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MESAčNý SPRAVODAJ O žIvote varína w ročník xViI w číslo 174 w terra varna 1254
Z OBSAHU ČÍSLA:
r Uznesenie obecného zastupiteľstva
r Všeobecne-záväzné nariadenie
r Doplnok VZN
r Oživená tradícia
r Noc v knižnici
r Rozpis futbalových zápasov
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Varínčan

Uznesenie č. 25/2010
z riadneho 25. (dvadsiateho piateho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 25.2.2010 o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varíne
Prítomnosť poslancov na zasadnutí a hlasovanie poslancov.
Vysvetlivky prítomnosť: P- prítomný, N- neprítomný, O- ospravedlnený, No- neospravedlnený; Hlasovanie: (+ za), (-proti), (/zdržal sa), (0 neprítomný)
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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
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Janka Zaparaníková
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Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:

Schvaľuje
Program riadneho 25. (dvadsiateho piateho)
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie č.1: za/proti/zdržali sa/neprítomní
7/0/0/4
Overovateľov zápisnice – p. Ferdinand Lopušan, p.Janka Zaparaníková.
Hlasovanie č.2: 7 / 0 / 0 / 4
Dodatok č.1 k VZN obce 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.
Hlasovanie č.3: 7 / 0 / 0 / 4
VZN obce č.1/2010 o podnikateľskej činnosti
a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Varín.
Hlasovanie č.4: 7 / 0 / 0 / 4
1.zmenu programového rozpočtu obce pre
rok 2010. 
Hlasovanie č.5: 7 / 0 / 1 / 3
Dodatok č.1 k VZN obce č.5/2009 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení na území obce Varín.
Hlasovanie č.6: 7 / 0 / 1 / 3
Odpredaj C-KN parc.č. 2151/217 – orná pôda
o výmere 308 m2, C-KN parc.č. 2151/218 –
orná pôda o výmere 323 m2 a C-KN parc.č.
2151/219 – orná pôda o výmere 495 m2 v
kat. úz. Varín Adriánovi Pažickému a Mgr.
Simone Pažickej rod. Skuteckej v kúpnej cene
29,87 € za m2 (900 Sk/m2), tj. celkom sumou
33.633,62 € (slovom tridsaťtritisícšestotridsaťtri eur a šesťdesiatdva centov) na základe geometrického plánu č.379/06, vypracovaného
Ing.Milanom Kubáňom, schváleného správou
katastra v Žiline dňa 28.3.2006.
Hlasovanie č.7: 9 / 0 / 0 / 2
Kúpu C-KN parc.č. 2151/352 – zast.pl. o výmere 536 m2 v kat. úz. Varín od Jána Beniača
v kúpnej cene nasledovne: 20% plochy v cene
11,62 € za m2 (350 Sk/m2) a 80% plochy v
cene 13,28 € za m2 (400 Sk/m2), tj. celkom
sumou 6.940,46 € (slovom šesťtisícdeväťstoštyridsať eur a štyridsaťšesť centov) na
základe geometrického plánu č.177/2010,
vypracovaného Ing.Máriou Koššuthovou,
schváleného správou katastra v Žiline dňa
12.2.2010.
Hlasovanie č.8: 9 / 0 / 0 / 2
Hlasovanie za schválenie:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy
Operačný program cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 za
účelom realizácie projektu „Stavebné úpravy,
modernizácia budov, výstavba ihriska a inž.
sietí v ATC Varín“, ktorého ciele sú v súlade
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s platným územným plánom obce a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce;
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po
schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 27.500,- EUR (predpokladaná výška
celk.nákladov 550.000,- EUR).
Hlasovanie č.9: 9 / 0 / 0 / 2
Vypracovanie architektonickej štúdie časti
Námestia sv.Floriána v úseku od Zdravotného strediska po ul.A.Bernoláka v cene do
3320,- EUR a poverenie starostu rokovať so
spracovateľom. Hlasovanie č.10: 9 / 0 / 0 / 2
Uplatnenie pohľadávky voči firme RIASTAV
s.r.o. za sanáciu trhlín v bytovom nájomnom
dome na ul.J.Martinčeka č.130 súdnou cestou.

Hlasovanie č.12: 9 / 0 / 0 / 2
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce pre 1.polrok 2010. Hlasovanie č.13: 8/0/1/2
Predĺženie doby umiestnenia prevádzky
stávkovej kancelárie FORTUNA v reštaurácii
AMFORA, Námestie sv.Floriána 347, 013 03,
Varín na dobu od 1.4.2010 do 31.3.2011 s možnosťou požiadania o predĺženie stanovenej
doby pre FORTUNA SK, a.s., Karpatská 23,
811 05, Bratislava 1. Hlasovanie č.14: 8/0/1/2
Neschvaľuje
Zrušenie uznesenia OZ č.5/2004 v časti
I.Schvaľuje, bod 3. zo dňa 20.4.2004 vo veci
schváleného Doplnku územného plánu Obce
Varín Hlboké Rudy (záhradkárska osada).
Hlasovanie č.11: 0 / 8 / 1 / 2

3. Berie na vedomie
1.1. Informáciu starostu obce k návrhu VZN obce
č.01/2010 o podnikateľskej činnosti a určení
času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Varín.
1.2. Informáciu starostu obce k navrhovanej 1.zmene programového rozpočtu obce pre rok 2010.
1.3. Informáciu starostu obce k návrhu Dodatku
č.1 k VZN obce č.5/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení na území obce Varín
1.4. Základný návrh technického riešenia a usporiadania nového cintorína v zmysle schváleného Doplnku územného plánu obce Varín
predložený projektantom.
1.5. Informáciu starostu obce vo veci prekládky
vzdušného vedenia VN a plánovaných rozvodov NN v lokalite IBV Záhumnie, 1.etapa.
1.6. Informáciu starostu obce a zástupcu starostu
obce k pripravovanej žiadosti o NFP v rámci
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cezhraničnej SR-PL spolupráce pre projekt
„Stavebné úpravy, modernizácia budov,
výstavba ihriska a inž.sietí v ATC Varín“.
Informáciu starostu obce k navrhovanej koncepcii riešenia dopravnej situácie na Námestí
sv.Floriána.
Informáciu starostu obce o potrebe spracovania architektonickej štúdie časti Námestia
sv.Floriána v úseku od Zdravotného strediska
po ul.A.Bernoláka.
Správu starostu obce o súčasnom stave výstavby záhradných chát v lokalite Hlboké Rudy,
o schválenom Doplnku územného plánu Obce
Varín a platných regulatívach pre výstavbu a o
schválenom územnom rozhodnutí.
Spoločnú žiadosť o vybudovanie verejnej kanalizácie obyvateľov ul.Hrnčiarska a Májová.
Vrátenie faktúry č.9113900234 za sanáciu
trhlín v nájomnom bytovom dome na ul.J.Martinčeka č.130 dodávateľom stavby f.RIASTAV s.r.o. ako neopodstatnenú.
Oznámenie a ospravedlnenie z neúčasti na
zasadnutiach OZ poslankyne Ľudmily Porubčanskej z dôvodu dlhodobého vycestovania
za hranice v čase od 18.2.2010 do 10.7.2010.
Ponuku DEXIA Banky na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania.
Žiadosť Pavla Syneka na zmenu otváracích
hodín v obchodnej prevádzke na Námestí
sv.Floriána č.35.
Stanovisko Železničnej spoločnosti Slovensko
a.s. k nezastavovaniu vlaku č.7835 na železničnej stanici vo Varíne.
Žiadosť obyvateľov ul.Krivánska o vybudovanie cesty a verejného osvetlenia k domom,
ktoré sú skolaudované od r.2002.
Oznámenie Vilmy Ondrušovej o otvorení
prevádzky Mäsiareň na ul.A.Trizuliaka.
Žiadosť FORTUNA SK, a.s., Karpatská 23,
811 05, Bratislava 1 o predĺženie doby umiestnenia prevádzky stávkovej kancelárie FORTUNA v reštaurácii AMFORA, Námestie
sv.Floriána 347, 013 03, Varín.
Pripomienku Ing.Mariána Androviča vo veci vysokého vstupného na obecnom plese vo Varíne.
Pripomienku p.Ferdinanda Lopušana k správaniu
sa mládeže na Námestí sv.Floriána vo večerných
a nočných hodinách a k nutnosti vybudovania
kamerového systému v tejto časti obce.
Pripomienku p.Ferdinanda Lopušana, prečo
nebola počas tejto zimy vyhotovená ľadová
plocha v šk.areáli, keď boli priaznivé zimné
podmienky.

