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MESAčNý SPRAVODAJ O žIvote varína w ročník xViI w číslo 178 w terra varna 1254
Z OBSAHU ČÍSLA:
r Uznesenia obecného zastupiteľstva
r Všeobecne-záväzné nariadenia
r Ďalšia separácia odpadov
r Začal nový školský rok
r Centrum voľného času ponúka
r Kolky vo Varíne

Opäť začal školský rok...

...osirelá škola ožila...
0,33 € 10,-Sk

September 2010
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Varínčan

Uznesenie č. 28/2010

z riadneho 28. (dvadsiateho ôsmeho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 17.6.2010 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
Ing. Vladimír Štefánik
Janka Zaparaníková
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Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:

1. Schvaľuje

1.1 Program riadneho 28. (dvadsiateho
ôsmeho) zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie č.1: za / proti / zdržali sa / neprítomní 9 / 0 / 0 / 2
1.2 Overovateľov zápisnice – Ing. Jozef
Kabatier, p. Juraj Kurnocík.
Hlasovanie č.2:
9/0/0/2
1.3 Výročnú správu obce za rok 2009.
Hlasovanie č.3:
7/0/2/2
1.4 Záverečný účet obce za rok 2009 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
Hlasovanie č.4:
7/0/2/2
1.5 Správu hl.kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2009.
Hlasovanie č.5:
9/0/0/2
1.6 Správu hl.auditora k Záverečnému účtu
obce za rok 2009.
Hlasovanie č.6:
9/0/0/2
1.7 Použitie rezervného fondu v zmysle
predloženej špecifikácie.
Hlasovanie č.7:
8/1/0/2
1.8 2.zmenu programového rozpočtu obce
pre rok 2010.
Hlasovanie č.8:
8/0/1/2
1.9 Predloženie žiadosti o NFP nasledovne:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Varín“, ktorý je
realizovaný Obcou Varín;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
Hlasovanie č.9:
9/0/0/2
1.10 Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Varín 2007-2017.
Hlasovanie č.10:
9/0/0/2
1.11 Majetkové vysporiadanie novovybudovaného plynovodu v lokalite IBV
Záhumnie s SPP-Distribúcia a.s. formou
prenájmu s podmienkou odkúpenia za
obstarávacie náklady do 5 rokov a za
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poverenie starostu rokovať.
Hlasovanie č.11:
9/0/0/2
1.12 Zmenu Uznesenia OZ č.26/2010 zo
dňa 29.4.2010 v bode 2.7, kde sa schválená výmera pozemku na odpredaj
parc.č.1018/482 mení z 12,0 m2 na 24,0
m2 podľa GP č.769/06.
Hlasovanie č.12:
9/0/0/2
1.13 Diétne stravovanie v školskej jedálni pri
ZŠ s MŠ Ondreja Štefku.
Hlasovanie č.13:
9/0/0/2
1.14 Zloženie škodovej komisie: Ing.Patrik
Miho - predseda, Ing.Jozef Kabatier člen, p.Jozef Rovňan - člen.
Hlasovanie č.14:
9/0/0/2
1.15 Zloženie inventarizačných komisií pre
vykonávanie fyzickej inventarizácie.
Hlasovanie č.15:
9/0/0/2

2. Berie na vedomie

2.1. V rámci kontroly plnenia úloh správu
hl.kontrolóra obce a starostu vo veci
spracovania doplnku územného plánu
obce v časti Námestie sv.Floriána.
2.2. V rámci kontroly plnenia úloh informáciu o opätovnom oslovení ŽSR vo veci
zastavovania zrýchleného osobného
vlaku na železničnej stanici vo Varíne.
2.3. Informáciu starostu obce k výročnej
správe obce za rok 2009.
2.4. Informáciu starostu obce k Záverečnému
účtu obce za rok 2009.
2.5. Správu hl.kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2009.
2.6. Správu hl.auditora k Záverečnému účtu
obce za rok 2009.
2.7. Informáciu starostu obce k použitiu
rezervného fondu.
2.8. Informáciu starostu obce k 2.zmene
programového rozpočtu obce pre rok
2010.
2.9. Informáciu zástupcu starostu obce k
predloženiu žiadosti o NFP v rámci
opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu
projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci

Varín“.
2.10. Informáciu zástupcu starostu obce k
Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Varín 2007-2017.
2.11. Informáciu starostu obce k majetkovému vysporiadaniu novovybudovaného
plynovodu v lokalite IBV Záhumnie s
SPP-Distribúcia a.s.
2.12. Informáciu starostu obce o účtovnej závierke Obecného podniku služieb za rok
2009 so ziskom 25 337,- EUR a o rozšírení
podnikateľskej činnosti.
2.13. Informáciu starostu obce k programu
LEADER – Oprávnené výdavky MAS
pre jednotlivé obce v rámci regionálneho
združenia, o oblastiach a možnostiach
čerpania finančných prostriedkov v
rámci tohto programu:
Opatrenie 321 Základné služby pre hospodárstvo a obyvateľov vidieka:
výstavba a rekonštrukcia detských ihrísk
(areál MŠ, IBV Záhumnie), autobusových zastávok (zastávka Koňhora)
rekonštrukcia a modernizácia obecných
stavieb (obecný úrad, budova MKS)
Opatrenie 322 Obnova a rozvoj obcí
výstavba a rekonštrukcia miestnych ciest
(ul.Krivánska, ul.A.Hlinku)
výstavba verejného osvetlenia (ul.Krivánska)
výstavba vodovodu (ul.Kamence)
2.14. Informáciu zástupcu starostu k zmene Uznesenia OZ č.26/2010 zo dňa
29.4.2010 v bode 2.7 vo veci odpredaja
parc.č.1018/482.
2.15. Informáciu prednostu obce k opätovnej
žiadosti Vojtecha Brezániho o prehodnotenie žiadosti o odpustenie dlžnej čiastky
voči obci Varín.
2.16. Informáciu starostu obce k žiadosti
p.Štefana Fila o odkúpenie časti obecného potoka.
2.17. Žiadosť Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ
Ondreja Štefku o schválenie diétneho
stravovania.
2.18. Žiadosť Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ
Ondreja Štefku o zvolanie škodovej
komisie.
2.19. Návrh prednostu obce na zloženie inventarizačných komisií pre vykonávanie
fyzickej inventarizácie.
2.20. Žiadosť Antona Romančíka s manželkou vo veci odstránenia havarijného
stavu kanála na ul.Športová, informáciu
starostu obce k uvedenému stavu a k požiadavke SPP-Distribúcia a.s. ponechať
odvodňovací kanál otvorený vzhľadom
na blízkosť plynového potrubia.
2.21. Pripomienku p.Metoda Bukovinského k úprave miestnej komunikácie
A.Bernoláka po rozkope a realizácii
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Matička naša
Sedembolestná
Matička naša Sedembolestná
Tvoju dušu prerazil bolesti meč,
keď si utekala s malým dieťaťom
pred Herodesom zo svojej vlasti preč.
Matička naša Sedembolestná
veľa si trpela
keď svojho Synáčka
tri dni si hľadala.
Matička naša Sedembolestná
strašné muky si prežila
pri stretnutí so Svojím Synom,
ťažký kríž niesť si ho videla.
Matička naša Sedembolestná
Tvoju dušu prebodol meč bolesti,
keď si videla Syna svojho
na kríži pribitého a vojakmi opľúvaného.
Matička naša Sedembolestná
Tvoje srdce bolesťou krvácalo
keď Ti Synáčka položili na lono.
Jeho Telo samá rana a srdce vojakom prebodnuté.
Matička naša Sedembolestná
najväčšie muky si prežila
keď do hrobu kládli Tvojho Syna
a s bolesťou si ho pochovala.
Matička naša Sedembolestná
ďakujeme Ti za všetky bolesti,
ktoré si spolu so svojím Synom vytrpela
a na záchranu celého ľudstva
Najvyššiemu Pánovi obetovala.
Viktória Novosadová

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Sebastián Santa 
9.7.2010 Matej Berešík 
7.8.2010
Aneta Mahútová 
10.7.2010 Tomáš Schroll 
7.8.2010
Radovan Gábor 
27.7.2010 Veronika Michaľáková  11.8.2010
Matúš Kubík 
29.7.2010 Katarína Balcerčíková  16.8.2010
Lukáš Kubík 
29.7.2010 Dominika Hanusová 
21.8.2010
Peter Priputen 
2.8.2010 Ester Grenčíková 
21.8.2010
Samuel Adamčík 
6.8.2010
„Vitajte medzi nami, utešené deti, nech na vás iba dobrá sudba žitia letí.
Nech vám Pán Boh požehnáva všetky žitia kroky a buďte šťastné,
v svete krásnom, mnohé dlhé roky.“

Manželstvo uzatvorili:
Miroslav Labák
a
Mária Futáková 
19.6.2010
Peter Staňo
a
Mária Pojezdalová 
3.7.2010
Miroslav Gábor
a
Marcela Mráziková 
3.7.2010
Július Androvič
a
Miroslava Cvachová 
10.7.2010
Ing.Martin Boka
a
Bc. Miroslava Volčková  10.7.2010
Jozef Martinček
a
Eva Sedúchová 
17.7.2010
Ing.Peter Zelina
a
Mgr.Petra Chudá 
24.7.2010
Michal Šugár
a
Jana Ďuranová 
31.7.2010
Peter Turský
a
Alžbeta Badurová 
31.7.2010
Milan Mihálik
a
Darina Chrapčíková 
7.8.2010
Peter Miho
a
Veronika Synáková 
14.8.2010
Štefan Osika
a
Zuzana Danihelová 
21.8.2010
Igor Matejčík
a
Ing.Anna Plačková 
21.8.2010
Peter Kubo
a
Ing.Helena Woleková 
28.8.2010
„Nech láska vaša trvá večne, milujte sa nekonečne.
Vytvorte si život krásny, aby ste v ňom boli šťastní.“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:
pán Gustáv Jozefčiak
pani Františka Semančíková
pani Edita Zaymusová
pani Kristína Tichá
pani Mária Zichová
pani Štefánia Košturiaková
pán Vladimír Williger
pani Štefánia Stráska
pán Štefan Zachar
pán Václav Kováč, Ing.

