Varínčan

7-8/2009

1

MESAčNý SPRAVODAJ O žIvote varína w ročník xVi w číslo 167 w terra varna 1254
Z OBSAHU ČÍSLA:
r Uznesenie obecného zastupiteľstva
r Všeobecne-záväzné nariadenie
r 100 rokov futbalu vo Varíne
r Zo školy...
r Aktivity a úspechy CVČ
r Výsledky volieb do Európskeho parlamentu

Škôlkári zatvorili bránu materskej škôlky...
v septembri už otvoria bránu školy...

0,33 € 10,-Sk

Júl - augost 2009
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Varínčan

Uznesenie č. 19/2009

z riadneho 19. (devätnásteho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 28.5.2009 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 19. (devätnásteho) zasadnutia obecného zastupiteľstva so zámenou
bodu 8. za bod 4. programu a doplnenia bodu
5. programu o VZN obce č.3/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v
zariadení pre seniorov a v domove sociálnych
služieb, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob určenia úhrady a platenie úhrady.
Hlasovanie č.1: za/proti/zdržali sa/neprítomní 9/0/0/2
1.2 Overovateľov zápisnice - p.Ľudmila Porubčanská, Ing.Vladimír Štefánik.
Hlasovanie č.2: 10 / 0 / 0 / 1
1.3 Harmonogram čistenia ulíc v 3-4Q/2009 a
1-2Q/2010.
Hlasovanie č.3: 10 / 0 / 0 / 1
1.4 Na základe geometrického plánu č.379/06, vypracovaného Ing.Milanom Kubáňom, schváleného správou katastra v Žiline dňa 28.3.2006
odpredaj spoluvlastníckeho podielu 11/12-in
v C-KN parc.č. 2151/220 – orná pôda o výmere
574 m2 (na uvedený spoluvlastnícky podiel
pri-padá výmera 526,17 m2) a 11/12-in v C-KN
parc.č. 2151/221 – orná pôda o výmere 161 m2
(na uvedený spoluvlastnícky podiel pripadá
výmera 147,58 m2) v kat. úz. Varín Ing.Pavlovi
Tavačovi s manž. Ing. Janou Tavačovou rod.
Puškárovou v kúpnej cene 29,87 € za m2 (900
Sk/m2), tj. celkom sumou 20.124,91 € (slovom
dvadsaťtisícjednostodvadsaťštyri eur deväťdesiatjeden centov, tj. 606.283,10 Sk).
Hlasovanie č.4: 10 / 0 / 0 / 1
1.5 Záverečný účet obce za rok 2008.
Hlasovanie č.5: 9 / 0 / 2 / 0
1.6 VZN obce č.2/2009 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške
úhrady za opatrovateľskú službu a donášku
stravy.
Hlasovanie č.6: 9 / 0 / 2 / 0
1.7 VZN obce č.3/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre seniorov
a v domove sociálnych služieb, o určení sumy
úhrady za sociálne služby, spôsob určenia
úhrady a platenie úhrady.
Hlasovanie č.7: 9 / 0 / 2 / 0
1.8 Odkúpenie pozemku pod plánovanú miestnu
komunikáciu v lokalite IBV Koňhora od Urbárskej obce, pozemkové spoločenstvo Varín
v cene 0,33 €/m2 (t.j. 10 Sk/m2) s podmienkou,
že obec v r.2009 neinvestuje do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie žiadne investície.

Hlasovanie č.8: 6 / 1 / 4 / 0
1.9 Uzatvorenie nájomnej zmluvy pre chatu
FATRANKA s p.Petrom Kekelym na základe
výberového konania a poverenie starostu
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obce k príprave a podpisu nájomnej zmluvy v
zmysle predchádzajúcej nájomnej zmluvy.
Hlasovanie č.9: 11 / 0 / 0 / 0
1.10 Zriadenie spomaľovacieho prahu na ul.Dr.J.
Tisu pri reštaurácii v ATC Varín s 50% spoluúčasťou nájomcu reštaurácie.
Hlasovanie č.10: 10 / 1 / 0 / 0
1.11 Vybudovanie ihriska pre deti (vyrovnanie
terénu, rozprestretie ornice, vysiatie trávy) v
spolupráci s občanmi obce v lokalite Varín-Kamence, Varín-Koňhora a na ploche pri Fontise.

