ mení na 11-člennú v nasledovnom zložení: 2 zvolení zástupcovia
pedagogických zamestnancov školského zariadenia, 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školského zariadenia, 4
zvolení zástupcovia rodičov, 4 delegovaní
zástupcovia zriaďovateľa.
Hlasovanie č.3:
za / proti / zdržali sa / neprítomní 9 / 0 / 2 / 0
1.4 2.zmenu rozpočtu obce pre rok 2009.
Hlasovanie č.4:
za / proti / zdržali sa / neprítomní 11 / 0 / 0 / 0
1.5 Odmenu starostovi obce vo výške 8,33 % z
ročného príjmu (100 % mesačnej mzdy).
Hlasovanie č.6:
za / proti / zdržali sa / neprítomní 7 / 0 / 4 / 0
1.6 Uznesenie, v ktorom peňažné údaje v slovenskej mene uvedené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch obce Varín vydaných do 31.12.2008 sa odo dňa zavedenia
eura považujú za peňažné údaje v eurách,
a to v prepočte a so zaokrúhlením podľa
konverzného kurzu 30,1260 SKK/Euro,
zákona 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro
v Slovenskej republike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ďalších pravidiel pre
prechod na euro. Premena peňažných súm,
ktoré sú uvedené vo všeobecne záväzných
právnych predpisoch vydaných obcou
Varín, zo slovenskej meny na ekvivalent v
eurách s prepočtom a zaokrúhlením podľa
konverzného kurzu a ďalších pravidiel
pre prechod na euro nemá žiadny vplyv
na ostatný obsah, subjekty alebo platnosť
právnych vzťahov vzniknutých na základe
týchto právnych predpisov.
Hlasovanie č.7:
za / proti / zdržali sa / neprítomní 11 / 0 / 0 / 0
2. Neschvaľuje
2.1 Odmenu starostovi obce vo výške 4,16 % z
ročného príjmu (50 % mesačnej mzdy).

3.3. Návrh zástupcu starostu obce na odmenu
starostovi vo výške 4,16 % z ročného príjmu
(50 % mesačnej mzdy).

3. Berie na vedomie

3.4. Návrh p.Juraja Kurnocíka na odmenu starostovi vo výške 8,33 % z ročného príjmu
(100 % mesačnej mzdy).

3.1. Informáciu starostu obce k 2.zmene rozpočtu obce pre rok 2009.
3.2. Pripomienku prednostu obce p. Ľubora
Panáčka na zrušenie podmienky predkladania úradného prekladu do slovenského
jazyka v prípade dokladov v cudzom jazyku
v § 34 Oslobodenie a zníženie poplatku v
schválenom VZN obce č.6/2009 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2010.

3.5. Návrh o potrebe prijatia uznesenia v zmysle
zákona 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro
v Slovenskej republike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov pre všetky platné všeobecne-záväzné nariadenia obce vydané do
31.12.2008.
Ľubor Panáček prednosta OcÚ
Ing. Karol Strásky starosta obce
Overovatelia: p. Juraj Kurnocík, p. Štefan Noga

Prítomnosť poslancov na riadnom 24. (dvadsiatom štvrtom) zasadnutí obecného zastupiteľstva
dňa 29.12.2009 a hlasovanie poslancov
Vysvetlivky
Prítomnosť: P - prítomný, N-neprítomný, O-ospravedlnený, No-neospravedlnený
Hlasovanie: ( + za ), ( - proti ), (/ zdržal sa ), (0 neprítomný )

1
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Poslanec
Marián Androvič
Ing. Marián Androvič
Karol Boka
Metod Bukovinský
Ing. Jozef Kabatier
Juraj Kurnocík
Ferdinand Lopušan
Štefan Noga
Ľudmila Porubčanská
Ing. Vladimír Štefánik
Janka Zaparaníková
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Komentár k hlasovaniam:
1.

Hlasovanie za schválenie programu riadneho 24. (dvadsiateho štvrtého) zasadnutia obecného zastupiteľstva.

2.

Hlasovanie za schválenie overovateľov zápisnice - p.Juraj Kurnocík, p. Štefan Noga

3.

Hlasovanie za schválenie zmeny Štatútu CVČ vo Varíne v čl.5, odst.4, kde sa Rada CVČ mení na 11-člennú v
nasledovnom zložení: 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školského zariadenia, 1 zvolený
zástupca nepedagogických zamestnancov školského zariadenia, 4 zvolení zástupcovia rodičov, 4 delegovaní
zástupcovia zriaďovateľa.

4.

Hlasovanie za schválenie 2.zmeny rozpočtu obce pre rok 2009

5.

Hlasovanie za schválenie odmeny starostovi obce vo výške 4,16% z ročného príjmu (50% mesačnej mzdy)

6.

Hlasovanie za schválenie odmeny starostovi obce vo výške 8,33% z ročného príjmu (100% mesačnej mzdy)

7.

Hlasovanie za schválenie uznesenia, v ktorom peňažné údaje v slovenskej mene uvedené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch obce Varín vydaných do 31.12.2008 sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné
údaje v eurách, a to v prepočte a so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu 30,1260 SKK/Euro, zákona 659/2007
Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalších pravidiel
pre prechod na euro. Premena peňažných súm, ktoré sú uvedené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch
vydaných obcou Varín, zo slovenskej meny na ekvivalent v eurách s prepočtom a zaokrúhlením podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro nemá žiadny vplyv na ostatný obsah, subjekty alebo platnosť
právnych vzťahov vzniknutých na základe týchto právnych predpisov
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Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Lukáš Gjer
Ján Rechtorík 	
Daniel Tabaček 	

17.1.2010
28.1.2010
2.2.2010

„Buďte šťastné, deti! Najkrajšie kvety zeme!

Umučenie Pána
Pôstna doba sa začína.
Nastal čas nášho vykúpenia,
vykúpenia bolestného,
naším Pánom prežitého.
Náš Pán a Boh dobrotivý
poslal na svet svojho Syna,
aby jeho strašnými mukami
bola zmytá naša vina.
Jeho hrozné utrpenie
odpúšťa naše previnenie
láskou nám nepochopiteľnou
zmýva hriechy nás hriešnikov.
Pre strašné bolesti nášho Pána
otvára sa pre nás nebies brána,
ktorú sami hriechmi zatvárame
a tak jeho prečistú lásku raníme.
Svojimi hriechmi,
ktoré neustále páchame
Jeho presväté Telo
znova na kríž pribíjame.
Ďakujeme Ti, drahý Ježišu,
za hrozné bolesti a nesmierne utrpenie
v slzách pred Tvojím krížom kľakáme
a svoje hriechy ľutujeme.
Viktória Novosadová

Manželstvo uzatvorili:
Jozef Orlický a Jana Hazdová 6.2.2010
Dušan Maršala a Anna Chmelová 6.2.2010
„Nech radosť vášho svadobného dňa nikdy nepatrí minulosti!“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:
pán Jozef Bielik
pani Elena Solárová
pani Elena Pazderková
pani Mária Mihová
pani Jozefa Bučeková
pani Gabriela Kubová
pán Štefan Chrapčík
pani Viktória Chrapčíková
pán Peter Kováč
pani Melánia Rusnáková
pán Pavol Beniač
pán Kamil Hliník
pani Gizela Zimenová
pán Jozef Macák
pán Milan Salát 
pani Irena Širancová
pán Jozef Bárdy

94.
94.
92.
86.
84.
84.
83.
82.
81.
81.
81.
79.
79.
78.
78.
77.
77.

pán Ondrej Hudec
74.
pani Vlasta Bárdyová
73.
pani Anna Valíková
73.
pani Vincencia Androvičová72.
pán Marcel Samec
72.
pán Ján Rybár
71.
Okrúhle narodeniny oslavujú:
95-te pani Apolónia Pažičanová
85-te pani Mária Bírošová
80-te pán Vincent Novosad
pán Imrich Milo
75-te pani Karolína Gulašiová
pani Vlasta Cvachová
pani Františka Cvachová
70-te pán František Cyprich
pani Jozefa Šlesárová

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:

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

Odišli do večnosti:
pán Martin Vojtek
pani Mária Krajíčková

*26.3.1951
*18.2.1920

†18.1.2010
†24.1.2010

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“

4

Varínčan

Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 5/2009
O určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení na území obce Varín
Obecné zastupiteľstvo obce Varín vo veciach
územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12
písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto :
všeobecne záväznom nariadení
§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje
výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských
zariadení so sídlom na území obce Varín, ktoré
sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva
SR zaradené do siete škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
§2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je
materská škola a školské zariadenia s právnou
subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Varín.
§3
Výška, účel a zúčtovanie dotácie
1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy

a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce je určená v prílohe č.1 tohto
všeobecne záväzného nariadenia.
2. Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený
použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Varín
a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť,
efektívnosť a účinnosť jej použitia.
3. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku,
ktorému bola dotácia poskytnutá podľa odst.1
je povinný zúčtovať dotáciu s obcou Varín
štvrťročne; termíny a spôsob zúčtovania dotácie
určuje poskytovateľ dotácie.
4. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná
do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie
vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného
kalendárneho roku.

mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
na území obce Varín bolo zverejnené dňa
30.11.2009.
3. VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
na území obce Varín bolo schválené obecným
zastupiteľstvom vo Varíne uznesením č.23/2009
zo dňa 14.12.2009.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2010.

§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie

Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Varín

Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu
mesačne (vo výške jednej dvanástiny z dotácie na
príslušný kalendárny rok) do 25. dňa príslušného
mesiaca.
§5
Záverečné ustanovenia
1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školských zariadení so sídlom na
území obce Varín, neupravené týmto všeobecne
záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné
právne predpisy.
2. VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na

Ing. Karol Strásky
starosta obce
Príloha č. 1
k VZN obce č.5/2009
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení na území obce
Varín

Kategória školy,
školského zariadenia
Dieťa materskej školy vo veku do
3 rokov
Dieťa materskej školy vo veku od
3 rokov
Žiak školského klubu detí
Potenciálny stravník
(žiak základnej školy)
Člen CVČ

Normatív pre
školy a školské
zariadenia (€)
3 050,00
1 550,00
300,00
100,00
106,00
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Pred Valným zhromaždením Urbárskej obce, p. s. Varín
Hoci nie všetci urbárnici sú občanmi Varína, mnoho je aj „ cezpoľných“, predsa urbárska obec, alebo
„urbár“, ako sa bežne hovorí, je súčasťou života
obce.
Problémy, ktoré má Urbárska obec, pozemkové
spoločenstvo Varín pri spravovaní svojho majetku
sa často dotýkajú aj občanov Varína. Výbor urbárskej
obce sa mnohé snaží riešiť priamo s dotknutými
ľuďmi, či rodinami a tiež aj v spolupráci s Obecným
úradom vo Varíne. Mnohé problémy a aktivity
„urbáru“ sú predmetom rozhovorov Varínčanov.
Napriek tomu, že sú zdokumentované v zápisoch
z rokovaní výboru, a tieto sú následne zverejnené
na oficiálnej tabuli, často pri ústnych interpretáciách
dochádza k dezinformáciám.
Preto pred valným zhromaždením, ktoré plánujeme
uskutočniť v nedeľu 11.apríla 2010, chceme využiť
možnosť oboznámiť urbárnikov, ale aj ostatných
Varínčanov, s niektorými, pre „urbár“ významnými,
udalosťami uplynulého obdobia /od vlaňajšieho
valného zhromaždenia/.

Protipožiarna lesná cesta Rázsochy
Protipožiarna lesná cesta Rázsochy sprístupní
lesné komplexy, ktoré ležia medzi hranicou ochranných lesov a existujúcou lesnou cestou Jedľovina.
Ich obhospodarovanie nie je v súčasnosti možné,
pretože sú nad pásmom týchto ochranných lesov
. Sú ťažko prístupné, resp. pre lesnú techniku
neprístupné. Nová lesná cesta umožní likvidáciu
možných požiarov, ale aj približovanie a sezónny
odvoz dreva, rýchly zásah v prípade snehových,
vetrových a hmyzích kalamít. Urbárska obec plánovala výstavbu tejto cesty už od r. 2004, kedy sa
uskutočnil výber staveniska a jej trasa sa dohodla
aj s Národným parkom Malá Fatra tak, aby spĺňala
potreby Urbárskej obce a nenarušila okolitú prírodu,
najmä ochranné lesy nad dolinou Hradské. Cesta má
dĺžku 1,85 km, bude jednopruhová, šírka 4 m, zemná
, čiastočne spevnená kamenivom vyťaženým z trasy.
Bol na ňu vypracovaný projekt a jej rozpočtované
investičné náklady sú 443 419,3 €, t. j. 13 358 450.- Sk.
V priebehu rokov 2006 - 2008 boli získané potrebné
vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia a k
odlesneniu trasy. Stavebné povolenie nadobudlo
právoplatnosť 12. septembra 2008. V stanovenom
termíne, t. j. do 30. júna 2008 sme podali žiadosť
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci pomoci a podpory poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva. Žiadosť musela byť
spracovaná podľa presne stanovených postupov na
predpísaných formulároch. Okrem technického projektu a množstva rôznych podporných vyjadrení bol
súčasťou žiadosti aj výsledok verejného obstarávania
dodávateľa stavby. Žiadosť aj verejné obstarávanie
nám zabezpečila profesionálna agentúra Premier
Consulting, ktorej sme pripravili a poskytli podklady. Podľa jej pokynov sme pripravili súťažné podklady a výzvu pre záujemcov – dodávateľov stavby.
Súťažné podklady boli k dispozícii na našom úrade.
Výzva bola vyvesená na urbárskej informačnej tabuli
a vyhlásená viackrát v miestnom rozhlase - cez týždeň i v sobotu. Predložené boli tri ponuky, ktoré boli
v zapečatených obálkach kuriérom doručené osobe
spôsobilej na verejné obstarávanie. Otváranie obálok

sa uskutočnilo 18.júna 2008. Cenovo najvýhodnejšiu
ponuku predložil miestny podnikateľ v stavebníctve
Miroslav Zimen, s ktorým bola následne uzavretá
zmluva o budúcej zmluve. Jeho ponuková cena
bola 347 333,51 €, t. j. 10 463 769,42 Sk. Ďalšie prihlásené firmy boli EUROVIA – Cesty a. s. Žilina, a R
+ S Company, s. r. o., ktorých ponuky boli o niečo
vyššie. Všetky tri ponuky boli nižšie ako rozpočtované náklady.
Po dosť dlhej prestávke nám zo žilinskej pobočky
Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) oznámili, že naša žiadosť je kladne vybavená, a tak sme
1.júna 2009 podpísali s PPA zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Túto skutočnosť
sme oznámili vybranému dodávateľovi a požiadali
ho o vypracovanie časového harmonogramu výstavby. Podľa zmluvy totiž nesmie byť prekročená
finančná čiastka z ponuky a realizácia projektu musí
byť ukončená najneskôr do troch rokov od podpisu
zmluvy, za čo sa považuje deň podania poslednej
žiadosti o platbu. S dodávateľom bola 1. augusta
2009 uzavretá zmluva o dielo, ktorá zohľadňuje
podmienky PPA a tiež naše finančné možnosti. Práce
a platby musíme organizovať tak, aby sme vystačili
s našimi finančnými rezervami. Pôžičku z banky
sme brať nechceli, pretože vzniknuté úroky by išli
na naše náklady a nie z grantu. Súčasťou zmluvy je
časový harmonogram. Podstatná časť stavebných
prác sa realizuje v tomto roku. Autorský a stavebný
dozor bude na základe zmluvy o dielo vykonávať
Ing. Ernest Pecúch – fy. PRODOP Žilina.
Práce na protipožiarnej lesnej ceste sa začali
v auguste 2009. Realizoval sa oporný múr z drôtokameňa, ktorý sa robí ručne a je najprácnejšou časťou
celej stavby. Tento múr zabezpečuje odpojenie od
lesnej cesty Jedľovina v náročnom strmom teréne.
V súčasnosti stavebné práce nepokračujú. Na stavbe
sa začne pokračovať až po skončení zimy.
Veríme, že všetko sa podarí uskutočniť tak, ako
máme rozplánované a lesná cesta Rázsochy bude
po výstavbe a kolaudácii slúžiť pre potreby našej
urbárskej obce.