4.
4.1

Ukladá
Opätovne požiadať Železničnú spoločnosť
Slovensko a.s. o prehodnotenie svojho rozhodnutia o nezastavovaní vlaku č. 7835 na
železničnej stanici vo Varíne z dôvodu jeho
využitia obyvateľmi obce Varín.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
4.2 Na Rade školy predniesť pripomienku p.Ferdinanda Lopušana, prečo nebola počas tejto
zimy vyhotovená ľadová plocha v šk.areáli.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
Ing. Patrik Miho prednosta OcÚ, Ing. Karol Strásky starosta obce
Overovatelia: p. Ferdinand Lopušan, p. Janka Zaparaníková
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Pán Ježiš
z mŕtvych vstal
Skončili sa hrozné bolesti,
ktoré Pán na kríži vytrpel,
aby, z lásky, každú dušu
od brány pekla odvrátil.
Skončilo sa bolestné utrpenie,
bolo drahé naše vykúpenie,
ktoré Kristus dobrovoľne na seba vzal
a na kríži život za nás obetoval.
Ó predrahá Kristova krv,
na kríži vyliata
očisti naše hriešne srdcia,
vrúcne a v slzách prosíme Ťa.
Pán Ježiš z mŕtvych vstal,
hrob prázdny zanechal.
radujme sa všetci svorne
z Ježišovho zmŕtvychvstania.
Ďakujeme Ti, drahý Ježišu,
za vieru, ktorú sme dostali.
Naša viera je pravá,
potvrdená Tvojím zmŕtvychvstaním
Plesaj všetko stvorenie,
plesajte nebesia,
radujte sa zo zmŕtvychvstania
nášho doráňaného a ukrižovaného Pána.
Viktória Novosadová

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Charlotte Mária Chovanová 18.2.2010
Jozef Pojezdala 	
1.3.2010
„Buďte šťastné, deti!
Najkrajšie kvety zeme!

Manželstvo uzatvorili:
Martin Androvič a Anna Pišková 20.2.2010
Ľubomír Dobroň a Mária Záňová 6.3.2010
„Nech radosť vášho svadobného dňa
nikdy nepatrí minulosti!“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:
pani Angela Skorčíková
pani Alojzia Gáborová
pán Anton Hošták
pani Mária Piovarčiová
pani Mária Trnková
pán Emil Akantis
pani Hermína Akantisová
pani Jolana Piovarčiová
pán František Pavlíček
pani Vincencia Zatraková
pán Vojtech Bohačiak
pani Žofia Šepešová
pani Anna Kapasná
pani Anna Salátová
pani Mária Kováčová
pani Mária Chabadová
pani Elena Pavlíčková

87.
87.
83.
83.
82.
81.
79.
79.
78.
77.
74.
73.
73.
73.
72.
72.
72.

Okrúhle narodeniny oslavujú:
90-te
pani Rozália Gáborová
85-te
pani Klementína Rizmanová
80-te
pani Júlia Hajasová
pani Helena Barietová
75-te
pani Filoména Verčíková
70-te
pani Hermína Ševčíková
pán Viktor Švec
Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:
„V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude
prinesie radosť, lásku, šťastie!“

Odišli do večnosti:
pani Mária Cvachová 	 * 31.1.1925 	 † 14.3.2010
pán Jozef Smolka
* 24.5.1927 † 22.3.2010
„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 1/2010
o podnikateľskej činnosti a určení času
predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Varín
Obec Varín na základe samostatnej pôsobnosti
podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. d) a i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade so zákonom
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /
živnostenský zákon/ v znení neskorších zmien
a doplnkov, a v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.
z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov v y d á v a toto všeobecne záväzné
nariadenie o podnikateľskej činnosti a určení času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území obce Varín.
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.

2.

Článok 1
Účel nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej
len „VZN“/ upravuje v súlade s platnou
právnou úpravou pravidlá určovania času
predaja v obchode a času prevádzky služieb
pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické
osoby, ktoré podnikajú na území obce (ďalej
len „podnikateľ“).
Toto VZN sa nevzťahuje na úpravu prevádzkového času na trhoviskách, úprava ktorého
je obsiahnutá v osobitnom VZN.

Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
Pre účely tohto VZN sa rozumie:
1. Prevádzkareň je priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci
s prevádzkovaním živnosti ani technické
a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.
2. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe
živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá
podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
a fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná v evidencii
podľa osobitného predpisu.
3. Prevádzkový čas je čas predaja a čas poskytovania služieb v prevádzkarni
4. Nočný pokoj je čas od 22.00 hod. do 06.00
hod. Jedná sa o časový úsek dňa, vyhradený
pre zabezpečenie zdravého a nerušeného nočného pokoja a odpočinku obyvateľov obce,
a to najmä na ochranu pred obťažovaním
obyvateľov hlukom, hlasným alebo hlasovým
zvukovým prejavom, svetlom, vibráciami
a pod. nad mieru primeranú pomerom.

Hudobná produkcia je hudba určená na
tanečnú zábavu, diskotéku, reprodukovaná
technickým zariadením, živá hudba na počúvanie alebo koncertné vystúpenie, spev
a pod.
6. Prísluchová hudba je hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, pričom
sa nejedná o hudobnú produkciu.
7. Uzavretá spoločnosť je skupina osôb, ktorá
sa oprávnene zdržuje v prevádzke, na základe pozvania, povolenia, alebo so súhlasom
oprávnenej osoby (podnikateľ, prevádzkovateľ, poverená osoba), pričom nejde o verejne
prístupnú akciu
8. Opodstatnená sťažnosť je sťažnosť, ktorej
prešetrením bolo preukázateľne zistené
porušenie zákona, právnych predpisov
v súvislosti s obmedzením alebo neuznaním
práva a oprávneného záujmu sťažovateľa alebo iný nesprávny postup voči sťažovateľovi
aj vtedy, ak sa takéto porušenie preukázalo
aspoň v jednom z viacerých bodov sťažností
alebo sa zistili konkrétne nedostatky, ktorých odstránenie si vyžiadalo zásah orgánu
verejnej správy.
9. Neopodstatnená sťažnosť je sťažnosť, pri
ktorej sa nepotvrdili avizované nedostatky
ani porušenia zákonov či právnych predpisov
ani v jednom bode sťažnosti
10. Prevádzkovateľ prevádzky je podnikateľ,
ktorý v prevádzkarni vykonáva podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb
11. Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiadúci, neprimeraný alebo škodlivý
zvuk.

5.

DRUHÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 3
Všeobecné ustanovenia
o podnikateľskej činnosti
1. Podnikateľ je v zmysle tohto VZN povinný:
a) do 30 dní odo dňa vydania živnostenského
listu alebo koncesnej listiny, prihlásiť sa do
evidencie podnikateľských subjektov obce,
k čomu je potrebné predložiť k nahliadnutiu
príslušné oprávnenie na podnikanie.
b) povinnosti ohlásenia na Obecnom úrade
podlieha aj zmena podnikateľského subjektu (z dôvodov prevodu, predaja, prenájmu
prevádzky inému podnikateľskému subjektu
zmena predmetu podnikateľskej činnosti).
c) Podnikateľské subjekty, ktoré mali sídlo alebo
pôsobili na území obce pred účinnosťou tohto
VZN, sú povinné uviesť svoj vzťah k obci
do súladu s týmto VZN najneskôr do dvoch
mesiacov odo dňa účinnosti tohto VZN.
d) oznámiť Obci Varín zriadenie, alebo umiestnenie prevádzkarne na území obce a oznámiť
prevádzkový čas prevádzkarne v prípade

prevádzkovania v čase od 06.00 hod. do
22.00 hod. za podmienok ustanovených
týmto VZN,
e) požiadať Obec Varín o vydanie rozhodnutia
k prevádzkovému času v prípade prevádzkovania po 22.00 hod. za podmienok ustanovených týmto VZN,
2. Splnenie si uvedených povinností podnikateľom sa uskutoční písomnou formou
podnikateľa na tlačivách, vydaných Obecným úradom vo Varíne, pričom podrobnosti
o postupe splnenia si týchto povinností sú
upravené týmto VZN v časti týkajúcej sa
ustanovení o prevádzkovom čase predaja
v obchode a prevádzkovom čase služieb.
3. Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby pri
činnosti prevádzkarne:
a) bol dodržiavaný určený prevádzkový čas,
b) nedochádzalo k rušeniu pokojného stavu,
nočného pokoja a verejného poriadku priamym dôsledkom činnosti prevádzkarne
najmä hlukom a neprimeraným hlasným
alebo hlasovým zvukovým prejavom. Hluk
zo zariadení poskytujúcich služby obyvateľstvu nesmie prekročiť najvyššie prípustné
hodnoty pre denný a nočný čas. Za nočný čas
sa považuje čas medzi 22.00 hod. a 06.00 hod.
Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie poskytujúce
služby obyvateľstvu.
4. Podnikateľ je povinný pri vykonávaní podnikateľskej činnosti prispôsobiť činnosť
prevádzkarne tak, aby sa návštevníci po
povolenom prevádzkovom čase nezdržiavali
v prevádzkarni.
5. Podnikateľ je povinný písomne ohlásiť
ukončenie (zrušenie) činnosti prevádzkarne
obci Varín najneskôr do 15 dní odo dňa jej
zrušenia.
Článok 4
Osobitné ustanovenia
o podnikateľskej činnosti
1. Obec Varín vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a
fyzických osôb a k umiestneniu prevádzkarne
na území obce podľa osobitného predpisu,
ako napr.
Lekárne - Zák. č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona
č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z.z.
o reklame.
Prevádzkovanie hazardných hier - Zák. č.
171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
TRETIA ČASŤ
USTANOVENIA O PREVÁDZKOVOM ČASE
PREDAJA V OBCHODE
A PREVÁDZKOVOM ČASE SLUŽIEB

Varínčan

Článok 5
Všeobecný prevádzkový čas
1.

Všeobecný prevádzkový čas v prevádzkárňach s maloobchodným a veľkoobchodným
predajom tovaru a v prevádzkárňach poskytujúcich služby je určený v dňoch pondelok
až nedeľa časom medzi 06.00 hod. a 22.00 hod
(ďalej len „všeobecný prevádzkový čas“)
2. Prevádzkovateľ môže na území obce Varín
prevádzkovať prevádzkareň v dobe všeobecného prevádzkového času bez obmedzenia
prevádzkového času.V rámci všeobecného
prevádzkového času si podnikateľský subjekt stanoví prevádzkový čas pre každú
prevádzkareň.
3. Prevádzkový čas všetkých prevádzkarní
obchodu a služieb na území obce zo dňa
31.12. príslušného kalendárneho roka na
01.01. nasledujúceho kalendárneho roka je
neobmedzená.
4. Podnikateľ je povinný oznámiť písomnou
formou Obci Varín všeobecný prevádzkový
čas, prípadne zmenu všeobecného prevádzkového času v zriadenej prevádzkarni,
a to najneskôr 7 dní pred začatím činnosti
prevádzkarne alebo pri vykonaní zmeny
prevádzkového času v prevádzkarni.
K písomnému oznámeniu všeobecného prevádzkového času podnikateľ priloží:
a) doklad o vlastníctve alebo prenajatí priestoru
(LV nie starší ako 6 mesiacov, príp. nájomnú
zmluvu),
b) doklad preukazujúci likvidáciu komunálneho
odpadu,
K oznámeniu o všeobecnom prevádzkovom čase
obec nevydáva písomné stanovisko.
Potvrdením o oznámení všeobecného prevádzkového času bude preberacia pečiatka podateľne na oznámení, príp. potvrdenie o doručenej
zásielke pokiaľ do 10 dní od jeho doručenia
Obec Varín nezašle podnikateľovi oznámenie
podľa čl. 5, ods. 5.
5. Ak oznámenie všeobecného prevádzkového
času prevádzkarne nespĺňa požadované
náležitosti, pretože podnikateľ k oznámeniu
nepriložil požadované doklady podľa čl.
5, odst. 4, písm. a), b), Obec Varín písomne
oznámi podnikateľovi neakceptovanie prevádzkového času a oboznámi podnikateľa
s podmienkami v ustanoveniach pre všeobecný prevádzkový čas stanovené v tomto
VZN, ktoré je nevyhnutné splniť pre určenie
prevádzkového času podnikateľom.
Článok 6
Nočný prevádzkový čas
1. V čase po 22.00 hod. (ďalej len „nočný prevádzkový čas“) môže podnikateľ poskytovať
služby (mať otvorenú prevádzkareň) len na
základe vydaného rozhodnutia Obce Varín.
Toto sa nevzťahuje na prevádzku letných
terás podľa čl. 7 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
V zmysle uvedeného je podnikateľ povinný
písomne požiadať o vydanie rozhodnutia
o povolení nočného prevádzkového času,
prípadne na zmenu nočného prevádzkového
času najneskôr 15 dní pred otvorením pre-
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vádzkarne, alebo pred uskutočnením zmeny
prevádzkového času prevádzkarne.
2. K písomnej žiadosti o schválenie nočného
prevádzkového času podnikateľ priloží:
a) doklad o vlastníctve alebo prenajatí priestoru
(LV nie starší ako 6 mesiacov, príp. nájomnú
zmluvu),
b) doklad preukazujúci likvidáciu komunálneho
odpadu,
3. Obec Varín vydá rozhodnutie k nočnému
prevádzkovému času po posúdení žiadosti
a doložení požadovaných dokladov v zmysle
čl. 6, ods. 2 písm. a),b).

1.

Článok 7
Prevádzkový čas letných terás
Prevádzkový čas letných terás sa povoľuje
do 22.00 hod.

Článok 8
Osobitné určenie prevádzkového času v obchode a prevádzkového času služieb
1. Jednorazové predĺženie prevádzkového
času
a) z dôvodu konania mimoriadnej a neverejnej akcie pre uzavretú spoločnosť (napr.
svadba, životné jubileum, promócie, stužková
a pod.),
b) z dôvodu konania jednorazového verejného
podujatia s posluchovou hudbou alebo
hudobnou produkciou (diskotéka, tanečná
zábava a pod.),
2. Podnikateľ je povinný písomne požiadať
Obec Varín o jednorazové predĺženie prevádzkového času najneskôr 7 dní pred konaním podujatia na tlačive vydanom Obecným
úradom vo Varíne s tým, že v žiadosti presne
určí dôvod jednorazového predĺženia prevádzkového času, ktorý nemôže byť zameniteľný s iným.
Obecný úrad vo Varíne po prerokovaní žiadosti
v komisii ŽPaVP a v prípade, že jednorazovému predĺženiu prevádzkovej doby nebránia
žiadne prekážky pri výkone samosprávy,
vydá povolenie k jednorazovému predĺženiu
prevádzkovej doby.
3. Podnikateľ, resp. hostiteľ uzatvorenej spoločnosti je plne zodpovedný za dodržiavanie
verejného poriadku a nerušenie nočného
pokoja po dobu konania akcie.
4. Štátna polícia je oprávnená v prevádzke
s predĺženou prevádzkovou dobou vykonať
kontrolu dodržiavania pravidiel verejného
poriadku. V prípade zistenia porušenia
pravidiel verejného poriadku štátna polícia
vykoná opatrenia pre zjednanie nápravy až
po okamžité a bezpodmienečné uzavretie
prevádzky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1.