Hlasovanie č.11: 11 / 0 / 0 / 0
1.12 Otváracie hodiny predajne OUTLET AND
SPORT SHOP na Námestí sv.Floriána č.35,
Miroslava Kubová, Hájik 834/1.
Hlasovanie č.12: 11 / 0 / 0 / 0
1.13 Obnovenie súhlasu na prevádzkovanie stávkovej kancelárie FORTUNA SK, a.s., Námestie
sv.Floriána 347.
Hlasovanie č.13: 10 / 0 / 1 / 0
1.14 Poverenie starostu obce rokovať s VÚC a
projektantom vo veci dopravného riešenia na
Námestí sv.Floriána a presmerovania cesty III.
tr. Varín-Nezbud.Lúčka na MK A.Trizuliaka.
Hlasovanie č.14: 11 / 0 / 0 / 0

2. Berie na vedomie

2.1 Správu auditora a hl.kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2008.
2.2 Správu starostu obce o investičných zámeroch
obce ako aj o stave žiadostí o NFP podaných
obcou v rámci eurofondov.
2.3 List riaditeľa ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne o potrebe zvýšenia počtu tried v základnej
a materskej škole v zmysle platného zákona
č.245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
2.4 Záznam z výberového konania na prenájom
chaty FATRANKA.
2.5 Koncepciu vzájomnej spolupráce medzi CVČ
a ZŠ pre organizáciu mimoškolskej a záujmovej činnosti žiakov prostredníctvom CVČ
v súčinnosti so ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo
Varíne tak, že 75% hodnoty vzdelávacích poukazov odovzdaných žiakmi základnej školy
bude refundovaných základnej škole vo forme
nájmu na základe nájomnej zmluvy.
2.6 Žiadosť Jána Bohačiaka o umiestnenie spomaľovacích prahov na ul.Dr.J.Tisu pri reštaurácii
v ATC Varín.
2.7 Žiadosť Mariany Bobáňovej o vybudovanie
ihriska pre deti v časti Varín-Kamence.
2.8 Správu starostu obce o pláne vybudovať
detské ihrisko v rámci revitalizácie parku na
Námestí sv.Floriána v rámci žiadosti o NFP

4.1a Regenerácia sídiel.
2.9 Žiadosť ZO SZTP vo Varíne o zníženie alebo
odpustenie poplatkov za likvidáciu domového
odpadu.
2.10 Žiadosť o schválenie otváracích hodín predajne OUTLET AND SPORT SHOP na Námestí
sv.Floriána č.35, Miroslava Kubová, Hájik
834/1.
2.11 Ponuku Krajského kultúrneho strediska
v Žiline na možnosť bezplatnej prezentácie
pripravovaných kultúrnych aktivít obce na rok
2010 v celoregionálnej publikácii Kalendárium
2010.
2.12 Správu o vykonaní kontroly NKÚ v Zariadení
opatrovateľskej služby Varín, n.o.
2.13 Žiadosť o obnovenie súhlasu na prevádzkovanie stávkovej kancelárie FORTUNA SK, a.s.,
Námestie sv.Floriána 347.
2.14 Návrh Ing.Jozefa Kabatiera spracovať dodatok
č.2 k VZN obce č.15/2006 o odpadoch vo veci
výšky pokút za priestupky v čl.11 v náväznosti
na platný zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch.
2.15 Poďakovanie poslanca Ing.Vladimíra Štefánika
občanom za obnovu oporného múrika pri
kostole.

3. Ukladá

3.1 Do obecných novín Varínčan zverejniť
harmonogram čistenia ulíc v 3-4Q/2009 a
1-2Q/2010.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
3.2 Prostredníctvom obecného rozhlasu v piatok
a v sobotu pred brigádou oznámiť občanom
obce miesto konania jednotlivých brigád.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
3.3 Poveruje starostu obce vstúpiť do rokovania
s nájomcom reštaurácie v ATC Varín vo veci
50% spoluúčasti pri zriadení spomaľovacieho
prahu.
Zodpovedný: starosta obce
termín: najbližšie OZ
3.4 Prizvať na najbližšie rokovanie OZ riaditeľku
ZOS vo Varíne p.Máriu Chovancovú za účelom podrobnejšieho vysvetlenia aplikácie prijatého VZN č.2/2009 a 3/2009 pre podmienky
nášho ZOS.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
3.5 Odstrániť nedostatky uvedené v Správe
o vykonaní kontroly NKÚ v Zariadení opatrovateľskej služby Varín, n.o.
Zodpovedný: riaditeľka ZOS, OcÚ termín: najbližšie OZ
3.6 Preveriť možnosť zmeny zriaďovacej listiny
Zariadenia opatrovateľskej služby, n.o. vo veci
vkladu budovy do majetku n.o., t.j. ponechať
budovu v majetku obce.
Zodpovedný: starosta obce
termín: najbližšie OZ
3.7 Na návrh Ing.Jozefa Kabatiera spracovať
dodatok k VZN obce č.15/2006 o odpadoch
vo veci výšky pokút za priestupky a zároveň vyzvať občanov obce prostredníctvom
obecného rozhlasu k dodržiavaniu VZN obce
č.15/2006 o odpadoch, zákona 223/2001 Z.z.
o odpadoch a VZN obce č.5/2002 o niektorých
podmienkach držania psov.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
Ľubor Panáček, prednosta OcÚ
Ing. Karol Strásky, starosta obce
Overovatelia:
Ľudmila Porubčanská, Ing.Vladimír Štefánik
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LETO - to je
krásny čas
Škola bránu zatvára,
to je pre nás paráda.
Prázdniny sa začínajú,
pekné leto nám želajú.
Miška Nováková,4.B
Leto veľmi teplé je,
rieka sa hneď zohreje.
Bazén sa už nafukuje,
veľa vody okolo je.
Letíme si lietadlom
za slnkom a za teplom.
More- to sa ligoce,
mušle zbieram vo vode.
Beháme aj po pláži,
kupujeme zmrzliny.
Tá nás trošku ochladí,
vždy nás dobre naladí.
Simon Filo, Juraj Strásky, 4.B
Leto krásne, žiarivé
núka lúče hrejivé .
Máme dobrú náladu
hrávame sa hádzanú.
Kamoši sú suproví,
vždy vymyslia nové hry.
Voda – čistá, studená,
pre leto je stvorená.
Ku moru sa chystáme,
veľké kufre balíme.
Nové kraje spoznáme,
domov s láskou vraciame.
Dominika Repáňová, Nikolka Pijáková,4.B