Prenájom areálu píly na Koňhore
V čase, keď sme sa rozhodli vybudovať areál píly
na Koňhore, nikto z urbárnikov nepredpokladal,
že prevádzka píly bude pre našu urbársku obec
stratová a zaťažujúca. Dlhý čas sme sa nechceli
pozrieť pravde do očí, a tak sa skresľovali vstupné
ceny dreva, len aby prevádzka píly, keď už nie
zisková, nebola aspoň stratová. Až na ostatnom
valnom zhromaždení sa rozhodlo o prenájme píly.
V apríli po valnom zhromaždení stanovil výbor
podmienky prenájmu areálu píly a určil postup pre
interné výberové konanie. Podmienky sa určili tak,
aby v cene nájmu boli zahrnuté nevyhnutné náklady
a primeraný zisk, ale tiež aby nedošlo k znehodnoteniu areálu a bola zabezpečená kontinuita prevádzky.
Podmienky boli vyvesené na úradnej tabuli urbárskej
obce, informácia bola viackrát vyhlásená v miestnom
rozhlase a tiež bol zverejnený inzerát v Žilinskom
večerníku a v Žilinských novinách. Prihlásil sa iba
jeden záujemca a to s. r. o. TransLes, Rajecké Teplice.
Cena nájmu predstavuje ročne 12 500,- €, náklady na
elektrickú energiu uhrádza nájomca osobitne.

Plánovaná výstavba rodinných domov
v lokalite Koňhora – Hate
Plánovaná výstavba rodinných domov v lokalite
Koňhora – Hate je v súlade s územným plánom Obce
Varín. V spolupráci s Obecným úradom vo Varíne
bol vypracovaný geometrický plán a predaj pozemkov pod budúce rodinné domy bol odsúhlasený valným zhromaždením. Časť pozemkov pod výstavbu
domov bola už odpredaná. Zatiaľ sa neodpredali
pozemky, ktoré zahŕňajú tzv. neknihované parcely.
Pre budúce využívanie územia, realizáciu inžinierskych sietí, ale aj pre samotnú výstavbu rodinných
domov je nevyhnutné vybudovať prístupovú cestu.
Výmera potrebná na jej realizáciu je cca 4000 m2 .
Na ostatnom valnom zhromaždení bol pre obec
odsúhlasený predaj pozemkov pod túto cestu v cene
0,35 € za m2. Ako to vyplýva aj z príhovoru p. starostu Ing. Karola Stráskeho v mesačníku Varínčan,
obec počíta s dobudovaním lokality IBV Koňhora
I a II, a tak aj predmetom utorkového /9.2.2010/
rokovania starostu obce a predsedu urbáru bol tento
predaj.
Záver je jasný. Obec odkúpi od urbáru pozemky pod
cestu za cenu schválenú valným zhromaždením a
vzhľadom na lepšie administratívne zázemie podklady na predaj pripraví obecný úrad .
Je potrebné s prácami na prístupovej ceste začať
čo najskôr, aby stavebníci získali stavebné povolenie, ktorého vydanie je podmienené zabezpečeným
prístupom na pozemok..
Urbárska obec, p. s. Varín si je vedomá, svojej
zodpovednosti voči občanom Varína – budúcim
stavebníkom, a preto chce spolupracovať a spolupracuje s vedením obce pri riešení problému tak,
aby sa realizácia prípravy územia pre plánovanú
výstavbu rodinných domov uskutočnila v čo možno
najkratšom čase. Príprava územia lokality Koňhora –
Hate nie je jednoduchá. Veríme však, že sa táto časť
územného plánu obce podarí uskutočniť a nová štvrť
rodinných domov bude dobrou vizitkou Varína.
Ing. Andrej Dorčík,
predseda Urbárskej obce, p. s. Varín
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Matičné okienko
ako kaplán. Biskupi Ipolyi a Bende neznášali
jeho iskrivé národovectvo. Až ako 37-ročný sa
stal farárom v chudobnom horehronskom Lopeji. Slovenskí národovci sa z toho tešili a básnik
Somolický ho v Katolíckych novinách pozdravil
veršami:
„Čiň, pracuj, brat náš bez únavy
-len svoje chceme udržať –
veď vieme – tamtí vietor sejú
a budú neskôr víchor žať.“

Pri príležitosti 73. výročia úmrtia Jozefa
Martinčeka, významného slovenského dejateľa,
varínski matičiari v priestoroch Domu Matice
slovenskej na Hrnčiarskej ulici nainštalovali
výstavu venovanú tomuto nášmu rodákovi.
Ako posol pravdu hlásal a svetlo rozširoval,
ľud z jarma a úžerníctva vymaňoval.
Vlastenectvo a národnú hrdosť vštepoval.
Pri zakladaní slovenskej ligy nechýbal.
V USA slovenské osady budoval.
Jozef Martinček sa narodil 15.augusta 1855
v roľníckej rodine Andreja a Márie, rodenej
Mičianovej. Po skončení varínskej obecnej školy
a žilinského gymnázia pokračoval v štúdiu teológie v Banskej Bystrici, kde v tom čase pôsobili
znamenití slovenskí rodoľubi.
3.júna 1879 bol vysvätený za kňaza
Už ako mladý kňaz dával často najavo svoju
pronárodnú slovenskú orientáciu, a preto pôsobil celých trinásť rokov vo viacerých farnostiach

A on naozaj pracoval a budoval. Do lopejského kostola dal vyhotoviť tri nové oltáre,
kazateľnicu, novú podlahu, organ a tiež sochy
svätých Cyrila a Metoda. Prostý ľud vymanil
z úžerníckych pazúrov, keď sa v Lopeji pričinil
o založenie expozitúry Tatra – banky, ktorú sám
viedol a okreem toho založil tiež Potra
vný spolok a Mliekárske družstvo.
Vládnuca moc s nevôľou sledovala prejavy
národnej hrdosti a horlivosť mladého kňaza,
ktorý tiež organizoval divadelné predstavenia,
kultúrne večierky, vyučoval deti slovenčinu,
písal články do novín.....čo vôbec nebolo po vôli
Maďarom a maďarónom, ktorí v Martinčekovi
videli nebezpečného protivníka.
V roku 1896 ho budapeštianska porota odsúdila na tri roky väzenia a pokutu vo výške
150 zlatých. Vtedajšia brachiálna moc ho i po
tejto kauze zastrašovala výstražnými listami,
tiež mu doručili balík s povrazom a odkazom,
aby sa obesil. Jednoducho, chceli ho fyzicky
zlikvidovať.
Ozaj ťažko bolo niesť takýto kríž aj zanietenému bojovníkovi, ako bol on.
Keďže bol v písomnom styku so slovenskou
Amerikou, rozhodol sa v roku 1904 do Ameriky
emigrovať. Tu sa potom venoval dušpastierstvu,

no nezabudol ani na kultúrne podujatia. Stal sa
spoluzakladateľom Pokladnice sv. Antona a bol
jej dlhoročným podpredsedom. V roku 1914
bol i spoluiniciátorom založenia dodnes činnej
Slovenskej ligy v Amerike, predsedal pamätnému zhromaždeniu národovcov 12.októbra 1922
v Pittsburgu. Keď bol založený spolok Priateľov
slovenskej slobody, vítal matičnú delegáciu
vedenú jeho dlhoročným osobným priateľom
Andrejom Hlinkom.
Jozef Martinček pôsobil v Amerike v mnohých osadách. Vždy sa ich snažil dobudovať,
aby mali pevné katolícke základy. Najmä počas
svetovej vojny sa meno reverenda Martinčeka
objavovalo pri rôznych podujatiach a aktivitách
- rokoval so Štefánikom, zbieral peniaze a prejavmi povzbudzoval. Z nášho rodáka vyžaroval
veľký a horúci plameň k Slovensku.
Teraz budem spokojnejší – hovoril, keď sa
hlásil za posledného zakladajúceho člena Matice
slovenskej.
Do konca svojho požehnaného života žil iba
Bohu, cirkvi a svojmu slovenskému národu.
Jeho poslednou zastávkou bola osada Syracuse
v New Yorku, kde svoju pozemskú púť, ďaleko
od svojho domova, ukončil 13.februára 1937.
Mal 82 rokov. Jeho túžba, aby bol pochovaný
v rodnej zemi nenašla naplnenie.
Nuž, spi sladko, drahý duchovný otec náš,
v ďalekej cudzine.
Oroduj u Božieho trónu za lepšie časy nášho
národa!
Pamiatka tvojho mena bude žiť dlho medzi
nami z pokolenia na pokolenie!
Za lásku a obetu, ktorú pre národ prinášal,
Z vďačnosti spomínajú rodáci.