Článok 9
Úprava prevádzkového času
V prípade opodstatnených sťažností na závažné alebo preukázané opakované narušovanie
pokojného stavu obyvateľov obce činnosťou
prevádzkarne najmä v čase nočného pokoja,
ohrozovania bezpečnosti a zdravia návštevníkov, v prípade nedodržiavania určeného pre-

2.

3.

1.
a)
b)
c)
d)
e)

2.

3.

1.

2.

3.
4.

vádzkového času, alebo ak vplyvom činnosti
prevádzkarne dochádza k narúšaniu úrovne
zásobovania, starosta obce v záujme zachovania verejného poriadku na území obce
môže zrušiť pôvodne vydané rozhodnutie k
nočnému prevádzkovému času a vydať nové
rozhodnutie k prevádzkovému času takejto
prevádzkarne.
V prípade nesplnenia záväzkov prevádzkovateľa prevádzky voči Obci Varín starosta
obce môže zrušiť pôvodne vydané rozhodnutie k prevádzkovému času a vydať nové
rozhodnutie k prevádzkovému času takejto
prevádzkarne.
Rozhodnutie starostu obce o úprave prevádzkového času prevádzkarne je pre prevádzku
záväzné.
Článok 10
Kontrolná činnosť a sankcie
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto
VZN na území obce Varín vykonávajú:
Starosta obce.
Poverení zamestnanci obecného úradu na
základe osobitného splnomocnenia starostu
obce.
Hlavný kontrolór.
Štátna polícia SR.
Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v rozsahu svojich právomocí daných zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupkom podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Za porušenie tohto VZN možno v zmysle §
46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov uložiť pokutu
v blokovom konaní poverenou osobou.
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší ustanovenia tohoto VZN, môže starosta obce uložiť
pokutu v súlade s ust. § 13 ods.9 písm. a) a b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov.
Článok 11
Prechodné a záverečné ustanovenia
Záväzné stanoviská o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území obce Varín vydané
pred účinnosťou tohto všeobecne záväzného
nariadenia zostávajú v platnosti do 30.06.2010,
pričom do 30.06.2010 je podnikateľ povinný
oznámiť všeobecný prevádzkový čas podľa
čl. 5, alebo požiadať o vydanie rozhodnutia podľa čl. 6 tohto všeobecne záväzného
nariadenia.
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa
ruší VZN obce Varín o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území obce Varín platného
od 12.06.1999.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené dňa 11.2.2010 na úradnej tabuli obce.
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Varín bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
vo Varíne dňa 25.2.2010 a nadobúda účinnosť
dňom 12.3.2010.
Ing. Karol Strásky
starosta obce
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Matičné okienko
Veľkonočné sviatky patria k najdôležitejším kresťanským
sviatkom. Hoci ich podstatou je kresťanské duchovné posolstvo, nevieme si ich predstaviť ani bez mnohých veselých
tradičných zvykov, ktoré ich sprevádzajú dodnes.
Pri tejto príležitosti matičiari a členky Únie žien pripravili
na sobotu 6. marca podujatie s názvom – Prebúdzanie jari
- ukážky originálnych tipov a nápadov na tohtoročné Veľkonočné sviatky.
- vyhotovovanie kraslíc na výzdobu príbytkov, ale aj pre
šibačov
- zdobenie veľkonočných vajíčok rôznymi technikami
- pletenie vŕbových korbáčov a vŕbových košíkov
- aranžovanie vŕbových, brezových a iných prútikov s veľkonočnými ozdobami
- prestieranie veľkonočného stola
- veľkonočná výzdoba okien
- veľkonočné perníky
Všetky tieto práce sú súčasťou výstavy, ktorú si môžete ju
pozrieť v Dome Matice slovenskej na Hrnčiarskej ulici.

Oživená tradícia
driapania peria
V sobotu 6. marca vo večerných hodinách sa v Dome Matice slovenskej na Hrnčiarskej ulici zišli „drápačky peria“, aby varínskym deťom
a mládeži predviedli činnosť, ktorá bola v minulosti neodmysliteľnou
súčasťou dlhých zimných večerov.
Husacina patrila v minulosti k tradičným sviatočným jedlám. Perie
z husí zas tvorilo základ výbavy pre nevestu.
Príčin, prečo sa chov husí v malom dostal do úzadia, je viacero. Ľudia
viac pracujú, nemajú čas starať sa o ne a neskôr ani spracovať mäso či perie.
Navyše perie, ktoré bolo v minulosti nevyhnutným materiálom na výplň
vankúšov a perín, neodporúčajú odborníci zo zdravotných dôvodov. Vedci
objavili nové materiály, ktoré nespôsobujú alergie.
Kým sa však ženičky stretli na driapačkách, musela gazdiná husi vychovať. Dôležité boli už vajcia, ktoré sa pod hus kládli, aby z nich vysedela
malé húsatá. Na dedinách boli odborníčky, ktoré dokázali pomocou sviečky
určiť, či je v ňom zárodok. Pokiaľ bolo vajce plané, mohli ho použiť v kuchyni pri príprave jedla, rovnako ako slepačie.

Krátky život husí končil na jeseň, prípadne na Vianoce. Vtedy ich gazdiná zarezala, takže boli na sviatočných stoloch hlavným chodom.
Ženy spracovali z husi takmer všetko. Z hlavy, krídiel, nôh a vnútorností
uvarili polievku, pečeň, ktorá bola neraz veľmi veľká, udusili a ostatné
mäso upiekli. Z tuku dokázali neraz získať až liter masti.
Perie z husí, no občas i z kačíc, driapali ženy v zime. Občas sa k nim
pridali i muži, no bola to predovšetkým ženská práca.
Driapanie bolo vždy súčasťou spoločensko - hospodárskeho života dediny, založené na vzájomnej susedskej pomoci. Ženy sa postupne stretávali
v jednotlivých domoch, pričom začínali zväčša tam, kde mali veľa husí
a blížil sa vydaj dievčaťa. Perie bolo totiž základom dvoch perín a štyroch
vankúšov, ktoré dievča dostalo z rodného domu ako výbavu. Vankúš musel
mať hmotnosť asi dva a pol kilogramu, perina štyri.
Kedysi bolo driapanie situované do kuchýň, neskôr naň boli využívané
letné kuchyne. Ženy sedeli za stolom, na ktorom boli hrnce s perím, ktoré
bolo treba driapať. Gazdiná na začiatku ukázala, koľko má peria a potom
sa už len odhadovalo, ako dlho by driapanie mohlo trvať.
Ženy si brali perie z hrnca, driapali ho, pričom kostrnky hádzali pod stôl.
Čisté perie zostávalo na stole. Každá žena mala pred sebou svojou kopu a
podľa toho sa vedelo ako ktorá driape. No veľká kopa ešte neznamenala
aj kvalitu. Niektoré driapali rýchlo, no na kostrnkoch zostávalo ešte veľa
peria. Stávalo sa, že gazdiná večer takéto kostrnky pod stolom zbierala
a ešte z nich trhala perie.“
Chlapi, ktorí si sadli k ženám, z pevnejších kostrnok vytvárali masteničky na potieranie koláčov. Konce husích krídiel, ktoré sa nedali nijako
spracovať, používali ľudia na vymetanie pecí.
Spoločenským rozmerom driapania bolo rozprávanie, čo sa v dedine
stalo, kto čo počul, či videl. Nechýbali ani príbehy, ktoré mali deti niečo
naučiť, alebo ich trochu postrašiť.
Driapalo sa pred Vianocami, i po Novom roku.
Ženy pracovali od zotmenia asi do deviatej. Gazdiná im vždy na záver
dňa pripravila „driemoty“ - čaj s rumom a rožky. Keď už bolo driapanie
úplne skončené, nachystala oldomáš - bohatšie pohostenie s posúchmi,
koláčmi.
Niektoré dôchodkyne neraz driapali perie aj celý deň, od rána až do
večera. V modernejších časoch sa už stávalo, že gazdiná perie zaniesla
k niekomu, kto ho za odmenu podriapal.
Klasické driapačky sa aj vďaka tomu postupne vytratili. Pre budúce
generácie ich zachovajú už iba matičné a folklórne súbory.

