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MESAčNý SPRAVODAJ O žIvote varína w ročník xViI w číslo 179 w terra varna 1254
Z OBSAHU ČÍSLA:
r uznesenie obecného zastupiteľstva
r rokovací poriadok OZ
r náš rozhovor
r o zlatý šíp
r kandidáti v komunálnych voľbách
r úspešní plavci

Varínski lukostrelci, ktorí dosahujú úspechy
na medzinárodných súťažiach pozývajú
tentoraz na preteky Pod Jedľovinu.

...viac na str. 8-9
0,33 € 10,-Sk

Október 2010
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Uznesenie č. 31/2010

z riadneho 31. (tridsiateho prvého) zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 30.09.2010 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 31. (tridsiateho prvého) zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie č.1: za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní 8 / 0 / 0 / 3
1.2 Overovateľov zápisnice – p.Ľudmila Porubčanská,
p.Marián Androvič.
Hlasovanie č.2: 8 / 0 / 0 / 3
1.3 Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva s
navrhovanými pripomienkami.
Hlasovanie č.3: 9 / 0 / 0 / 2
1.4 Finančnú dotácie 500,- EUR pre CVČ Varín na
zorganizovanie lukostreleckých pretekov v 3D
„O zlatý šíp“ s medzinárodnou účasťou dňa
16.10.2010 Pod Jedľovinou.
Hlasovanie č.6: 9 / 0 / 0 / 2
2.
Neschvaľuje
12.1. Odpredaj pozemku parc.č. 1033/4 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 52 m2 vo vlastníctve
obce Varín pre Anton Hurta s manž., Fatranská
720, 013 03, Varín.
Hlasovanie č.5: 0 / 9 / 0 / 2
3.
Určuje
3.11. Komisiu pre posúdenie naviac prác na stavbe
„Stavebné úpravy objektov ZŠ + MŠ, Varín“ v
zložení: riaditeľ ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne, zástupca RŠ pre MŠ, Štefan Noga, starosta
obce, Vladimír Štefánik, Ing.Jozef Kabatier, Ferdinand Lopušan.
Hlasovanie č.4: 9 / 0 / 0 / 2

4.

Berie na vedomie

4.1. Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva a pripomienky poslancov k uvedenému
návrhu v § 3 odst.3 a v § 4 odst.2.
4.2. Informáciu starostu obce k bodu 5) programu
obecného zastupiteľstva – Stavebné úpravy objektov ZŠ + MŠ, Varín“ – naviac práce.
4.3. Návrh posl. Štefana Nogu na zriadenie komisie
pre posúdenie naviac prác na stavbe „Stavebné
úpravy objektov ZŠ + MŠ, Varín“.
4.4. Žiadosť Antona Hurtu s manž. na odkúpenie pozemku parc.č. 1033/4 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 52 m2 vo vlastníctve obce Varín ako aj
informáciu starostu obce k zmluvným vzťahom
vo veci prenájmu uvedeného areálu.
4.5. Žiadosť CVČ Varín o Finančnú dotáciu 500,- EUR
na zorganizovanie lukostreleckých pretekov v
3D „O zlatý šíp“ s medzinárodnou účasťou dňa
16.10.2010 Pod Jedľovinou .
4.6. Žiadosť p.Vlasty Paučinovej o osadenie odvodňovacích žľabov na ul.Dr.J.Tisu pre odvod dažďovej
vody z cesty.
4.7. Žiadosť MO MS vo Varíne o odvedenie poplatkov
z Tradičného Ondrejského jarmoku.
4.8. Informáciu starostu obce k regulácii potoka v časti
Koňhora jej správcom v rámci protipovodňových
opatrení.
5.
Ukladá
5.1 Posúdiť možnosť realizácie odvodňovacích žľabov na ul.Dr.J.Tisu pre odvod dažďovej vody
z cesty pri RD č.644, Vlasta Paučinová.
Zodpovedný: stavebná komisia
termín: najbližšie OZ
5.2 Zabezpečiť finančne a organizačne Tradičný
Ondrejský jarmok prostredníctvom MKS v spolupráci s MO MS vo Varíne.
Zodpovedný: MKS, predseda MO MS vo Varíne termín:
20.11.2010
Ing. Karol Strásky starosta obce
Jozef Rovňan hl.kontrolór obce
Overovatelia: p. Ľudmila Porubčanská,
p. Marián Androvič
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Poďakovanie
za úrodu

Obetné dary - plody tohtoročnej
úrody – obetované počas svätej
omše v nedeľu 26. septembra.

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Matej Michalčík
Karina Brežná
Rebeka Verčíková
Lukáš Bugáň

30.8.2010
3.9.2010
16.9.2010
27.9.2010

„ Vitaj medzi nami, utešené dieťa,
nech na teba iba dobré sudby žitia letia.
Nech ti Pán Boh požehnáva všetky žitia kroky
a buď šťastné, v svete krásnom, mnohé dlhé roky.“

Manželstvo uzatvorili:
Ing.Igor Svoboda a Mgr.Mária Tichá
Michal Chladnúch a Mária Kramarová
Jakub Hrúz a Lenka Knapcová
Miloš Dubovický a Jana Štefánková
Ján Janíček a Ing.Barbora Šišková
Martin Malíček a Mária Múčková
Rudolf Boháč a Ľubica Zimenová
Tomáš Synák a Katarína Lodňanová
Ján Repáň a Mária Ďuračková

4.9.2010
4.9.2010
4.9.2010
11.9.2010
11.9.2010
18.9.2010
2.10.2010
2.10.2010
2.10.2010

„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:

foto: Štefan Cvacho

Poďakovanie
Varínski záhradkári srdečne ďakujú za sponzorský príspevok pri
organizácii 6. dožinkového a remeselníckeho jarmoku a výstavy
ovocia zeleniny a kvetov
Radoslav Bolček
Juraj Topoľský
Pekáreň Potravinka Varín
Semko – Irena Šimlíková
Ján Bobáň – BOMA Varín
Miroslav Stehlík
Pizzeria Babka Varín
Roman Kováč
Danka Chabadová
Danka Štafenová
a všetkým pestovateľom,
ktorí poskytli svoje exponáty na výstavu

pani Viera Cigániková
pani Pavlína Halušková
pán Jozef Stehlík
pani Otília Lopušanová
pani Helena Zelinová
pani Anna Chabadová
pán Štefan Kapasný
pani Margita Svetlovská
pani Emília Beniačová
pán Tibor Blahušiak
pani Oľga Kováčová
pani Ľudmila Podhorská

84.
83.
83.
82.
81.
81.
79.
79.
78.
76.
76.
76.

pani Mária Cvachová
74.
pán Milan Krajčík
74.
pani Helena Blahušiaková 73.
pani Margita Adamušková 73.
pani Jozefa Bobáňová
72.
pani Zdena Majerčíková 72.
pani Elena Gáborová
72.
Okrúhle narodeniny oslavujú:
70-te
pán Juraj Cvacho
pán Štefan Cvacho

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

Odišli do večnosti:
pani Sidónia Hýllová
pán Peter Srogončík
pani Anna Hoštáková
pani Magdaléna Konštiaková

* 1.12.1937
* 8.3.1965
* 6.12.1939
* 15.6.1924

† 9.9.2010
† 25.9.2010
† 27.9.2010
† 3.10.2010

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Náš rozhovor...
Funkčné obdobie volených funkcionárov sa končí. Ako ho hodnotí starosta Varína Ing. Karol Strásky?
Splnili sa vaše plány a predsavzatia?
Nie vždy sa dajú splniť všetky predstavy a plány.
Aj my sme sa museli rozhodnúť, ktorou cestou sa
vybrať. Či budeme práce realizovať z vlastných zdrojov, alebo využijeme eurofondy, z ktorých plynie pre
obec 5% spoluúčasť. Som presvedčený, že sme zvolili
správnu cestu a boli sme aj úspešní. Naše plány neboli
všetky splnené tiež z dôvodu, že v roku 2010 sme zo
štátneho rozpočtu dostali o cca 100 000 € menej ako
sme predpokladali.
Ak dovolíte, tu je hospodárenie a budovanie obce
podľa jednotlivých rokov:
Prehľad finančných nákladov
podľa funkčnej klasifikácie
ROK 2007 
Bežné výdavky 
Finančné náklady celkom