91.
89.
83.
82.
81.
79.
78.
77.
77.
76.

pani Elena Fitošová
pani Angela Cvachová
pán Pavol Salát

Okrúhle 70-te narodeniny oslavujú:
pán František Toma, Ing.
pani Emília Lörincová
pani Kornélia Pinčiarová
pán Ladislav Komačka

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:
pán Václav Ďugel
pán Rudolf Androvič
pán František Synák
pán František Rojik
pán Michal Košút

76.
73.
71.

* 25.9. 1931
*18.8. 1935
*1.5. 1932
*27.8. 1913
*18.6. 1986

† 28.6. 2010
† 5.7. 2010
† 8.7. 2010
† 17.7. 2010
† 24.8. 2010

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Všeobecné záväzné nariadenie
Obce Varín č. 2/2010
o hlasovaní obyvateľov obce
(miestne referendum)
a o podmienkach organizovania
zhromaždenia obyvateľov obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne ( ďalej len OZ)
na základe ustanovenia § 6 a §11 a, §11 b zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2010 o
hlasovaní obyvateľov obce a o organizovaní
verejného zhromaždenia obyvateľov obce
Časť I
§1 Úvodné ustanovenie
Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len
VZN) upravuje podrobnosti o príprave,
organizácií a priebehu hlasovania obyvateľov
obce Varín (ďalej miestne referendum) v zmysle
§ 11
a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej
len zákon)
a podmienky zvolávania zhromaždenia obce
Varín podľa § 11 b zákona.
Časť II
§2 Podmienky
(1) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce,
ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu (§ 13 a ods. 3 zákona)
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30%
oprávnených voličov (§ 2 ods. 1, 2 zákona
SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov).
(1) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne
referendum aj pred rozhodnutím o ďalších
dôležitých veciach samosprávy obce (§ 4 zákona)
(2) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne
referendum o odvolaní starostu podľa § 2 ods.
l písm. b)
VZN v súlade s § 13a ods. 3 zákona, ak:
a) o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených
voličov,
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti
starostu, porušuje Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecné záväzné právne predpisy.
(3) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak
neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na
výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.

§3 Petícia
(1) Ak sa má miestne referendum vyhlásiť
na základe petície, postupuje sa pri výkone
petičného
práva podľa zákona a zákona č. 85/1990 Zb. o
petičnom práve v znení neskorších predpisov.
(2) Petíciu podľa § 2 ods. 1 písm. c) VZN overujú
aspoň traja poslanci určení obecným
zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru a starosta. Starosta neoveruje
petíciu, ktorej obsahom je požiadavka na odvolanie starostu podľa § 2 ods. 1 písm. b VZN.
(3) Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené zákonom o petičnom práve a ak ide o rozdelenie
obce,
musia byť splnené aj podmienky rozdelenia uvedené v zákone č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne
referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od
doručenia petície obci.
§4 Vyhlásenie miestneho referenda
(1) Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje miestne
referendum uznesením.
(2) V uznesení o vyhlásení miestneho referenda
sa uvedie najmä:
-čoho sa miestne referendum týka a kto dal
podnet na jeho konanie,
-presne znenie otázky formulovanej tak, aby bola
umožnená odpoveď „áno“ alebo „nie“
-deň konania miestneho referenda,
-lehoty na vytvorenie orgánov pre miestne referendum a ďalšie organizačné záležitosti
súvisiace s prípravou miestneho referenda.
(3) S obsahom uvedeného uznesenia o vyhlásení
miestneho referenda budú obyvatelia obce
oboznámení obvyklými spôsobmi (zverejnením
na úradnej tabuli obce a vývesných skrinkách,
vyhlásením v miestnom rozhlase, uverejnením
na internetovej stránke a pod.).
(4) OZ vyhlási miestne referendum podľa
odseku l písm. a) a b) a odseku č. 4 Zákona
369/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia
o vyhlásení miestneho referenda.
(5) Po vyhlásení miestneho referenda OZ bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítavanie hlasov
komisiu pre miestne referendum a určí lehotu
na jej prvé zasadanie
(6) Obec najneskôr do 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému
oprávnenému
voličovi „oznámenie o vyhlásení referenda“, v
ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia OZ
o vyhlásení referenda alebo doručenia petície,
otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce
predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas
konania referenda a spôsob úpravy
hlasovacieho lístka. Oznámenie zverejní v rovna-

kej lehote aj v úradnej tabuli obce ako aj
spôsobom v obci obvyklým.
§5 Konanie hlasovania
(1) Hlasovanie sa koná v jeden deň – v sobotu.
(2) Hlasovanie sa koná v čase od 8.00 hod. do
18.00 hod.. Ak to vyžadujú miestne podmienky,
obecné zastupiteľstvo môže určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu.
(3) Právo hlasovať v miestnom referende má
každý občan obce, ktorý má právo k dňu konania
miestneho referenda právo voliť do Národnej
rady Slovenskej republiky podľa zákona
č. 333/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
(ďalej len volebný zákon), t.j. v deň konania
miestneho referenda dovŕši 18. rok svojho veku
a má pobyt na území obce.
§6 Okrsok na konanie hlasovania
(1) Na hlasovanie a sčítanie hlasov sa vytvorí v
obci okrsok.
§7
Zoznam na hlasovanie v miestnom referende
(1) Zoznam oprávnených občanov na hlasovanie
v miestnom referende (ďalej len zoznam)
zabezpečuje obecný úrad. O zozname platia
primerané ustanovenia volebného zákona
o zoznamoch voličov.
(2) Obec je povinná v úradných hodinách umožniť občanovi nahliadnuť do zoznamu, aby sa
presvedčil, či je v ňom zapísaný a či údaje o jeho
osobe sú úplné a pravdivé a mal čas na
prípadné uplatnenie námietok.
(3) Obec odovzdá zoznam miestnej komisii v
dvoch rovnopisoch najneskôr dve hodiny pred
začatím hlasovania.
(4) Členovia miestnej komisie sú povinní zachovať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré
spracúvajú podľa § 18 zákona č. 428/2002 o
ochrane osobných údajov v znení neskorších
zmien
a doplnkov.
§8 Orgány pre hlasovanie
(1) Pre organizovanie miestneho referenda a
zisťovanie jeho výsledkov sa vytvára miestna
komisia pre miestne referendum (ďalej len
miestna komisia).
(2) Členom miestnej komisie môže byť občan
oprávnený hlasovať v miestnom referende.
(3) Každá politická strana, politické hnutie a
koalícia politických strán a hnutí (ďalej len
politická
strana) zastúpené v obecnom zastupiteľstve
môže určiť v lehote stanovenej v uznesení
o vyhlásení miestneho referenda jedného člena a
jeho náhradníka do miestnej komisie. Ich
mená, priezviská a adresu bydliska oznámi politická strana v stanovenej lehote starostovi
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Výročie zvrchovanosti
V piatok 16. júla sme si na Námestí sv. Floriána pripomenuli 18. výročie Deklarácie Slovenskej národnej rady o
zvrchovanosti Slovenskej republiky.
Poslanci slovenského parlamentu prijali 17. júla 1992
uznesenie, v ktorom požadovali samostatnosť Slovenska.
Deklarácia bola súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením
bol rozpad ČSFR a vznik samostatnej Slovenskej republiky
1. januára 1993.
Slávnosť obohatil svojím vystúpením Varínsky spevácky
zbor a dychová hudba Varínčanka. V ich podaní zazneli
národné a ľudové piesne. Vo večerných hodinách bola na
Vajánku zapálená vatra zvrchovanosti.