Hus sedela na vajíčkach asi tri týždne, potom sa z nich vyliahli mláďatá.
Od malička ich gazdiná dobre kŕmila, aby mali dostatok tuku. Dostávali
šrot a žihľavu, pretože už naši predkovia vedeli, aká je táto rastlina výživná.
Prikrmované boli aj listami z repy.
Keď husi dorastali, gazdiná ich už nepúšťala na dvor, ale držala ich zatvorené, aby len žrali a priberali. Kŕmila ich tzv. štopaním. Priamo do krku
im vtláčala kukuricu namočenú vo vode, či šúľky vytvorené z kukurice
a šrotu. Hus, samozrejme, musela mať aj dostatok vody.
Keďže nikto nechoval týchto operencov len na mäso, dôležitá bola aj
starostlivosť o ich perie. Počas chovu ich gazdiná dvakrát šklbala. Predtým
ich okúpala na potoku a zavrela napríklad do chlieva so suchou slamou,
aby sa nezašpinili. Šklbanie nebolo vôbec jednoduché. Ženy museli vedieť,
z ktorej časti tela ho môžu šklbať a hlavne koľko. Neraz musela byť hlava
husi v niečom zabalená, pretože občas dokázala aj uhryznúť.
Foto: Štefan Cvacho
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Noc v knižnici
Pri príležitosti mesiaci knihy
pripravilo Miestne kultúrne stredisko Varín pre detských čitateľov
podujatie - Noc v knižnici.
V piatok 19. marca večer sa
v knižnici zišli deti, ktoré chceli
prežiť noc medzi knižničnými regálmi. Okrem čítania slovenských
rozprávok boli pripravené aj súťaže
- deti si samé mali nájsť medzi knihami tú, ktorú si vylosovali. Úspešných čakala sladká odmena. Tiež
si vyskúšali znalosť slovenských
prísloví a porekadiel a vyhotovili
si veľkonočné ozdoby, ktoré teraz
vytvárajú v knižnici sviatočnú at-

mosféru. /Niektoré ilustrujú aj toto
číslo Varínčana/.
Všetky sa však najviac tešili na
„spanie“. Bolo dobrodružné. Mnohé z detí boli prvýkrát v noci bez
rodičov a prežívali to rôzne. Poslední zaspali ráno o piatej hodine
a to o siedmej bol už budíček. Noc
museli dospať doma vo svojich
posteliach. Zaiste pohodlnejšie
ako na tvrdej podlahe v spacáku
na karimatke. Ale určite menej
dobrodružne.
Všetci však noc prežili v zdraví.
A väčšina z nich sa už teší na ďalšiu
noc v knižnici.

DODATOK č. 1

k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Varín č. 3/2009
zo dňa 28.5.2009
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.
V zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín 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, čl. III. Podmienky poskytovania
sociálnej služby, bod 4, sú ekonomický oprávnené náklady v roku 2009 (na
rok 2010) v zmysle § 72 ods.5 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade
s ustanovením § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších právnych predpisov poskytovateľa sociálny služieb „Zariadenie
pre seniorov a domov sociálnych služieb Charitný dom Alžbetinum ,Farská
236, 013 03 Varín“ nasledovné:

1.
Ekonomický oprávnené náklady v roku r. 2009 (§ 72 ods. 5 zákona
o sociálnych službách)

182 303,17 €

Ekonomický oprávnené náklady na klienta na rok

7 595,97 €

Ekonomický oprávnené náklady na klienta na mesiac

633 €

2.
Ekonomický oprávnené náklady na klienta na mesiac

633 €

Úhrada od klienta na mesiac

266 €
276 € - diabetik

Úhrada od obce na mesiac

367 €
357 €

Uvedené ekonomicky oprávnené náklady v r.2009 dopĺňajú Prílohu č.1
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Varín č.3/2009.
Ing. Karol Strásky
starosta obce
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Veľk

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého
si pripomíname umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša
Krista. Slávi sa na prvú jarnú nedeľu po splne mesiaca. Nadväzuje na židovské veľkonočné sviatky
– paschu, ktoré sa slávili od 14. do 21. dňa v mesiaci
nisan (náš marec až apríl) na pamiatku oslobodenia
Izraelského národa z egyptského otroctva.

Pripomíname si ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Zmŕtvychvstanie – najväčší Kristov zázrak a základná pravda kresťanskej viery.
Je to víťazné zavŕšenie Kristovho vykupiteľského
diela. Jeho duša sa opäť spojila s osláveným telom,
na ktorom síce ostali rany ukrižovania, ale ináč nepodliehalo obmedzeniam času a priestoru.
Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku,
nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele,
nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.
Radujte sa ó kresťania, v srdciach Vašich plesajte!
Z mŕtvych povstal náš spasiteľ, Aleluja spievajte.
Vo svetle tohto radostného posolstva
nech je slávenie Veľkej noci pre Vás
prameňom nádeje, radosti a pokoja.
Sviatky plné milosti,
požehnania, hojnosti
Veľkonočný pondelok je spojený
s oblievačkou, šibačkou...
Už sa blíži, už sa blíži Veľkonočný pondelok,
Už sa vajcia obliekajú do farebných košieľok.
Ej, krúťte sa, kolovrátky, ej, krúťte sa, praslice!
Už sa vajcia obliekajú, by z nich boli kraslice.

Varínčan
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ká noc
Klaudia Samcová

Na stole bahniatka a veľké dobroty,
príde i láska, vykroč jej oproti!
Nepokaz nikomu tieto dni sviatočné,
veď patria každému, sú veľkonočné.
Šiby, ryby, mastné ryby,
Dávaj vajcia, vymieňaj sa!
Ak mi nedáš dve vajíčka,
Daj mi aspoň makovníčka.
Ešte k tomu groš,
Aby bolo dosť.

Aneta Kabatierová

Martina Synáková

Ivona Barčíková
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Škola informuje
Kia Motors prevýšil
očakávanie
Teplička n./V. /8. Marec 2010/ - Až 200 žiakov
ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl
z celého Žilinského kraja, z toho 13 žiakov našej
školy, sa v priestoroch závodu Kia Motors Slovakia a tréningového centra zúčastnilo podujatia
s dôrazom na odborné vzdelávanie v praxi pod
názvom „Zažite deň v Kia Motors Slovakia.“
Spolu s podpredsedom vlády SR a ministrom
školstva pánom Jánom Mikolajom, prezidentom
spoločnosti Kia Motors Slovakia pánom In-kyu
Bae a ďalšími hosťami nahliadli priamo do
výrobných hál.
Žiaci si okrem prehliadky výrobného procesu vo
výrobných halách závodu mohli v tréningovom
centre pozrieť priestory kde zamestnanci naberajú praktické zručnosti pri výrobe a montáži
áut a pri vedomostných kvízoch si precvičili
postreh a pamäť. Na netradičnej študentskej tlačovej besede nešetrili otázkami ministra školstva
a ďalších hostí, navyše získali cenné informácie
o možnostiach a výhodách štúdia na stredných
odborných školách. „Teší ma záujem žiakov
o problematiku automobilového priemyslu, ako
aj o štúdium na stredných odborných školách
všeobecne. Ukázalo sa byť prospešným, že už
žiaci základných škôl dostanú možnosť zoznámiť sa priamo v praxi s budúcimi študijnými,
učebnými odbormi, či profesiami. Pomôže im
to pri rozhodovaní výberu strednej školy. Na-

vyše, viaceré z profesií, s ktorými sa dnes mali
možnosť zoznámiť, sú žiadané a na trhu práce
a nedostatočne obsadzované. Verím, že aj týmto
spôsobom sa zákon o odbornom vzdelávaní
a príprave čo najrýchlejšie uplatní tam, kde sú
jeho primárne cieľové skupiny,“ pripomenul
podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky Ján Mikolaj.
Záujem žiakov o podujatie v Kia Motors Slovakia bol podstatne vyšší ako umožňujú kapacitné
a bezpečnostné možnosti závodu pre realizáciu
podujatia takéhoto charakteru v jeden pracovný
deň. Do stanoveného termínu sa prihlásilo dovedna 42 škôl, čo predstavovalo vyše 600 žiakov
8. a 9. ročníka základných škôl.
Kľúč k výberu škôl predstavoval termín a hodina prihlásenia sa na špeciálne vytvorenú
emailovú adresu.
Každý z účastníkov podujatia „Zažite deň s Kia
Motors Slovakia“ si na záver podujatia prevzal
od ministra školstva symbolický certifikát.
„Mladí a šikovní ľudia sú devízou každej krajiny a investície do ich vzdelania sa mnohonásobne vracajú. Kia Motors Slovakia dlhodobo spolupracuje s odbornými strednými školami, preto
sme sa rozhodli podporiť aj túto akciu a privítať
budúcich stredoškolákov v našom výrobnom závode. Aktuálne u nás pracuje 45 stredoškolákov
a od roku 2007 náš závod navštívilo viac ako
5 500 študentov,“ povedal In-Kyu Bae, prezident