64 924 921,- Sk
21 738 861,- Sk

- trhovisko
14. Verejné zdravotné služby 
1 492 853,- Sk
- zdravotné stredisko
- elektrická energia, voda, plyn, údržba
15. Rekreačné a športové služby 
998 836,- Sk
- šport, Obecná chata, ratrac, ATC
16. Kultúrne služby 
1 663 546,- Sk
- mzdy, elektrická energia, voda, telefón, knihy, údržba, Varínčan, filmy, kultúrne podujatia, uvítanie
detí, jubilanti
17. Národnostná kultúra – Matica 
77 450,- Sk
- elektrická energia, voda, plyn, revízie
18. Vysielacie a vydavateľské služby 
11 633,- Sk
- miestny rozhlas - materiál, údržba
19. Náboženské a iné spol. služby 
474 825,- Sk
- dom smútku, služby
20. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou
- MŠ – údržba objektu
8 736,- Sk
21. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou
- MDD, hmotné núdze
355 090,- Sk
22. Stredné a odborné učilišťa 
29 107,- Sk
- strava, učni
23. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
- dotácie pre CVČ
180 721,- Sk
Rok

Príjem

2007 / Sk
72 138 049

2008 / Sk
64 182 556

Výdaj

64 924 921

62 818 605

Bežné

2007 / Sk
21 738 861

2008 / Sk
22 659 947

Kapitálové

17 294 835

12 071 303

1 369 925

413 885

1 060 225

3 096 355

902 891

348 653

Vzdelávanie

24 831 000

24 991 000

930 645

536 006

Spolu

64 924 921

62 818 605

4 057 856

1 914 167

Druh výdavkov

Finančné operácie

1. Výdavky verejnej správy 
9 675 526,- Sk
- mzdy, odvody, energie, materiál, tovary a služby,
dotácie pre spoločné úrady, príspevky členské
a príspevky združeniam
2. Finančná a rozpočtová oblasť 
229 147,- Sk
- audit, poplatky banke, záväzkové provízie banke
3. Iné všeobecné služby – matrika 
200 586,- Sk
4. Transakcie verejného dlhu 
774 247,- Sk
- splátka úroku – nájomné byty
- terminovaný úver
5. Ochrana pred požiarmi 
109 714,- Sk
- energie, pohonné hmoty, údržba techniky, školenia,
rovnošaty
6. Všeobecná pracovná oblasť ( VPP ) 
283 805,- Sk
7. Cestná doprava 
413 041,- Sk
- údržba ciest, chodníkov
8. Komunikácie 
125 080,- Sk
- štúdie, expertízy, posudky, verejná zeleň
9. Nakladanie s odpadmi 
2 017 145,- Sk
10. Rozvoj bývania 
874 449,- Sk
- 2 x nájomné domy
- energie, poistenie, revízie, geometrické plány
11. Rozvoj obci - IBV Koňhora 
293 078,- Sk
12. Verejné osvetlenie 
618 734,- Sk
- elektrická energia, materiál na údržbu, prenájom
oporných bodov SE2
13. Bývanie, občianska vybavenosť 
21 658,- Sk

Rok

2009 / €
4 407 745

2010 / €
2 157 670

4 057 856

1 914 167

2009 / €
854 395

2010 / € ( k 31.8. )
615 623

24. Sociálne služby – staroba
809 852,- Sk
- opatrovateľky – dom dôchodcov, elektrická
energia, voda, plyn, sociálna výpomoc občanom
Kapitálové výdavky 17 294 835,- Sk
1. Komunikácie 
1 092 556,- Sk
- IBV Záhumnie – miestna komunikácia, parkoviská,
dažďová kanalizácia,
prípojka vody
2. Rozvoj bývania 
13 378 383,- Sk
- IBV Záhumnie – nákup pozemkov, prípravná a projekt. dokumentácia, realizácia bytovky – časť
3. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 10 000,Sk
- geometrický plán pozemku základnej školy
4. Zariadenie pre záujmové vzdelávanie 2 029 300,- Sk
- CVČ – rekonštrukcia, modernizácia, prístavba
5. Ďalšie sociálne služby – staroba 
784 596,- Sk
- Zariadenie opatrovateľskej služby – rekonštrukcia
a modernizácia
Finančné operácie 
1. Transakcie verejného dlhu 
- splátky úverov – 2 nájomné domy

1 060 225,- Sk
1 060 225,- Sk

Vzdelávanie 
24 831 000,- Sk
1. Prenesené kompetencie – Základná škola (dotácie) 17 981

286,- Sk
2. Originálne kompetencie na Materskú školu, Školský klub
detí, 
6 849 714- Sk
Školskú jedáleň a Centrum voľného času
ROK 2008 
62 818 605,- Sk
Bežné výdavky 
22 659 947,- Sk
1. Výdavky verejnej správy 
11 363 244,- Sk
- mzdy, odvody, energie, materiál, tovary a služby,
dotácie pre spoločné úrady, príspevky členské
a príspevky združeniam, údržba budov a objektov, softvéru a výpočtovej techniky
2. Finančná a rozpočtová oblasť 
109 810,- Sk
- audit, poplatky banke, záväzkové provízie banke
3. Iné všeobecné služby – matrika 
242 809,- Sk
4. Transakcie verejného dlhu 
442 539,- Sk
- splátka úroku – nájomné byty
- terminovaný úver
5. Ochrana pred požiarmi 
236 506,- Sk
- energie, pohonné hmoty, údržba techniky, školenia,
rovnošaty, fašiangy, revízie, štúdie
6. Všeobecná pracovná oblasť ( VPP )  139 215,- Sk
7. Cestná doprava 
533 721,- Sk
- údržba ciest, chodníkov
8. Komunikácie 
60 137,- Sk
- štúdie, expertízy, posudky, verejná zeleň
9. Nakladanie s odpadmi 
2 134 274,- Sk
10. Rozvoj bývania – 3 nájomné domy  1 024 737,- Sk
- energie, poistenie, revízie, kuriči
11. Verejné osvetlenie 
703 631,- Sk
- elektrická energia, materiál na údržbu
12. Bývanie, občianska vybavenosť 
27 829,- Sk
- trhovisko
13. Verejné zdravotné služby 
1 413 928,- Sk
- zdravotné stredisko - elektrická energia, voda,
plyn, údržba
14. Rekreačné a športové služby 
842 916,- Sk
- šport - údržba, revízie zariadení, obecná chata,
ratrac, ATC,
15. Kultúrne služby 
2 026 383,- Sk
- mzdy, elektrická energia, voda, telefón, knihy, údržba budovy, Varínčan, filmy, kultúrne podujatia,
uvítanie detí, jubilanti
16. Národnostná kultúra – Matica 
56 987,- Sk
- elektrická energia, voda revízie
17. Vysielacie a vydavateľské služby 
21 559,- Sk
- miestny rozhlas - materiál, údržba
18. Náboženské a iné spol. služby 
518 160,- Sk
- dom smútku, služby, oprava mrazničky
19. Sociálne služby – staroba 
692 550,- Sk
- opatrovateľky – dom dôchodcov, elektrická energia,
voda, plyn, sociálna výpomoc občanom
20. S ociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi –
deti 
69 012,- Sk
Kapitálové výdavky 12 071 303,- Sk
1. Výdavky verejnej správy 
249 505,- Sk
- rekonštrukcia a modernizácia výpočtovej techniky,
rekonštrukcia a modernizácia budovy č. p. 77
2. Ochrana pred požiarmi 
30 000,- Sk
- Eurofondy – vypracovanie žiadosti
3. Komunikácie 
7 262 564,- Sk
- IBV Záhumnie – nákup pozemkov, geodet. práce pre
miestne komunikácie, projektová dokumentácia,
realizácia komunikácie a chodníkov, zriadenie spomaľovacích pruhov, kanál, vodovodné
prípojky
4. Rozvoj bývania 
235 372,- Sk