MO MS srdečne ďakuje sponzorom za ceny do
tomboly fašiangového plesu:
Kvetinárstvo p. Kubík
Kvety Janka
Lekáreň Varín
Ing. Sauerová
p. Paučin
Teby – p. Janek
Pekáreň Potravinka Varín
Urbár Varín
p. Weiner
p Vladimír Rosenberg
p. Ján Cyprich
Kozmetika p. Cvečková
Kaderníctvo Alen

p. Rovňanová
p. Kubalová
Obec Varín
Koruna Varín
p. Fujdiaková
Semko – p. Šimlíková
p. Blahušiak
Mesto Rajecké Teplice
ASA Slovensko
LK Trans Ľubomír Kubena
p. Koniar
Elektro p. Buchtová
Práčovňa Varín – p. Kanis

COOP Jednota, SD Žilina
PD Agra Váh
Dolvap Varín
Amfora Varín
Andrejka Rosenbergová
Pavol Boka
L.Porubčanská
MUDr. Milová-Kapitulčinová
Alon p. Ondrušová
Únia žien Varín
Kozmetika p. Janošková
Kaderníctvo p. Tichá
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Škola informuje
Školské kolo
Hviezdoslavovho Kubína
Ďalší ročník najväčšej a najznámejšej celoškolskej postupovej prehliadky recitátorov našej školy v umeleckom prednese poézie a prózy, s jednoročnou periodicitou – Hviezdoslavov Kubín, sa uskutočnil
10. februára 2010 v priestoroch ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne.
Recitačná súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných
a nadaných žiakov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu ich vlastného voľného času,
vytvára podmienky pre úspešnú prezentáciu týchto aktivít aj na iných
kultúrnych podujatiach či už v škole, alebo v obci.
Súťaž je charakteristická tým, že si kladie za cieľ viesť žiakov 2.-9.
ročníka k literatúre a umeleckému slovu, učí ich estetickému cíteniu
a vytvára pozitívny vzťah ku krásnej literatúre.
Hviezdoslavov Kubín patrí k obľúbeným kultúrnym podujatiam
v našej škole a veľmi nás teší, že každoročne pribúdajú noví a zaujímaví recitátori, ale narastá i počet divákov a fanúšikov tejto umeleckej
prehliadky slova a literatúry.
Výsledky súťaže
Kategória
I. (2.-4.ročník)
POéZIA
PRÓZA
II. (5.-7.ročník)
POéZIA
PRÓZA

III. (8.-9.ročník)
POéZIA
PRÓZA

Meno
Martina Halúsková
Adela Prekopová
Katarína Cáderová
Eva Halúsková
Silvia Matejčíková
Kristína Munková
Frederika Cvachová
Linda Markušová
Branislav Tlacháč
Zuzana Mihalčatinová
Jana Šepešová
Zuzana Peknušová
Lenka Samcová
Daniela Takáčová
Ivana Halušková
Eva Pavlíková
Veronika Krajčíková
Renata Badurová
Dana Štefánková
Marek Peknuša

Plavecký
výcvik
žiakov

3. ročníka
Žiaci tretieho ročníka absolvovali
v dňoch 9.11. – 13.11.2009 plavecký
výcvik v Základnej škole na Martinskej ulici v Žiline.
Chlapci a dievčatá boli rozdelení do dvoch družstiev: plavci
a neplavci. Počas výcviku všetci
usilovne trénovali pod vedením
dvoch inštruktorov. Po skončení sa
neplavci stali plavcami a skúsenejší
sa zdokonalili v rôznych štýloch.

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

Trieda
2.A
3.B
4.A
4.B
2.B
2.A
5.A
7.A
6.B
7.B
6.A
7.B
5.B
5.A
8.B
9.B
8.B
8.A
9.B
9.B

Fašiangový
KARNEVAL
1. – 4. ročníkov

Fašiangy sú už oddávna symbolom
veselosti, radosti a hodovania. Zábava nechýbala ani na našej škole.
Dňa 4. februára, sa uskutočnil detský fašiangový karneval.
Možno povedať, že škola už niekoľko týždňov žila prípravami na túto
udalosť, počnúc výrobou masiek
v jednotlivých ročníkoch, v ŠKD
a končiac pestrofarebnou fašiangovou výzdobou telocvične.
Každé dieťa vie, že karneval je
jedinečnou príležitosťou, ako sa
aspoň na chvíľu stať niečím, o čom
tajne sníva. A tak sa naše dievčatá
premenili na princezničky, čarovné
víly a ježibaby, chlapci na udatných
rytierov, indiánov, bojovníkov či
zástupcov zvieracej ríše.
Po úvodnom privítaní zúčastnených, nasledovala promenáda ma-

siek. Celým priestorom sa ozýval
veselý spev a šťastný smiech detí.
Ďalej nasledovalo predstavovanie
po skupinkách. Najskôr sa zhromaždili všetky princezničky, potom
rytieri, tanečnice, zvieratká ...
Po krátkej prestávke, ktorú vyplnili
svojim spevom všetci druháci, prišlo
na rad vyhodnotenie.
Keďže všetky masky boli úžasné
a niečím výnimočné, rozhodli sme
sa odmeniť sladkosťami všetkých
zúčastnených.
Na záver nechýbala obľúbená diskotéka, ktorú nám pripravili naši
deviataci. Všetci si mohli s chuťou
zatancovať i so svojimi p. učiteľkami.
Mnohým sa veľmi ťažko odchádzalo z tanečného parketu.
Spoločne sme skonštatovali, že to
bolo veľmi príjemné stretnutie a už
teraz sa tešíme na budúci karneval
v našej škole.
Mgr. Monika Staňová

Naši predškoláci
Naši predškoláci v dňoch 21.01. a 22.01.2010 ukázali, že sú pripravení začať
sa učiť čítať, písať a počítať. Usmiate tváričky, smelosť, chuť pracovať, odpovedať na naše otázky nás, učiteľky I. stupňa, presvedčili o ich pripravenosti
zasadnúť do školských lavíc. Zápisu sa zúčastnilo 36 budúcich prvákov,
ktorých ako darček čakala lízanka, záložka do knižky od starších žiakov,
vrecúško so základnými školskými potrebami a pamätný list o absolvovaní
zápisu do 1. ročníka. Prajeme vám všetkým veľa úspechov, tešíme sa na vás
budúci školský rok.
Učiteľky 1. stupňa