Aj v tomto školskom roku 2009/2010 metodické združenie 1.-4.
ročníka a predmetová komisia slovenského jazyka 5.-9. ročníka
zorganizovali školské kolo súťaže v recitácii pôvodnej slovenskej
povesti pod názvom Šaliansky Maťko. Súťaže sa môžu zúčastniť
len žiaci 2.-7. ročníka. Tým je táto súťaž osobitá a iná ako ostatné.
Nesie meno slovenského autora literatúry pre deti a mládež –
Jozefa Cígera Hronského. V roku 2010 uplynie už 50 rokov od
jeho smrti.
Suťaž sa v našej škole konala v predvianočnom čase – 16. decembra 2009. Víťazi školského kola postúpili do okresného kola, ktoré
sa uskutočnilo v polovici januára 2010. Medzi reprezentantmi
našej školy boli – Michal Matejčík (3.B), Eva Halúsková (4.B) a

Jana Šepešová (6.A).
V okresnom kole sme boli veľmi úspešní. Odniesli sme si 2. miesto v II. kategórii – Michal
Matejčík, a 1. miesto v III. kategórii – Jana Šepešová. Víťazka okresného kola nás reprezentovala
aj v krajskom kole 2. februára 2010 v Žiline, kde získala čestné uznanie.
Mladí recitátori potvrdili svoje kvality a ukázali na okresnej i krajskej prehliadke, že slovenská
povesť v našej škole žije, žiaci slovenské ľudové povesti poznajú a vedia ich aj prezentovať na
umeleckej úrovni. Súťaž patrí k obľúbeným aj u divákov z radov žiakov našej školy.
Umeleckým slovom sa dá častokrát povedať viac ako tisíckami príkladov. V duši mladých
ľudí sa prebúdzajú tie najskrytejšie pocity krásna a v kráse umeleckého textu na nich dýcha
čaro minulosti, odvahy a šokovnosti hrdinov, ktorí v príbehoch ožívajú priamo pred očami
mladých poslucháčov.
Srdečne blahoželáme našim úspešným žiakom a slovenskej povesti želáme, aby prežila aj
v tomto storočí nielen v naše škole, ale na celom Slovensku a pripomínala nám Slovákom,
kto sme a kam patríme.

spoločnosti Kia Motors Slovakia.
Podujatie „Zažite deň s Kia Motors Slovakia“pripravila spoločnosť Elaia-design studio
v spolupráci s Ministerstvom školstva SR ako
jednu z foriem prezentácie zákona o odbornom
vzdelávaní a príprave. Výhody zákona v podobe
hmotného a finančného zabezpečenia motivuj
žiakov, ale tiež budúcich zamestnávateľov. Tí
majú možnosť pripraviť si a vychovať kvalifikovanú pracovnú silu potrebnú pre trh práce už
počas štúdia. Okrem série odborných seminárov,
ktoré sú určené pre pedagógov a výchovných
poradcov základných škôl, bol podobný deň
otvorených dverí pripravený na 19. marca 2010
v spoločnosti Us Steel Košice.
Kia Motors Slovakia je prvým výrobným závodom spoločnosti Kia Motors Corporation
v Európe. Závod bol vybudovaný v období
rokov 2004 – 2006. Výroba automobilov, ako aj
motorov pre osobné automobily bola spustená
v decembri 2006. Kia na Slovensku v súčasnosti
zamestnáva 2 800 ľudí a vyrába automobil Kia
cee´d v troch karosárskych úpravách – päťdverový cee´d, kombi cee´d_sw a trojdverový
športový pro_cee´d, ako aj športovo úžitkový
model Kia Sportage a Hyundai ix 35. Aktuálne
spoločnosť Kia Motors Slovakia patrí medzi
najväčších výrobcovo a exportérov na Slovensku. Od spustenia sériovej výroby v decembri
2006výrobné brány závodu opustilo už viac ako
515 000 vozidiel.

Tomáš Malík - Džungľa
Martinka Mikolajová - Lienky

Varínčan
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Meníme svet tým, že meníme seba
Už druhý školský rok naši žiaci finančne
podporujú malého chlapca z Kene, ktorý sa
volá Benard Omondi Auma a je vo veku našich
súčasných šiestakov.

Nadácia Humanistické centrum NAROVINU, prostredníctvom ktorej našu adopciu
realizujeme, nás pravidelne informuje o živote
Benarda, jeho výsledkoch v škole a zasiela nám
jeho listy, fotografie a vysvedčenia, ktoré si žiaci
môžu pozrieť na nástenke v škole, na internetovej stránke školy alebo priamo na hodinách
občianskej výchovy a triednických hodinách.
Tento rok sme dostali fotografie, ktoré
dokladujú, že Benardovi sa darí veľmi dobre,
dostal aj vianočný darček – jedlo: múku, ryžu,
cukor, soľ, olej – pre celú rodinu, čo mu urobilo
veľkú radosť, ako sa o tom zmieňuje aj v liste.
Školstvo v Keni sa skladá z materskej škôlky,
základnej školy, strednej školy a univerzity.
Do materskej škôlky sa chodí aspoň tri roky, do
základnej školy osem rokov, do strednej školy
štyri roky a na univerzitu štyri až šesť rokov.
Tento systém platí už od osemdesiatych rokov
20. storočia. 85% detí chodí do základnej školy, 24% do strednej školy a iba 2% ľudí chodí
na vysokú školu. Do základné školy sa začne
chodiť medzi 6. až 7. rokom a končí sa 13. až
14. rokom.
Viete, že v Keni je:

A) - priemerný vek u mužov je 18,5 rokov,
- priemerný vek u žien je 18,7 rokov,
- priemer celej populácie je 18,6 rokov?
B) Očakávaná dĺžka života pri narodení:
- ženy: 47,1 rokov, - muži: 48,8 rokov?
C) Teraz je v Keni nezamestnaných takmer
50% obyvateľov ?
Člověk nedokáže zachrániť všetkých, ale
ak sa človeku podarí pomôcť aspoň jednému
človeku, jeho život nebol zbytočný. Naši žiaci
spoločne pomáhajú zlepšiť kvalitu života jednému chlapcovi v ďalekej Keni, ktorý si bude
môcť vďaka vzdelaniu dopriať lepší a slušnejší
život v krajine, kde sa to nepodarí každému. Mal
šťastie, že našiel naše deti, ktoré naplno realizujú
krásnu myšlienku: „Nestačí, aby sme lásku hlásali, ale aby sme ju preukazovali.“
70 centov je suma, ktorou prispieva žiak
ročne na život svojho adoptívneho spolužiaka
z Afriky. Spoločne sa suma znásobí a jeden malý
chlapec má zabezpečenú stravu trikrát denne,
dostane základné školské pomôcky a učebnice
na celý školský rok. Touto formou od nás dostáva šancu na lepší a dôstojnejší život.
Na druhej strane sa týmto krásnym gestom
z našich žiakov stávajú ľudia, ktorí nemyslia len
na seba, ale menia svet k lepšiemu.