Varínčan
- IBV Záhumnie – územný plán, dažďová kanalizácia
5. Verejné osvetlenie 
175 531,- Sk
- IBV Záhumnie – VO k 22 b.j.
6. Národnostná kultúra 
362 481,- Sk
- rekonštrukcia a modernizácia domu Matice Slovenskej
7. Náboženské a iné spoločenské služby  1 638 964,- Sk
- nový cintorín – nákup pozemku, príp. a projektová
dokumentácia
8. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou
500 000,- Sk
- ZŠ + MŠ – rekonštrukcia z Eurofondov
9. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 1 512 392,- Sk
- rekonštrukcia a modernizácia budovy CVČ
10. Ďalšie sociálne služby - staroba 
104 494,- Sk
- rekonštrukcia a modernizácia domu opatrovateľskej
služby
Finančné operácie 
3 096 355,- Sk
1. Transakcia verejného dlhu 
3 096 355,- Sk
- splátky úverov – 3 nájomné domy, splátka terminovaného úveru, splátka finanč. prenájmu – leasing
Octavia
Vzdelávanie 
24 991 000,- Sk
1. Prenesené kompetencie- Základná škola (dotácie14876
228,- Sk
2. Originálne kompetencie na Materskú školu, Školský
klub detí, 
10 114 772,- Sk
Školskú jedáleň a Centrum voľného času
ROK 2009 
4 057 856,- €
Bežné výdavky 854 395,- €
1. Výdavky verejnej správy 
432 704,- €
- mzdy, odvody, energie, materiál, tovary a služby,
dotácie pre spoločné úrady, príspevky členské
a príspevky združeniam, voľby prezidenta
2. Finančná a rozpočtová oblasť 
2 425,- €
- audit, poplatky banke, záväzkové provízie banke
3. Iné všeobecné služby – matrika 
8 762,- €
4. Transakcie verejného dlhu 
13 833,- €
- nájomné byty – splátka úroku – nájomné byty
- terminovaný úver
5. Ochrana pred požiarmi 
4 277,- €
- energie, pohonné hmoty, údržba techniky, rovnošaty
6. Všeobecná pracovná oblasť ( VPP ) 
215,- €
7. Cestná doprava 
16 582,- €
- údržba ciest, chodníkov
8. Veterinárna oblasť – odchyt psov 
38,- €
9. Nakladanie s odpadmi 
75 145,- €
10. Rozvoj bývania – 3 nájomné domy 
62 005,- €
11. Rozvoj obci 
3 122,- €
- verejná zeleň
12. Verejné osvetlenie 
22 218,- €
- elektrická energia, materiál na údržbu
13. Bývanie, občianska vybavenosť 
427,- €
- trhovisko
14. Verejné zdravotné služby 
60 522,- €
- zdravotné stredisko - elektrická energia, voda,
plyn, údržba
15. Rekreačné a športové služby 
41 471,- €
- šport, energie, údržba budov - objekt TJ, oprave
vleku – lano, úprava dráhy
16. Kultúrne služby 
67 010,- €
- mzdy, elektrická energia, voda, telefón, knihy,
údržba, Varínčan, filmy, kultúrne podujatia,
uvítanie detí, jubilanti, oprava a nákup dychových nástrojov
17. Národnostná kultúra – Matica 
3 677,- €
- elektrická energia, voda, plyn revízie, kronika
18. Vysielacie a vydavateľské služby 
140,- €
- miestny rozhlas - materiál, údržba
19. Náboženské a iné spol. služby 
10 441,- €
- dom smútku, služby
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20. Školské stravovanie v MŠ a ZŠ 
5 265,- €
- elektronizácia a revitalizácia jedálne
21. Sociálne služby - staroba 
22 658,- €
- opatrovateľky, príspevok invalidom, lekárske posudky, sociálna výpomoc občanom, UNICEF
22. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi a sociálnej
núdzi – deti 
1 463,- €
Kapitálové výdavky 1 369 925,- €
1. Výdavky verejnej správy 
23 303,- €
- rekonštrukcia kúrenia v budove č.p. 77, rekonštrukcia kúrenia Chata Fatranka
2. Komunikácie 
125 558,- €
- nákup pozemkov – IBV Záhumnie, geodetické práce,
námestie – projektové práce MK
3. Nakladanie s odpadmi 
1 301,- €
- Mikroregión – eurofondy
4. Bývanie a občianska vybavenosť 
44 085,- €
- kanalizácia – štúdia Železničná stanica, ul. Májová,
vodovod Koňhora
5. Rozvoj obci 
19 338,- €
- PD – úprava verejných priestranstiev – Námestie,
chodníkov a MK – ul. Antona Bernoláka
6. Verejné osvetlenie 
5 100,- €
- ul. Andreja Hlinku
7. Rekreačné a športové služby 
857,- €
- PD – ATC eurofondy s Poľskom
- PD – NN prípojka – ihrisko
8. Kultúrne služby 
3 090,- €
- rekonštrukcia a modernizácia budovy MKS, WC
pre dychovku
9. Náboženské a iné spoločenské služby 
47 121,- €
- nákup pozemkov pre nový cintorín, doplnok k ÚP
10. Vzdelávanie 
1 100 172,- €
- rekonštrukcia ZŠ s MŠ - eurofondy
Finančné operácie 
902 891,- €
1. Splátka úveru – 3 nájomné domy 
902 891,- €
- terminovaný úver
- ZŠ s MŠ ( eurofondy )
Splátka finančného prenájmu – leasing Octavia
Vzdelávanie 
930 645,- €
1. Prenesené kompetencie – Základná škola ( dotácie )

608 165,- €
2. Originálne kompetencie MŠ, Školská jedáleň, Školský klub
detí, 
322 480,- €
Centrum voľného času
ROK 2010 ( k 31.08 ) 
1 914 167,- €
Bežné výdavky 
615 623,- €
1. Výdavky verejnej správy 
252 817,- €
- mzdy, odvody, energie, materiál, tovary a služby,
dotácie pre spoločné úrady,
príspevky členské a príspevky združeniam
2. Finančná a rozpočtová oblasť 
2 412,- €
- audit, poplatky banke, záväzkové provízie banke
3. Iné všeobecné služby – matrika 
29,- €
4. Transakcie verejného dlhu 
7 140,- €
- nájomné byty – splátka úroku – nájomné domy
- terminovaný úver
5. Ochrana pred požiarmi 
2 312,- €
- energie, pohonné hmoty, údržba techniky, rovnošaty
6. Všeobecná pracovná oblasť ( VPP )
98,- €
7. Cestná doprava 
13 693,- €
- údržba ciest, chodníkov
8. Nakladanie s odpadmi 
41 628,- €
9. Rozvoj bývania – 3 nájomné domy 
36 389,- €
10. Verejné osvetlenie 
15 947,- €
- elektrická energia, materiál na údržbu, ....
11. Bývanie, občianska vybavenosť 
218 ,- €
- trhovisko
12. Verejné zdravotné služby 
41 814,- €
- zdravotné stredisko - elektrická energia, voda,
plyn, údržba

13. Rekreačné a športové služby 
19 612,- €
- šport, Obecná chata, ratrac, ATC – štúdie (eurofondy)
s Poľskom
14. Kultúrne služby 
45 597,- €
- mzdy, elektrická energia, voda, telefón, knihy,
údržba, Varínčan, filmy, kultúrne podujatia,
uvítanie detí, jubilanti, oprava dychových nástrojov, časopisy
15. Národnostná kultúra – Matica 
1 297,- €
- elektrická energia, voda, kronika
16. Vysielacie a vydavateľské služby 
1 069,- €
- miestny rozhlas - materiál, údržba
17. Náboženské a iné spol. služby 
7 348,- €
- dom smútku, služby
18. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou  1 975,€
- ZŠ s MŠ – eurofondy
19. Sociálne služby - staroba 
124 498,- €
- opatrovateľky, príspevok invalidom, lekárske
posudky, sociálna výpomoc občanom (dotácie
z MF SR)
20. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi a sociálnej
núdzi – deti 
730,- €
Kapitálové výdavky 
413 885,- €
1. Výdavky verejnej správy 
6 470,- €
- rekonštrukcia OcÚ - okná, kúrenie (dotácie z MF
SR)
2. Ochrana pred požiarmi 
3 000,- €
- PD – eurofondy
3. Komunikácie 
3 897,- €
- IBV Záhumnie, GP, PD – križovatka pri OcÚ, inžinierske siete
4. Bývanie a občianska vybavenosť 
108 453,- €
- IBV Záhumnie – vodovod, kanalizácia, plyn spolu
s prípojkami
5. Rozvoj obci 
8 452,- €
- PD, GP námestie – eurofondy
6. Náboženské a iné spoločenské služby 
10 523.- €
- nákup pozemkov pre nový cintorín
7. Vzdelávanie 
273 090,- €
- rekonštrukcia ZŠ s MŠ – eurofondy
Finančné operácie 
1.
Splátka úveru 

348 653,- €
348 653,- €

Vzdelávanie 
536 006,- €
1. Prenesené kompetencie – Základná škola ( dotácia )

359 947,- €
2. Originálne kompetencie Materská škola – jedáleň

176 059,- €
Čerpanie financií bolo vždy v súlade so schváleným
každoročným rozpočtom, resp. jeho zmenami, ktoré
boli schválené obecným zastupiteľstvom. Taktiež bol
každý rok vykonaný audit.
S čím bol najväčší problém?
Počas volebného obdobia sme sa venovali rôznym
výzvam, v zmysle ktorých sme podávali projekty pre
možnosť pridelenia a čerpania financií z eurofondov.
Problémom bol dlhý proces od podania projektu po
jeho vyhodnotenie a tiež to, že v priebehu realizácie
sa často menili podmienky jednotlivých výziev, čím
sa konečná realizácia značne predĺžila.
Čo pokladáte za úspech?
Že sa nám podarilo získať peniaze na rozvoj obce
z eurofondov, vďaka čomu sme zrekonštruovali
základnú školu s materskou školou, pracujeme na
rekonštrukcii hasičskej zbrojnice – práce sa začali realizovať k 31.08.2010 a zatiaľ nebola vykonaná úhrada
zrealizovaných prác.
Celkové oprávnené náklady stavby sú 264 140,- €.
Pre možnosť čerpania finančných prostriedkov z eurofondov aj z iných oblastí sme založili Združenie
Pokračovanie na str. 7
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Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Varíne
Obec Varín
podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vydáva tento
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
vo Varíne
§1 Úvodné ustanovenia
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) vo Varíne upravuje prípravu a obsah
rokovania, spôsob prípravy materiálov, spôsob
uznášania sa a prijímania uznesení, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh,
týkajúcich sa miestnej samosprávy.
O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací
poriadok, ako aj o ďalších zásadách o svojich vnútorných veciach rozhoduje OZ podľa zákona o
obecnom zriadení, tak že dáva o nich hlasovať.
§2 Základné úlohy OZ
OZ patrí pôsobnosť a funkcie podľa zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a platného Štatútu
obce Varín.
OZ si môže vyhradiť rozhodovanie o ďalších
otázkach, ktoré nepatria do jeho výhradnej pôsobnosti, avšak vždy len v súlade so zákonom
o obecnom zriadení, platným štatútom obce,
Ústavou SR a ostatnými platnými zákonmi vydanými NR SR.
1.