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Peter Murajda 	
Marika Androvičová 	
Michal Lovás 	
Patrik Hoľko

7.5.2009
21.5.2009
2.6.2009
3.6.2009

„Buďte šťastné deti!
Najkrajšie kvety zeme!

Manželstvo uzatvorili:
Jana Mlynarčíková a Emil Tomašov 23.5.2009
MVDr. Stanislava Valjašková a MVDr.Peter Priputen 30.5.2009
Jana Mikulová a Štefan Miho 30.5.2009
Mária Mikulová a Vladimír Vajda 13.6.2009
„Nech radosť Vášho svadobného dňa
nikdy nepatrí minulosti!“

Naši jubilanti:
v júli narodeniny oslavujú:
pani Helena Koššová
88.
pani Mária Freudenfeldová88.
pani Justína Košútová
87.
pán Ján Srogončík
84.
pán Štefan Kramár
83.
pani Zita Bieliková
83.
pani Apolónia Kováčová 83.
pani Anna Gáborová
83.
pán František Haluška
82.
pani Elena Talafová
79.
pani Mária Bohačiaková 77.
pani Helena Gabrielová 77.
pani Marta Akantisová
76.
pani Štefánia Vojteková 76.
pán Vincent Janík
76.

pani Pavlína Androvičová
pán Rudolf Ševčík
pani Matilda Uhliariková
pani Elena Salátová
pani Helena Ďurčová
pán Eduard Mravec
pán Anton Pinčiar
pán Rudolf Zimen

76.
76.
76.
74.
74.
73.
72.
71.

Okrúhle narodeniny oslavujú:
75-te pani Anna Sporinová
pani Margita Hoštáková
pán Václav Kopecký
70-te pán Milan Podhorský

v auguste narodeniny oslavujú:
pán František Rojik
pán Ján Lenárt
pán Pavol Hadida
pán František Obšivan
pán Peter Boka
pani Božena Muchová
pani Mária Šušovčiaková
pani Emília Trojanová
pani Alžbeta Gáborová
pani Emília Šugárová
pani Karolína Dudášová
pani Mária Martinčeková
pani Mária Solárová

96.
87.
86.
84.
84.
83.
82.
81.
79.
77.
77.
77.
77.

pán Milan Verčík
pán Rudolf Androvič
pani Anna Hrivová
pani Vincencia Ďuranová
pani Emília Hudecová
pani Helena Smolková
pán Ján Gábor
pani Anna Repáňová 

76.
76.
72.
73.
71.
71.
71.
71.

Okrúhle narodeniny oslavujú:
80-te pani Agnesa Bučeková
pani Štefánia Nemsilová
70-te pani Mária Zimenová

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.“
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Všeobecne záväzné nariadenie
O podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre seniorov
a v domove sociálnych služieb, o určení
sumy úhrady za sociálne služby, spôsob
určenia úhrady a platenie úhrady
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 toto
Všeobecne záväzne nariadenie o poskytovaní
sociálnych služieb, o určení sumy úhrady za
sociálne služby, spôsobe určenia úhrady a platenia úhrady .
Čl. I.
Účel všeobecne záväzného nariadenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej
len „VZN“) upravuje podmienky, na základe ktorých Obec Varín poskytuje sociálne
služby prostredníctvom právnickej osoby
zriadenej obcou v súlade so zákonom NR
SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní(živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o sociálnych službách“) ako poskytovateľ sociálnych služieb, prijímateľovi
sociálnych služieb t. j. fyzickej osobe, ktorá
je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
(príloha č.3 zákona o sociálnych službách)
v:
a) zariadení pre seniorov a domove sociálnych
služieb (ďalej ako „zariadenie“)
Čl.II.
Vysvetlenie niektorých pojmov
1) Právnická osoba zriadená Obcou Varín na
základe zriaďovacej listiny zo dňa 25.8.2005,
zapísaná na KÚ v Žiline pod č. OVVS/NO
– 23/05 dňa 12.9.2005 ako Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o. a zapísaná do
registra poskytovateľov sociálnych služieb
na ŽSK v Žiline dňa 19.6.2006 ako Domov
dôchodcov a domov sociálnych služieb
pre dospelých Charitný dom Alžbetinum,
Farská 236, 013 03 Varín – ako poskytovateľ
sociálnej služieby
2) Fyzická osoba, odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby - ako prijímateľ sociálnej
služby
Čl. III.
Podmienky poskytovania sociálnej služby
1) V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový
vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej

2)

3)

4)

5)

osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych
službách, alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový
vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto
zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
V domove sociálnych služieb sa poskytuje
sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej
stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona, alebo fyzickej osobe, ktorá
je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej
stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.
V zariadení môže byť poskytnutá sociálna
služba aj fyzickej osobe, o ktorej poskytnutie
alebo zabezpečenie sociálnej služby požiadali obec alebo vyšší územný celok.
Na základe súhlasného stanoviska obec
alebo vyšší územný celok uzatvorí s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu, ktorou
sa poskytovateľ sociálnej služby zaväzuje
poskytnúť sociálnu službu a obec alebo
vyšší územný celok sa zaväzujú (sú povinní
podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách) uhradiť poskytovateľovi sociálnej služby ekonomicky oprávnené náklady spojené
s poskytovaním sociálnej služby podľa § 72
ods. 5 zákona o sociálnych službách, znížené
o výšku úhrady za sociálnu službu platenú
prijímateľom sociálnej služby.
Po splnení podmienok podľa odseku (4)
poskytovateľ sociálnej služby uzatvorí
zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s fyzickou osobou podľa odseku (1) alebo vydá
rozhodnutie o zaradení tejto fyzickej osoby
do poradovníka čakateľov podľa § 106 ods.
20 zákona o sociálnych službách.

Čl. IV.
Rozsah poskytovanej sociálnej služby
1) V zariadení pre seniorov sa poskytujú:
a) odborné činnosti
1.
pomoc pri odkázanosti na pomoc
inej fyzickej osoby podľa príl.č.3 zákona o
sociálnych službách
2.
sociálne poradenstvo
3.
sociálna rehabilitácia
4.
ošetrovateľská starostlivosť
b) obslužné činnosti
1.
ubytovanie
2.
stravovanie
3.
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
c) ďalšie činnosti
1.
príprava a výdaj stravy
2.
vykonávanie nevyhnutnej základnej
osobnej hygieny
3.
úschova cenných vecí
4.
záujmová činnosť
5.
poskytovanie osobného vybavenia
d) iné činnosti