My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada,
slávnostne vyhlasujeme,
že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť
sa naplnilo.
V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie tak, ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na sebaurčenie.
Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme, že aj my
si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho
života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta.
Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť
Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského
národa.
Bratislava 17. júl 1992

autor: Miroslav Kuliha
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obce.
(4) Prvé zasadanie komisie zvolá starosta obce v
lehote stanovenej opatreniami na vykonanie
referenda.
(5) Člen komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju
česť, že budem svoju funkciu vykonávať svedomite a nestranne a budem sa pritom
spravovať zákonmi a inými právnymi predpismi.“
(6) Komisia je uznášania schopná, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
Uznesenie je prijaté, ak sa zaň vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak dôjde
k rovnosti hlasov, návrh sa považuje za zamietnutý.
(7) Ak dôjde k zániku funkcie člena komisie,
nastúpi na jeho miesto náhradník.
(8) Komisia musí mať najmenej 5 členov. Ak
komisia nie je takto vytvorená spôsobom uvedeným
v § 8 ods. 3 VZN, vymenuje zostávajúcich členov
starosta.
(9) Na prvom zasadnutí určí žreb z členov komisie jej predsedu a podpredsedu. Žrebovanie
riadi
najstarší člen komisie.
(10) Prvé zasadnutie komisie zvoláva starosta
obce v lehote určenej v uznesení o vyhlásení
miestneho referenda.
(11) Pracovníkov pre potrebné organizačné a
administratívne práce pre miestnu komisiu
zabezpečí
starosta obce.
§9 Miestna komisia
(1) Miestna komisia
a) zabezpečuje dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a vykonávaní hlasovania,
b) zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, najmä
dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích
lístkov a dbá o poriadok v miestnosti na hlasovanie a jej bezprostrednom okolí,
c) vykonáva sčítanie hlasov,
d) vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu výsledkov hlasovania v miestnom referende v obci
obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce,
e) po skončení hlasovania odovzdá všetky písomnosti určenému zamestnancovi obci na
archiváciu.
§ 10 Hlasovacie lístky
(1) Na hlasovacom lístku musia byť uvedené:
a) deň konania referenda,
b) otázka alebo otázky, ak je viac otázok, označia
sa poradovými číslami. Pri každej otázke sa
vytlačia dva rámčeky, z ktorých jeden je nadpísaný slovom „ANO“ a druhý „NIE“,
c) poučenie o spôsobe hlasovania.
(2) Každý hlasovací lístok musí byť opatrený
odtlačkom pečiatky obce Varín.
(3) Obecný úrad zabezpečí, aby boli hlasovacie
lístky doručené miestnej komisii najneskôr do
dvoch hodín pred začatím hlasovania.
(4) Oprávnený občan dostane hlasovací lístok
v miestnosti na hlasovanie v deň konania hla-
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sovania.
§ 11 Kampaň pred referendom
(1) Časom kampane pred miestnym referendom sa rozumie na účely tohto VZN obdobie
začínajúce
vyhlásením miestneho referenda.
(2) Počas hlasovania je zakázané presviedčanie
za určitý spôsob hlasovania v budove, kde sídli
miestna komisia a v jej bezprostrednom okolí.
(3) Komisia nesmie poskytovať informácie o
priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania
až do
podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.
§ 12 Hlasovanie
(1) Oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie
nie je prípustné.
(2) Oprávnený občan hlasuje odovzdaním
hlasovacieho lístku, na ktorom v príslušnom
rámčeku
krížikom vyznačí, že na otázku odpovedá
„ÁNO“, alebo že na otázku odpovedá „NIE“.
Hlasovanie je tajné.
(3) Ak sa hlasuje o viacerých otázkach, platí ustanovenie odseku č. 2 pre každú z týchto otázok
samostatne.
§ 13 Neplatnosť hlasovania
(1) Hlasovanie je neplatné, ak bola odovzdaná
písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom.
(2) Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý
na dve alebo viac častí, alebo vyplnený iným
spôsobom, ako je ustanovené v § 14 ods. 2 VZN,
alebo je inak upravený, alebo nie je vôbec
upravený.
(3) O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacieho lístku s konečnou platnosťou rozhoduje
miestna komisia.
§ 14 Volebná miestnosť
(1) O prípravách v miestnosti na hlasovanie,
priestoroch na úpravu hlasovacích lístkov,
začatí
hlasovania, priebehu hlasovania, poriadku v
miestnosti a ukončení hlasovania platia primerane
ustanovenia volebného zákona.
§ 15 Sčítanie hlasov
(1) Po otvorení schránky na hlasovanie vylúči
miestna komisia prípady neplatného hlasovania,
a zistí:
a) celkový počet odovzdaných hlasovacích
lístkov,
b) počet neplatných hlasovacích lístkov, ktoré
vylúči z ďalšieho sčítania,
c) počet platných hlasovacích lístkov,
d) počet hlasov „ÁNO“ a počet hlasov „NIE“ ku
každej jednotlivej otázke.
§ 16 Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku
(1) Miestna komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku
hlasovania
v okrsku -obci, ktorú podpíše predseda, pod-

predseda a ostatní členovia komisie. Dôvody
prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(2) V zápisnici miestnej komisie musí byť
uvedené:
a) čas začatia a skončenia hlasovania, prípadne
jeho prerušenia,
b) počet oprávnených občanov zapísaných v
okrsku do zoznamu na hlasovanie,
c) počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali
hlasovacie lístky,
d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e) počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,
f) počet hlasov „ÁNO“ a počet hlasov „NIE“ ku
každej jednotlivej otázke.
(3) K zápisnici miestna komisia priloží stručnú
správu o obsahu sťažností, ktoré sa jej podali
a uzneseniach, ktoré k ním prijala.
(4) Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice
o priebehu a výsledku hlasovania predseda
miestnej
komisie odovzdá jeden rovnopis zápisnice obecnému zastupiteľstvu.
(5) Miestna komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zoznamy na hlasovanie a odovzdá
ich
spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do
úschovy obecnému úradu.
§ 17 Vyhlásenie výsledku hlasovania
(1) Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky
miestneho referenda do troch dní od doručenia
zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej
tabuli.
(2) Vyhlásenie výsledku miestneho referenda
obsahuje najmä tieto údaje:
-celkový počet občanov oprávnených hlasovať v
miestnom referende zapísaných v zozname
na hlasovanie,
-celkový počet obyvateľov, ktorí sa zúčastnili na
miestnom referende,
-celkový počet obyvateľov, ktorí na otázku odpovedali „ÁNO“ a ktorí odpovedali „NIE“.
(3) Výsledky miestneho referenda sú platné,
ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených
občanov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov oprávnených
občanov miestneho referenda.
§ 18 Nároky členov komisií
(1) O nárokoch členov komisií platia obdobné
ustanovenia volebného zákona ako o nárokoch
členov volebných komisií.
Časť III
§ 19 Zhromažďovanie obyvateľov obce
(1) Na prerokovanie obecných vecí môže obecné
zastupiteľstvo vo Varíne zvolať verejné
zhromaždenie obyvateľov obce.
(2) Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, ak:
-o to požiada petíciou najmenej 30 % obyvateľov
obce oprávnených voliť,
-ak o tom uznesením rozhodne obecné zastupiteľstvo.
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§ 20 Zvolávanie verejného zhromaždenia
(1) Obecné zastupiteľstvo môže zvolať verejné
zhromaždenie obyvateľov obce najmä na
prerokovanie:
-územného plánu obce,
-zmenu katastrálneho územia obce,
-návrhu rozpočtu obce,
-ostatných zásadných otázok dotýkajúcich sa
života obyvateľov obce.
§ 21 Oznámenie zvolania verejného zhromaždenia
(1) Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením
na úradnej tabuli, zverejnením v obecnom
rozhlase, uverejnením na internetovej stránke,
prípadne iným vhodným spôsobom.
(2) O prerokovanej problematike sa spisuje
písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť
prezenčná
listina prítomných obyvateľov obce.
§ 22 Lehota zvolania verejného zhromaždenia
(1) Lehotu na zvolanie verejného zhromaždenia
určí uznesením obecné zastupiteľstvo.
§ 23 Záväznosť výsledku verejného zhromaždenia
(1) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
prerokuje výsledok verejného zhromaždenia.
(2) Obecné zastupiteľstvo nie je viazané výsledkom verejného zhromaždenia obyvateľov obce
vo veciach, v ktorých má vyhradenú právomoc
(§ 11, § 11a zákona o obecnom zriadení ).
§ 24 Organizačné zabezpečenie verejného
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zhromaždenia
(1) Verejné zhromaždenie obyvateľov obce
organizačne zabezpečuje starosta obce prostredníctvom
obecného úradu.
Časť IV
§ 25 Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia
bol vyvesený na úradnej tabuli od 22.07.2010 do
5.08.2010 (bez návrhov a pripomienok)
(2) Toto VZN bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom vo Varíne dňa
05.08.2010
uznesením č. 30/2010 a bolo zverejnené v tabuli
obecného úradu od 10.08.2010.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom
25.08.2010.
Ing.Karol Strásky starosta obce