2.

3.

4.

§3 Príprava rokovania OZ
Prípravu rokovania OZ organizuje starosta
obce v súčinnosti so zástupcom starostu,
poslancami a ďalšími orgánmi zriadenými
OZ, ako aj so záujmovými združeniami
občanov.
Príprava zasadnutia OZ sa začína podľa
plánu najmenej 8 dní pred plánovaným
termínom zasadnutia a určí sa: miesto, čas a
program rokovania spôsob prípravy materiálov a zodpovednosť za ich vypracovanie,
prípadne vyžiadanie stanoviska, alebo odbornej expertízy od príslušného orgánu.
Materiály určené na rokovanie OZ sa vypracúvajú vecne a časovo tak, aby umožnili
prijať podľa povahy veci uznesenie OZ,
resp. nariadenie obce. Obsahujú najmä názov materiálu, návrh na uznesenie a aspoň
krátke odôvodnenie, v ktorom sa vysvetlia
jeho dôsledky pre obec a z neho vyplývajúci
návrh na jeho prijatie, alebo neprijatie. Návrhy na prijatie nariadení obce sa predkladajú
v úplnom znení a s dôvodovou správou, v
ktorej sa uvedie krátke zhodnotenie doterajšieho právneho stavu, dôvod navrhovanej
zmeny, hlavné rozdiely oproti doterajšiemu
právnemu stavu a predpokladané dopady
na obec a jeho obyvateľov. Materiály budú
predložené poslancom OZ minimálne 7 dní
pred rokovaním OZ.
Spracovateľ materiálu zodpovedá za to, že
jeho obsah je v súlade s Ústavou SR, ústav-

nými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými
zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas NR
SR, a ktoré boli ratifikované a vyhlásené
spôsobom ustanoveným zákonom.
5. Komisie, ako poradné, iniciatívne a kontrolné
orgány sa podieľajú na príprave materiálov
v súlade s kompetenciami vymedzenými v
štatúte. Starosta stanoví, v ktorých prípadoch je spracovanie materiálu podmienené
stanoviskom, resp. vyjadrením príslušnej
komisie.
6. Materiály, resp. odborné podklady a iné
písomnosti na rokovanie OZ zabezpečuje
OcÚ a predkladá ich starostovi na zaujatie
stanoviska.
§4 Zvolávanie zasadaní OZ
Zasadanie OZ sa uskutočňuje, ako riadne v súlade
s plánom práce, zákonom č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov alebo ako mimoriadne.
Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby,
najmenej však raz za dva mesiace. Ak požiada
o zvolanie OZ aspoň 1/3 poslancov OZ, starosta
zvolá zasadnutie OZ tak, aby sa uskutočnilo do
15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od
vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá
v obci, v ktorej bolo zvolené.
Ak starosta nezvolá zasadnutie OZ do 3 mesiacov,
zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec
poverený OZ. Ak starosta nie je prítomný alebo
odmietne viesť takto zvolané zasadnutie, vedie ho
ten, kto ho zvolal obecné zastupiteľstvo.
Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 2, zvolá ho zástupca
starostu alebo iný poslanec poverený obecným
zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný
alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie
obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal
obecné zastupiteľstvo.
Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 2, zasadnutie obecného
zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od
doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta
nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 2, zasadnutie obecného zastupiteľstva
sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania
volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného
zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak
nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie
obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec
poverený obecným zastupiteľstvom.
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň
tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Program rokovania OZ vychádza z potrieb obce,
z úloh zaradených v pláne práce na príslušné
obdobie, z prijatých uznesení, iniciatívnych
návrhov orgánov OZ, poslancov a ostatných
obyvateľov obce.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu
zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia.

Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu
programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie
zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného
zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený
obecným zastupiteľstvom.
Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada
v súvislosti s prerokúvaným bodom programu
o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta
neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej
vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu
nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie
obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec
poverený obecným zastupiteľstvom.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

§5 Rokovanie OZ
OZ rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a
uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie
uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny prítomných poslancov; na prijatie
nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej
väčšiny prítomných poslancov. Ak OZ nie
je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta
zvolá do 14 dní nové zasadnutie.
Na rokovanie OZ môžu byť prizvaní zástupcovia vlády SR, poslanci NR SR, zástupcovia okresných, krajských úradov a iných
štátnych úradov a orgánov, predstavitelia
samosprávnych krajov, vedúci rozpočtových a príspevkových organizácií a iných
právnických osôb zriadených obcou, ako aj
iní hostia, ktorých prítomnosť je predpokladom na odborné objasnenie a pochopenie
prerokúvanej problematiky a kvalifikované
rozhodnutie sa poslancov. Tieto osoby sa
pozývajú písomnou pozvánkou, ktorú podpisuje starosta.
Rokovania OZ sú zásadne verejné. OZ vyhlási rokovanie za neverejné, ak predmetom
sú informácie alebo veci chránené podľa
osobitných zákonov.
Starosta otvorí rokovanie v určenú hodinu,
ak je zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Ak
v určenú hodinu zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné, vyčká najviac pol hodinu.
Ak ani po tomto čase nie je zastupiteľstvo
uznášaniaschopné, zvolá starosta do 14 dní
nové zasadanie.
Neúčasť na rokovaní OZ sa ospravedlňuje
vopred starostovi písomne, s uvedením
dôvodu neúčasti.
V úvode rokovania oznámi starosta počet
prítomných poslancov, predloží na schválenie program rokovania, určí zapisovateľa a
overovateľov zápisnice.
OZ schvaľuje návrh programu a jeho zmenu
na začiatku zasadnutia. Ak starosta odmietne
dať hlasovať o návrhu programu alebo o jeho
zmene, stráca právo viesť zasadnutie. Ďalej
ho vedie zástupca starostu, ak tento nie je
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8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie
vedie ho iný poslanec poverený obecným
zastupiteľstvom.
Starosta vedie rokovanie tak, aby splnilo účel
v súlade so schváleným programom.
Správy, návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do programu rokovania uvedie spravidla stručným referátom starosta, v prípadne
ním poverený poslanec, predseda príslušnej
komisie alebo zodpovedný pracovník OcÚ,
alebo hlavný kontrolór.
Do diskusie sa hlásia poslanci a ostatní účastníci zasadania zdvihnutím ruky. Starosta
udeľuje slovo v poradí akom sa do diskusie
prihlásili. Toto ustanovenie sa týka všetkých
zúčastnených na rokovaní OZ. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady
Slovenskej republiky, poslanec Európskeho
parlamentu, zástupca vlády alebo iného
štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa
udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.
Ak na zasadnutí OZ požiada v súvislosti s
prerokúvaným bodom programu o slovo
poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta
neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť
zasadnutie OZ. Ďalej ho vedie zástupca
starostu. Ak tento odmietne alebo nie je
prítomný vedie ho iný poslanec poverený
obecným zastupiteľstvom
Účastníci sa môžu hlásiť o slovo už pred
začatím, alebo počas rokovania, až kým
poslanci nerozhodli o ukončení diskusie.
Účastníci nesmú rušiť starostu, ani iného
rečníka pri jeho prejave, ak mu bolo udelené
slovo. V prípade, že nehovorí k prerokúvanej
veci, môže mu starosta odňať slovo s tým, že
na požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať.
Návrh na ukončenie diskusie k určitému
bodu rokovania môže podať každý poslanec
OZ, o tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie.
Na slávnostnom zasadnutí OZ používa
starosta obecné insígnie. Pri tejto príležitosti
môže v prípade neprítomnosti starostu používať obecné insígnie zástupca starostu.
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§6 Príprava uznesení a nariadení
Konečné znenie návrhu uznesenia OZ predkladá
návrhová komisia.
Uznesenia OZ sa formulujú stručne, s menovitým
určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s
termínmi ich plnenia.
Uznesením OZ sa ukladajú úlohy jednotlivým
komisiám, poslancom, hlavnému kontrolórovi.
Pri príprave nariadení obce sa postupuje obdobným spôsobom, ako pri príprave návrhov uznesení s tým, že OZ, resp. starosta môže v jednotlivých
prípadoch stanoviť odlišný postup.
§7 Postup pri prijímaní uznesení a nariadení
Návrh na uznesenia OZ predkladá návrhová
komisia. V prípade potreby môže poslancom
vyhradiť potrebný čas na posúdenie návrhu.
Pokiaľ povaha uznesenia, alebo iné skutočnosti
vyžadujú, aby OZ osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie
určí starosta.
Keď OZ neprijme navrhované uznesenie, alebo
ani jeden z navrhovaných variantov, starosta
navrhne ďalší postup, ktorý predloží na schválenie OZ.
Hlasuje sa spravidla verejne – zdvihnutím ruky.
OZ sa môže rozhodnúť, že v určitej záležitosti sa
bude rozhodovať tajným hlasovaním.
Uznesenia OZ a nariadenia obce podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia OZ.
Ak starosta pozastavil výkon uznesenia OZ z dôvodu, že je podľa jeho názoru zjavne nevýhodné,
alebo odporuje zákonu ( § 13 ods.6 zák.č.369/1990
Zb.) môže OZ toto uznesenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak tak
neurobí do dvoch mesiacov od jeho schválenia,
uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného
uznesenia nemôže starosta pozastaviť.
Uznesenie OZ a nariadenie obce sa zverejní vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 15 dní,
alebo sa o ňom upovedomia obyvatelia obce iným
vhodným spôsobom.

