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Rozhovor s riaditeľom školy
Rozhovor s riaditeľom školy
Mgr. Jozefom Košútom
1. Čoskoro tu bude koniec školského roka, ktorý
bol prvým rokom realizácie školskej reformy. Ako
by ste ho zhodnotili? Podarilo sa Vám splniť predsavzatia a plány, ktoré ste si naň vytýčili?
Odpoveď na vašu otázku je veľmi jednoduchá
a stručná. Znie „áno“ – podarilo sa. Vďaka konsolidovanému a kvalitnému kolektívu pedagógov
našej školy sme úspešne prekonali úskalia prvého
roku realizácie školskej reformy.
Naši prváci a piataci, ale najmä ich rodičia môžu
posúdiť aké zmeny v organizácii vyučovania,
jeho náplni a obsahu sa dotkli žiakov v týchto
„reformných“ ročníkoch.
Školský vzdelávací program našej školy pre
primárne vzdelávanie – doterajší 1. stupeň, bol zameraný predovšetkým na plynulý prechod žiakov
z predškolského vzdelávania a rodinnej výchovy
do povinného, pravidelného a systematického
vzdelávania. Na základe analýzy materiálnych
a výchovno-vzdelávacích podmienok školy,
požiadaviek rodičov a tradícií našej školy sme
v školskom programe stanovili tieto vzdelávacie
priority:
— v oblasti jazykovej komunikácie, sme do praxe
zaviedli systematické vyučovanie anglického
jazyka už od prvého ročníka. Vytvorili sme nový
vyučovací predmet – dramatická výchova, s cieľom nadviazať na bohaté tradície našej obce v tejto
oblasti, ako aj naučiť našich malých žiačikov
prezentovať „svoje JA“,
— v oblasti zavádzania informačno – komunikačných technológii do výchovno-vzdelávacieho
procesu ako aj do bežného života, sme časovou
dotáciou posilnili predmet – informatická výchova
a do vyučovania zaviedli edukačné programy
LEGO Education a EDUXE, ktoré sa stretli s veľkou obľubou u našich najmenších žiakov,
— treťou prioritou je oblasť zachovávania regionálnych tradícii. Vytvorením nového vyučovacieho predmetu – regionálna výchova, sme sledovali
predovšetkým pestovanie a rozvíjanie citu ku
krásam nášho regiónu, našej obce, prírody, architektúry, ľudového umenia a poznania kultúrneho
dedičstva našich predkov.
Pre doterajší 2. stupeň – teraz nižšie sekundárne
vzdelávanie sme náš školský program zamerali na posilnenie vyučovania cudzích jazykov
a prírodovedných predmetov. Pre potrebu základného ekologického vedomia a vzdelania, pre
pochopenie širších environmentálnych problémov
ľudskej spoločnosti, sme vytvorili nový vyučovací
predmet – ekológia. V rámci tohto predmetu budú
vždy žiaci 5 – teho ročníka absolvovať cyklus
environmentálneho vzdelávania – Škola hrou
v prírode. V tomto školskom roku so žiakmi 5.
ročníka začíname vo Vysokých Tatrách v Bachledovej doline. S touto problematikou úzko súvisia
ďalšie aktivity školy, zamerané na žiakov tohto
ročníka ako napr. exkurzia do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch, do Brhloviec a do zubrej obory

v Lovciach.
Z prierezových tém spomeniem ešte multikultúrnu výchovu, v rámci ktorej sme v spolupráci
s občianskym združením – „Humanistické centrum Narovinu“ zapojili do projektu „Adopcia
na diaľku“ nielen žiakov, ale i pedagógov našej
školy. Žiaci našej školy si adoptovali jedného
chlapca z Kene. Ako žiaci, tak aj pedagogickí
zamestnanci základnej školy adoptovali jedného
chlapca. Obaja majú 10 rokov, sú rovesníci a spolužiaci. Týmto „adoptívnym deťom“ našej školy,
by bez našej pomoci nebolo umožnené získať ani
základne vzdelanie, nakoľko sa jedná o siroty
žijúce v ťažkých životných podmienkach.
V praxi našej školy sa v tomto školskom roku
veľkej obľube tešila nová, pre žiakov atraktívna
forma – projektové vyučovanie. Úspešne sme
zrealizovali tieto projektové dni :
— Deň eura,
— Poďme spolu do Afriky,
— Týždeň matematiky a prírodovedných predmetov,
— Týždeň lesa,
— Spoznávame krajiny Európskej únie.
Súčasťou každého projektového dňa bolo jedno
číslo školského časopisu JEDĽOVINKA, ktorý
má okrem tlačenej podoby aj podobu elektronickú. Táto je zverejnená aj na internetovej stránke
našej školy.
V tomto školskom roku podala škola päť projektov, z ktorých 2 už boli prijaté a zvyšné 3 sú
v riešení. Z prijatého projektu – jazykové laboratórium – sme vybudovali modernú a špecializovanú
učebňu cudzích jazykov, vybavenú nielen špičkovou audiotechnikou, ale aj kvalitnou videotechnikou – doplnenou z vlastných prostriedkov. Len
pred pár dňami bol prijatý projekt – Revitalizácia
zariadení školského stravovania. Financie, ktoré
škola dostane v rámci tohto projektu budú použité
pre modernizáciu zariadenia školskej kuchyne
a zavedenie diétneho stravovania pre žiakov, ktorí
to vzhľadom na zdravotný stav potrebujú.
2. Vieme, že sa plánuje rekonštrukcia budovy
základnej školy. Kedy sa začne s prácami a čoho
konkrétne sa budú týkať?
Zriaďovateľ našej školy – Obec Varín, vypracoval
a podal projekt na rekonštrukciu budovy nielen
základnej, ale aj materskej školy. Tieto budovy
si vyžadujú dôkladnú rekonštrukciu, vzhľadom
na ich morálne a fyzické opotrebovanie. Veď
z histórie vieme, že s výstavbou budovy základnej
školy sa začalo 13. októbra 1947. Do užívania bola
odovzdaná v júni 1951 a školský rok 1951/1952
bol prvým rokom vyučovania v nej. V tom čase
bola veľmi modernou školskou budovou. Mala
11 učební, jednu špeciálnu učebňu výtvarnej výchovy, telocvičňu a šesť kabinetov. Učiteľský zbor
bol 14-členný a školu v tom čase navštevovalo 378
žiakov rozdelených do 10 tried. V nasledujúcom
školskom roku bola zriadená školská jedáleň
– čiže na tú dobu moderné školské zariadenie.
Po 58-mich rokoch jej využívania si však určite