Dodatok č.3

k všeobecne záväznému nariadeniu
obce Varín č.4/2008
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení a výchovnovzdelávacích zariadení
Obecné zastupiteľstvo obce Varín v zmysle
§ 6 ods. l zákona Slovenskej národnej rady
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskoršie vydaných predpisov a v súlade so
zákonom NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa

zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov a v zmysle výnosu z 26.novembra
2008 č.23609/2008-II/1, ktorým sa mení a dopĺňa
výnos o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky vydáva dodatok č.2 všeobecne záväzného nariadenia obce Varín č.4/2008.
V článku II , odst. 3., bod 3.2 sa pôvodný text
3.2 Príspevok sa uhrádza najneskôr do 31.10.
príslušného kalendárneho roka za celý
rok mení nasledovne:
3.2 Príspevok sa uhrádza najneskôr do 15.9.
príslušného kalendárneho roka za mesiace september až december a do 31.1. nasledujúceho
kalendárneho roka za mesiace január až jún
Dodatok č.3 k VZN č. 4/2008 o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl,
školských zariadení a výchovno-vzdelávacích
zariadení bol zverejnený dňa 22.7.2010.
Do dňa 5.8.2010 voči nemu neboli zo strany občanov ani organizácií vznesené pripomienky a
námietky a Obecné zastupiteľstvo Dodatok č.3
k VZN č. 4/2008 o výške mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských
zariadení a výchovno-vzdelávacích zariadení
dňa 5.8.2010 schválilo. Dodatok č.3 k VZN č.
4/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení a
výchovno-vzdelávacích zariadení nadobudne
účinnosť dňa 1.9.2010.
Ing.Karol Strásky starosta obce

Pokračovanie zo str. 2
kanalizácie.
2.22. Pripomienku p.Metoda Bukovinského k
možnosti o organizácie zbierky šiat pre
obce postihnuté povodňami.
2.23. Pripomienku p.Janky Zaparaníkovej k
zlému technickému stavu nehnuteľnosti
na ul. Hrnčiarska, parc.č. 423.
2.24. Pripomienku p.Juraja Kurnocíka na
vyvodenie dôsledkov a návrh opatrení
vo veci krádeže v ŠJ.
2.25. Pripomienku p.Juraja Kurnocíka k
oprave mostíka na Koňhore zničeného
povodňami, informáciu starostu obce
o návrhu technického riešenia opravy
mostíka ako aj časovom pláne opravy.
2.26. Pripomienku Ing.Mariána Androviča na
pokosenie trávy okolo chodníka na spojnici ul.J.Martinčeka a P.O.Hviezdoslava,
a taktiež informáciu starostu obce o
vlastníctve uvedenej časti pozemku a
návrh starostu obce na úpravu priľahlej
časti chodníka v rámci programu „Čistota obce“ pod vedením povereného
poslanca obecného zastupiteľstva.
2.27. Pripomienku Ing.Jozefa Kabatiera na
úpravu vegetácie popri oplotení ATC
Varín nájomcom v úseku miestnej komunikácie Dr.J.Tisu.

3. Ukladá

3.1 V rámci programu LEADER preveriť
vlastnícke vzťahy v náväznosti na realizáciu tejto výzvy.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
3.2 Preveriť vlastnícky vzťah pozemkov na
ul. J.Bottu (Záhumnie) pôvodne určeným pre rozšírenie cintorína.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
3.3 Posúdiť žiadosť Antona Romančíka s
manželkou vo veci odstránenia havarijného stavu kanála na ul.Športová,
prípadne navrhnúť opatrenia.
Zodpovedný: predseda stavebnej komisie
termín: najbližšie OZ
3.4 Preveriť u obcí postihnutých povodňami
záujem o zbierku šiat.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
3.5 Písomne vyzvať majiteľa nehnuteľnosti
na parc.č.423 na ul.Hrnčiarska o zabezpečenie stavby resp.odstránenie chátrajúcej časti stavby ohrozujúcej chodcov.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
3.6 Písomne vyzvať nájomcu ATC Varín o
úpravu vegetácie popri oplotení v úseku
miestnej komunikácie Dr.J.Tisu.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ

Ing. Karol Strásky starosta obce
Ing. Patrik Miho prednosta OcÚ
Overovatelia: Ing.Jozef Kabatier,
p. Juraj Kurnocík

Príloha č.1 Uznesenia obecného zastupiteľstva č.28/2010 zo dňa 17.6.2010
Použitie rezervného fondu (k bodu
č.1.7 v časti 1. Schvaľuje)
• Stav Rezervného fondu k 31.12.2009
• Na účte musí zostať minimálne 10%
• Rozdiel ktorý môžeme použiť na kapitá- =
lové výdavky
• Prvé čerpanie schválené na MOZ 27/2010 vo výške
• Zostatok pre možnosť čerpania
=
• Navrhujeme uhradiť faktúru za plynofikáciu časti IBV Záhumnie - stavba je
odovzdaná a je pripravená na kolaudáciu
(podmienka SPP na prebratie je zmluva o
budúcom užívaní. Návrh v bode 9).
• Navrhujeme uhradiť časť faktúry za budovanie kanalizácie na IBV Záhumnie.
Stavba je ukončená. Súčasťou stavby sú
aj kanalizačné odbočky.

59337,40 €
5933,74 €
53403,66 €
33705,00 €
19698,66 €
16499,82 €

3198,84 €
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Uznesenie č. 30/2010

z riadneho 30. (tridsiateho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne, ktoré sa konalo
dňa 5.8.2010 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)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

P
P
P
P
P
P
P
O
P
P
O

35/37
35/37
37/37
35/37
34/37
28/33
25/30
35/37
24/37
29/37
34/37

1
+
+
+
+
+
+
+
O
+
+
O

2
+
+
+
+
+
+
+
O
+
+
O

3
+
+
+
+
/
+
+
O
+
+
O

4
+
+
+
+
+
+
+
O
+
+
O

5
+
+
+
+
+
+
+
O
+
+
O

6
+
+
+
+
+
+
+
O
+
+
O

7
+
+
/
+
+
/
+
O
+
+
O

8
+
+
+
+
+
+
+
O
+
+
O

9
/
+
/
/
/
/
/
O
+
/
O

10
+
+
+
+
+
+
+
O
+
/
O

11
+
+
+
+
+
+
+
O
+
+
O

12
+
+
+
+
+
+
+
O
+
+
O

13
+
+
+
+
+
+
+
O
O
+
O

Komentár k hlasovaniam:
Hlasovanie za schválenie programu riadneho 30. (tridsiateho) zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie za schválenie overovateľov zápisnice - p. Ferdinand Lopušan, Ing.Vladimír Štefánik
Hlasovanie za návrh Ing.Mariána Androviča vypustiť v § 11, odst.1 návrhu VZN obce č.2/2010 o hlasovaní
obyvateľov obce (miestne referendum) a podmienkach organizovania zhromaždenia obyvateľov obce koniec
vety „a končiace 48 hodín pred jeho konaním“.
Hlasovanie za návrh VZN obce č.2/2010 o hlasovaní obyvateľov obce (miestne referendum) a podmienkach
organizovania zhromaždenia obyvateľov obce so schválenými zmenami.
Hlasovanie za to, že podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo volebnom období 2010 až 2014 bude starosta obce Varín vykonávať funkciu v celom rozsahu
(na plný úväzok).
Hlasovanie za schválenie finančnej pomoci v zmysle platných zásad nakladania s finančnými prostriedkami
obce Varín v oblasti sociálnych vecí rodine Haskovej vo výške 16,60 EUR/člena rodiny a rok
Hlasovanie za schválenie finančnej pomoci v zmysle platných zásad nakladania s finančnými prostriedkami
obce Varín v oblasti sociálnych vecí Jurajovi Lovasovi vo výške 16,60 EUR/osobu a rok
Hlasovanie za schválenie finančnej pomoci v zmysle platných zásad nakladania s finančnými prostriedkami
obce Varín v oblasti sociálnych vecí Jozefovi Adamčíkovi vo výške 16,60 EUR/osobu a rok
Hlasovanie za schválenie finančnej pomoci v zmysle platných zásad nakladania s finančnými prostriedkami
obce Varín v oblasti sociálnych vecí Anne Kempkovej vo výške 16,60 EUR/osobu a rok
Hlasovanie za schválenie finančnej pomoci v zmysle platných zásad nakladania s finančnými prostriedkami
obce Varín v oblasti sociálnych vecí Antonovi Staňovi vo výške 16,60 EUR/osobu a rok
Hlasovanie za schválenie finančnej pomoci v zmysle platných zásad nakladania s finančnými prostriedkami
obce Varín v oblasti sociálnych vecí Kataríne Kutníkovej vo výške 33,20 EUR/osobu a rok
Hlasovanie za schválenie finančnej pomoci v zmysle platných zásad nakladania s finančnými prostriedkami
obce Varín v oblasti sociálnych vecí Márii Zelinovej a Jánovi Zelinovi vo výške 33,20 EUR/osobu a rok, t.j.
spolu 66,40 EUR/rok
Hlasovanie za schválenie dodatku č.3 k VZN obce č.4/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
škôl, školských zariadení a výchovno-vzdelávacích zariadení