§8 Kontrola plnenia uznesení OZ
a nariadení obce
Starosta a OZ kontrolujú plnenie úloh, vyplývajúcich z uznesení OZ.
OcÚ vytvára podmienky na realizáciu úloh, stanovených uzneseniami OZ a vykonáva všeobecne
záväzné nariadenia obce.

1.

2.
3.

4.
5.

§9 Organizačnotechnické zabezpečenie
rokovaní OZ
Z rokovania OZ sa vyhotoví do 7 dní zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom kto viedol
rokovanie, počet prítomných poslancov,
obsah rokovania, meno zapisovateľa, overovateľov a členov návrhovej komisie a prijaté
uznesenia.
Zápisnicu podpisuje starosta a určení overovatelia.
Všetky materiály z rokovaní OZ sa archivujú.
Poslanci a osoby, ktoré prejavia odôvodnený
záujem majú k týmto materiálom prístup na
OcÚ.
OcÚ (jeho pracovníci) organizačnotechnicky
zabezpečuje rokovanie OZ ako aj archivovanie materiálov z nich.
OcÚ vedie evidenciu uznesení OZ a dokumentuje ich zmeny, doplnky a zrušenia.

§ 10 Záverečné ustanovenia
Rokovací poriadok, zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje obecné zastupiteľstvo
3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva.
Poslanci obecného zastupiteľstva sú povinní
riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne
dodržiavať jeho ustanovenia.
Tento rokovací poriadok schválilo OZ vo Varíne
dňa 30.09.2010 uznesením č.31/2010.
Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom
1.10.2010 a týmto dňom sa ruší rokovací poriadok
zo dňa 1.2.2007 schválený uznesením OZ č.2/2007
v časti I., bod 4.
Ing.Karol Strásky starosta obce

Pokračovanie zo str. 5
Mikroregión Terchovská dolina, v ktorom má zastúpenie 17 obcí.
V rámci tohto združenia sme podali dva väčšie projekty, ktoré boli úspešné a už boli podpísané zmluvy.
1. Najmodernejšia cesta separovaného zberu s nákladom 1 463 000,- €.
Ako som spomenul, zmluva s Ministerstvom životného prostredia SR bola podpísaná.
Bol spracovaný návrh na verejné obstarávanie na
dodávateľa a zaslaný na kontrolu
na ministerstvo. Po jeho prehodnotení sa môže
vypísať súťaž.

detské ihrisko v materskej škole, oprava
budovy Obecného úradu – strecha, fasáda.
V druhej oblasti obnova a rozvoj obci na každú obec
je pridelených 50 507,- €.
Za tieto financie chceme zrealizovať miestnu komunikáciu – Ul. Krivánsku.

ktorý uvažuje v areáli autocampingu s vybudovaním
multifunkčného ihriska pre verejnosť so sprchami,
šatňami a rekonštrukciu 4 chatiek s celoročnou prevádzkou a spoločenskou miestnosťou. Čakáme na
schválenie projektu v Poľskej republike.
Oprávnené náklady : 556 180,- € pre Obec Varín.

Pri nasledovných aktivitách ešte čakáme na podpis
zmluvy, bez ktorej nemôžeme práce realizovať:
Úprava verejných priestranstiev, chodníkov a miestnych komunikácii.
Predpokladané celkové náklady 931 787,- €.

2. Ako mikroregión sme tiež reagovali na výzvu
MAS 53.
V oblasti základné služby pre vidieckych obyvateľov
bolo Obci Varín pridelených 91 692,- €.
Za tieto peniaze by malo byť zrealizované – autobusová zastávka na križovatke ciest
na Koňhoru, detské ihrisko pri bytovke na Záhumní,

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
v obci
Celkové náklady 261 725,- €.

Ak dovolíte, rád by som sa touto cestou poďakoval
všetkým poslancom obecného zastupiteľstva za ich
zodpovedný prístup pri riešení rôznych zložitých
situácií. Tiež sa chcem poďakovať všetkým spoluobčanom za pochopenie a spoluprácu, ale aj za
dobrú radu, všetkým spoločenským organizáciám,
pracovníkom obce, pracovníkom Obecného podniku
služieb a pracovníkom zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce.
ďakujem za rozhovor
ksch

Turizmus v prihraničnej oblasti
Cezhraničná spolupráca Obce Varín a Makow Podhalanski. V oblasti turizmu sme zrealizovali projekt,
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Naši lukostrelci
Bodovali doma
i v zahraničí
Počas prázdnin náš lukostrelecký klub, ktorý
pracuje pri Centre voľného času Varín dosiahol viacero úspechov.
3. a 4. júla sa v Pezinku, kde súťaž v náročnom teréne sťažovalo aj horúce počasie,
uskutočnili Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v 3D lukostreľbe. Náš klub reprezentovali traja pretekári. Najväčšiu radosť nám
urobila Majka Jagošová, ktorá v kategórii
žien obsadila prvé miesto a stala sa majsterkou Slovenska. Jozef Ďugel ml. sa umiestnil
na 6. a Jozef Ďugel st. na 8. mieste.
V auguste sme sa zúčastnili medzinárodných
pretekov v Poľsku. Súťažilo sa na hrade
Toszek pri Gliviciach a preteku a zúčastnilo
180 pretekárov z piatich štátov. Tu sme boli
tiež úspešní. V kategórii muži sa J. Ďugel
ml. stal víťazom, Štefan Zicho st. obsadil 4.
a J.Ďugel st. 5. miesto. V kategórii kadet ,
v ktorej súťažilo 30 pretekárov, sa víťazom
stal náš Števko Zicho. Dve prvé miesta z takejto súťaže sú ozajstným úspechom.
11.septembra sme sa zúčastnili finále ČeskoSlovenského pohára v Hodoníne, kde v celkovej konkurencii 168 pretekárov v kategórii
dievčat naša Lenka Kabatiarová obsadila 1.
miesto, v kategórii kadet sa Tiborko Kabatiar
umiestnil na 4. a Števko Zicho na 6. mieste.
V mužoch skončil Jozef Ďugel ml. na 13.
mieste.
18. septembra sme sa zúčastnili pretekov
v Divíne pri Lučenci. Jozef Ďugel ml. tu
spomedzi 60 pretekárov obsadil pekné 3.
miesto.
V októbri na nás čakajú ďalšie súťaže. Pre nás
najvýznamnejší bude určite pretek u nás vo
Varíne v sobotu 16. októbra. Všetkých srdečne pozývame Pod Jedľovinu, kde sa bude už
od rána súťažiť „O zlatý šíp“.
Na začiatku školského roka sme v spolupráci
s CVČ Varín otvorili lukostrelecký klub,
v ktorom radi privítame každého záujemcu.
Lukostreľba je šport vhodný pre všetky vekové kategórie. Stačí len skúsiť... Každého
veľmi radi privítame.
Tréningy bývajú každý štvrtok od 16.00
hod.
Bližšie informácie na tf. čísle: 1911 143 128.
Jozef Ďugel