,,Zdravá strava- silu dáva“
Dňa 17.2.2010 sa stretli priaznivci zdravej výživy na kvíze O zdravej výžive. Školského
kola tejto súťaže sa zúčastnili 3- členné družstvá 7.-9. ročníka, spolu 18 súťažiacich. Overili
si, aké sú ich vedomosti o potravinách, správnom stravovaní a ich vplyve na naše zdravie.
Všetko čo jeme, ovplyvňuje aj funkciu nášho organizmu. Vitamíny, minerály a čistiace
elementy posilňujú našu obranyschopnosť. Vďaka výžive môžeme byť krásni a inteligentní.
A ako skončili naši súťažiaci? Prvé miesto získalo družstvo 9.A, druhé miesto 8.A a tretie
miesto 9.B. Žiakov pripravila a kvíz zorganizovala Mgr. Tavačová. Odmenou pre všetkých
zúčastnených bolo ovocie, na ktorom si s chuťou zamaškrtili.
Triedu, v ktorej súťaž prebiehala, žiaci vyzdobili výtvarnými prácami. Z ich výkresov
sa na prítomných usmievala chutná zelenina, sladké ovocie, celozrnné pečivo a mliečne
výrobky.
Tobiáš Dudáš - Naša škôlka

Návšteva z Indie
Johny Geore Ambattu a Martin Lonappan Madassery – seminaristi Spoločnosti Božieho Slova.
Minulý rok odchádzali s prísľubom návratu
a dnes môžeme konštatovať, že svoj sľub dodržali. Dňa 10. februára sa naša ZŠ s MŠ Ondreja
Štefku opäť tešila z neobvyklej návštevy.
Priamo z Indie k nám zavítal mladý muž – Martin Lonappan Madassery .
Deti mali možnosť dozvedieť sa nové zaujímavé
veci kultúre a zvykoch tejto krajiny. Martin so
sebou priniesol tradičné indické oblečenie, ktoré
si naši žiaci mali možnosť obliecť a vyskúšať. Na
toto stretnutie sa žiaci zodpovedne pripravili.
Využili jedinečnú príležitosť a takmer počas celého tohto stretnutia komunikovali v Anglickom
jazyku. Celý deň sa niesol v znamení indickej
exotiky a dobrej nálady.
Dúfame, Martina v blízkej budúcnosti na našej
škole opäť uvidíme a naši žiaci budú mať znova
možnosť precvičiť si svoju angličtinu.
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Aktivity CVČ
CVČ Varín opäť na pretekoch psích záprahov na
Donovaloch

Aj tento rok sa deti spolu s rodičmi z Centra voľného času už po tretíkrát
zúčastnili na Majstrovstvách Európy pretekov psích záprahov na Donovaloch. Akcia sa konala dňa 13. februára 2010. Boli sme svedkami zápolenia vo
všetkých kategóriách, pobyt nám spríjemňovali hudobné vystúpenia a akcie
sprievodného programu. Tí šťastnejší z nás si okrem pekných zážitkov,
podpisov a fotografií celebíit ako Leona Šenková, Paľo Drapák , Zdenka
Predná odnášali aj pekné a hodnotné vecné ceny z tomboly.
Tento sobotňajší výlet sa aj napriek mrazivému počasiu vydaril, deti spolu
s rodičmi zmysluplne využili svoj voľný čas a pevne verím, že sa v zdraví
aj o rok opäť stretneme na Donovaloch.
Mgr. Mariana Bohačiaková
CVČ Varín

Sudoku – autor: Miroslav Kuliha
Riešenie zašlite do 15. mája na adresu redakcie.
Vylosovaný výherca bude odmenený.
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Pikošky z Pod Jedľoviny
Na jeseň roku 1958 odišiel z Chaty pod Suchým známy chatár Gejza Burčík pracovať na Chatu pod Chlebom. Vo
Varíne mal u kováča pána Antona Sporinu v oprave nejaké
reťaze. Požiadal ma, aby som mu ich po oprave priniesol na
Chatu pod Chleb.
V jeden októbrový piatok som dostal avízo, že reťaze
sú opravené, a tak hneď v ten istý deň som ich bol u pána
Sporinu vyzdvihnúť. Cestou domov som sa zastavil u Eda
Haslušku spýtať sa ho, či mi nechce robiť spoločnosť. Slovo
dalo slovo a my sme sa dohodli, že v sobotu ráno o siedmej
vyrážame autobusom do Vrátnej, odtiaľ lanovkou do Snilovského sedla a tých pár metrov na chatu nebude problém
zvládnuť peši . Problémom však bolo sobotňajšie školské vyučovanie (v sobotu sa normálne chodilo do práce a v školách
sa vyučovalo). Zohnali sme si však ospravedlnenky, a tak sme
mohli vyraziť do hôr.
Na raňajky som zjedol jeden rožok s maslom a džemom, vypil šálku čaju a hor sa do hôr. S Edom som sa mal
stretnúť o siedmej na autobusovej zastávke pri parku. On
však zaspal, a tak nám autobus ušiel. Autobusový spoj o deviatej vynechal a na ďalší sa nám nechcelo čakať. Rozhodli
sme sa ísť cez hory peši. Cez Mačací zámok /kopec pod Vajánkom/, Bôry, Kúrsku dolinu sa išlo fajn. Horšie to už bolo
hore Kukurišovou na Strážsku hoľu a cez Tižinskú hoľu do
sedla Priehyb. Ale to čo nás čakalo na hrebeni bolo hotovým
peklom, a tak aj predchádzajúci úsek bol v porovnaní s tým
prechádzkou ružovou záhradou.
Na hrebeni bola, na naše veľké prekvapenie, asi štyridsaťcentimetrová vrstva čerstvého snehu. Rýchlosť nárazového
severného vetra sa pohybovala v rozmedzí 80 – 100 km za
hodinu. Do sedla na hrebeni sme sa dostali okolo 13-tej hodiny. Keďže som bol zaťažený asi 50 kilogramovým batohom,
v ktorom boli reťaze so skrutkami, nemal som taký problém

ako Edo. Toho vietor odnášal. Povedal som mu, že ak chce
prežiť musí batoh zobrať on.
Cesta bola zapadnutá snehom. Brodili sme sa – jednu nohu
vytiahli, druhá zapadla. To sa opakovalo do nekonečna. Stĺpy
zimného značenia boli omrznuté, cencúle na nich boli vo
vodorovnej polohe. S veľkými ťažkosťami sme vystúpili na
Malý Kriváň. Dole sa už šliapalo ľahšie. Iba tá víchrica....
Pri výstupe na Pekelník sme mleli z posledného. Boli sme
hladní, smädní – lízali sme cencúle a strašne sa nám chcelo
spať. Pri odpočinku sme sa museli navzájom povzbudzovať,strážiť, aby sme nezaspali. Keď sme z pod Veľkého
Kriváňa zbadali Snilovské sedlo, pozbierali sme všetky sily,
aby sme tam nejako dorazili. No po niekoľkých 100 metroch
sme odkväcli dolu nosom do snehu. S Božou pomocou sme
okolo 19-tej plní nádeje a očakávania dorazili na chatu. Tu
však bola tma. Vchod zamknutý. Z nádejného očakávania
sme rýchlo vytriezveli a upadli do beznádeje. Búchali, trieskali sme na dvere. Po dlhej chvíli sa objavil nejaký chlap. Bol
to Čech. Burčíkov kuchár. Nechcel nás pustiť dnu. Nemohol
pochopiť načo sme sa sem v takom nečase trieskali. Až po
dlhom vysvetľovaní pochopil o čo vlastne ide. Konečne sme
boli dnu. Ponúkol nám horúci čaj a spýtal sa, či sme hladní. Po
našej odpovedi, že ak nám nedá hneď niečo pod zub, skončí
zle, nastali lukulské hody. Menu pozostávalo zo „žobráčej“
kaše /ovarová polievka/, jaternice, klobásy, pečeného mäsa
s kapustou a so zemiakmi. Na záver sme si ešte dali tlačenku
s octom a cibuľou. Konečne nám bolo fajn a mohli sme zaspať
spánkom spravodlivých.
Ráno sme sa sedačkou odviezli do Vrátnej a odtiaľ
autobusom domov. Šťastní a spokojní, že sa všetko dobre
skončilo.
Alexander Panáček
Foto. Miroslav Kuliha
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Varínsky futbal
Rozpis súťaží - Jar 2010
V. LIGA SKUPINA A MUŽI Jar 2010
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo
26.kolo

nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa

28.3.2010
4.4.2010
11.4.2010
18.4.2010
25.4.2010
2.5.2010
9.5.2010
16.5.2010
23.5.2010
30.5.2010
6.6.2010
13.6.2010
18.6.2010