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
1. Schvaľuje

1.1 Program riadneho 30. (tridsiateho) zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie č.1:
za/ proti/ zdržali sa/
neprítomní
9/ 0/ 0/ 2
1.2 Overovateľov zápisnice – p.Ferdinand
Lopušan, Ing.Vladimír Štefánik.
Hlasovanie č.2:
za/ proti/ zdržali sa/
neprítomní
9/ 0/ 0/ 2
1.3 Návrh Ing.Mariána Androviča vypustiť v § 11, odst.1 návrhu VZN obce
č.2/ 2010 o hlasovaní obyvateľov obce
(miestne referendum) a podmienkach
organizovania zhromaždenia obyvateľov obce koniec vety „a končiace 48
hodín pred jeho konaním“.
Hlasovanie č.3:
za/ proti/ zdržali sa/
neprítomní
8/ 0/ 1/ 2
1.4 Návrh VZN obce č.2/ 2010 o hlasovaní
obyvateľov obce (miestne referen-

dum) a podmienkach organizovania
zhromaždenia obyvateľov obce so
schválenými zmenami.
Hlasovanie č.4:
za/ proti/ zdržali sa/
neprítomní
9/ 0/ 0/ 2
1.5 Finančnú pomoc v zmysle platných zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Varín v oblasti sociálnych
vecí rodine Haskovej vo výške 16,60
EUR/ člena rodiny a rok.
Hlasovanie č.6:
za/ proti/ zdržali sa/
neprítomní
9/ 0/ 0/ 2
1.6 Finančnú pomoc v zmysle platných zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Varín v oblasti sociálnych
vecí Jurajovi Lovasovi vo výške 16,60
EUR/ osobu a rok.
Hlasovanie č.7:
za/ proti/ zdržali sa/
neprítomní
7/ 0/ 2/ 2
1.7 Finančnú pomoc v zmysle platných zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Varín v oblasti sociálnych

vecí Jozefovi Adamčíkovi vo výške
16,60 EUR/ osobu a rok.
Hlasovanie č.8:
za/ proti/ zdržali sa/
neprítomní
9/ 0/ 0/ 2
1.8 Finančnú pomoc v zmysle platných zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Varín v oblasti sociálnych
vecí Antonovi Staňovi vo výške 16,60
EUR/ osobu a rok.
Hlasovanie č.10:
za/ proti/ zdržali sa/
neprítomní
8/ 0/ 1/ 2
1.9 Finančnú pomoc v zmysle platných zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Varín v oblasti sociálnych
vecí Kataríne Kutníkovej vo výške
33,20 EUR/ osobu a rok.
Hlasovanie č.11:
za/ proti/ zdržali sa/
neprítomní
9/ 0/ 0/ 2
1.10 Finančnú pomoc v zmysle platných zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Varín v oblasti sociálnych
vecí Márii Zelinovej a Jánovi Zelinovi
vo výške 33,20 EUR/ osobu a rok, t.j.
spolu 66,40 EUR/ rok.
Hlasovanie č.12:
za/ proti/ zdržali sa/
neprítomní
9/ 0/ 0/ 2
1.11 Dodatok č.3 k VZN obce č.4/ 2008 o
výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov škôl, školských zariadení a
výchovno-vzdelávacích zariadení.
Hlasovanie č.13:
za/ proti/ zdržali sa/
neprítomní
9/ 0/ 0/ 3

2. Neschvaľuje

12.1. Finančnú pomoc v zmysle platných zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Varín v oblasti sociálnych
vecí Anne Kempkovej vo výške 16,60
EUR/ osobu a rok.
Hlasovanie č.9:
za/ proti/ zdržali sa/
neprítomní
2/ 0/ 7/ 2

3. Určuje

3.11. Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR
č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, že vo
volebnom období 2010 až 2014 bude
starosta obce Varín vykonávať funkciu
v celom rozsahu (na plný úväzok).
Hlasovanie č.5:
za/ proti/ zdržali sa/
neprítomní
9/ 0/ 0/ 2

4. Berie na vedomie

4.1. V rámci kontroly plnenia úloh informáciu starostu obce k predkladanej

Varínčan

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

žiadosti o NFP v rámci programu
LEADER Mikroregiónu Terchovská
dolina.
V rámci kontroly plnenia úloh informáciu starostu obce vo veci majetkového vysporiadania pozemkov pôvodne určených pre rozšírenie starého
cintorína.
V rámci kontroly plnenia úloh informáciu starostu obce k žiadosti p.Antona Romačíka.
V rámci kontroly plnenia úloh informáciu hl.kontrolóra obce vo veci
zbierky šiat pre obce postihnuté povodňami.
V rámci kontroly plnenia úloh informáciu zástupcu starostu o písomnom
upozornení majiteľa nehnuteľnosti na
parc.č.423 na ul.Hrnčiarska o zabezpečenie stavby.
V rámci kontroly plnenia úloh informáciu starostu obce a zástupcu
starostu obce vo veci prípravy stavby
„Termické zhodnocovanie odpadu
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spoločnosti VAS Žilina – Mojšová
Lúčka“.
4.7. Stanovisko sociálnej komisie vo veci
pridelenia finančnej pomoci v zmysle
platných zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Varín v oblasti
sociálnych vecí pre:
- rodina Hasková
- Juraj Lovas
- Jozef Adamčík
- Anna Kempková
- Anton Staňo
- Katarína Kutníková
- Mária Zelinová a Ján Zelina
4.8. Informáciu zástupcu starostu obce
k návrhu Dodatku č.3 k VZN obce
č.4/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských
zariadení a výchovno-vzdelávacích
zariadení.
4.9. Informáciu o postupnom zavádzaní
kamerového systému v obci.
4.10. Návrh p.Juraja Kurnocíka v rámci
rekonštrukcie Námestia sv.Floriána

a verejného osvetlenia uvažovať s
prípadným umiestnením WiFi antény
a zriadením možnosti bezplatného
pripojenia na internet pre návštevníkov námestia.

5. Ukladá

5.1 Písomne upozorniť obyvateľov obce
o podpore separácie komunálneho
odpadu v obci rozmiestnením nových
kontajnerov (oznámiť lokality a druh
separovaného odpadu).
Zodpovedný: OcÚ termín: najbližšie OZ
5.2 Naďalej sledovať stav prípravy stavby
„Termické zhodnocovanie odpadu
spoločnosti VAS Žilina – Mojšová Lúčka“ a priebežne informovať poslancov
na zasadnutiach OZ.
Zodpovedný: OcÚ termín: najbližšie OZ
Ing. Karol Strásky starosta obce
Ing. Patrik Miho prednosta OcÚ
Overovatelia: p. Ferdinand Lopušan,
Ing. Vladimír Štefánik

foto: Miroslav Kuliha
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Škola informuje
Začal sa nový
školský rok

Na jeho prahu sa našim školákom prihovoril
riaditeľ školy.
Tak ako sa končili prázdniny a blížil sa
dnešný deň, stále intenzívnejšie som rozmýšľal, čo vám na začiatku školského roka
povedať, ako sa vám prihovoriť. Myslím si,
že by bolo vhodné, keby sme do nového
školského roku vstúpili s myšlienkou, že by
mal byť v našom živote iný ako roky minulé,
pretože všetko, čo budeme robiť, všetko, čo
spoločne prežijeme, by malo byť lepšie ako
to, čo sme doteraz urobili a prežili.
Vážení rodičia, kolegyne, kolegovia, milí
žiaci, srdečne vás vítam na pôde školy v
novom školskom roku 2010/2011. Stretávame sa neobvyklým spôsobom keď sa
vám, vzhľadom na nepriaznivé počasie,
prihováram cez školský rozhlas. Spolu som
mnou pri mikrofóne sedí náš hosť, pán
starosta Ing. Karol Strásky. Svoju účasť
ospravedlnil Mgr. Dalibor Mišura, administrátor varínskej farnosti, z dôvodu plnenia
neodkladných služobných povinností.
Vítam medzi nami a zároveň touto cestou
predstavujem nových členov nášho pedagogického zboru, ktorými sú:
Ing. Cecília Ivanecká, rehoľným menom
Sestra Rút, ktorá bude na našej škole vyučovať náboženskú výchovu
Mgr. Kristína Raždíková, ktorá bude vyučovať DEJ, OBN, OBV a VYV
Ing. Ján Pročka, ktorý bude na skrátený
úväzok vyučovať MAT v 9. ročníku
Milí žiaci,
po dvojmesačných prázdninách, ktoré
ste prežili v kruhu svojich najbližších,
priateľov a známych, ste dnes opäť prekročili prah školy. Určite ste plní očakávaní
a predsavzatí, vyzbrojení radami svojich
rodičov. Veríte, že práve tento školský rok
bude pre vás úspešný a naplní vašu snahu
po neustálom hľadaní poznania a zmyslu
života. Chcem vás ubezpečiť, že aj v tomto
školskom roku sa všetci vaši učitelia budú
snažiť vytvoriť prostredie ľudskosti, tvorivosti, tolerancie, vhodné pre prácu v škole i
mimo vyučovania.
Verím, že pekné leto zregenerovalo
sily vám - žiakom, ale aj nám učiteľom
a vychovávateľom, a pomohlo všetkým zhlboka sa nadýchnuť do nového školského
maratónu.
Včera sme si pripomenuli Deň ústavy Slovenskej republiky. V jej preambule je napísané:
„ Sme ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti a