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

Náš žiak je pripravený pre život

Nielen pre žiaka, ale človeka v každom veku,
je typická zvedavosť, podnikavosť, túžba po
uznaní, vytrvalosť, množstvo záujmov. Toto
prehlbuje chuť k učeniu. Motiváciou by sme sa
mali snažiť o podporu samostatného konania
žiakov, o uspokojenie ich túžby po sebauplatnení, po potvrdení vlastného ja. Dobrá škola by
mala reagovať na zmeny a využiť príležitosť na
modernizáciu vyučovacieho procesu, pretože
oblasť informačných a komunikačných technológií je jednou z vynikajúcich možností ako zvýšiť
motiváciu žiakov o učenie sa . Ide o spestrenie
tradičného edukačného procesu, ktoré spája
učenie i zábavnosť do jedného celku.
Žiaci majú možnosť bližšieho kontaktu so skutočnosťou, realitou prostredníctvom animácií,
videa, virtuálnej reality. Mnohé sprostredkované
vedomosti, nadobudnuté zručnosti, zážitky sú
hlbšie a trvalejšie. V súčasnej dobe je dôležité
motivovať práve vnútorné potreby, osobnostný
fundament žiaka, aktivizovať jeho snahu o realizáciu seba samého.
V našej Základnej škole s materskou školou
Ondreja Štefku vo Varíne sme sa rozhodli pod-

Zo škôlky
Škôlka, školička – už nie si vôbec maličká...
...a za to vďačíme nášmu zriaďovateľovi –
Obci Varín a jej vedeniu.
Naša materská škola prešla kompletnou
prestavbou – uskutočnila sa výmena okien,
upravil a rozšíril sa vstup do škôlky, zmenila
sa vonkajšie fasáda...
No všetci – rodičia, učiteľky oceňujeme zriadenie novej – 6. triedy, vďaka čomu sme
mohli prijať ďalších 25 detí. V súčasnosti našu
materskú školu navštevuje 125 detí vo veku
2,5 – 6 rokov.
Všetkým deťom želáme krásny pobyt a veľa,
veľa radostí pri spoločných hrách s kamarátmi
Júlia Gáborová

poriť vyučovanie aj rozšíreným využívaním
didaktickej techniky, samostatných a tímových
projektov, prezentácií, praktickou výučbou,
skvalitnením a zatraktívnením metód vyučovania, dotvorením a inovovaním obsahu vlastného
školského vzdelávacieho programu, vytvorením
zaujímavého školského vzdelávacieho programu
a učebných osnov jednotlivých predmetov projektom pod názvom Počujem a zabudnem, vidím
a zapamätám si, zahrám sa a pochopím.
Nachádzame sa v polovici projektových aktivít.
V súčasnosti sa zameriavame na dotvorenie
školského vzdelávacieho programu, ktorý je
zacielený na rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov so zameraním na zážitkové učenie
a projektové vzdelávanie a kladie dôraz na
samostatnosť a zodpovednosť žiakov za učenie, ešte výraznejšie rozvíja ich individuálne
schopnosti a naučí ich využívať IKT na vlastné
učenie sa v náväznosti na ich ďalšie celoživotné
vzdelávanie.
Z nášho pohľadu je veľmi dôležité, aby žiak
získaval a rozvíjal svoje vedomosti vlastnou
aktívnou účasťou na vyučovacom procese.
Táto požiadavka vystupuje do popredia najmä
v ostatných rokoch, kedy je otázka motivácie
a aktivizácie žiakov obzvlášť akútna a takou,

predpokladáme, s neustálou modernizáciou
doby a zrýchľovaním životného tempa i zostane.
Vytvorenie vhodného prostredia pre učenie je
nutnosťou. Preto v našej škole pribudli odborné
jazykové učebne, učebne IKT s najmodernejšími
technológiami a učebne chémie a biológie vybavené modernými učebnými pomôckami.
V tejto fáze projektu učitelia pracujú na analýze
časovotematických plánov predmetov a aktualizujú ich s ohľadom na dôslednú implementáciu
kľúčových kompetencií, ktoré by sa mali uplatňovať na čo možno najviac oblastí života a mali
by žiakovi prinášať úžitok v najrôznejších kontextoch – naučiť ich vedieť využiť širokú škálu
nástrojov pri interakcií so svojím prostredím,
vedieť komunikovať s ostatnými v čoraz viac
prepojenom svete, byť schopnými postarať sa
o seba a dokázať sa začleniť do širšieho sociálneho kontextu.
Všetky kompetencie sú rovnako dôležité. Každá
z nich môže prispieť k plnohodnotnému životu
v znalostne orientovanej spoločnosti. Viaceré
kompetencie na seba buď nadväzujú, alebo sa
prekrývajú. Zručnosti nadobudnuté v jednej
oblasti podporujú kompetencie v druhej.

Varínčan
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Separácia odpadov
V minulom čísle sme uviedli informáciu o ďalšej možnosti separácie
komunálnych odpadov z domácností využívaním farebných kontajnerov
rozmiestnených v našej obci.
Že je separácia potrebná, chápe asi každý...
Čas rozkladu jednotlivých komodít, ktoré obsahuje komunálny odpad ,je
vo voľnej prírode rôzny. Tým, že sa nepotrebných vecí zbavíme vyhodením
do voľnej prírody ju zaťažujeme, znečisťujeme a ona sa s rozkladom jednotlivých komodít musí popasovať niekoľko rokov a v mnohých prípadoch
niekoľko storočí či tisícročí! To znamená, že značne negatívne ovplyvníme
život nielen súčasných generácii, ale aj generácií, ktoré prídu po nás.
Tak napríklad:
Ohryzok z jablka, sa v závislosti
od teploty a poveternostných vplyvov rozkladá niekoľko týždňov.
Predstavuje jednu zložku biologicky rozložiteľného
komunálneho
odpadu, ktorý
môžeme zhodnotiť kompostovaním.
Noviny a časopisy sa v prírode
rozložia v priebehu niekoľkých
mesiacov. Poveternostné vplyvy
taktiež zohrávajú úlohu, ktorá má
vplyv na dobu ich rozkladu. Separovaním papiera sa šetria primárne
suroviny – drevo, neznečisťuje sa
ovzdušie a šetria sa energie. Z vyseparovaného papiera sa vyrábajú
obalové papiere, toaletné papiere,
kartóny, ktoré pre svoju funkčnosť
nevyžadujú vysokú kvalitu.

Hliníkové plechovky, ktoré tvoria
značnú časť obalového materiálu
hlavne pri nápojoch, predstavujú
vo voľnej prírode nebezpečenstvo.
Plechovky voľne pohodené v
prírode, sa rozkladajú približne
20 - 100
rokov.

Batérie (akumulátory). Používajú

sa rôzne typy a druhy
V žiadnom prípade nevyhadzujte
použité batérie do komunálneho
odpadu, alebo do voľnej prírody!
Obsahujú chemické látky, ktoré je
potrebné odstrániť a zneškodniť
odborným spôsobom, ktorý nezaťažuje životné prostredie. Tým
sa zabráni úniku nebezpečných
látok do jednotlivých zložiek životného prostredia (pôda, voda,
vzduch).Rozklad batérie v životnom prostredí trvá 200 - 500 rokov
a počas doby rozkladu sa uvoľňujú
do prostredia chemické látky, ktoré
majú negatívne účinky na zdravie
ľudí ale aj na prírodu.
Gumová pneumatika z automobilu
Vyhodené pneumatiky vo
voľnej prírode
predstavujú
ekologické problémy vo všetkých
krajinách s rozvinutou automobilovou dopravou. Pneumatiky vo
voľnej prírode predstavujú záťaž
pre prírodu na približne 265 rokov.
Nespaľujte pneumatiky! Spaľovaním gumy vznikajú sadze a oxidy
síry, ktoré dráždia dýchacie cesty.
Obsahujú polychlórované uhľovodíky a medzi nimi sa nachádzajú

silné jedy aj rakovinotvorné látky.
Z toho dôvodu sa krajiny zaoberajú
spracovaním a následným
zhodnotením starých pneumatík.
PET fľaše a igelitové vrecká sa v
prírode rozkladajú približne 500 rokov. Sú to výrobky antropogenného
charakteru, ktoré vo
voľnej prírode nemajú
svoje miesto, a preto je
dôležité ich separovať
a následne ďalej spracovávať.
Polystyrén
Zabráňme vyhadzovaniu polystyrénu do prírody a na skládky odpadov, pretože k jeho rozkladu dôjde
až za 1000 rokov. Z hľadiska recyklácie je bezproblémový. Používa
sa na výrobu nových výrobkov,
výrobu polystyrénbetónu, tepelnoizolačné zásypy, alebo sa pridáva
do záhradných substrátov. Z toho
vyplýva, že polystyrén je potrebné
separovať, čím umožníme jeho
ďalšie zhodnotenie.