zaslúži generálnu rekonštrukciu. Vďaka iniciatíve
a aktivite jej zriaďovateľa ju dostane, ako pekný
darček k blížiacim sa 60-tinám.
Podľa najaktuálnejších informácii sa rekonštrukčné práce začnú už koncom júna 2009. Rodičia
našich žiakov budú pozvaní na mimoriadne rodičovské združenie, kde ich starosta obce podrobne
oboznámi s rozsahom, ako aj s harmonogramom
rekonštrukčných prác. Riaditeľ školy predloží
rodičom informáciu o zabezpečení priebehu
vyučovania počas rekonštrukcie priestorov základnej školy.
3. Zmení sa po rekonštrukcii vzhľad školy?
Áno, určite. Vzhľadom k rozsahu rekonštrukcie
sa vzhľad nielen vonkajších, ale aj vnútorných
priestorov školy zmení na nepoznanie. Ako raz
povedal náš pán starosta „60-ročná budova našej
školy bude vyzerať ako mladucha pri sobáši.“
4. Ako bude počas rekonštrukcie vyzerať vyučovací proces?
Podľa požiadavky generálneho dodávateľa stavby, škola uvoľní potrebné priestory k 22.06.2009.
Určite sa potešia všetci naši žiaci 5-tim dňom
riaditeľského voľna tesne pred prázdninami. Od
stavbárov máme prísľub, že podstatnú časť prác
vo vnútorných priestoroch školy, najmä kde sú
triedy 5. – 9. ročníkov, vykonajú počas školských
prázdnin. Tam, kde sa budú práce vykonávať po
prázdninách, budeme nútení vyučovať v dvojzmennej prevádzke.
5. Aké aktivity plánujete ešte do konca tohto
školského roka?
Tak ako iné mesiace, aj jún je bohatý na aktivity,
ktoré škola pravidelne pripravuje pre svojich
žiakov.
V telocvični školy sa 10. júna 2009 v popoludňajších hodinách uskutoční finále obľúbenej a populárnej súťaže „Varínska škola hľadá Superstár.“
V kinosále MKS Varín sa12. júna 2009 sa uskutoční
výchovný koncert varínskej mládežníckej skupiny
produkujúcej gospelovú hudbu.
V rámci Varínskej kultúrnej jari, tradične v tretiu
júnovú nedeľu, sa škola predstaví verejnosti akadémiou, kde chceme prezentovať výsledky práce
našich žiakov a pedagógov.
Na druhý, deň 22. júna, je pre našich žiakov zabezpečené divadelné predstavenie - Profesor Indigo,
s ktorým sa nám predstaví profesionálne divadlo
Maska zo Zvolena.
V posledný júnový týždeň sme mali v spolupráci
s miestnou skupinou eRko uskutočniť druhý
ročník Školskej olympiády. Vzhľadom na už spomínanú rekonštrukciu musíme termín olympiády
presunúť na začiatok budúceho školského roka.
Ďakujem za rozhovor.
ksch
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Ahoj!
Ja som Javor
Bývam v strede listnatého lesa,
kde mám veľa kamarátov.
Každé ráno ma zobúdza štebotavá sýkorka. Strýko ďateľ mi lieči
hmyzom napadnutý kmeň. Často
ku mne chodia ľudia nabrať zo
mňa energiu.
Na mojom kmeni mám žltú značku, ktorá turistom ukazuje správny smer.
Blízko sa nachádza lesná škôlka.
Okrem mňa tu rastú aj iné stromy
ako hrab, dub, buk, smrek a borovica.
Počas zimného obdobia dosť trpím, lebo srnky mi od hladu ohrýzajú kôru.
Všetky deti chcem poprosiť, aby
šetrili papierom, lebo práve on
sa vyrába z nášho dreva. Keď
ním budú šetriť, zachránia veľké
množstvo stromov.

Ďakujem.
Váš Javor

Frederika Cvachová, 4.B

Spomienka
5. júna uplynul rok, čo nás opustila naša
mama pani Alojzia Andrisíková.
Za spomienku a modlitbu ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli.
Deti s rodinami

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Katarína Michaľaková
Michal Samec

26.4.2009
5.5.2009

„Narodil sa občan vzácny – aj keď maličký.
Čo mu dáme do vena? Vence, kvety, kytičky?
K tomu úsmev otca – lásku jeho mamičky!
Narodil sa občan vzácny – aj keď maličký.“

Manželstvo uzatvorili:
Katarína Mičová
a Pavol Mahút
25.4.2009
Daša Obšivanová
a Marián Davidík
25.4.2009
Ing. Malvína Beniačová a Mgr. Štefan Kompánek 16.5.2009
„Nech radosť vášho svadobného dňa
nikdy nepatrí minulosti!“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci narodeniny oslavujú:
pán Ján Sedúch
pani Eva Novosadová 
pani Pavlína Chabadová
pani Mária Milová
pán Anton Brežný
pani Antónia Andelová
pán Vojtech Gábor
pani Irena Hoštáková
pani Emília Boková
pani Amália Franeková
pani Mária Rendeková
pani Kristína Šimlíková
pán Jozef Púčik
pán Ladislav Mestický
pani Mária Janíková

88.
86.
86.
84.
83.
83.
81.
81.
78.
78.
76.
76.
74.
73.
72.

pán Pavol Haluška
pán Adam Kapasný
pán Anton Kubena
pani Anna Šimlíková
Okrúhle narodeniny oslavujú:

95-te pani Božena Skutecká
85-te pán Anton Cvacho
pani Magdaléna Konštiaková
80-te pani Mária Stehlíková
75-te pani Margita Tomašovská
pani Pavlína Ševčíková
pani Magdaléna Vráblová
70-te pani Mária Zacharová

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 Stanislav Konštiak
pán Jozef Matejčík

72.
71.
71.
71.

* 26.8.1964
* 26.8.1952

U22.4.2009
U25.4.2009

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Všeobecne záväzné nariadenie
Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Varín č. 2/2009

o podmienkach poskytovania opatrovateľskej
služby, o spôsobea výške
úhrady za opatrovateľskú službu a donášku
stravy