právach...“ V našej škole sa darí napĺňať túto
myšlienku – všetci ste si rovní v dôstojnosti a
právach, ale aj v povinnostiach. Všetci máte
rovnakú šancu získať vzdelanie a rozvíjať
svoje nadanie, či už prostredníctvom učebných
predmetov, v mimoškolskej činnosti alebo
zapájaním sa do rôznych projektov, ktoré vám
pomôžu objavovať svet okolo nás. Učitelia i
žiaci máme rovnaké právo a povinnosť, byť k
sebe slušní, tolerantní a vzájomne rešpektovať
svoju individualitu. Spoločne vytvárať harmonickú komunitu s jasne stanoveným cieľom, a
tým je získať kvalitné vzdelanie v humánnej
klíme prostredníctvom foriem a metód, ktoré
rešpektujú práva každého z nás – žiaka i učiteľa.
Máte skvelých učiteľov, ktorí sú vždy pripravení
podať vám v pravej chvíli pomocnú ruku, dobrú
radu či riešenie. Snažte sa aj v tomto školskom
roku nesklamať ich dôveru, ale poskytnúť im čo
najviac radosti svojou snahou v učení.
Milí žiaci, vstúpte do nového školského
roka s nohami pevne na zemi, ale očami a
mysľou obrátenými za tým, čo sa rodí, čo
kvitne do krásy a dosahuje harmóniu.
V dnešný deň chcem zvlášť privítať vás,
milí rodičia a poďakovať vám za dôveru a
uznanie našej pedagogickej práce tým, že
ste dnes k nám priviedli to najcennejšie čo
máte - vaše ratolesti, vašich synov a dcéry.
V mene vedenia školy a všetkých jej
zamestnancov vám sľubujem, že vynaložíme celé svoje pedagogické majstrovstvo a
svoje bohaté skúsenosti, aby sme z týchto
detičiek aj s vašou pomocou vychovali šikovných žiakov a inteligentných mladých ľudí.
Pre mnohých to bude možno ťažší začiatok,
ale sme tu na to, aby sme im boli v každej
chvíli v tejto veci nápomocní.
V kolektíve žiakov našej školy chcem osobitne a prvýkrát privítať našich prváčikov,
ktorí plní očakávaní a zrejme aj s veľkým
rešpektom prvýkrát prekračujú bránu školy. Milí prváčikovia, prajem vám, aby ste si
tu našli len tých najlepších kamarátov a
vaše pani učiteľky nech sú od dnešného dňa
vašimi druhými mamami. Chcem vám povedať, že na našej škole je zaužívaná tradícia,
že vaším ochrancami a pomocníkmi budú
naši najstarší žiaci – teda deviataci, ktorí
vás budú sprevádzať aj pri imatrikulácií za
žiakov tejto školy. Všetkým vám prajem len
to najlepšie a prijmite malú pozornosť od
svojich veľkých spolužiakov.
Medzi žiakmi školy vítam tiež 11 žiakov
5-teho ročníka, ktorí na našu školu prišli
zo ZŠ Krasňany. Vitajte medzi nami. Na
základe požiadaviek vašich rodičov budete
zaradení spolu do jednej triedy. Cíťte sa v
kolektíve žiakov školy dobre a čím skôr sa
adaptujete na jej prostredie tým lepšie. Ur-

čite vám v tom pomôže najmä vaša triedna
učiteľka.
V minulom školskom roku sme v spolupráci
so ZUŠ Belá Nižné Kamence vytvorili alokované
triedy pre vyučovanie hry na husle a klavír,
spev, výtvarnú a tanečnú prípravu. Vaši rodičia si tento krok veľmi pochvaľovali, že ste za
výučbou nemuseli dochádzať, ale bola vám poskytnutá priamo v priestoroch školy po skončení
vyučovania. Po týchto dobrých skúsenostiach
chceme v tejto aktivite pokračovať aj v tomto
školskom roku.
Milí žiaci, vážení rodičia a kolegovia,
v závere chcem v mene vás všetkých poďakovať pánovi starostovi, že si našiel čas a priestor,
aby zavítal medzi nás, aby nás všetkých povzbudil do náročnej práce, ktorá je pred nami.
Ešte raz vás chcem ubezpečiť, že všetci pedagógovia našej školy sme pripravení odovzdať
vám všetko čo v nás je, aby sme naplnili cieľ, pre
ktorý chodíte do školy a ten je – dobrá príprava
pre váš budúci život, k spokojnosti nielen nás,
vašich učiteľov, ale najmä vašich rodičov.
Mgr. Jozef Košút riaditeľ školy

Varínčan
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Matičné okienko
Pri príležitosti 50. výročia založenia Klubu jaskyniarov vo Varíne sa uskutočnilo stretnutie matičiarov a ostatných občanov Varína s varínskymi
speleológmi.
Stretnutia sa zúčastnil aj predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti Mgr. Bohuslav Kortman, ktorý veľmi pozitívne hodnotil prácu varínskych
členov .Vo svojom príhovore sa poďakoval zakladajúcim členom klubu – pánom Ondrejovi Bugáňovi a Petrovi Freudenfeldovi, ktorí štafetu a
svoje skúsenosti odovzdali mladým – súčasným členom.
Klub tvoria: Michal Vojtek, Rudolf Kubík, Tomáš Vojvoda, Mariana Cvachová, Pavol Cvacho st., Pavol Cvacho ml., Ján Nemček, Jozef Nemček.
Tento nie veľký tím má za sebou veľa náročnej práce pri objavovaní nových podzemných krás.
Ďakujeme im a prajeme veľa úspechov v ich ďalšej bádateľskej činnosti.

Kolky vo Varíne
(bowling)
K športom, ktoré sa udomácnili vo Varíne boli kolky.
Kolkárne sa zriaďovali pri väčších krčmách a reštauráciách a
hrávalo sa podľa sociálneho pôvodu – obchodníci, učitelia, úradníci, krčmári, podnikatelia a zámožnejší obyvatelia obce.
V o
Varíne kolkáreň vybudoval pán Bučko v záhrade svojho hostinca
/Hostinec u Bučku/ asi v roku 1913.
Hrávalo sa tu o peniaze, niekedy aj o väčšie sumy. Taxa sa stanovila spoločne pre všetkých hráčov a každý z nich mal tri hody
guľou. Výsledky sa zapisovali na tabuľu. Najvyšší počet zhodených
kolkov určil víťaza. Pri hre boli potrební tzv. „stavači „ kolkov,
ktorí mali pred bežiacimi guľami hneď vedľa dráhy malý úkryt.
Ich finančná odmena bola 10 halierov. „Stavačov“ bolo viac – dvaja
stavali kolky, jeden- dvaja oddychovali.
Kolky sa hrávali v sobotu, celú nedeľu a počas sviatkov. Hráči
sa posilňovali pivom, vínom a tiež pálenkou. Pán Bučko a výčapník nosili do kolkárne objednané nápoje a „stavačom“ cukríky a
malinovky.
Pravidelní „stavači“ kolkov boli: J.Zbyňovský, L.Akantis, E.Mrav-

foto: Miroslav Kuliha

ec, J.Chladnúch, J.Sobola a ďalší. Medzi Varínčanmi bola hra veľmi
obľúbená a kolky sa vo Varíne hrali až do roku 1950. K najlepším
hráčom patrili: Michal a Laco Salátovci, F.Talafa, M.Vavrinec, Tivadar, Lolo, Pišta a Vilmoš Blahovci a zámožní študenti.
Ďalšia kolkáreň bola na píle OFA. Nachádzala sa medzi obytnými
domami a pílou a o jej vybudovanie sa zaslúžil správca Jozef Vrbovský, pracovníci OFY a varínski študenti – M.Bárdy, J.Martinček,
bratia Vrbovskí,Š.Panáček, V.Winkler, J.Horecký a ďalší.
V roku 1951 bola kolkáreň zabavená Jednotným roľníckym
družstvom a upravená na sklad obilia. Tak tento obľúbený šport
vo Varíne zanikol.
Kolky sa začali hrávať v Amerike v roku 1895.
spracoval: Jozef Chladnúch
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Ďalšia separácia odpadov
Od 2. augusta 2010 je v našej obci zabezpečený triedený zber
ďalších druhov komunálnych odpadov z domácností:
KOVOVÉHO ODPADU a NÁPOJOVÝCH KARTÓNOV.
Na ukladanie týchto odpadov sú určené 1100 l farebné nádoby, ktoré sú v obci umiestnené pri predajniach potravín.

Zapojením sa do triedenia pomôžeme zaťažovanej prírode,
životnému prostrediu a tiež svojej peňaženke. Triedením odpadov budeme mať vo svojich nádobách menej komunálneho
odpadu a menší objem komunálnych odpadov sa odvezie na
skládku. Záleží len na nás, či dáme šancu prírode a nášmu
rozpočtu a zapojíme sa do separácie odpadov. Dôležitá je
však správna separácia!