č. 3/2009

1.
utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu, telefonického kontaktu, písomného kontaktu s osobou, ktorú
si prijímateľ služieb sám určí na udržiavanie
sociálnych väzieb s rodinou, príbuznými
2.
zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
prostredníctvom zmluvného lekára , predpis
a donáška liekov
3.
vykonávanie osobných nákupov
4.
zabezpečenie sprievodu na lekárske
vyšetrenie vybavenie úradných záležitosti
5.
v prípade úmrtia prijímateľa sociálnej
služby, v spolupráci s príbuznými, pomoc
pri vybavovaní pohrebu
2) V domove sociálnych služieb sa poskytujú:
a) odborné činnosti
1.
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej
fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o
sociálnych službách
2.
sociálne poradenstvo
3.
sociálna rehabilitácia
4.
ošetrovateľská starostlivosť
5.
pracovná terapia
b) obslužné činnosti
1.
ubytovanie
2.
stravovanie
3.
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
c) ďalšie činnosti
1.
poskytovanie osobného vybavenia
2.
príprava a výdaj stravy
3.
vykonávanie nevyhnutnej základnej
osobnej hygieny
4.
úschova cenných vecí
5.
záujmová činnosti
d) iné činnosti
1.
utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu, telefonického kontaktu, písomného kontaktu s osobou, ktorú
si prijímateľ služieb sám určí na udržiavanie
sociálnych väzieb s rodinou, príbuznými
2.
zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
prostredníctvom zmluvného lekára, predpis
a donáška liekov
3.
vykonávanie osobných nákupov
4.
zabezpečenie sprievodu na lekárske
vyšetrenie vybavenie úradných záležitosti
5.
v prípade úmrtia prijímateľa sociálnej
služby, v spolupráci s príbuznými, pomoc
pri vybavovaní pohrebu
Čl. V.
Určenie sumy úhrady za sociálnu službu
1) Sumu úhrady za sociálnu službu tvorí suma
úhrady za obslužné činnosti, ďalšie a iné
činnosti, ktoré je poskytovateľ povinný
vykonávať, zabezpečovať vykonávanie
týchto činností alebo utvárať podmienky na
ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom
zákonom o sociálnych službách.
2) Sumu úhrady za obslužné činnosti tvorí
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suma úhrady za:
a)
ubytovanie,
b)
stravovanie
c)
upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.
3) Sumu úhrady za ďalšie a iné činnosti tvorí
suma úhrady za:
a)
príprava a výdaj stravy
b)
vykonávanie nevyhnutnej základnej
osobnej hygieny
c)
úschova cenných vecí
d)
záujmová činnosť
e)
poskytovanie osobného vybavenia
f)
utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu, telefonického kontaktu, písomného kontaktu s osobou, ktorú
si prijímateľ služieb sám určí na udržiavanie
sociálnych väzieb s rodinou, príbuznými
g)
zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
prostredníctvom zmluvného lekára , predpis
a donáška liekov
h)
vykonávanie osobných nákupov
i)
zabezpečenie sprievodu na lekárske
vyšetrenie vybavenie úradných záležitosti
j)
v prípade úmrtia prijímateľa sociálnej
služby, v spolupráci s príbuznými, pomoc
pri vybavovaní pohreb.
4) Výška úhrady za poskytnuté sociálne služby
sa určí najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov, v zmysle ustanovenia § 72
ods.5 zákon o sociálnych službách (príloha č.
1).
5) Konkrétnu sumu úhrady za sociálnu službu
určí poskytovateľ sociálnej služby ako rozdiel medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi na mesačný pobyt klienta v zariadení
a príspevkom obce alebo vyššieho územného
celku , ktorý požiadal o poskytnutie sociálnej
služby pre tohto prijímateľ( príloha č.1).
Čl. VI.
Podrobnosti o bývaní a spôsob určenia sumy
úhrady za ubytovanie
1) Ubytovaním pre účely tohto VZN sa rozumie
poskytovanie bývania v obytnej miestnosti
alebo jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných
plnení spojených s ubytovaním.
2) Na účely určenia úhrady za bývanie sa považuje:
a)
vybavenie príslušenstva obytnej
miestnosti - stále lôžko, matrac alebo podložka hygienicky neškodného materiálu,
plachta, poduška a obliečka, deka, prikrývka a obliečka, nočný stolík, spoločný stôl,
stolička, kreslo, trojdielna skriňa, nočná
lampa, záclona, nádoba na odpadky
b)
vybavenie hygienických a toaletných
zariadení - zrkadlo, umývadlo, záchodová
misa, sprcha
c)
spoločné priestory - kuchynka pre
obyvateľov s vybavením, jedáleň, chodby,
schodište, pivnica, práčovňa, sušiareň, kotolňa, odkladacia miestnosť
d)
vybavenie spoločných priestorov stoly, stoličky, záclona, nábytok, televízor,
DVD prehrávač
e)
vecné plnenie spojené s bývaním -
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najmä vykurovanie, dodávka teplej vody,
upratovanie izieb a spoločných priestorov,
užívanie výťahu, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, kontrola
a čistenie komína, odvoz odpadu, revízie
strojných zariadení, vybavenie zariadenia
sociálnych služieb spoločnou televíznou
anténou a rozhlasovou anténou, údržba
interiéru obytných miestností a spoločných
priestorov, údržba a oprava prevádzkového
zariadenia obytných miestností, údržba vybavenia príslušenstva obytných miestností
a vybavenia spoločných priestorov, údržba
a oprava prevádzkových strojov a prevádzkových zariadení, revízie- hasiacich
prístrojov, elektroinštalácie, výťahu ,kotolne
a bleskozvodov, poistné budovy.
3) V dennej výške úhrady za ubytovanie sú
zahrnuté výdavky za užívanie obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového
zariadenia obytnej miestnosti a výdavky za
užívanie vybavenia obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s
bývaním.
Čl. VII.
Podrobnosti o stravovaní a spôsobe určenia
sumy úhrady za stravovanie
1) Stravovanie pre účely tohto VZN je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej
výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný
stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy
sa považujú náklady na suroviny a režijné
náklady na prípravu stravy.
2) Obedy a večere sú zariadeniu poskytované
dodávateľský zo Školskej jedálne MŠ s ZŠ O.
Štefku vo Varíne, raňajky, desiata, olovrant
a druhá večera sa pripravuje v zariadení.
3) Stravovanie v zariadení sociálnych služieb
sa poskytuje prijímateľovi sociálnej služby,
ktorému sa poskytujú sociálne služby v zariadení.
4) Diétna strava ( diabetická) sa poskytuje na
základe odporúčania ošetrujúceho lekára.
5) Za celodenné stravovanie sa považujú
raňajky, desiata, obed, olovrant a večera.
Desiata s olovrantom sa môže zlučovať. Pri
diabetickej diéte sa za celodenné stravovanie
považujú raňajky, desiata, obed, olovrant,
večera a druhá večera.
6) Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka. Zostavenie jedálneho lístka je možné
prispôsobiť sezónnosti ročných období,
rôznorodosti podmienok a zvyklostiam.
Jedálny lístok zostavuje vedúca školskej jedálne s kuchárkou v spolupráci s riaditeľom
zariadenia, obvodným lekárom a s obyvateľmi zariadenia a je vystavený na viditeľnom
mieste k nahliadnutiu.
7) Hodnota stravy sa zvyšuje o 7,5 % na deň pre
fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje diabetická
strava.
8) Na prilepšenie stravy počas vianočných,
novoročných a veľkonočných sviatkov pri
poskytovaní celoročnej starostlivosti sa

výdavky na suroviny /potraviny/ môžu
zvýšiť.
9) Rozdiely v hodnote stravy sa vyrovnávajú ku
koncu štvrťroka tak, aby stravná jednotka v
priemere na deň bola dodržaná.
10) Odhlási stravu je možné len na celý deň
v prípade prerušenia poskytovania sociálnej služby a z iných vážnych dôvodov a to
minimálne 2 dni vopred.
Čl. VIII.
Spôsob určenia úhrady za upratovanie, pranie,
žehlenie a údržba bielizne a šatstva
1) Sumu úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva určí poskytovateľ sociálnej služby podľa prílohy č. 1.