Sklo patrí medzi veľmi dobre recyklovateľný materiál a vyhadzovaním do voľnej prírody spôsobujeme zaťaženie až na 4000 rokov.
Z vyseparovaného skla sa vyrábajú
nové sklenené výrobky. Sklo sa
rozdrví na malé črepiny a taví sa.
Šetria sa tým primárne suroviny a
výrazne sa šetria energie.

- žuvačky sa po spotrebovaní a
vyhodení do voľnej prírody rozkladajú až 5 rokov,

- cigaretové ohorky sa rozkladajú 3
mesiace – 2 roky,

- papierové vreckovky 3 mesiace,

- motorový olej 10 – 100 rokov,
     

- telefónna karta sa rozkladá až
1000 rokov.

Zabráňme
znečisťovaniu
životného
prostredia
a separujme!
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Úspechy mladých plavcov z Varína
Žilinský plavecký klub Nereus, založený v roku 1997, dosahuje v súčasnosti v domácich i v medzinárodných súťažiach výrazné úspechy.
Podieľajú sa na nich aj mladí plavci z Varína, ktorí plavecké trate zdolávajú
pod trénerským dohľadom pána Juraja Skopala.
V medzinárodných pretekoch Jarná cena Žiliny v plávaní, ktoré sa
uskutočnili v marci v žilinskom krytom 50 m bazéne a zúčastnilo sa ich viac
ako štyristo plavcov zo siedmych krajín, v kategórii 11 – 12 rokov obsadil
náš Vladimír Štefánik 1. miesto - 100 m motýlik, 2. miesto – 50 m motýlik
a 50 m voľný spôsob, 3. miesto – 100 m voľný spôsob.
Na Zimných majstrovstvách Slovenskej republiky si okrem Vladimíra
Štefánika /2. – 50 m, 100 m, 400 m voľný spôsob, 3.- 200 m voľný spôsob
výborne počínala aj Varínčanka Barbora Topoľská, ktorá v kategórii
12-ročných žiakov obsadila 5. miesto – 100 m , 200 m znak a 6. miesto –
600m voľný spôsob.
Dobré výsledky dosahuje aj Zuzka Hollá a Alžbetka Androvičová.
Našim mladým plavcom prajeme veľa športových úspechov a zdolaných
rekordov.

Vladimír Štefánik

Barbora Topoľská

Matičné okienko
V rámci projektu V úcte k tradíciám sa matičiari v dňoch 16. –
20. septembra zúčastnili jarmoku
v maďarskej Bekescsabe. Varínski
matičiari tu ponúkali naše špeciality - zemiakové posúchy, bryndzu, syrové korbáčiky, hriate so
slaninkou. O všetky pochúťky
bol veľký záujem, a tak čoskoro
bolo všetko predané.
Príjemná priateľská atmosféra a srdečnosť pri stretnutiach
s dolnozemskými Slovákmi však
trvala počas celého štvordenného
pobytu. Matičiari sa už tešia na
stretnutie so zahraničnými Slovákmi u nás na Slovensku.

Varínčan
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Ako sme hlasovali v referende
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V sobotu 18. septembra sa uskutočnilo referendum, v ktorom sme sa mali
možnosť vyjadriť k šiestim otázkam.
Vo Varíne dopadlo hlasovanie takto:
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6~KODVtWHVWêPDE\1iURGQiUDGD6ORYHQVNHMUHSXEOLN\]iNRQRP
UR]ãtULODPRåQRVĢSUHMHGQDĢNRQDQLHSRVODQFD1iURGQHMUDG\6ORYHQVNHM
UHSXEOLN\DNRSULHVWXSRNQDYãHWN\SULHVWXSN\SRGĐD]iNRQDR
SULHVWXSNRFK"





 

 




 




foto: Miroslav Kuliha
Miroslav Kuliha
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Kandidáti v komunálnych voľbách 2010
V sobotu 27. novembra sa uskutočnia komunálne voľby, v ktorých
budeme voliť obecné zastupiteľstvo
a starostu. Tu sú kandidáti, ktorí sa
uchádzajú o našu priazeň.
P.č.
1
2
3
4
Meno
Jozef Vladimír Karol Miroslav
PriezRepáň Rosenberg Strásky Williger
visko
Titul

Ing.

Vek

28

Ing.
48

57

56

Povo- stavebný
stavebný živnostpodnikateľ
lanie inžinier
inžinier
ník
Varín,
Varín, Sta- Varín, Pod Varín,
Trvalý Antona
rohradská Vajánkom Pltnícka
pobyt Bernoláka
281/17
984/21
812/22
438
Nezávislý
SNS, ĽS- Nezávislý
SMER-SD
kandidát
HZDS kandidát

P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Meno
Rastislav
Ján
Marián
Marián
Michal
Ján
Pavol
Karol
Michal
Slavomír
Jozef
Andrej
Anna
Jana
Jozef
Juraj
Anton
Ferdinand
Peter
Róbert
Stanislav
Štefan
Katarína
Ľubor
Rudolf
Ľudmila
Eva
Peter
Vladimír
Peter
Ľubomír
Emília
Juraj
Vladimír

Priezvisko
Akantis
Androvič
Androvič
Androvič
Androvič
Bohačiak
Bohačiak
Boka
Cvacho
Cvacho
Ďugel
Hlucháň
Hodoňová
Jakubčíková
Kabatier
Kurnocík
Lopušan
Lopušan
Málik
Matejčík
Milo
Noga
Ondrušová
Panáček
Pisch
Porubčanská
Prekopová
Prieložný
Rosenberg
Rybár
Sečkár
Surovcová
Synak
Štefánik

35
36
37
38
39
40

Marek
Karol
Renata
Ján
Igor
Vladimír

Tabaček
Tichý
Urminová
Zelina
Zimen
Zimen

Titul

Vek
33
29
Ing.
37
58
38
57
36
55
Ing.
35
43
46
26
55
Mgr.
33
Ing.
39
39
35
59
Ing.
40
35
57
59
37
61
62
59
Ing.
68
Ing.
40
48
JUDr.
33
37
PaedDr. 49
38
Ing.
60
27
32
38
59
48
43

Mgr.

Povolanie
elektrotechnik
obchodný zástupca
programátor
technik
technický pracovník
živnostník
inštalatér
robotník
ekonóm
zámočník
operátor výroby
súkromný podnikateľ
operátor
zdravotná sestra
stavebný inžinier
oblastný riaditeľ
stavbyvedúci
živnostník
poradca
strojník
správca žel. infraštruktúry
inštalatér
operátor v aut. priemysle
sociálny kurátor
revízny technik elekro
zdravotná sestra
chemička
projektový manažér
podnikateľ
právnik
podnikateľ
odborný zamestnanec
podnikateľ
technik

Trvalý pobyt
Varín, Antona Bernoláka 992
Varín, Jozefa Martinčeka 130/6A
Varín, P.O.Hviezdoslava 545
Varín, Fatranská 724/8
Varín, Jána Bottu 985
Varín, Kamence 713/3
Varín, Jána Bottu 484
Varín, Dr.Jozefa Tisu 652/33
Varín, Antona Bernoláka 439
Varín, Antona Bernoláka 439
Varín, Juraja Jánošíka 881/21
Varín, Železničná 390/58
Varín, P. O. Hviezdoslava 554/68
Varín, P. O. Hviezdoslava 544/68
Varín, Andreja Hlinku 1000/5
Varín, Koňhorská 763/9
Varín, Májová 616
Varín, Májová 686/7
Varín, Ľudovíta Štúra 915
Varín, Antona Bernoláka 437
Varín, Železničná 395/48
Varín, Dr. Jozefa Tisu 651
Varín, Ondreja Meszároša 749/16
Varín, Železničná 811/16
Varín, Námestie sv.Floriána 29/20
Varín, Ondreja Meszarosa 608
Varín, Májová 613
Varín, Antona Bernoláka 508
Varín, Starohradská 281/17
Varín, Antona Bernoláka 992/6B
Varín, Záhrady 677/3
Varín, Jána Bottu 485
Varín, Ľudovíta Štúra 929
Varín, Farská 239

obchodník – referent
pedagóg
živnostník
vedúci výroby
živnostník
živnostník

Varín, Antona Bernoláka 438
Varín, Májová 619/4
Varín, Októbrová 627
Varín, Pltnícka 316
Varín, Sama Chalupku 838
Varín, Andreja Hlinku 2003

ĽS-HZDS
SNS
KDH
SNS
SMER - SD
SNS
ĽS-HZDS
SNS
ĽS-HZDS
ĽS-HZDS
SNS
Nezávislý kandidát
ĽS-HZDS
ĽS-HZDS
SNS
SNS
SMER - SD
SNS
KDH
SMER - SD
SNS
KDH
SNS
ĽS-HZDS
SNS
KDH
ĽS-HZDS
KDH
SMER - SD
KDH
SMER - SD
KDH
SMER - SD
KDH
Nezávislý
kandidát
ĽS-HZDS
SMER - SD
ĽS-HZDS
ĽS-HZDS
SMER - SD