Posledný deň deti za svoje výkony
dostali mokré diplomy, na ktoré
boli veľmi hrdé.
Pri záverečných testoch sa snažili
preplávať čo najviac. Najdlhšiu trať
- 100 metrov zaplávali títo najlepší
a najzdatnejší : Erik Dančo, Andrej
Mihálik, Adela Prekopová, Lukáš
Málik, Marek Štefánik, Vanesa Kulmanová, Michal Matejčík. Vladimír
Ďurnek, Martin Samec.
Žiaci poďakovali pánom trénerom
za ich trpezlivosť a za to, že sa
naučili plávať. Odchádzali usmiati,
šťastní, plní nezabudnuteľných
zážitkov.
Vyučujúce tretieho ročníka
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VYBRANÉ SLOVÁ Z 3.B
V malom byte v Bystrici bývala stará babka Bibka so svojím psíkom Bystríkom. Často chodievala zbierať liečivé bylinky do lesov okolo horských
bystrín. Občas stretla nahnevaného býka. Vedela ho vždy utíšiť. Priložila
naň zvláštnu bylinku a z býka sa stalo poslušné zviera. Pridal sa k babke
a celou cestou až po dom ju ochraňoval.
Babka doma porozkladala natrhané bylinky, nasušila ich a pomáhala
všetkým chorým ľuďom na okolí.
Erika, Aďka, Rafael a Matej
Žila raz jedna malá myška Milena. Bývala v starej chatrči na kraji dubového lesa.
Každé ráno sa dobre poumývala voňavým mydlom. Po raňajkách si pomyslela, že by nebolo zlé si trošku zašportovať na neďalekej lesnej šmýkačke.
Tu sa hmýril dotieravý hmyz. Milenu začalo mykať od strachu. Rozbehla
sa ku veľkému domu, kde jej kamarátky myšky žmýkali staré handry.
Tomuto žmýkaciemu priemyslu šéfoval jej strýko - myšiak Emil. Pomýlil
si Milenu s inou myškou. Tá sa urazila, mykla plecom a zmizla vo svojej
milej chatrči.
Na obed si pripravila vyprážaný hmyz so syrovou omáčkou, zapriala si
dobrú chuť a pustila sa do jedla.
Adelka, Lenka, Karinka, Miško, Patrik, Jakubko
Na vysokom kopci stál nedobytný kamenný hrad. Hradný pán tu mal
svoju vyhňu aj s kováčom. Ten kul końom kopytá, keď rytieri čakali na
povel k útoku na nepriateľský hrad. Jeho spoločníkom bol aj múdry výr.
Sprevádzal ho na cestách a upozorňoval na číhajúce nebezpečenstvo
Pri jednej vychádzke zbadal krásnu hnedú vyžlu s dlhým jazykom. Zapáčila sa mu a snažil sa ju získať, aby mal ďalšieho dobrého kamaráta. Vyžla
sa mu však skryla v húštine a on ju už nikdy nevidel.
Majka, Vaneska, Ivko, Martinko
Na čistinke pri lese stál pekný vyzdobený domček. Bývala v ňom mamička
so svojím synčekom Silvestrom. Často kŕmili nenásytné sýkorky, ktoré
neúnavne poletovali okolo domčeka.
Niekedy chodili na pole kŕmiť aj sysle, aby im nechodili kradnúť zrno zo
sýpky. Raz po ceste zbadali nebezpečnú a jedovatú zmiju, ktorá na nich
nenásytne syčala. Rýchlo ušli, aby ich neuštipla.
Doma mamička upiekla synčekovi Silvestrovi sýty syrový koláč so sypkou
posýpkou, aby zabudol na syčanie jedovatej zmije.
Simonka, Lívia, Lukáško, Romanko
Na kráľovskom zámku žil statočný rytier Richard so svojou družinou.
Jedného dňa sa vybral sám loviť ryby. Z lesa naňho zaútočili zlí rytieri so
svojimi rysmi. Richard sa udatne bránil, ale žiaľ, nemal pri sebe svoj ťažký
a zázračný meč. Nepriateľov odháňal len dlhou palicou. Bola ich však
presila a jemu sa nepodarilo ich odohnať.
Zlí protivníci ho zajali a odviedli na svoj hrad.
Jeho družina ho však vyslobodila a zaplatila zaňho vysoké výkupné.
Bibka, Vladko, Benko, Peťko
Vládcom starého hradu bol udatný rytier. Mal dobrého priateľa- rysa.
Často sa spolu prechádzali po okolí a spolu aj chytali ryby v horských
bystrinách.
Doletel k nim chýr, že v dračej jaskyni je uväznená princezná. Už sa ju
snažilo vyslobodiť veľa rytierov, ale zatiaľ sa to nikomu nepodarilo.
Náš rytier neváhal a rozhodol sa so svojím rysom bojovať proti zlému
drakovi.
Statočne drakovi odolával, ale oproti sebe mal silnejšieho protivníka. Vtom
jeho rys nečakane skočil na draka, premohol ho a tak zachránil nešťastnú
princeznú.
Ako to v rozprávkach býva, zobral si ju za ženu a žili šťastne celý život aj
so záchrancom rysom.
Janka, Martinko, Marek, Tomáško
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Premena tradičnej školy na modernú

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy pod názvom
Premena tradičnej školy na modernú sa v našej ZŠ s MŠ Ondreja
Štefku vo Varíne bude realizovať v čase 10/2009-06/2011.
Náš projekt sme nazvali Počujem a zabudnem, vidím a zapamätám si, zahrám sa a pochopím, pretože odráža základné smerovanie
našej školy do budúcnosti - zamerať sa na vyučovanie cudzích
jazykov a prírodovedných predmetov tvorivými aktivitami , kde
umožníme žiakom ešte výraznejšie rozvinúť svoje individuálne
schopnosti a naučíme ich využívať IKT na vlastné učenie sa.
Sme presvedčení, že tento projekt bude úspešný a že sa nám
podarí premeniť našu školu na modernú, na školu na úrovni požiadaviek 21. storočia a spoločne vytvoríme lepšie predpoklady
pre našich absolventov pre úspešné zvládnutie štúdia na stredných
školách.
Aktivity projektu logicky nadväzujú na činnosti, ktoré sa v škole
realizujú, vychádzame zo skúseností učiteľov v oblastiach, ktoré
sme v projekte obsiahli.
Je to najmä dotvorenie a inovácia obsahu nášho školského vzdelávacieho programu, tvorba dobrého školského vzdelávacieho
programu a učebných osnov jednotlivých predmetov, príprava
vzorových hodín, vzorových materiálov. skvalitnenie a zatraktívnenie metód vyučovania s dôrazom na špecifické lokálne potreby
trhu práce nielen v našom regióne, ale i v rámci SR a EÚ.
Počiatočná fáza projektu 10/2009 – 03/2010 zahŕňala analýzu
kľúčových kompetencií ako výstup vzdelávania cudzích jazykov a
vybraných predmetov a zabezpečenie publicity projektu v printo-

vých a internetových médiách.
V ďalších fázach, 03/2010 – 08/2010, bude projekt smerovať ku
konkrétnym aktivitám zameraných na vzdelávanie pedagógov
zameraného na inovatívne formy učenia – zážitkové a projektové
vzdelávanie, ako aj školenia pedagógov zamerané na získanie počítačových kompetencií.
V novom školskom roku 2010/2011 projekt bude zacielený na
tvorbu obsahu vzdelávania so zameraním na zážitkové učenie a
projektové vzdelávanie spojený s coachingom učiteľov.
Výsledkom našej činnosti bude rozvojový projekt školy, ktorý
bude komplexnou zmenou v spôsobe vzdelávania našich žiakov.
Vysokokvalifikovaný tím pedagógov bude do praxe prenášať svoje
získané vedomosti a uplatní ich pri rozvíjaní kompetencií žiakov
v náväznosti na ich ďalšie celoživotné vzdelávanie s využitím
moderných metód vo vyučovaní, ktoré pedagógom, rovnako ako i
žiakom, prinesú možnosť tvorivej sebarealizácie.
Projekt v sebe integruje rozvíjanie kreatívnych vyjadrovacích
schopnosti žiakov v materinskom, ale aj v cudzích jazykoch, experimentovanie, vytváraniu pozitívneho vzťahu k umeniu nášho
národa, ako i národov Európy a sveta, pohybovú a záujmovú
činnosť, podporu multikultúrnej výchovy – a to všetko s dôrazom
na využívanie IKT.
Výsledky projektu budú využívané v rámci regulárneho vzdelávacieho procesu školy aj v ďalších rokoch po ukončení projektu na
ďalších nových nastupujúcich ročníkoch
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Aktivity CVČ
Návšteva detí z MŠ
v chovnej stanici
aljašských malamutov
pri CVČ vo Varíne
Zvieratá nás fascinujú od najútlejšieho veku. Priznajme si. Každý
,kto má čo len najmenšie predpoklady a možnosti, zaobstará si
nejaké domáce zviera. Psy, mačky,
morčatá, králiky, ryby, vtáky – ich
pohyby, prirodzenosť, krása sú
atraktívne hlavne pre malé deti.
Zvieratá poskytujú deťom viac než
povzbudenie. Zdá sa, že majú hodnoty a podieľajú sa na náklonnosti,
pocitoch, na odstraňovaní strachu.
Návštevou v chovnej stanici a priamou činnosťou so psíkmi možno
u detí dosiahnuť:
-zmeny postojov
-zmeny v emocionálnej oblasti
-nárast kladných pocitov
-zvýšenie záujmu o druhých, ústup
pesimizmu