1)
2)
3)

4)

Čl. IX
Poskytovanie osobného vybavenie
Na účely určenia sumy úhrady za sociálnu
službu sa za osobné vybavenie považuje
šatstvo, obuv a hygienické potreby.
Rozsah osobného vybavenia určuje riaditeľ
zariadenia podľa potreby prijímateľa sociálnej služby.
Fyzickej osobe, ktorá si nevie alebo nemôže
zabezpečiť nevyhnutné ošatenie a obuv sa
toto poskytne v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Za nevyhnutné
ošatenie a obuv sa považuje aj použité ošatenie a obuv.
Hygienické potreby a lieky si klient hradí
sám.

Čl. X.
Podrobnosti o úschove finančných prostriedkov a cenných vecí
1) Zodpovedný pracovník v zariadení prevezme do úschovy cenné veci vrátane vkladných
knižiek a finančnej hotovosti fyzickej osoby,
ktorá o ich úschovu požiada pri nástupe do
zariadenia, alebo počas pobytu na základe
písomnej zmluvy o úschove cenných vecí
2) Zariadenie vedie evidenciu zmlúv a cenných
vecí vrátané vkladných knižiek prevzatých
do úschovy v knihe úschov. Vklady a výbery
finančnej hotovosti fyzických osôb sa zaznamenávajú na osobnej karte obyvateľa.
3) Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia
tak, aby sa vylúčila ich zámena.
Čl. XI.
Poskytovanie iných činnosti
1) Poskytovateľ sociálnej služby môže za účelom zvýšenia kvality poskytovanej služby
vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činnosti, ktoré
nie je povinný vykonávať, zabezpečovať
alebo utvárať podmienky na vykonávanie
týchto činnosti podľa zákona o sociálnych
službách(ďalej len („ iné činnosti).
2) Iné činnosti môže poskytovateľ vykonávať,
zabezpečovať alebo utvárať podmienky na
ich vykonávanie a úhrad za tieto činnosti
určí poskytovateľ v zmluve o poskytovaní
sociálnej služby so súhlasom prijímateľa.
pokračovanie v budúcom čísle
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Privítanie a poďakovanie
D

ieťa prichádza na svet ako anjel v prestrojení.
Ako kvet, ktorý potrebuje našu lásku a starostlivosť.
Mení život rodiny, ale aj život celej spoločnosti.
Rodina, obec, národ žijú iba ak majú dedičov, nasledovníkov. Aj naša obec bude žiť, ak tu zostanú naši
potomkovia, naše deti, ktoré štafetu ponesú ďalej.
Sme šťastní, že Varín sa rozvíja a pribúdajú noví
malí Varínčania....
Tých najmenších dvadsiatich ôsmych sme medzi
nami privítali v pondelok 22. júna:
Alexander Shimon Vojtaššák
Samuel Cigánik
Filip Póčik
Lenka Staníková
Mia Cavinato
Rebeka Melová
Jozef Kopčan
Vanessa Tichá
Henrieta Hliníková
Jakub Žiak
Alexandra Veličová
Terézia Franeková
Natália Jánošíková
Alexander Čepela

Anna Hodoňová
Matúš Petráško
Mária Beniačová
Lukáš Bugáň
Rebeca Kurnocíková
Timotej Grenčík
Martina Halečková
Aneta Holecová
Tereza Červíková
Šimon Rafajdus
Dávid Štefánek
Katarína Michaľaková
Michal Samec
Peter Murajda
Marika Androvičová

Prajeme im, aby prekvitali zdravím, múdrosťou,
láskou a šťastím!