Varínsky futbal
V septembri sa súťaže, v ktorých hrajú varínske mužstvá, rozbehli na plné obrátky.
Tréningy postavené našimi trénermi ukazujú svoje ovocie, aj keď niektoré výsledky o
tom zatiaľ nesvedčia. Dúfame, že sa to zlepší, šťastie sa nakloní na našu stranu a my
konečne začneme získavať body ,nielen doma, ale i na trávnikoch súpera.
Žiaci dokazujú, že postup do 2.ligy nebol neopodstatnený a sú vyrovnaným súperom
každému mužstvu.
ST. žiaci
ML. žiaci
Tvrdošín –Varín
0:0
5:1
Varín - Skalité
1:1
1:2
Varín- Trstená
1:3
0:2
Varín – Oravské Veselé
0:3
1:9
Dorast je veľmi dobre rozbehnutý a my dúfame, že vydrží až do konca a vytúžený
postup do 5.ligy konečne príde.
Varín – Bytčica
3:1
Kam. Poruba – Varín
0:3
Varín – Veľké Rovné
6:0
Štiavnik – Varín
2:1
Muži sa po veľkých letných zmenách a obmene kádra nemôžu dostať do hernej
pohody. Dúfame, že dlho očakávané prvé tri body prídu v domácom zápase
s Rudinskou.
Raková – Varín
1:0
Varín - Podvysoká
1:3
Varín – Stará Bystrica
0:1
Kotešová – Varín
4:1
II. liga starší žiaci - SEVER
1.
ŠK Belá
2.
KINEX Bytča
3.
TJ VTJ Rajecké Teplice
4.
ŠK Tvrdošín
5.
FK Slovan Trstená
6.
Oravan Oravská Jasenica
7.
Tatran Oravské Veselé
8.
Slovan Skalité

7
7
6
7
9
8
7
8

7
5
4
4
4
3
3
3

0
0
1
1
1
3
2
2

0
2
1
2
4
2
2
3

39:5
17:13
28:9
20:10
21:22
14:14
21:9
26:22

21
15
13
13
13
12
11
11

9.
10.
11.
12.
13.
14.

FK Rajec
FC Lokomotíva ŽOS Vrútky
Fatran Varín
Družstevník Dlhá nad Oravou
ŠK AQUA Turčianske Teplice
TJ Štart Veľké Rovné

9
8
7
6
7
6

3
3
1
2
1
0

2
0
3
0
1
0

4
5
3
4
5
6

8:18
13:21
11:10
10:26
9:23
4:39

11
9
6
6
4
0

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

I. trieda dorast
TJ Višňové
OFK Teplička nad Váhom
TJ Fatran Varín
VTJ Rajecké Teplice-Konská
TJ Kolárovice
TJ Iskra Lietavská Svinná
ŠK Štiavnik
FK Ďurčiná
FK Fatran Dolná Tižina
TJ Tatran Bytčica
TJ Štart Veľké Rovné
TJ Divina
ŠK Podhorie
OŠK Kamenná Poruba

9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
9
8
9

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

1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

0
2
2
3
3
3
4
4
5
6
6
6
6
7

23:9
41:11
28:11
25:15
26:20
19:15
23:20
18:15
17:26
20:21
8:21
8:22
12:34
7:35

25
21
21
18
16
13
13
13
10
7
7
7
6
4

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

V. liga dospelí - skupina A
ŠK Javorník Makov
OFK Kotešová
OŠK Rosina
FK Strečno
ŠK Juventus Žilina - Závodie
ŠK Belá
Fatran Dolná Tižina
FK Polom Raková
KINEX Bytča
Slovan Podvysoká
Pokrok Stará Bystrica
Slovan Rudinská
Slovan Nová Bystrica
Fatran Varín

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
6
6
5
5
5
4
4
3
3
2
3
1
0

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

2
1
3
3
3
3
4
4
3
5
4
6
5
8

32:13
24:10
10:12
24:23
14:13
16:25
16:14
18:18
12:11
9:9
11:12
15:18
10:17
6:22

21
20
18
16
16
16
13
13
12
10
9
9
6
1
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Štvrtok 14. október

16.00 MKS

Október – mesiac úcty k starším

Novinky v knižnici
Beletria:
Katarína Machová
Ashley Cyrrington

Nevera
Valerie Cotton Fields v plameňoch - 5. diel
Ashley Cyrrington
Valerie Návrat na Cotton
Fields - 6. diel
Táňa Keleová - Vasilková Sľub
Lisa Kleypasová
Zveď ma na úsvite
Dick Francais
Džokej v talári

Program pre seniorov

Streda 20. október
Autobusový zájazd do Jablonky

cena: 6,50 €

prihlášky: MKS

Štvrtok 21. október

16.00 MKS

Predajná výstava príležitostných dekorácií
spojená s ukážkami ich tvorby

Inzercia
Požičovňa spoločenských šiat
od 33 do 50 €
možnosť kúpy šiat
Ulica 1.mája Žilina
Tf.č.: 0904 837 041
Chcete mať pri spoločenských podujatiach
príjemné prostredie?
poradím, navrhnem, zrealizujem
– výzdobu, aranžmány...
Peťa Zaparaníková
interiérový dizajnér, aranžér
telefón: 0905 605 299

Prosíme
čitateľov,
ktorí prekročili výpožičnú
dobu jeden
mesiac
o vrátenie
kníh!

Poplatok za upomienku 1 €

Knižnica otvorená:
Po-Pi 10.00-18.00hod

Pôžičky – platba ihneď
Telefón: 0918 949 325
0903 473 947
QUATRO, TRIANGEL
Držitelia kariet – príďte si po pôžičku do výšky
3 000 €
kontakt: 0904 837 041

foto Miroslav Kuliha
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uKUPÓN Č. 10uKUPÓN Č. 10uKUPÓN Č. 10uKUPÓN Č. 10u

Tajnička z čísla 7-8 znela:
„ Mamička, prosím ťa, tak sa aspoň pokús.“
Vyhráva pán Ján Ďurko, Varín A.Bernoláka
Matisse,
Llud, manus,
Nevin,
danalit, adelit

Skratka
Thajská
slečny
Autor: Podmienková 5. časť Mužské meno stará
drobná
Jozef Blaho
spojka
tajničky
Investičný
minca
kupón

Starý čínsky
strun. nástroj

Počul (kniž.)

Francúzky
maliar
Flámsky
maliar

Figliar
(hovor.)

Morálny, po
anglicky

Kazil

Hlboký
ženský hlas

Zakaľujú

Letecký útok

Kul

Šúcha

Brvno

Laponský
boh podsvetia
2. časť
tajničky

Tam

Západočeské
mesto
Zdokonalený
luk

Otrok (bás.)

Nadymil
Jednoklonný
nerast

3. časť
tajničky

Navíjal
Cudzokrajný
kopytník
Prekážal
(hovor.)

Veličina,
miera

Označenie
lietadiel
Etiópie

Nasávali

Poranenie

Doložil

Základ lodnej
kostry

Banícka
výbušnina

Japon. objemová miera
Kaprovitá
ryba

Tekutina

Kórej. maliar
17. stor.
Japonská dĺž.
miera

Latinčina
(zastar.)

Dával radu

MPZ áut
Islandu
Skratka
staršieho

Zriedkavý
sivý nerast

Waleský kráľ
bohov
4. časť
tajničky

Dorastajúca
mládež
Dobývala zo
zeme

Kockový nerast zo
skupiny helvínu

Okr. drevina

Vrchná lesklá
náterová
farba
Nie po
francúzsky
Chodník v
bani

Roľa, zem
Obec pri
Komárne

Americký skladateľ 19. stor.

Turecká
píšťala
Francúzsky
člen

Meno Šarloty

Spájal lepom

Skratka
telefónu

Aká (bás.)

Pritakanie

Jazdecká
prekážka
Skratka na
recepte

Vnútri
Staroegyptský
boh slnka

Usmrtili
jedom
Pulz

1. časť Skratka pre
tajničky anno Domini

Inak

Po prehliadke sa pacient pýta lekára: „Tak ako je to
so mnou, pán doktor? Môžem si dovoliť víno, ženy
a spev?“ 
(odpoveď je v tajničke krížovky)

Latinská
predložka
(od)

Montovaný
dom

Cestársky
materiál

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

♣

Ruka (lek.)

Obkrútila

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

♣

Trochu
namočil

Mongolský
pastier
Kananejská
bohyňa úrody

Meno
Kataríny

- 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
október 2010	Cena 0,33 €/10,- Sk