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne na základe
ustanovenia § 6 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov vydáva pre Obec
Varín toto všeobecne záväzné nariadenie.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej
len „VZN“) sa upravujú podmienky poskytovania
niektorých sociálnych služieb a to opatrovateľskej
služby podľa ustanovenia § 41 zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), spôsob a výška úhrady za poskytovanie
opatrovateľskej služby a podmienky a úhrada za
donášku stravy.
Čl. 2
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby,
a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách ,
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a základných sociálnych aktivitách podľa
prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.
2. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony
podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej
posudkovej činnosti určuje obec v hodinách.
3. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať
fyzickej osobe
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna
služba,
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa
poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
(zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspev-

koch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov),
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
osobnú asistenciu, (podľa zákona uvedeného
v bode 3 b),
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie
z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení
touto nákazou.
4. Ustanovenie odseku 3. písm. b) sa nepoužije,
ak fyzickej osobe
a) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotnícka starostlivosť v zdravotníckom
zariadení,
b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,
c) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa
poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie.
Tejto fyzickej osobe sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín
mesačne.
Čl. 3
Konanie vo veci opatrovateľskej služby
1. Konanie o poskytovaní opatrovateľskej služby
sa začína podaním písomnej žiadosti o posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
osoby, ktorá sa podáva obci.
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu obsahuje:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má
sociálna služba poskytovať,
b) dátum jej narodenia,
c) adresa pobytu,
d) rodinný stav
e) štátne občianstvo
f) druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická
osoba posúdená
2. Posudok odkázanosti na sociálnu službu sa
vyhotovuje na základe lekárskeho a sociálneho
posudku.
a) lekársky posudok:
- žiadateľ o službu predloží svojmu zmluvnému
lekárovi tlačivo lekárskeho nálezu
- na základe lekárskeho nálezu posudzujúci
lekár, s ktorým má obec uzatvorenú zmluvu
, určí stupeň odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej osoby
b) sociálny posudok:
- vykonáva sociálny pracovník obce a posudzuje
individuálne predpoklady žiadateľa, jeho rodinné prostredie a prostredie, ktoré ovplyvňuje
jeho začlenenie do spoločnosti.
3. Proces posúdenia odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej osoby je ukončený vydaním
posudku o odkázanosti na sociálnu službu,
ktorý je podkladom na vydanie rozhodnutia

č. 2/2009

o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby
(§ 92 odst. 9 zákona o sociálnych službách).
Čl. 4
Poskytovanie opatrovateľskej služby
1. Opatrovateľská služba je terénna sociálna
služba, ktorá sa poskytuje v byte občana.
2. Opatrovateľská služba sa poskytuje na neurčitý
čas, alebo určitý čas, ktorý stanoví posudzujúci
lekár (§ 49 odst.9).
3. Opatrovateľská služba sa poskytuje minimálne 1 hod. denne a maximálne 7,5 hod. denne
v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do
15,00 hod. prostredníctvom opatrovateliek,
s ktorými obec uzatvára pracovný pomer.
4. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, výška a spôsob úhrady za opatrovateľskú
službu sa upravuje na základe písomnej žiadosti občana o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby doručenej obci. K žiadosti
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby občan priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
Žiadosť musí obsahovať :
a) meno a priezvisko žiadateľa – fyzickej osoby,
ktorej sa má sociálna služba poskytovať,
b) dátum narodenia a adresa jej pobytu,
c) druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať
fyzickej osobe uvedenej v písmene a),
d) formu sociálnej služby,
e) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
f) doklady o majetkových pomeroch,
g) deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas
poskytovania sociálnej služby, a ak sa má poskytovať odľahčovacia služba, obdobie trvania
tejto služby,
h) iné doklady, ktoré sú podkladom uzatvorenia
zmluvy.
5. Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (§74
odst.1), ktorá sa uzatvára medzi prijímateľom
sociálnej služby (občan) a poskytovateľom
sociálnej služby (obec). Zmluva o poskytovaní
sociálnej služby je uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.
6. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, možno
tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve
o poskytovaní sociálnej služby.
7. Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby
kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná
lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
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8. Obec môže jednostranne vypovedať zmluvu
o poskytovaní opatrovateľskej služby, ak:
a) prijímateľ opatrovateľskej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby najmä tým,
že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú
občianske spolužitie, alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za opatrovateľskú službu,
b) prijímateľ opatrovateľskej služby neuzatvorí
dodatok k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby podľa odseku 5,
c) rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na
opatrovateľskú službu.
Čl. 5
Spôsob úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú
službu
2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť
úhradu za opatrovateľskú službu podľa svojho
príjmu a majetku (§ 72 ods.8).
3. Za opatrovateľskú službu si prijímateľ sociálnej služby resp. osoby, ktorých príjmy sa
spoločne posudzujú podľa § 73 ods. 8,9 zákona
o sociálnych službách platia úhradu podľa §
73 ods. 1 ak tento neustanovuje, že prijímateľ
sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za
sociálnu službu v zmysle § 73 ods. 10 zákona
o sociálnych službách.
4. Ak prijímateľovi sociálnej služby nevznikne
povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú
službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ
sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada
za opatrovateľskú službu, alebo jej časť, je
pohľadávka mesta, ktorá sa uplatňuje v konaní
o dedičstve.
5. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín
poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov
starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít v prepočte na 21 pracovných dní.
6. Úhrada za opatrovateľskú službu sa vypočíta
podľa skutočného rozsahu hodín poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych
aktivít v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa
opatrovateľská služba poskytla. Prijímateľ
sociálnej služby je povinný za poskytovanie
opatrovateľskej služby zaplatiť najneskôr do
15.dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca
v hotovosti v pokladni obecného úradu.
7. Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa
zaokrúhľuje na desať euro centov smerom
nadol.
8. Výška úhrady za opatrovateľskú službu sa
určuje v sume 0,50 € za 1 hodinu poskytovanej
sociálnej služby (§ 41 odst.2, § 72 odst.1).
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Čl. 6
Podmienky poskytovania a úhrada za donášku
stravy
1. Donáška stravy (§ 18 ods.1 písm.c ) sa poskytne
prijímateľovi sociálnej služby (§3 ods.2), po
predložení žiadosti potvrdenej zmluvným
lekárom o odkázanosti na donášku stravy.
2. Donáška sa poskytne fyzickej osobe:
a) ktorá dovŕšila dôchodkový vek /doložiť výmer dôchodku/
b) ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo
nepriaznivý zdravotný stav
c) ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
3. Obec Varín poskytuje donášku stravy vo forme
donášky obeda do domácnosti.
4. Výška úhrady za donášku obeda je:
a) 0,33 € za jeden obed v obedári
b) úhrada sa vypočíta podľa počtu skutočne
odobratých obedov a je splatná do 15. nasledujúceho kalendárneho mesiaca v pokladni
obecného úradu.
Čl.7
Vyživovacia povinnosť
1. Deti, ktoré sú schopné sami sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom slušnú výživu,
ak to potrebujú (§ 66 zákona č. 36/2005 Z.z.
o rodine a o zmene a doplnení niektorých
zákonov).
2. Každé dieťa plní túto vyživovaciu povinnosť
takým dielom, aký zodpovedá pomeru jeho
schopností a možností k schopnostiam a možnostiam ostatných detí (§67 zákona č. 36/2005
o rodine a o zmene a doplnení niektorých
zákonov).
Čl. 8
Prechodné a záverečné ustanovenia
2. Poskytovateľ opatrovateľskej služby je povinný chrániť osobné údaje získané v súvislosti
s konaním o poskytnutí opatrovateľskej služby
v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších zmien
a doplnkov.

3. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby a stanovovaní úhrad za túto službu sa primerane
použije zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č.
445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č.
601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
4. Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba podľa zákona účinného do 31.
decembra 2008 a VZN Obce Varín č.1/2003
a dodatku č.1/2008 sa považuje za odkázanú
na túto službu do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na
sociálnu službu a uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa zákona účinného
od 1. januára 2009 , najdlhšie do 31.12.2010.
5. Obec začne najneskôr do 30. septembra 2010
z vlastného podnetu konať vo veci prehodnotenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu
službu, ktorej sa na základe rozhodnutia
o poskytnutí opatrovateľskej služby poskytuje
sociálna služba podľa zákona účinného do
31.12.2008 a VZN č. 1/2003 a dodatku č.1/2008
a najneskôr do 30. novembra 2010 vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
6. VZN č. 2/2009 o podmienkach poskytovania
opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške
úhrady za opatrovateľskú službu a donášku
stravy bolo zverejnené dňa 12.05.2009. Do
dňa 27.05.2009 voči nemu neboli zo strany
občanov a organizácií vznesené písomné pripomienky a námietky a Obecné zastupiteľstvo
VZN č. 2/2009 o podmienkach poskytovania
opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške
úhrady za opatrovateľskú službu a donášku
stravy dňa 28.05.2009 schválilo. VZN č. 2/2009
o podmienkach poskytovania opatrovateľskej
služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu a donášku stravy nadobudne
účinnosť dňa 13.06.2009.
Vo Varíne, dňa 28.05.2009

Oznam

Ing. Karol S t r á s k y
starosta obce

Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Varín vypisuje výberové
konanie na funkciu ekonóm – účtovník.
Požiadavky: minimálne stredoškolské vzdelanie, ovládanie podvojného
účtovníctva a práce s počítačom.
Prihlášky posielajte na adresu: Urbárska obec, poz. spol.Varín,
M.R.Štefánika do 20.júna 2009
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Škola informuje
Chemická
olympiáda
Dňa 19. marca 2009 sa tri žiačky
9. A triedy, Katarína Čičmancová,
Patrícia Solárová a Barbora Jánošíková, zúčastnili okresného kola
Chemickej olympiády, v ktorej reprezentovali ZŠ s MŠ Ondreja Śtefku
vo Varíne.
Podujatie, ktoré organizuje Centrum
voľného času v Žiline, sa konalo
v priestoroch Dopravnej akadémie
v Žiline. V 45. ročníku tejto olympiády sa stretlo 24 súťažiacich.
V tejto konkurencii získla
Katarína Čičmancová 1. miesto,
Barbora Jánošíková obsadila 4.
miesto a Patrícia Solárová sa stala
úspešnou riešiteľkou.
Žiačky K. Čičmancová a B. Jánošíková postúpili do krajského kola, ktoré
sa konalo 17. apríla 2009. Katarína
Čičmancová sa stala úspešnou riešiteľkou. Za tento úspech sa treba
v prvom rade poďakovať pani učiteľke Mgr. Magdaléne Tavačovej,
ktorá s nami pracuje už niekoľko
rokov a pod jej vedením naša škola
dosahuje v tejto súťaži vždy pekné
úspechy.
Žiačky 9. A

Vlastivedno – náboženská
exkurzia žiakov 4. ročníkov
Už dlhší čas sme sa tešili na pripravovanú exkurziu do Kremnice. Overíme si vedomosti,
ktoré sme získali na vyučovaní. Program bol skutočne nabitý.
Okrem triednych učiteliek išiel s nami aj náš pán farár a teta Muráriková, ktorá mala
dôležitú funkciu zdravotníčky, ak by náhodou niekomu bolo zle. Našťastie k ničomu
takému nedošlo.
Vodič autobusu bol veľmi milý, absolvoval s nami všetky vstupy.
Počas cesty v autobuse bolo veselo. Vybaľovali sme svoje bohaté zásoby jedla a rozprávali
až po Kremnicu.
Tu nás zaujali historické hradby mesta so vstupnou bránou. Naša cesta smerovala ku
MINCOVNI. Dozvedeli sme sa o jej histórii a význame . Premietli nám autentické zábery z minulosti- ručná výroba mincí, ale aj súčasnosti- pomocou strojov. So záujmom
sme si prezreli veľké množstvo mincí z celého sveta. Pomíňali sme značnú časť našich
nasporených eur na zakúpenie suvenírov.
Odtiaľ pre nás prišla ochranka a dostali sme sa priamo tam, kde mince vyrábajú. Práve
razili pre Južnú Ameriku. Bolo veľmi zaujímavé sledovať také obrovské množstvá peňazí,
ktoré nám pripomínali poklady z dobrodružných kníh.
Pokračovali sme ďalej v ceste na Mestský hrad. Sprievodkyňa nám rozprávala zaujímavé
príbehy z jeho histórie. Navštívili sme kostol sv. Kataríny, kde sme sa dozvedeli o jej
krutom osude. Vystúpili sme na vežu, z ktorej bol nádherný výhľad na okolie. Prezreli
sme si aj kostnicu.
Autobus nás vyviezol na pamätné miesto, kde sa nachádza stred Európy. Vedľa stojí
moderný kapucínsky kláštor s kostolom. Sem nám vybavil vstup pán farár. Odborný
výklad nám urobil mladý kapucín. Dovolil nám prezrieť si celý objekt. V kaplnke sme
si posadali do ich lavíc a nakoniec sme sa všetci spoločne pomodlili.
Odtiaľ sme sa pobrali ku kostolu, ktorý otvoril tiež len kvôli nám. Porozprával nám
o histórii kostola a pamiatkach , ktoré sa v ňom nachádzajú.
Ďakujeme nášmu p. farárovi, že nám umožnil navštíviť tieto miesta.
S bohatými zážitkami sme sa vrátili domov. Každý z nás si priniesol nejakú pamiatku,
ktorá mu bude pripomínať naše putovanie po tejto časti Slovenska .
Natália Grenčíková, 4.B