P

o najmenších sme sa v utorok 23. júna stretli
s našimi jubilujúcimi spoluobčanmi, ktorí v prvom polroku tohto roka oslávili svoje 70-te a 80-te
narodeniny.
Stretnutie a odovzdanie kvetu a darčeka bolo symbolickým prejavom vďaky za všetko, čo vo svojom
živote vykonali pre svoju rodinu, pre našu obec.
Jubilanti:
pani Kristína Rolková
pán Pavol Beniač
pani Melánia Rusnáková
pán Peter Kováč
pán Emil Akantis
pani Mária Stehlíková
pán Blažej Valík
pán Marcel Hodoň
pán Ján Rybár
pani Etela Chovanová
pani Alžbeta Chabadová
pani Anna Muráriková
pani Helena Cigániková
pani Mária Zacharová
Žite i naďalej v dobrom zdraví, nech šťastie sprevádza ďalšiu cestu vaším životom!
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Naši rodáci
30.júna 2009 sa náš
rodák, Anton Cvacho,
dožil 85 rokov.
Pochádza z roľníckej
rodiny a jeho rodičmi boli Pavol Cvacho
– Gančík a Rozália,
rodená Androvičová
– Kukurková..
Pán Boh požehnal rodičom osem detí. Najstarší
Karol bol krajčírom, Rozália, vydatá za Vincenta Macáka, mala tiež početnú rodinku, bola
domáca, Štefan sa vyučil za murára, Michal bol
stolárom, Pavol a Mária učiteľmi a Margita,
vydatá za Emila Surovca, pracovala ako predavačka v Jednote.
● Tónko, dovoľ, aby som Ti i ja poprial
všetko najlepšie k Tvojmu vzácnemu jubileu
a poprosil Ťa, aby si nám priblížil, ako taká
početná rodina v tom čase žila a aké detstvo
si prežil.
No neboli to ľahké roky, ale tak ako v mnohých roľníckych rodinách aj v tej našej, najskôr
bola práca a povinnosti až potom zábava. Museli
sme rodičom pomáhať - chlapci pri pasení dobytka a dievčatá husí, pri žatve, kosení a sušení
sena a pri podobných domácich prácach. Až
potom, ak bol čas, sme sa mohli venovať svojim
záľubám.
Po ukončení ľudovej školy, som nastúpil
do žilinského gymnázia, kde študoval aj starší
brat Pavol. Koruniek moc nebolo a v tom čase
mesačný lístok na vlak stál 15 Kčs. Keď nám ich
chcela matka dať, musela predať Židovi Englovi
vajíčka, alebo iný domáci produkt. Školu som
ukončil počas 2. svetovej vojny, v roku 1943.
● Podarilo sa Ti po ukončení školy, v tom
ťažkom období, zamestnať ?
Na zamestnanie som čakal vyše pol roka.
Žiadosť som podal MZV /ministerstvo zahraničných veci / a MV /ministerstvo vnútra /. Po pol
roku ma MV pozvalo a po porade s rodinou som
1.1.1944.nastúpil do práce - ako notár na MNV
v Drietome v Trenčianskom okrese.
Po prechode fronty som evakuoval domov k
rodičom do Varína. Na návrh predsedu Revolučného MNV vo Varíne, pána Viktora Chladnúcha,
som nastúpil na uvoľnené miesto notára vo Varíne. Notárskemu úradu v tom čase ako vedúci
notár šéfoval pán František Svoboda.
V rokoch 1946 – 1947 som absolvoval základnú vojenskú službu a po navrátení do civilu
som nastúpil do práce v Rajci. Tu sa nachádzalo
detašované pracovisko notárskeho úradu Ďurčina so sídlom v Rajci. Vtedajší okres Rajec bol
rozdelený na dve časti a pod referát Ďurčina
spadalo 8 obcí.
Po previerkach v roku 1948 som musel prácu
opustiť a bol som zamestnaný ako stavebný
robotník vo Vápenke Varín.