DO ČERVENÝCH 1100 LITROVÝCH NÁDOB
SA UKLADÁ KOVOVÝ ODPAD!
Patria sem: Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, alobalové a hliníkové časti obalov, sťahovacie
časti z jogurtov, termixov, šalátov a paštét, hliníkové nádoby z čajových
sviečok.
Nepatria sem:. Kovové obaly kombinované s iným materiálom, obaly
znečistené zvyškami potravín, voskom, kovové obaly s farbami, lakmi a
podobne, komunálny odpad.
Dobrá rada: Nápojové a potravinové obaly treba zmenšiť stlačením, napr.
nohou. Deti vám rady budú pomáhať - skákať po plechovkách alebo
búchať po nich kladivom. Pri umývaní riadu vložte alobalové časti z jogurtov, termixov a iných mliečnych výrobkov, šalátov a paštét do nádoby
na umývanie, aby ste zbytočne neplytvali vodou na umývanie odpadu a
zároveň aby ste ho očistili. Nechajte odtiecť a osušiť. Vhoďte do plastovej
tašky zavesenej na háčiku napr. v špajze, ktorú po naplnení vyprázdnite do
červenej 1100 l nádoby pri najbližšom nákupe v potravinách. Pri vhádzaní
do tejto nádoby sa ani Vy neušpiníte zvyškami potravín a z tašky nepáchnu
rozkladajúce sa potraviny. Tašku môžete opäť použiť.

DO ORANŽOVÝCH NÁDOB
SA UKLADAJÚ
NÁPOJOVÉ KARTÓNY!
Patria sem: Čisté nápojové kartóny z mliečnych
výrobkov a nápojov (tzv. TetraPaky) a podobné
obaly označené v spodnej časti skratkami: C/
PAP
Nepatria sem: Polystyrén, znečistené nápojové kartóny – so zbytkami potravín a nápojov,
iný plastový odpad z domácností, komunálny
odpad.
Dobrá rada: Nápojové kartóny po vyprázdnení
rozložte a vypláchnite vodou, keď umývate
riad. Nechajte odtiecť a osušiť v stojane na riad.
Vložte do igelitovej tašky postojačky do radu.
Naplnenú tašku s obalmi zoberte so sebou, napr.
pri nákupe v potravinách a vyložte odpad z
tašky do oranžovej 1100 litrovej nádoby. Tašku
môžete opäť použiť.

DO ŽLTÝCH 1100 LITROVÝCH
NÁDOB SA UKLADAJÚ
PLASTY!

DO 110, 240 A 1100 LITROVÝCH NÁDOB OZNAČENÝCH SAMOLEPKOU PLASTY/ SKLO, KTORÉ POUŽÍVAME VO SVOJICH DOMÁCNOSTIACH, UKLADÁME PLASTY A SKLO!

Patria sem: PET fľaše z nápojov, farebné aj
biele (ich objem treba najskôr zmenšiť zošliapnutím alebo stlačením), čisté plastové
obaly zo saponátov, šampónov, tekutých
mydiel a pod., z rastlinných olejov, potravín, destilovanej vody, obaly označené v
spodnej časti skratkami: HD-PE, PE_HD,
PP, PE, PET.

Patria sem: PET fľaše z nápojov, farebné aj biele (ich objem treba najskôr zmenšiť
zošliapnutím alebo stlačením), čisté plastové obaly zo saponátov, šampónov,
tekutých mydiel a pod., z rastlinných olejov, potravín, destilovanej vody, obaly
označené v spodnej časti skratkami: HD-PE, PE_HD, PP, PE, PET.

Nepatria sem: Novodurové trubky, výrobky z PVC, obaly z nebezpečných látok
ako napr. z motorových olejov a chemikálií, tégliky z jogurtov a masla, mikroténové vrecká a tašky, plasty s obsahom
kovu, polystyrén, farby, linoleum, guma,
molitan, komunálny odpad.

Patria sem: Farebné aj biele(priehľadné) sklenené fľaše z nápojov, obalové sklo z
potravín(zaváracie poháre), tabuľové sklo z okien – nie drôtové.
Nepatria sem: Novodurové trubky, výrobky z PVC, obaly z nebezpečných látok
ako napr. z motorových olejov a chemikálií, tégliky z jogurtov a masla, mikroténové vrecká a tašky, plasty s obsahom kovu, polystyrén, farby, linoleum, guma,
molitan, komunálny odpad.
Nepatria sem: Keramika a porcelán, sklenené obaly znečistené chemikáliami
a olejmi, žiarivky, obrazovky z televízorov a počítačov, sklo s obsahom kovov,
drôtené sklo, sklobetón, autosklo, poháre a kuchynské nádoby z varného skla a
komunálny odpad.
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Varínsky futbal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tabuľka žiakov po 2. kole 2. ligy skupina sever
TJ VTJ Rajecké Teplice
2 1 1 0
Oravan Oravská Jasenica
2 1 1 0
Tatran Oravské Veselé
2 1 0 1
ŠK Belá
1 1 0 0
Fatran Varín
2 1 0 1
ŠK Tvrdošín
1 1 0 0
KINEX Bytča
1 1 0 0
FK Slovan Trstená
2 1 0 1
Slovan Skalité
2 1 0 1
FC Lokomotíva ŽOS Vrútky
2 1 0 1
Družstevník Dlhá nad Oravou 2 1 0 1
FK Rajec
1 0 0 1
ŠK AQUA Turčianske Teplice 2 0 0 2
TJ Štart Veľké Rovné
2 0 0 2

9:1
5:3
14:2
9:0
8:3
4:2
3:1
7:7
7:10
3:9
3:14
0:3
3:11
2:11

4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0

Naše žiacke mužstvá po letnej príprave a po prechode hráčov do kategórie dorastu začali sezónu dosť dobre . Na domácom ihrisku porazili dlhoročného účastníka 2.ligy žiakov rozdielom triedy 7:0. Nedali sa zahanbiť
ani naši mladší žiaci a súpera bez problémov taktiež porazili 4:0.
Druhé kolo sme odcestovali odohrať do Bytče . Starší žiaci sa zahryzli do
súpera bez rešpektu, ale ukázala sa neskúsenosť nášho mladého mužstva a
prehrali sme 3:1.Mladši žiaci napravili reputáciu a vyhrali 0:3.
Zápas s Vrútkami sme pre nespôsobilý terén neodohrali a budeme ho
musieť odohrať v náhradnom termíne.
V ďalšom stretnutí sme doma privítali Turčianske Teplice . Po vyrovnanom zápase sme sa rozišli so spravodlivo remízou 1:1.Mladši žiaci opäť
nesklamali a vyhrali 2:0.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tabuľka dorastu po 4.kole 1. OBFZZA
TJ Višňové
4 4 0 0
OFK Teplička nad Váhom
4 3 0 1
TJ Fatran Varín
4 3 0 1
TJ Kolárovice
4 2 1 1
ŠK Štiavnik
4 2 0 2
VTJ Rajecké Teplice-Konská
3 2 0 1
FK Ďurčiná
4 2 0 2
TJ Iskra Lietavská Svinná
3 1 1 1
TJ Štart Veľké Rovné
3 1 0 2
TJ Divina
4 1 0 3
ŠK Podhorie
3 1 0 2
FK Fatran Dolná Tižina
3 1 0 2
OŠK Kamenná Poruba
4 1 0 3
TJ Tatran Bytčica
3 0 0 3

11:4
21:6
11:5
12:9
17:13
5:2
9:8
3:5
3:6
5:10
6:12
5:12
5:17
5:9

12
9
9
7
6
6
6
4
3
3
3
3
3
0

Dorastenci po veľmi dobrej letnej príprave a dosť veľkej obmene mužstva sa nedali zahanbiť ani v prípravných zápasoch.
V 1. kole privítali na domácej pôde súpera z Rajeckých Teplíc a bez
väčších problémov ho zdolali 1:0.V druhom kole odcestovali do obce
Ďurčiná .Tu neponechali nič na náhodu a súpera nekompromisne zdolali
v pomere 2:5. V 3.kole doma privítali súpera s Diviny . Opäť sa nenechali
zastrašiť a hladko ich zdolali 4:0. V 4. kole odcestovali dorastenci do obce
Višňové . Zápas sa od začiatku niesol vo veľmi nervóznom duchu, na čom
majú dosť veľkú vinu aj rozhodcovia, ktorí toto stretnutia nezvládli. Po
množstve žltých kariet prišli aj dve červené na oboch stranách. Po tvrdom,
až likvidačnom zákroku zákroku na nášho hráča M.Valjaška sa nervozita

ešte vystupňovala a prehrali sme v pomere 1:3. M. Valjaškovi želáme čo
najskoršie uzdravenie a rýchly návrat na zelený trávnik .V 5. kole sme
mali za súpera mužstvo z Lietavskej Svinnej. Opäť sme sa nedali zahanbiť
a vyhrali v pomere 4:3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tabuľka mužov po 5.kole 5.ligy skupiny A
OFK Kotešová
5 4 1 0
ŠK Javorník Makov
5 4 0 1
FK Strečno
5 3 1 1
FK Polom Raková
4 3 0 1
OŠK Rosina
5 3 0 2
KINEX Bytča
5 2 1 2
ŠK Juventus - Závodie
4 2 1 1
Slovan Rudinská
4 2 0 2
Fatran Dolná Tižina
5 2 0 3
ŠK Belá
4 2 0 2
Slovan Podvysoká
5 1 0 4
Pokrok Stará Bystrica
5 0 2 3
Slovan Nová Bystrica
4 0 1 3
Fatran Varín
4 0 1 3