Varínčan
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Lesné stromy:
Ja som Smrek. Na mojich konároch rastú veľké šišky. Navštevujú ma veveričky, sláviky,
škovránky a iné lesné živočíchy. Ráno ma zobúdzajú ďatle.
Bývam v strede lesa a som najväčší strom v celom okolí.
Na mojom kmeni si urobili turisti značky, aby sa
na cestách nestratili. Mne to vôbec nevadí, pretože som jediný strom , ktorý takú značku má. Som
na to pyšný. Som veľmi rád, keď ľuďom môžem
pomôcť. Žiaľ, chodia sem aj takí, ktorý do môjho
kmeňa vyrezávajú rôzne znaky. Teraz ma od
nich ochraňujú dobrí trpaslíci a lesné víly.
Mne sa v mojom lese veľmi páči a som tu
šťastný.
Peťo Panták, 4.B

Ja som Dub. Teší ma, ako sa pod mojimi konármi
hrajú lesné zvieratká. .Pomáhajú mi lesní pracovníci, ktorí čistia moje okolie od odpadkov.
Zanechávajú ich nezodpovední turisti.
Vidím malé deti, ako ochraňujú nielen mňa, ale
aj okolitú prírodu.
Veľmi sa bojím búrky a hlavne bleskov, ktoré by
mi mohli ublížiť.
V noci ku mne prichádzajú škriatkovia, ktorí
upracú, čo ľudia okolo mňa nahádžu.

Literárna
exkurzia

Moje nočné
dobrodružstvo

7. máj 2009, to je deň, na ktorý sme sa už dlhšie
tešili. Čakala nás literárna exkurzia. Šli sme my,
žiaci z 8.B a naši spolužiaci z 8. A. Cesta trvala tri
a pol hodiny, napriek tomu sme sa nenudili, lebo
sme sledovali krásy okolitej prírody. Zo zasnenia
nás vytrhol pohľad na Beckov hrad. Po príchode
k hradbám Červeného Kameňa sme boli očarení
jeho nádherou a majestátnosťou. Chvíľu sme
si prezerali nádvorie s fontánou a zaujímavou
sochou. Bol to jeleň s kolesom. Až vo vnútri sme
sa dozvedeli, že to bol erb hradu. Prechádzali
sme viacerými miestnosťami. Najviac nás zaujala hradná lekáreň, kaplnka a veľká miestnosť
s okrúhlym stolom a so zbraňami. Tiež sme sa
boli pozrieť na vinné pivnice s obrovským lisom
na hrozno. Po prehliadke hradu sme nasadli do
autobusu a zamierili do Modry. Navštívili sme
Múzeum Ľ. Štúra. Doplnili a rozšírili sme si svoje
vedomosti o Ľ. Štúrovi. Na interaktívnej výstave
sme sa s chuťou zahrali rôzne jazykové hry. Na
pamiatku sme si kúpili pohľadnice. Chvíľu sme
si oddýchli a zamierili na prehliadku mesta.
Unavení, ale spokojní sme sa vracali domov. Po
dlhej ceste nás opäť privítal Varín. Bol to super
deň. Exkurzia splnila naše očakávania. Možno
sa niekedy v budúcnosti, už ako dospelí, opäť
vyberieme na tieto miesta aj so svojimi rodinami.
Veď tam na človeka história priam dýcha.

Som Smrek..
Chcem vám porozprávať o mojom dobrodružstve, čo som nedávno zažil.
Jedného dňa som len tak oddychoval, pozeral
vôkol seba. Zrazu som zazrel vysoko nado mnou
niečo lietať. Lepšie som sa zadíval a zbadal som
lietadlo. V tej chvíli som zatúžil lietať aj ja. Veď
stále stojím na jednom mieste, nikde sa nemôžem
pohnúť. Celý deň som sa túžobne pozeral na
lietadlo a ľutoval som, že tiež nemám krídla.
Začalo sa stmievať, pomaly som sa chystal na
nočný odpočinok. Nastala polnoc a vtom prišli
ku mne lesné víly a pýtali sa ma, prečo som
smutný. Ja som im porozprával všetko o lietadle,
ktoré som pozoroval.
Zamysleli sa a oznámili mi, že mi splnia moje želanie. Problém je v tom, že už sa nikdy nemôžem
stať opäť stromom. S radosťou som vykríkol,
že súhlasím. Víla mi hneď premenila konáre na
krídla a ja som konečne vzlietol. Bol som nekonečne šťastný a užíval si svoj prvý let.
Zrazu sa nebo zatiahlo, zahrmelo a vtedy ma
zasiahol blesk. Bezvládne som padal na zem a s
hrôzou myslel na to, čo so mnou bude.
Vtom som sa prebudil. Vtáčiky spievali svoju
rannú pieseň a ja som zistil, že lepšie je mať
chrániace konáre ako nebezpečné krídla.

Pavol Ďuríček, 4.B

Ja som strom ako hrom.
Sova pri mne sedí, na
zvieratká sliedi.
Ja som starý smrek,
mám tu dobrý flek.
Mám tu výhľad na dedinu, na mestá aj na
Tižinu.
Medvede si pri mne
žijú, mladé sa na lúke
hrajú.
Miroslav Kupčuliak, 4.B
Ja som veľký listnatý
strom. Ráno ma budia
vtáčiky. Niekedy si oddýchnu na mojich listnatých konároch. Slniečko
ma ohrieva a keď okolie
navštívi môj kamarát
dážď, všetky zvieratká sa ku mne pritúlia.
Ja ich ochránim svojou
mohutnou korunou.
Barborka Rybárová, 4.B

Veronika Jánošíková
Eva Pavlíková
Alena Šepešová
Marek Peknuša
žiaci 8.B

Juraj Strásky, 4.B

Poďakovanie
Po dobrým skúsenostiach z minulého školského roku,
aj tento rok sme opäť organizovali na našej základnej aj
materskej škole spoločne oslavy Medzinárodného dňa
detí spolu CVČ Varín a MKS Varín.
Za všetkých spoluorganizátorov riaditeľ Základnej školy
s materskou školou Ondreja Štefku touto cestou ďakuje
za sponzorský dar, ktorý bol použitý na zabezpečenie
priebehu osláv MDD, pre všetky deti a všetkých žiakov
našej školy. Srdečne ďakujeme :
EKODENDRA – Martin Weiner
MVDr. Dobromir Skutecký
STAVOGLOBAL – Ľubomír Tichák
Ján Hodoň – prevádzkovateľ AMFÓRA Varín
Ján Bohačiak – reštaurácia Autokemping Varín
Ing. Martin Klika – SELINAN Žilina
Ladislav Klocáň – prevádzkovateľ školského bufetu
Ján a Anton Jánošík – dodávatelia pre školskú jedáleň
Ľuboslav Moravčík– POTRAVINKA Varín
Miriam Fujdiaková – predaj vín Varín
Juraj Synák
Anna Grenčíková
Andrea Prekopová
Petra Zákopčanová