15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Bytčica -Varín
Varín -Rosina
Belá- Varín
Varín -ST. Bystrica
Makov- Varín
Varín - ZA Závodie
Podvysoká- Varín
Varín - Raková
Bánova B- Varín
Oščadnica- Varín
Varín - Strečno
Rudinská- Varín
Varín -Dol. Tižina

pripravný zápas Varín Skalité

I. TRIEDA DORASTU Jar 2010
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo
26.kolo

nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa

28.3.2010
4.4.2010
11.4.2010
18.4.2010
25.4.2010
2.5.2010
9.5.2010
16.5.2010
23.5.2010
30.5.2010
6.6.2010
13.6.2010
20.6.2010

12:30
13:00
13:00
13:30
13:30
14:00
14:00
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30

Podhorie- Varín
Varín -Trnove
Teplička N/V.- Varín
Varín -Liet. Svinná
Kolárovice - Varín
Varín - Zástranie
Bytčica- Varín
Varín - Višňové
Rajecké Teplice-Varín
Veľké Rovné - Varín
Varín – Kamenná Poruba
Kotešová - Varín
Varín - Dol.Tyžina

pripravný zápas Varín Terchová
zimná príprava na umelom trávniku

3. liga skupina A ST.-ML ŽIACI Jar 2010
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo

sobota
nedeľa
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

27.3.2010
4.4.2010
22.8.2009
17.4.2010
24.4.2010
1.5.2010
8.5.2010
15.5.2010
22.5.2010
29.5.2010
5.6.2010
12.6.2010

10:00
10:00
14:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Varín -Čadca C
Zborov n. B.- Varín
Varín - Svrčinovec
Radoľa- Varín
Varín -Oščadnica
Bánová- Varín
Varín -K. N. Mesto B
Turzovka- Varín
Varín - St. Bystrica
Terchová- Varín
Varín - Čierne
Varín - Krásno

zimná príprava

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Veľkonočný
pondelok 5. apríl
Výlet na Chatu pod Suchým

zraz. 9.30 hod. pri moste za kostolom
odvoz ku kyjováckej chate zabezpečený

Štvrtok 8. apríl

10.00 hod knižnica

Beseda so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou

Streda 14. apríl

16.00 hod.

Koncert žiakov hudobných kurzov

Novinky v knižnici
Nové knihy:
Milan Lechan:
Ladislav Deák:
Ladislav Deák:

Slovo robí múza
Viedenská arbitráž I
Viedenská arbitráž II

Pre deti:
Peter Gibey:
Pavol Dobšinský:
Benjamín Tinák:
Štefan Moravčík:
Angela Nanettiová:
Zuzana Kuglerová:
Jozef Cíger Hronský:

Byť dráčikom je úžasné
Braček Jelenček
Johanes Zo zázračného buša
Ako klobúk stratil hlavu
Môj dedko je čerešňa
Kliatba kožušníkovej vdovy
O neviditeľnom Tomášovi

Nedeľa 18. apríl

16.00 hod Dom MS

Valné zhromaždenie MO MS

Sobota 22. máj

MKS
Majáles
spoločenské posedenie s tancom pre Varínčanov stredného veku
vstupné: 10 €
predaj vstupeniek. MKS

Pripravujeme:
Výstava prác umelcov – amatérov
Otvorenie dramatického krúžku
pre dospelých a deti
Drážďany a Praha
3. – 8. máj farská púť
- návšteva a prehliadka pamätihodností Prahy, návšteva Strahovského kláštora; - návšteva národného parku Saské Švajčiarsko,
plavba loďou po rieke Labe; - prehliadka Drážďan – kostola
Frauenkirche, Štátnej opery, Zwingra.
Cena: 245 € (cesta luxusným autobusom, 3x nocľah, 3x raňajky, 3x
večera, sprievodca, poistenie)
Prihlášky: MKS

Inzercia
Predám nový (ešte nepoužitý) parný čistič kobercov,
podláh, drevených obkladov, radiátorov, el. rúr...
Cena: dohodou.
Informácie: tf. č.: 56 92 468

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

16

Varínčan

uKUPÓN Č. 4uKUPÓN Č. 4uKUPÓN Č. 4uKUPÓN Č. 4u

Tajnička z čísla 2 2010 znela:
„A ten si stále pletie mňa a sekretárku.“
Odmenu vyhráva pani Anna Dávidiková, Varín 818
Alemet, en, Ki, Prudké brušné Kvalitná egyptEos, Alis, isit,
bolesti
ská vlna
isa, amasa, de

Jelenice

Sváko Ondrej vedie na špagáte kravu. Jeho sused za
ním volá: „Kam ťaháš toho vola?“ „Hlupák, nerozoznáš
ani kravu od vola?“
(odpoveď je v tajničke krížovky)

Planétka

2. časť
tajničky

Český geológ
18. storočia

Rieka v
Bulharsku

Priateľ po
francúzsky
Suchá časť
obilia

Sumerský
názov zeme

5. časť
tajničky

Muž v japonských mýtoch

Európska
banka
Bratanec
Dávivov

Čistila praním

Zn. ruských
lietadiel

Pichalo rohami
Vápencové
pohorie
Druh palmy
Starogermáni
Tvrdo
pracovala

Odierala

Žilnatá hornina

V, vnútri (lek.)

Časť tela medzi krkom
a začiatkom ruky

Starogrécka
bohyňa úsvitu

Bolo v platnosti

Popierala

Skratka poslednej pošty

Meno Anny

Ženské meno

Rachmaninova
opera
Poistkový
spínač

Ozn. lietadiel N.
Zélandu

Úloha herca

Obyvateľ Ilýrie
Meno Emanuela
Múza ľúbostnej
poézie

Stala sa sinou

Poranila
Ničil, strhával
(expr.)

Kunovitá šelma

Spozoroval
Základná látka
indiga

Seká, rúbe

Zarmútila

Taliansky
básnik

Nórska kráľ
MPZ áut
Albánska
Sumerský boh
nebies

Obaja

Riečna delfín

Starorímsky
boh lásky

4. časť
tajničky

3. časť
tajničky

Ženské meno

Mužské meno

Akože

Nižší turecký
dôstojník

Orientálny
vtáčik
Japonský boh
zeme

Druh Fatimy

Štvorček (typ.)
Značka abvoltu

Omietol (hovor)

Naničhodník

Naplnila
nábojom

Akváriová
rybka

Zvratné zámeno

Prevaľoval

Latinská predložka (od)

Potomok kráľa
Saula

Mohol

Skratka slečny

Zvestoval
(kniž.)

♣

Udieraj

Dala do obalu

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

Odviezol

1. časť
tajničky

Ázijský byvol

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

Autor:
Jozef Blaho

Poranenie

Meno Gabriely

Popevok

Vyhynutý
kočovník

- Mesačný spravodaj o živote Varína
Zodpovedná redaktorka: Katarína Schmidtová. Adresa redakcie: MKS Varín, PSČ 013 03, tel.: 569 21 13. Redakčná uzávierka
vždy do 18. predchádzajúceho mesiaca. Náklad 500 kusov, registrované Ministerstvom kultúry SR, EV 3958/09
apríl 2010	Cena 0,33 € / 10,- Sk