-odbúravanie strachu
Vzťah a puto medzi človekom
a zvieraťom môže prinášať deťom
aj dospelým úžitok v mnohých
podobách. Štúdie dokázali, že deti,
ktoré vyrastajú v domove, kde
je chovaný pes alebo iné domáce
zviera ako člen rodiny, sú viac empatické ako deti, v ktorých rodine
nie je žiadne zviera. Deti vnímajú
zvieratá ako seberovných partnerov.
Ako sú deti staršie, ich schopnosť
cítiť so zvieratami, prechádza do
skúsenosti s ľuďmi. A preto aj návštevou detí z MŠ v našej chovnej
stanici sme chceli prispieť k novým
zážitkom a skúsenostiam týchto
malých detí.
Róbert Androvič lektor CVČ

autor: Miroslav Kuliha

„Poďakovanie“
Z hĺbky úprimnosti môjho srdca ďakujem varínskym
podnikateľským subjektom S.........l a E........a, za to, že s maximálnou spurnosťou a bezohľadnosťou využívajú moje
pozemky na svoje podnikateľské ciele. V predchádzajúcom
období využívali uzatvorené zmluvy s roľníckym družstvom, ktoré boli aj tak iba zdrap papiera, a teraz nemajú na
využívanie ani ten zdrap papiera.
Ich pštrosia taktika a arogancia k majiteľom nimi využívaných pozemkov je možno podporená aj naším poprevratovým zriedením, ktoré síce vynieslo na piedestál
spoločenského rebríčka ochranu súkromného vlastníctva,
ale v skutočnosti „skutek utek“.
Aby toho nebolo dosť, nielenže nikomu nevadí, že organizácie neplatia obci daň z pozemkov, na ktorých podnikajú,
ale platenie sa vyžaduje od skutočných vlastníkov, ktorí na
svoje pozemky nemajú prístup.
Neverte nikomu, keď bude hovoriť, že podmienky na podnikanie u nás sú pre podnikateľov nepriaznivé. Veď okrem
neoprávneného majetkového prospechu z podnikania na
cudzích pozemkoch ,dane z pozemkov platia skutoční vlastníci, aj keď pozemky nemôžu využívať, a nie podnikatelia.
Na záver „Ďakujem, ďakujem“ že je legálna možnosť
v našej spoločnosti využívať cudzie nehnuteľnosti bez
súhlasu ich majiteľov a tiež za to že, majiteľom pozemkov
je daná možnosť vyplatiť obecnému úradu dane aj za
tieto nehnuteľnosti. Veľmi ma teší, že takýmto spôsobom
podporujem podnikateľov balansujúcich pred krachom ich
podnikateľských aktivít a umožňujem im zveľaďovať ich
súkromný majetok a zahraničné dovolenky.
ďakuje Robo Androvič
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Spomienky na tohtoročné fašiangy...
Škôlkári
v programe pre
dôchodcov...

Z detského
diskokarnevalu

Poďakovanie
Miestne kultúrne stredisko a Obec Varín ďakujú všetkým sponzorom za
ceny, ktoré venovali do tomboly 14.varínskeho plesu

ovocie- zelenina Roman Kováč
fy ROKER
p. Čepelová
Obecný podnik služieb Varín
KOFOLA , a.s. Rajecká Lesná
COOP – Jednota Žilina
Radoslav Bolček
Auto, moto, raj Varín
fy Nafteko

kvetinárstvo pani Kubíková
Združenie KPK
Poľnohospodárke družstvo Agra Váh
Mirka Fujdiaková
Pizzeria U babky
Ekodendra Varín
ASA Žilina
Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Varín
SAUER
Elektro Varín pani Buchtová
Pekáreň Varín
Ekodendra Varín
Cestovná kancelária SELINAN Žilina
Farský úrad Varín
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Pikošky z Pod Jedľoviny
V jedno pekné slnečné septembrové popoludnie som sa
vybral spolu s manželkou, dcérou a vnukom na chatu Pod
Jedľovinou. Manželka s dcérou upratovali chatu a okopávali
jahody a my s vnukom sme sa vybrali do Rúd pozrieť huby.
Keďže bolo veľké sucho, huby, samozrejme, nerástli, a tak
som vnukovi navrhol, že mu ukážem, kde vyviera Rechtorov
jarok, ktorý tečie aj okolo našej chaty. Cestou cez Bôry sme
smerovali k bývalej kyjováckej chate.
Ponad nádrž na vodu, ktorá slúžila na zavlažovanie lesnej
škôlky v Bôroch sme prešli na chodník do Rúd, kde pramení
Rechtorov jarok. Pri studničke sme sa občerstvili studenou
pramenistou vodou a chvíľu sme tam posedeli na skalách.
Vnukovi som rozprával príbehy o tomto prekrásnom kúte
varínskeho chotára. Zodvihli sme sa, že sa vrátime späť na
chatu.
Nechcelo sa mi však ísť tou istou cestou, a tak som navrhol,
že pôjdeme chodníkom ku chate na Prudkých lúkach, ktorej
majiteľom je Jano Kardoš. Cestou som vedľa chodníka spozoroval medveďom v zemi vyhrabanú dieru. Keďže v nej nebol
nijaký pohyb, nevenoval som jej pozornosť. Vnuk kráčal za
mnou. Obzrel som sa, a keď som ho za sebou nevidel, zvolal
som na neho – kde sa toľko tára? On zakričal kvílivým hlasom
- „dedo, prečo ma tie mravce tak štípu?“ Povedal som mu,
aby si nevymýšľal a šľapal ďalej. No on začal plakať. Musel
som sa mu vybrať naproti.. Keď som ho zbadal, zdrevenel
som. Jeho hlava a hruď boli pokryté množstvom včiel. Hneď
som vedel čo sa stalo.
On vyhrabanú jamu neobišiel, ale pichal do nej palicou.

Z jamy sa vyrojili včely a napadli ho.
Priskočil som k nemu, odtrhol ho diery a postavil na peň.
Tričko aj so včelami som z neho strhol a mlátil ním o peň /to
tričko/, aby sme sa včiel zbavili.
On pri tom plakal a svojím plačom vyplašil medveďa, ktorý
tú jamu vyhrabal , aby mu do nej včely nanosili med. My sme
ho z hostiny vyrušili, a tak odskočil do húštiny, kde čakal
kedy odídeme. Určite chcel v medových hodoch pokračovať. Vnuk ho svojím plačom vyplašil.Medveď zamrmlal a s
veľkým lomozom opúšťal svoj úkryt v húštine. Zbadali sme
iba jeho chlpatý hnedý chrbát a hlavu.
Zobrali sme sa cez chodník, ktorý už neexistuje na Prudké
lúky a zastavili sa na chate Jana Kardoša. Požiadal som ho
o ocot, ktorým som chcel dobodané miesta ponatierať. Vnuk
však túto „kúru“ odmietol a tak sme sa ponáhľali na našu
chatu.
Manželka a dcéra boli zhrozené a šokované. Vnukovi z hlavy vybrali asi 20 žihadiel, ja som ja som ich mal niekoľko
v rukách.
Sadli sme do auta a uháňali domov. Cestou sme stretli doktora Milu, ktorý nám odporučil dať vnukovi protialergický
liek. Moja manželka mu ho podala už na chate. Chvalabohu,
všetko dobre dopadlo.
Ďalší deň bola nedeľa a my sme sa vybrali na túru do Vrátnej.
Ja som mal však ruky spuchnuté tak, že som nemohol dať prsty k sebe a chodil som ako rak s roztiahnutými klepetami.
Alexander Panáček
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Zariadenie opatrovateľskej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o.
ZPS a DSS – Charitný dom Alžbetinum
Farská 236, 013 03 Varín
Venujte nám Vaše 2% z dane
a prispejte tak k skvalitneniu služieb pre našich spoluobčanov,
rodičov, príbuzných a známych v ZOS Varín, n.o. -ZPS a DSS
Charitnom dome Alžbetinum!
2% z dane neznamená pre Vás žiadny výdavok, pretože ide o daň,
ktorú už odviedol Váš zamestnávateľ, alebo ktorú odvádzate ako
fyzická a právnická osoba daňovému úradu a pritom Vám dáva
možnosť pomôcť.
V prípade Vášho záujmu o našu podporu si pozrite nasledovný
postup:

Ak ste PO:

Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby– to
je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí
však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného
prijímateľa.
V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. Údaje,
ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: .Zariadenie
opatrovateľskej služby Varín, n.o. , Farská 236, 013 03 Varín,
IČO : 37983717.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú
máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad
(zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň
z príjmov.
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok
má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste
poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
Ďakujeme Vám !
Tlačivo “Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej
dane“ s údajmi o prijímateľovi si môžete vyzdvihnúť každý deň
priamo v Zariadení opatrovateľskej služby, Farská 236.

Ak ste zamestnanec:

Do 15.02.2010 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného
zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo
Potvrdenie o zaplatení dane
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú
môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí
byť minimálne 3,32 €.
Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia. Vo Vyhlásení s predtlačenými
údajmi je potrebné vyplniť iba sumu, ktorú chcete poukázať
spolu s vašimi údajmi.
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do
30.04.2010 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby
previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Ak ste FO,

ktorá si sama podáva DP:

Minimálna výška poukázania 2% v prospech prijímateľa
je 3,32€.
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je
maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená
podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky
na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje,
ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť : Zariadenie
opatrovateľskej služby Varín, n.o. , Farská 236, 013 03 Varín,
IČO : 37983717.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú
máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2010)
na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne
aj zaplaťte daň z príjmov.
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok
má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste
poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

P O Ď A K O V A N I E
Ďakujeme všetkým , ktorý akýmkoľvek spôsobom prispeli ku skvalitneniu poskytovania sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov a domove
sociálnych služieb Charitný dom Alžbetinum vo Varíne.
Poďakovanie patrí subjektom i jednotlivcom:

MPSV SR, Ing. Peter Sika, ŽSK Žilina, Obec Varín, Obecný podnik služieb Varín, Farský úrad Varín,
MŠ s ZŠ O. Štefku Varín, Urbárska obec Varín, Pekáreň Potravinka, Milan Bielik, Anna Zajacová,
Peter Freudenfeld, DSS Turie
a všetkým, ktorí nám darovali 2% z dane.
Ďakujeme za dobrú spoluprácu zmluvným lekárom klientov.

Mária Chovancová riaditeľka zariadenia
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Marec - mesiac knihy
Pri príležitosti mesiaca knihy knižnica pripravila výstavku s názvom: Výročia slovenských spisovateľov

70. výročie
narodenia
Peter Jaroš

Narodil sa 22. januára 1940 v liptovskej obci Hybe.
V rokoch 1957 – 1962 študoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave.
V rokoch 1964 – 1965 bol redaktorom týždenníka Kultúrny život,
potom do roku 1971 redaktorom Československého rozhlasu
v Bratislave.
Od roku 1972 bol scenáristom a dramaturgom Slovenskej filmovej
tvorby. V rokoch 1992 – 1994 poslancom slovenského parlamentu.
V súčasnosti sa venuje len literárnej tvorbe. Žije v Bratislave.
Literárna tvorba - próza
Popoludnie na terase (1963), Urob mi more (1964), Zdesenie (1965),
Váhy (1966), Putovanie k nehybnosti (1967), Menuet (1967), Návrat
so sochou (1969), Krvaviny (1970), Pýr (1971), Trojúsmevový miláčik (1973), Pradeno (1974), Tisícročná včela (1979), Parádny výlet
(1982), Nemé ucho, hluché oko (1984), Lásky hmat (1988), Psy sa
ženia (1990), Milodar slučka (1991), Biela pani, mŕtvy pán (1991,
spolu s I. Hudecom), Váhy / Putovanie k nehybnosti (2003, reedícia
dvoch románov z rokov 1966 a 1967), Samochod srdca (2008)
Literárna tvorba - dráma
Splynutie (1968), Kráľovstvo Chimenéza (1969), Skrývačka (1971),
Omyl (1973), Hlboko v zeleni (1974), Červený spln (1975)
Literárna tvorba - pre deti a mládež
Až dobehneš psa (1971)
Literárna tvorba - scenáristika
Deň slnovratu (1973), Tetované časom (1975), Pacho, hybský zbojník (1975), Sneh pod nohami (1978), Tisícročná včela (1983), Jánošík
(1993), Lady Dracula alias Báthory story (1995)
Studené podnebie (1975)
Literárna tvorba - publicistika
Kárový horník alias Modrý jazdec (2006)
Peter Jaroš prešiel v tvorbe niekoľkými vývinovými etapami.
V prvých piatich dielach v rokoch 1963 – 1967 uplatňoval psychlogizujúce postupy v kombinácii s literatúrou „všedného dňa“. Ďalšie
diela vychádzajú z postupov „nového románu“. Jeho najúspešnejším románom je Tisícročná včela (1979). Literárna kritika ho prijala
jednoznačne ako jedno z najúspešnejších diel povojnovej románovej
tvorby. Našiel svoje pokračovanie v románe Nemé ucho, hluché oko
(1984). Podľa Tisícročnej včely bol nakrútený rovnomenný film, ktorý
získal ocenenie na filmovom festivale v Benátkach 1983. Osobnosť
Petra Jaroša je výnimočným zjavom a jeho rozsiahle dielo sa radí
medzi trvalé hodnoty slovenskej literatúry.