14:3
19:6
17:14
12:6
5:9
8:6
3:5
6:4
6:7
7:16
3:6
4:8
5:12
4:11

13
12
10
9
9
7
7
6
6
6
3
2
1
1

Mužstvo mužov počas letnej prípravy prešlo viacerými zmenami . Asi
najväčšou zmenou bol odchod nášho dlhoročného hráča a trénera I.Zimena
a nášho dlhoročného hráča M.Zimena.
Aj touto cestou im ďakujeme za všetko čo pre náš varínsky futbal urobili
a veríme, že po čase sa k mužstvu ešte vrátia.
Postom trénera a neľahkou úlohou trénovať mužstvo , ktoré prešlo
viacerými zmenami v hráčskom kádri, sme sa rozhodli poveriť Iva Kozáka,
ktorému držíme palce a dúfame, že sa mu bude dariť.
V prvom kole sme na domácom trávniku privítali súpera z Rosiny. Zápas
sa vyvíjal dosť dobre , iba škoda nešťastného gólu, na ktorý sme nedokázali
odpovedať a prehrali sme v pomere 0:1
Druhé kolo sa pre nespôsobilý terén neodohralo. Odohráme ho v náhradnom termíne a to 15.9.2010 na ihrisku v Novej Bystrici .
V treťom kole sme doma privítali nášho odvekého súpera a suseda z
Belej. Vo veľmi vyrovnanom stretnutí sme opäť ťahali za kratší koniec a
prehrali sme v pomere 2:3.
Štvrté kolo sme odcestovali odohrať až na hranice, do Makova . Mužstvo
sme zo poskladali zo samých nováčikov z dôvodu veľkej maródky. Chlapci
sa snažili byt rovnocenným súperom, no Makov bol nad ich sily. Prehrali
sme so cťou v pomere 5:0.
V piatom kole sme opäť na domácej pôde privítali nášho suseda spoza
rieky Váh, Strečno. Boj, ktorý začal od prvého hvizdu rozhodcu nasvedčoval tomu , že fanúšikovia si prídu na svoje . Bola to aj pravda . Po strhujúcom závere sme nakoniec remizovali 2:2.

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Streda 22. september
Autobusový zájazd do Jablonky

Cena: 6,50 €

Prihlášky: MKS

Novinky v knižnici
Čitateľom knižnice ponúkame
zbierku kníh slovenskej spisovateľky
Táni Keleovej-Vasilkovej.
1998 - Manželky
1999 - Túžby
2000 - Mama pre Veroniku
2001 - Čriepky
2001 - Okienko do snov
2002 - Slzy a smiech
2003 - Pozlátka
2003 - Čaro všednosti
2003 - Siete z pavučín

2004 - Tichá bolesť
2004 - Cukor a soľ
2005 - Ja a on
2006 - Kvety pre Lauru
2006 - Modrý dom
2007 - Dúhový most
2008 - Nataša
2009 - Srdce v tme
2009 - Klamstvá

Sobota 25. september

Námestie sv. Floriána

6. dožinkový a remeselnícky jarmok

Vzdelávacie kurzy

v šk roku 2010-2011
Hudobné: klavír, gitara, spev
Jazykové pre dospelých: nemecký jazyk, anglický jazyk
Ľudovej tvorivosti: paličkovanie, frivolitkovanie
Prihlášky v MKS do 20.9.2010

Farebné

kopírovanie + tlaè
V dohľadnom čase
knižnicu doplnia ďalšie diela tejto autorky:
Rozbité šťastie, Sľub.

Èiernobiele kopírovanie a tlaè:

A4
A4
A3
A3

jednostranné
obojstranné
jednostranné
obojstranné

-

0,05€
0,10€
0,10€
0,20€

Farebné kopírovanie a tlaè:

A4
A4
A3
A3

jednostranné
obojstranné
jednostranné
obojstranné

-

0,40€
0,75€
0,85€
1,60€

Pri náklade nad 10 kusov ceny dohodou!!!

Tlaè?me z USB, CD, DVD, e-mailu

Scanovanie s možnosou odoslania dát na e-mail

Tlaè vizitiek už od 0.05€

predajòa ELEKTRO AB

Hrnèiarska 223, Varín tel: 0903 832 695

Prosíme čitateľov o vrátenie kníh
za rok 2009
Silvia Matejčíková, Varín
1 kniha
Sabína Horecká, Varín
1 kniha
Mária Kapitulčinová, Varín 2 knihy
Samko Horecký, Varín
2 knihy
Pavol Hruška, Varín
1 kniha
Karin Košturiaková, Varín 3 knihy
Juraj Verčík, Varín
4 knihy
Filip Verčík, Varín
1 kniha
Martin Tichý, Nezbud. Lúčka 2 knihy
Mária Hrušková, Varín
5 kníh
Gréta Košútová, Varín
2 knihy
Elena Pallová, Varín
5 kníh
Radoslav Ondrišík, Nededza 1 kniha

Janka Huličiarová, Varín
Veronika Kubalová, Varín
Martin Pallo, Varín
Michal Bukovinský, Varín
Mária Kubová, Varín
Zuzana Gáborová, Varín
Anna Gáborová, Varín
Michal Valjašek, Varín
Adriana Ďugelová, Varín
Tomáš Vojvoda, Varín
Daniela Jánošíková, Varín
Erik Dančo, Varín
Dávid Šimák, Varín

Poplatok za upomienku 1 €

Knižnica otvorená:
Po-Pi 10.00-18.00hod

2 knihy
1 kniha
2 knihy
1 kniha
2 knihy
1 kniha
7 kníh
3 knihy
1 kniha
5 kníh
4 knihy
1 kniha
3 knihy
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uKUPÓN Č. 9uKUPÓN Č. 9uKUPÓN Č. 9uKUPÓN Č. 9u

Tajnička z čísla 6 2010 znela:
...“ v dnešnej dobe sa dá z lega už všeličo urobiť.“
Vyhráva pán Róbert Androvič, Varín 434
Ipavec, aile, le,
Gad, Ku, Atala, Cudzokrajný
Mu, Bella, HC divý osol

3. časť
tajničky

Meno herca
Delona

Sníval (kniž.)

Krídlo po
francúzsky

A podobne
(skr.)

Staroegyptský
boh slnka

1. časť
tajničky

Ženské meno

Zánik

Hľa, aha

Mnohofarebný
polodrahokam

Malá Janka prosí mamu: „Mamička, nevyrátala by si
mi domácu úlohu z matematiky?“ „*Vieš, Janka, to by
bolo nesprávne.“ (záver je v tajničke krížovky)

Postavila sa
Lyže (zried.)

Jeden z
izraelských
kmeňov

Suchá časť
obilia

Citoslovce
ľútosti

Zastenanie

Tam

Planétka
Krídlo (odb.)

Tohto roku
Írska bohyňa
Autor:
Značka jednotJozef Blaho ky kilojoule Francúzky člen Oblečenie, šaty blahobytu Havajský boh
vojny

Meno Stanislava
Prihodil sa

Stoka, kanál

Súzvuk tónov
Kozácki náčelníci

6. časť
tajničky

Starorímske
ženské šaty

Asýrsky boh
Medený obor z mesta Eridu
Kréty
2. časť
tajničky

Zn. ruských
lietadiel

Kameň
Vôkol, dookola

Lak na auto

Druh trvácej
rastliny

Takzvaný (skr.)

Odpočívala

Tiež

Čoskoro,
onedlho

Syn čínskeho
boha nebies

Mládza

Úder v boxe

5. časť
tajničky
7. časť
tajničky

Indický ľud.
nástroj

Mužské meno

Zložila, odložila
Záplava

Zostala

Obal na spisy
Navíjal

Odťalo

Slovenský
skladateľ
Ustúpilo

Skratka valuty
4. časť
tajničky

Ruská rybacia
polievka
Označenie
lietadiel
Ekvádoru

Remíza v šachu Gén, idant

Nezahynul
v boji

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

♣

♣
Stará bodná
zbraň

Osobné
zámeno

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

♣

8. časť
tajničky

Zvinutá látka

Matka

Podoba

Tipy po
anglicky

Tep (expr.)

Drúk

Meno Otílie

Popevok

Osviežil ,
občerstvil

Jestvuj, existuj
Skratka
penzistov

Platina (zn.)

Rozleptával

Slovinský
skladateľ

Mrzutosť
(expr.)

Starorímska
minca

Skratka
všešportového
areálu

- Mesačný spravodaj o živote Varína
Zodpovedná redaktorka: Katarína Schmidtová. Adresa redakcie: MKS Varín, PSČ 013 03, tel.: 569 21 13. Redakčná uzávierka
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