Ďakujeme obecným úradom všetkých troch obcí, z ktorých dochádzajú žiaci do našej školy za ich príspevok.
Ďakujeme tiež MKS Varín – menovite pani riaditeľke, za
zabezpečenie pekného detského filmu, ktorý už tradične
patrí k zavŕšeniu osláv MDD. Taktiež ďakujeme ZRPŠ
pri základnej i materskej škole, že svojím príspevkom
umožnili obdarovať naše deti a žiakov drobnou pozornosťou.
V neposlednom rade chceme poďakovať vedeniu DHZ
Varín, že našim žiakom bolo umožnené vidieť ukážku
požiarneho útoku zblízka. Mohli vidieť a dotknúť sa
požiarnej techniky, ktorú mnohokrát poznajú len z obrázkov, prípadne z televízie.
Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na priebehu osláv MDD. Ďakujeme vám - štedrí
sponzori, že ste boli ochotní prispieť aj pre deti a žiakov
tých rodičov, ktorí aj keď by veľmi radi, tento krásny
skutok nemohli vzhľadom k objektívnym skutočnostiam vykonať. Veríme, že aj v budúcnosti, pokiaľ vám
to vaše možnosti dovolia, prispejete nielen najbližším
spolužiakom vášho dieťaťa, ale sviatok MDD spríjemníte
aj tým deťom a žiakom, ktorých rodičia na to možnosť
nemajú.
RŠ
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Varínska
Druhou májovou nedeľou, Dňom matiek, sa už tradične začína program
Varínskej kultúrnej jari.
V nedeľu 10. mája, v programe venovanom všetkým mamám, sa tancami,
piesňami a básňami predstavili naši
škôlkári a školáci, svoje umenie predviedli mažoretky a hip-hoperi pracujúci
v krúžkoch Centra voľného času vo
Varíne a prítomné mamy si skladby
venované iba im mohli vypočuť v podaní Varínskeho speváckeho zboru.
K dobrej nálade prispela aj dychová
hudba Varínčanka.

Nedeľné popoludnie tretej májovej nedele, 17.5., spríjemnila tanečná skupina Colorado zo
Žiliny, ktorá okrem klasických country tancov predviedla aj americký step.
Príjemnú atmosféru popoludnia pozdvihlo vystúpenie mažoretiek tanečnej skupiny Trend
z Prievidze – nositeliek viacerých medzinárodných ocenení. Okrem vlastného programu
mali dievčatá vystúpenie aj s chlapčenskou skupinou “Zástavníkov“ – jedinou svojho
druhu na Slovensku.

Varínčan

kultúrna jar
24.mája si milovníci dobrej hudby mohli
vypočuť skladby v podaní akordeónovej
skupiny Akordeonika z Bojníc. V ich podaní
odznel Let čmeliaka, Bolero, Kubko a Maťko, piesne z muzikálu Na skle maľované
a mnoho ďalších.

V sobotu 30. mája, pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Medzinárodného dňa detí, sa na
Námestí sv. Floriána predstavila hudobná skupina Súrodencov Jendruchovcov. Hudobníci
nie sú Varínčanom neznámi. V minulosti mali u nás už niekoľko vystúpení. Súbor tvorí
deväť detí a dvaja rodičia.
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Doplnok VZN
Doplnok č.1
k všeobecne záväznému nariadeniu
obce V a r í n č. 4/2008
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských
zariadení a výchovno-vzdelávacích 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 doplnok č.1 všeobecne
záväzného nariadenia obce č.4/2008.

V článku II , odst. 4. sa pôvodný text
- stravníci 2 - 6 rokov v hmotnej núdzi (stravná jednotka - desiata,
obed, olovrant) 3,- Sk/strav.jednotku (0,09 €/ strav.jednotku)
mení nasledovne:
- stravníci 2 - 6 rokov v hmotnej núdzi (stravná jednotka - desiata,
obed, olovrant) 0,15 €/strav.jednotku (4,60 Sk/strav.jednotku)
Doplnok č.1 k VZN č. 4/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení a výchovno-vzdelávacích zariadení bolo zverejnené dňa 28.1.2009. Do dňa 11.2.2009
voči nemu neboli zo strany občanov ani organizácií vznesené žiadne
pripomienky ani námietky a Obecné zastupiteľstvo Doplnok č.1 k
VZN č. 4/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení a výchovno-vzdelávacích
zariadení dňa 12.2.2009 schválilo. Doplnok č.1 k VZN č. 4/2008
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl,
školských zariadení a výchovno-vzdelávacích zariadení nadobudne
účinnosť dňa 27.2.2009.
Ing. Karol S t r á s k y
starosta obce

Matičné okienko
Plánované akcie:

Poďakovanie

21. júna
Chodníkom našej histórie

Výbor MO MS ďakuje žiačke 5.A triedy Janke Šepešovej a učiteľskému zboru ZŠ Varín za reprezentáciu školy i Matice slovenskej
v recitačnej súťaži Šaliansky Maťko. Janke prajeme veľa zdravia, úspechov a ďalších ocenení.

– výlet na bicykloch do Kúrskej doliny spojený s odborným výkladom
MUDr. Salátovej

28. júna
Výlet na Kráľovu Hoľu
– cena. 8,95 €

5. júla
Tradičná gulášpartia
16. augusta
Výlet do Vysokých Tatier

Historický kalendár:
r. 1929

- Spojené elektrárne budujú elektrickú sieť v celej doline.
- Obec zakúpila motorovú hasičskú striekačku v hodnote 54 000
Kčs

r.1949

- Jozef Androvič Varnay založil ženský spolok Živena
- Začiatok elektrifikácie železničnej trate vo Varíne

Varínčan
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Z farskej púte
V dňoch 5.- 10. mája sa varínski farníci zúčastnili púte do Bavorska, rodiska
pápeža Benedikta XVI.
Po nočnej jazde luxusným autobusom cez Slovensko a Rakúsko vystúpili ráno
v meste troch riek Passau, kde si prehliadli jeho historické centrum a významné
pamiatky. Odtiaľ sa presunuli do Marktl am Inn , rodiska pápeža Benedika XVI
a absolvovali prehliadku jeho rodného domu. Pokračovali do Altöttingu – mariánskeho pútnického miesta, so „Svätou kaplnkou“ s obrazom Čiernej Madony.
V oblasti Pfaffenwinkel, známej množstvom kláštorov, pútnických kostolov
a kaplniek navštívili kláštor Andechs a rokokový kostol Wieskirche – zapísaný
na listine svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Pod úpätím Álp medzi jazerami Alpsee a Schwansee obdivovali novogotický
zámok Hohenschwangau, kde prežil svoje detstvo kráľ Ľudovít II a romantický
zámok Neuschwantstein.
Navštívili zámok Linderhof obklopený prekrásnou záhradou, benediktínsky
kláštor v Ettale, známy dodnes vyrábaným likérom značky Ettaler.
Poslednou zastávkou bola návšteva horského športového strediska, dejiska
zimnej olympiády v r. 1936, Garmisch – Partenkirchen, ktoré leží pod najvyššou
horou Nemecka Zugspitze.
Foto: Š Cvacho