110. výročie
narodenia
Martin Kukučín

Vlastné meno MUDr. Matej Bencúr
*17. 05. 1860 Jasenová †21. 05. 1928
Pakrac pri Lipiku (Chorvátsko)
Narodil sa 17. mája 1860 v Jasenovej v rodine slobodných sedliakov, tzv. šoltýsov.
Po vychodení ľudovej školy v rodisku tri
roky študoval na slovenskom gymnáziu v Revúcej, po jeho zrušení štvrtý
ročník dokončil v Martine a v Banskej Bystrici. Na maďarskom učiteľskom
ústave v Kláštore pod Znievom študoval v r. 1875 – 1878, potom až do
augusta 1884 bol učiteľom v rodnej Jasenovej. Popri učiteľskom pôsobení
externe študoval na gymnáziu v Kežmarku, ôsmy ročník absolvoval v šk. r.
1884/85 v Šoprone. V r. 1885 – 1893 študoval na Lekárskej fakulte Karlovej
Univerzity v Prahe. Počas vysokoškolského štúdia pokračoval v literárnej
tvorbe, prekladal a aktívne sa zapájal do činností pražských slovenských
vysokoškolákov združených v akademickom spolku Detvan.
Po skončení štúdia sa neúspešne pokúšal o prax vo vlasti, napokon
prijal ponuku chorvátskej veľkoobchodníckej rodiny Didolićovcov a stal sa
obecným lekárom v mestečku Selca na ostrove Brač. Pôsobil tu od 6. januára
1894 do 2. júna 1907, keď sa v dôsledku spoločensko-klanových sporov,
v ktorých sa odmietol angažovať, i so svojou mladou manželkou Pericou
Didolićovou, dcérou priateľa, vysťahoval do Južnej Ameriky. Po ročnom
pobyte v Santiagu, kde v tamojšej nemocnici zložil nostrifikačné skúšky,
sa 14. decembra 1908 usadil v meste Punta Arenas medzi chorvátskymi
vysťahovalcami. Kontakt so Slovenskom stráca, po vzniku Československej
republiky začína však pomýšľať na návrat do vlasti. Svoj zámer uskutočňuje v lete 1922. Po krátkom pobyte v Paríži 12. septembra prichádza do
Prahy. V Martine, kde sa usídlil, začína písať a študovať archívne materiály
k zamýšľanej historickej rapsódii o kultúrnych a politických aktivitách
mladej romantickej generácie. Dôverný vzťah k Dalmácii, ktorý si vytvoril
počas pobytu na Brači, ako aj dlhoročná odlúčenosť od vlasti a neschopnosť
identifikovať jej súčasné spoločensko-politické problémy, spôsobili, že v r.
1923 – 1925 striedavo žije v chorvátskych kúpeľných mestách a v Martine.
V novembri 1925 sa vracia do Chile, aby usporiadal svoje majetkové záležitosti. Po návrate na jar 1926 sa s manželkou, trpiacou ťažkou duševnou
chorobou, usádza v chorvátskom kúpeľnom mestečku Lipik. Tu v apríli
1928 ochorel na zápal pľúc, na ktorý 21. mája v nemocnici v neďalekom
Pakraci umrel. Dočasne bol pochovaný v rodinnej hrobke Didolićovcov na
záhrebskom cintoríne Mirogoj, odkiaľ jeho telesné pozostatky previezli do
Martina, kde ich 29. októbra uložili na Národnom cintoríne.
Literárna tvorba - próza
Rysavá jalovica (1885), Neprebudený (1886), O Michale (1886), Mladé letá (1889),
Keď báčik z Chochoľova umrie... (1890), Na podkonickom bále (1891), Regrúti
(1891), Koniec a začiatok (1892), Mišo (1892), Dve cesty (1892), Dies irae (1893),
Zo stupňa na stupeň (1893), Zápisky zo smutného domu (1894), Mišo II (1901),
Dom v stráni (1903 – 1904), Mať volá (1926 – 1927), Košútky (1927), Klbká
(1927), Rozmajrínový mládnik (1927), Lukáš Blahosej Krasoň (1929), Bohumil
Valizlosť Zábor (1929)
cestopisná próza: V Dalmácii a na Čiernej hore (1898), Rijeka – Rohić – Záhreb
(1901), Prechádzka po Patagónii (1922), Dojmy z Francúzska (1923)
Literárna tvorba - dráma
Komasácia (1888, knižne 1907), Bacúchovie dvor (1922, knižne 1930), Obeta
(1924, publikovaná 1964)
súborné dielo: Zobrané spisy Martina Kukučína 1 – 32 (1910 – 1944), Dielo
Martina Kukučína 1 – 21 (1955 – 1971)

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Streda 17. marec
Autobusový zájazd do Jablonky

Cena: 6,50 € 

Prihlášky: MKS

Piatok 19. marec

19.00 hod knižnica

Noc v knižnici

Pripravujeme:
Výstavu prác
umelcov – amatérov
Prosíme všetkých, ktorí môžu poskytnúť svoje práce, aby
sa prihlásili v Miestnom kultúrnom stredisku.
Otvorenie
Dramatického krúžku pre deti aj dospelých
Prihlášky a informácie v MKS

Zapožičiavanie
šiat na
1. sv. prijímanie
v kultúrnom dome
v Belej
Otvorené
každú stredu
8.00-17.00 h.
informácie
na tf. čísle:
0904 837 041

Novinky v knižnici
Marec - mesiac knihy
Pri príležitosti mesiaca knihy sme pripravili pre čitateľov knižnice nasledovné podujatia:
• Každý piatok popoludní o 13.30 hod. Popoludnie s rozprávkou
• V piatok 19. marca Noc v knižnici
• Beseda so spisovateľkou
• Výstavka jubilujúcich spisovateľov
• Počas celého mesiaca zápisné do knižnice
zdarma
• Odpustenie poplatkov za upomienky

Prosíme čitateľov
o vrátenie kníh
za rok 2008
Tomáš Hadida, Varín 399
Sandra Krišková, Varín 300
Soňa Lopušanová, Varín 646
Michal Franek, Varín 
Michaela Dikošová, Varín 
Lívia Sušienková, Varín
Peter Mravec, Varín
Benko Vrábel, Varín 
Vladko Staňo, Varín
Simonka Hrušková, Varín
Veronika Koniariková, Varín 599
Jana Chrapčíková, Varín 391
Mariana Hubočanová, Varín 992
Marcela Moravčíková, Nededza 164
Daniela Boková, Varín 889
Katarína Peknušová, Varín 177
Ivana Čepelová, Varín 878
Mirka Kadrliaková, Varín 226
Ivana Ďuranová, Varín 810
František Buchta, Varín 806
Ján Bugáň, Varín 664
Mária Tabačková, Varín 438
František Trnka, Krasňany 148

3 knihy
5 kníh
2 knihy
1 kniha
1 kniha
1 kniha
1 kniha
1 kniha
1 kniha
1 kniha
2 knihy
2 knihy
8 kníh
1 kniha
1 kniha
2 knihy
5 kníh
3 knihy
1 kniha
1 kniha
2 knihy
3 knihy
3 knihy

Upomienka 1 €

Výpožičný čas knižnice
Pondelok - Piatok:
10.00 - 18.00
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Varínčan

uKUPÓN Č. 3uKUPÓN Č. 3uKUPÓN Č. 3uKUPÓN Č. 3u

Tajnička z čísla 12 -01 2010 znela:
„...že o túto ruku som pred rokmi aj prosil.“
Odmenu vyhráva pán Ing. Róbert Androvič, Varín
Credi, Jarov,
se, Jarema,
Rita, Ur, Abiel, Taška, kapsa
Sari, arit

Meno Alžbety

Rozprávajú sa dvaja producenti: „Ty si angažoval
do tej vojnovej scény 3000 štatistov. Z čoho to chceš
zaplatiť?“
(odpoveď je v tajničke krížovky)

Meno Eleny

Latinská predložka (od)

Zaoblení

12 mesiacov

Poplatok na
hranici
Vyhynuté
plemeno psov

Popevok

Odroda nikelínu

Skratka slečny

Akváriová
rybka

Zvratné zámeno
Tiež
Pivovarská
surovina
Znamenitá
povesť

Oraním ubral

Druh obilniny

Čistila od
buriny
Meno Stanislavy

Podmienková
spojka
Taliansky
maliar

5. časť
tajničky

Rozmočená
zem

Japonská
plošná miera

Angličania

Malá sekera

Vráta, vchod do
domu

Taliansky
skladateľ

Číslovka
Drobný morský
živočích

Pichala rohami

Staroegyptský
boh slnka

Dojnica

Krík

Slovenský
región

Skratka súhvezdia Pavo

Vlastnil

Kým, pokiaľ

Posolila

Ruský zbormajster
Poľský maliar

Úbytok,
zmenšenie

Novinka
Varením
pripravil

Plúžil

Hotel na lodi
Žltokvetá bylina

Ihličnatý strom

Ovčia vlna s
kožou

Poľská operná
sopranistka

Matka Romula
a Rema
Časť včelína

Dal do obalu Maškrta (expr.)

Odoberala
Lekárska
komisia
4. časť
tajničky

Grécke
písmeno

♣

2. časť
tajničky

Hliníková fólia

1. časť
tajničky

♣

Obaja

Rozprávkový
zbojník

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

Osobné
zámeno

Planétka

Tropický plod

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. apríla 2010
na adresu redakcie.

Autor:
Jozef Blaho

Párový gén,
alelomorfa

Lekárska
komisia
Pokladnica
(hovor.)

3. časť
tajničky

Priesyp (hovor.)

Alebo (bás.)

Druh obilniny

Tenisový úder

Zachraňoval
(hovor.)

Starobabylonské mesto

Vzadu

Rímskych 51

Galilejské
mesto

Taliansky
peniaz z 12.-18.
storočia

Zaťažila svojou
váhou

Rytier kráľa
Dávida

Veľký dravý
vták
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