Čierna Madonna Altottingská

Altotting

Rod.dom Benedikta XVI

Kláštor Ettal

Garmisch-Partenkirchen

Zámok Lindorf
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Aktivity CVČ
Kynologická
výstava
v Mošovciach
Je studené ráno 2.mája 2009 7.30 hod. Členovia z.ú. kynológia
pracujúcim pri CVČ vo Varíne nastupujú do mikrobusu, ktorý
ich vezie do Mošoviec na špeciálnu výstavu psov. Tam si idú
vyskúšať svoje znalosti a schopnosti zo záujmového útvaru
spolu so svojimi štvornohými zverencami.
Prichádzame do autocampu v Mošovciach a hľadáme vhodné
miesto na rozloženie nášho stanovišťa. Po chvíľke hľadania
zastavujeme vedľa cestičky medzi stromami. Najskôr vystupuje
naša 13-členná výprava a potom 5 psíkov, ktorých musíme
priviazať na stake out, aby sme ich mohli pripraviť na výstavu
a iné súťaže. Výstava začína vystavovaním šteniatok, v tejto
kategórií máme prihlásené 3 šteniatka aljašských malamutov.
Vystavovanie sa rozbieha a naši zverenci robia, čo môžu. Verdikt rozhodcu znie:
-Marianka Urmínová so štvornohou slečnou končí ako
4-tá v poradí
-Anetka Kabatierová ako 5-ta v poradí
-Danka Boková ako 6-ta v poradí.
Nasleduje ďalšia súťaž – fenky aljašských malamutov. V tejto
kategórii máme dvoch vystavujúcich Martin Androvič a a Lenka Kabatiarová. Maťko sa umiestnil na 4-tom mieste a Lenka
na 5-tom mieste. Nasleduje prestávka, ktorú sme využili na
občerstvenie a voľnú zábavu v nafúknutom skákacom hrade,
aby sme sa striasli nervozity so súťaženia. Počas prestávky
sme sa pozerali aj na iné súťaže ako bol beh psíkov cez rôzne
prekážky (agility) a ťahanie vozíka so závažím na 10 metrov
(weight pulling).
Čas rýchlo ubieha a my sa pripravujeme na súťaž JUNIOR
HANDLING do 12 rokov. Tu sú výsledky:
4.miesto Emka Gecelovská
5.miesto AnnaMária Zátraková
7.miesto Lujzka Kubalová
8. miesto Anetka Kabatierová.
Nasledovala ďalšia kategória JUNIOR HANDLING od 12
rokov, kde sme získali tieto umiestnenia:
2.miesto Danka Boková
3.miesto Marianka Urmínová
4.miesto Martinka Urmínová
No a výstava sa blíži ku koncu, ešte povzbudzujeme ďalších
súťažiacich vo finále výstavy. Na koniec pogratulujeme víťazom
a pozdravíme našich súperov z celej Európy, ktorí pozorne sledovali naše počínanie si na výstave. Niektorí reportéri z Čiech,
Poľska a Rakúska nás fotili a so záujmom pozorovali, aká sme
to vlastne skupina. Keď sme im povedali, že sme kynologický
krúžok pracujúci pri Centre voľného času vo Varíne, boli veľmi
prekvapení, veru s takýmto niečím sa ešte nestretli. Na záver
nám poprial veľa ďalších úspechov aj riaditeľ výstavy pán Šulka
a rozhodca pán Hořák z ČR. Pán rozhodca bol milo prekvapený
z našich detí, že miesto počítača a televízie išli radšej súťažiť so
psíkmi, za čo dostali aj sladkú odmenu. Po skompletizovaní
medailí, víťazných pohárov, diplomov, sladkostí a svojej batožiny sme sa pobrali domov a už teraz plní očakávaní sa tešíme
na ďalšiu výstavu.
Róbert Androvič
lektor z.ú. kynológia

Varínčan
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Zo škôlky
Si jediná , mama!
Matka a dieťa – spojenie dvoch najkrajších slov...
Škôlka bola plná spevu, tanca a lásky - to úprimne a zo srdca posielali deti,
vám, drahé mamky, mamičky.
Tešme sa im – veď nikto nám nikdy nepovie čarovnejšie „ľúbim Ťa“, ako
práve naše dieťa.
V škôlke sme mali besiedky venované našim mamám a my dodatočne po
nichi po vystúpení na námestí vo Varíne Vám, milé mamičky, želáme, aby
láska Vašich detí bola stále taká úprimná a živá ako boli „živé“ slová, ktoré
nás všetkých tak dojali:...
...si jediná - ale nie si sama – mama!...
Máš mňa - a moje srdce, pršteky...
Však Ti je dobre, mama?
za MŠ a celý kolektív Júlia Gáborová
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Varínsky futbal
Máj bol pre varínskych futbalistov veľmi náročný, ale ambície boli
sľubné.
Žiaci predvádzajú svoje kvality. Zbierajú ovocie tvrdej práce, za
čo patrí poďakovanie hlavne ich trpezlivým trénerom . Veríme, že
postup im neunikne a na jeseň budú hrať 3. ligu , do ktorej právom
patria.
Dorastencom ešte tlela iskrička nádeje na postup , ale nekompromisná Lietavská Lúčka , posilnená futbalistami zo žilinského klubu , ich
nádeje zmarila . Valcovala súpera za súperom a aj naši dorastenci sa
museli uspokojiť iba s bojom o druhú priečku tabuľky.
Muži v každom zápase , až do posledného hvizdu rozhodcu, bojujú tvrdo o postup . Nevýhoda , v podobe viacerých zápasov na
ihriskách súpera , sa nakoniec ukázala prospešnou. Naše mužstvo
ukázalo , že sa vie zomknúť a podať kvalitný výkon. Domáce
zápasy sú však veľmi ťažké . Tu platí staré známe „ vonku môžeš
, doma musíš“ . K nevľúdnej atmosfére prispievajú aj niektorí „fanúšikovia“ z Varína, ktorí oplzlými výrazmi napádajú rozhodcu
a dokonca aj vlastných hráčov . Zrejme si neuvedomujú fakt, že
aktérov urážajú a tiež to, že na zápase sú aj malé deti , ktoré to
všetko počujú.....
Aj touto cestou chcem fanúšikov poprosiť , aby zvážili slová, ktoré
na zápasoch plynú z ich úst a povzbudzovali len a len v rámci
slušnosti
Výsledky zápasov za mesiac máj :
1.5.2009, dohrávka
3.5.2009,
10.05.2009,
17.05.2009,
24.05.2009,
31.05.2009,

Strečno
Varín
Podvysoká
Varín
Teplička n. V.
Radoľa

-

Varín
Bytčica
Varín
Rudinská
Varín
Varín

0:1
1:1
1:0
0:1
0:2
3:5

Tabuľka po 23.kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fatran Varín
Slovan Skalité
Slovan Rudinská
ŠK Juventus Žilina - Závodie
FK Strečno
Jednota Bánová B
Tatran Bytčica
ŠK Belá
Slovan Podvysoká
OŠK Rosina
ŠK Radoľa
ŠK Dolný Hričov
OFK Teplička nad Váhom
Tatran Turzovka

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

15
14
14
11
11
10
9
9
10
9
8
6
5
5

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

Po súťaži sa Varínu a Dol. Hričovu odrátavajú 3 body
J.Hodoň

5
4
5
6
11
10
9
9
11
11
14
13
12
16

43:21
47:22
61:30
47:41
41:36
36:38
39:32
41:37
37:37
36:49
34:55
35:52
29:43
24:57

48
47
46
39
34
33
32
32
32
30
25
22
21
17

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia

Novinky v knižnici
Nové knihy:
Táňa Lucká
Marcia Willetová
Catherine Coulterová
Eva Biela Brndiarová
Mária Ďuranová

-

Alkoholičky
Láska je výhra
Verná hviezda
Sila lásky
Už sa nebojím

Pondelok 1. júna

14.00 hod. MKS

Film pre deti

v kine Kriváň premieta pre deti rodinný film Kúzelná opatrovateľka.

Nedeľa 7. júna

16.30 hod. Námestie sv. Floriána

Farské hody

v popoludňajšom kultúrnom programe na Námestí sv. Floriána vystúpi
hudobná skupina V8 band, tanečná skupina Tap dance quartet a country
skupina Kasava.

Nedeľa 14. júna

17.00 hod. Námestie sv. Floriána

Prehliadka dychových hudieb

predstavia sa dychové súbory Strečnianka, Bojnická kapela, Varínčanka.

Utorok 16. júna

16.30 hod. MKS

Koncert žiakov hudobných kurzov

účinkujú žiaci hudobných kurzov pracujúcich pri Miestnom kultúrnom
stredisku

Streda 17. júna
autobusový zájazd

Jablonka

Cena: 5,60€

Prihlášky: MKS

Nedeľa 21. júna

17.00 hod. Námestie sv. Floriána

Školská akadémia

program varínskych školákov a škôlkárov

Sobota 27. júna
Nedeľa 28. júna

futbalový štadión Juraja Sobolu

Oslavy 100 rokov varínskeho futbalu

futbalový turnaj, vystúpenia hudobných a tanečných súborov, superstaristov M. Jaroša a T. Bezdedu, ohňová šou, diskozábava.

Nové knihy pre deti:
Ivona Březinová
Ben Nevis
Thomas Brezina
Christopher Paolini
Dean Lorey
Thomas Brezina
Macko Puf

-

Ja a moja rodina – ľadový medvedík
Záhada tajomného dedičstva
Klub záhad – duchovia vlkov
Brisinger
Akadémia nočných snov
Ako vyčarovať superchalana
Nové príhody zo stoakrového lesa

Výpožičný čas knižnice
Pondelok:
10.00 - 18.00
Utorok:
10.00 - 18.00
Streda:
10.00 - 18.00
Štvrtok:
10.00 - 18.00
Piatok:
10.00 - 18.00
Sobota:
zatvorené
Nedeľa:
zatvorené
Obedňajšia prestávka: 11.30 – 12.00
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uKUPÓN Č. 6uKUPÓN Č. 6uKUPÓN Č. 6uKUPÓN Č. 6u

Tajnička z čísla 4/2009 znela:
... „Pravdaže, taká vec sa predsa nepožičiava“
3,30 € vyhráva pani Zuzana Romančíková, Farská, Varín
Pomôcky:
Papin,anolyt,ri,
Davis,Lam,Vul,
Neit, Paleleh, le

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. júla 2009
na adresu redakcie.

7. časť
tajničky

Matka bohov Hranica (lek.)
mesta Saje

Arabský člen

Francúzky člen

Otrasenie

Tam
Väčšie odborné
články

Stará čínska
flauta
3. časť
tajničky

Opísanie, opis
Franc. fyzik
17. storočia
Ochucoval
soľou

Lovec. zbraň
Indiánov
Zavinul do
plienky

2. časť
tajničky
Druh jedovatej
huby

Prevaľoval
4. časť
tajničky

Okrasná
rastlina
Trop. hľuzovitá
rastlina

Starorímska
minca

Stredová
priamka
Mesto v
Indonézii
Paládium (zn.)
Spojovací
zákop

Prudko postrčil

Olympijský
výbor

Myknutie

Vrchná lesklá
náterová farba

Azda

Typ pobrežia

Anódová
kvapalina

Dobre (z angl.)

Vŕšil na kopu

Remíza v šachu

Druh tyčovej
ocele

Judejský kráľ

Ostrov v Egejskom mori

Borid titánu
Medený obor z
Kréty

Cestoval

Rokľa
Druh zmenky

Alkalická hlbinná vyvrelina
Rozprávkový
škriatok

Pobádal

Dopúšťal sa
krádeže
Anglický
dirigent

Kanál
Meno Kataríny

Dánska počtová
miera
5. časť
tajničky

Srknutie (kniž.)
Obyvatelia starovekej Itálie

Nubijská
bavlna
Japonský boh
zeme

Čínske mužské
meno

Tvrde chlpy

Značka
centilitra

Vyperú

♣

♣
Kubánsky
maliar
Technické
služby

Ruský fyzik

Sťažnosť

♣

Venezuelský
básnik

Ukazovacie
zámeno

Psychiater prevádza hosťa po nemocnici.
„Toto je izba pre automobilových bláznov.“
„Ale veď tu nikto nie je.“
(záver je v tajničke krížovky)

Predložka

Zotrel

Starogrécky
boh lásky

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

Autor:
Jozef Blaho

2. časť
tajničky

6. časť
tajničky

Semeno po
anglicky
Rímskych 49
Aha, ľa
Priateľ po
francúzsky

Nemec
Pochodila,
precestovala
Jap. dĺžková
miera

Značka abvoltu
Stará plošná
miera

Hmotnosť
obalu

Syn boha slnka
u Inkov

Omamuje

Anglický
spisovateľ

Krídlo (odb.)

Planétka

- 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 okresným úradom v Žiline pod číslom 3/94
Jún 2009	Cena 0,33 € / 10,- Sk