nácvik spartakiády. Medzi aktívnych cvičencov
Na žiadosť vedúceho oddelenia pána Antona
patrili páni Fukan, Puliš a František Skutecký.
Muchu, som nastúpil na plánovací odbor v n.p.
Tiež sme organizovali turistické akcie. SpomíLom a Vápenka Varín.
nam si na jednu veľmi vydarenú, ktorú sme
Po ďalších previerkach, v roku 1969, som bol
spoločne pripravili pre pracovníkov investícii vo
preradený na nižšiu funkciu, s pôvodnou náplVápenke. Bol to prechod hrebeňom Malej Fatry,
ňou práce, ale za mzdu zníženú o 1.000.- Kčs.
● Popri tých všetkých životných ťažkostiach,
zakončený gulášom pod Suchým.
ale aj mnohých úspešných obdobiach mal si čas
● Máš na záver nejaký odkaz pre našich
na založenie vlastnej rodiny ?
občanov a športovcov?
Samozrejme. Oženil som sa a mojou zákonSamozrejme. Všetkým občanom, známym
nou manželkou sa stala Františka Janíčková z
aj športovcom chcem popriať veľa zdravia,
Varína. Manželstvo sme uzatvorili vo varínskom
úspechov, dobrej životnej pohody a futbalistom
farskom kostole 28.septembra 1952.
do nastávajúcej stovky prajem, aby svojimi výNášmu manželstvu požehnal Pán Boh 5 detí,
konmi potešili priaznivcov športu a vybojovali
6 vnukov a 3 vnučky.
pre Varín vyššiu súťaž.
Syn Marián je inžinier, dcéra Edita je už vdoRozhovor pripravil: A. Panáček
va, Miroslav ostal slobodný, Ferko sa stal kňaSvadobná fotografia – september 1952
zom a je farárom v Súľove, najmladšia Zuzana je
vydatá za Antona Romančíka a žije vo Varíne.
S manželkou sme si spoločne nadobudli
rodinný dom – postavili sme ho na Záhumní
a bývame v ňom dodnes.
Na zaslúžený odpočinok, teda do dôchodku
som odišiel 30.júna 1984. Nejaký čas som ešte,
na požiadavku závodu Vápenka, pracoval ako
strážnik.
● V tomto období slávi Varín 100 rokov
futbalu, čo je na Slovensku úctyhodné výročie.
Mnohé ligové kluby sú omnoho mladšie. Ty si
tiež venoval tomuto športu značnú časť svojho
života.
Veru ,ani sa veriť nechce, ako ten čas preletel.
Po vojne som aktívne hrával za ŠK Varín, neskôr
Baník Varín. Po reorganizácii športu prevzala
patronát nad ŠK Varín Vápenka a vznikol DŠO
Baník Varín. Predsedom klubu sa stal Tóno
Mucha, ja som hral aj robil tajomníka, vedúcim
mužstva bol Janko Rosenberg a členom výboru
bol aj Janko Martinček, ktorý mal na starosti tiež
atletický oddiel.
Ako aktívny hráč som pôsobil do svojej
štyridsiatky.V tomto kolektíve sa vystriedali
hráči: Rudo Cigánik, Jožo Piovarči- Mingoš,
Jožo Cesnek, Miko Salát, Paľo a Šaňo Kováčovci,
Jožko Talafa, Šaňo Zimen, Lolo Blaha, Fero a
S Mons. ThDr. Andrejom Paldanom / v strede/ vo
Varíne 11.júla 1982, zľava Anton Cvacho - Gančík,
Tóno Šimlík, Dolino Sporina, Janko Synák, Jano
sprava Anton Cvacho - Brkeň
Piovarči – Čajvar a Štefo
Remenár. Žiaľ, všetci sú
už nebohí. Žije ešte jeden Jožo Kianička, ktorý má 90
rokov, ale ten hral za VAC
Varín - klub, ktorý bol rezervou pre ŠK Varín. Ďalšie
dva kluby dodávali hráčov
do VAC Varín - Slovan,
ktorý viedol môj brat Paľo a
Rudá hviezda, ktorú viedol
Fero Salát.
Aktivity neboli iba vo
futbale. Každá TJ musela Rodina Pavla Cvachu – r.1946 – horný rad: Štefan, Margita, Pavol, Anton,
dať svojich členov aj na Mária, Michal; Dole: Karol, matka, otec, Rozália
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100 rokov varín
Na Slovensko sa futbal dostal v 19. storočí a už
v roku 1909 bol vo Varíne založený prvý futbalový
oddiel. Patril medzi prvé v našom regióne.
Odvtedy už ubehlo dlhých sto rokov a vo varínskom futbale sa vystriedalo množstvo hráčov
i funkcionárov. Raz boli úspechy, inokedy sa darilo
menej. Však všetkým, ktorí sa pričinili o rozvoj tohto
športu vo Varíne patrí naša vďaka.
V sobotu 27. a v nedeľu 28. júna tohto roka sa na
futbalovom štadióne Juraja Sobolu uskutočnili oslavy
tohto jubilea a pri tej príležitosti bola mnohým zo
zaslúžilých futbalistov odovzdaná pamätná plaketa
s ďakovným listom.
Futbalisti od tých najmenších- mladších žiakov po
najstarších – seniorov napriek nepriaznivému počasiu predviedli svoje futbalové umenie.
Dospelí súťažili o pohár starostu Obce Varín.
V turnaji sa stretli: Nezbudská Lúčka, Zádubnie,
Mojš, Belá, Terchová, Dolná Tižina, Stráža a Varín.
Pohár si odniesli hráči Stráže.
Najlepšími strelcami turnaja sa s počtom 8 gólov stali Peter Vrábel z Belej a Peter Tlacháč z Terchovej.
Najlepším brankárom bol Michal Malich zo
Stráže.
Konečné poradie bolo takéto: 1. Stráža, 2. Terchová,
3. Varín, 4. Belá.
V dorasteneckom turnaji – Memoriál Ladislava
Cvachu sa stretli: Dolná Tižina, Terchová, mužstvo
z družobného mesta Wierchoslawice a Varín.
Starší zápasili v turnaji - Memoriál Jána Zimena
a zúčastnili sa ho: Dolná Tižina, Terchová, Dolní
Tošanovice, Makóv Podhalanski a Varín.
Sily si zmerali aj varínski seniori s družstvom žien
Vix Žilina
V exibičných zápasoch sme videli mladších žiakov
v zápase Varín – Terchová a prípravku Varín s družstvom varínskych dievčat.
V bohatom kultúrnom programe vystúpili mažoretky a hip-hoperi z Centra voľného času Varín,
dychová hudba Varínčanka, Katka Koščová, Miro
Jaroš, pop-rocková kapela Koma, tanečná skupina
Colorado, folklórny súbor z Važca, mažoretky Kordovanky z Rajca, hudobná skupina Kasava. V sobotu večer mohli návštevníci obdivovať tiež ohňovú
šou v podaní Dua Aratron Aspis a ohňostroj.
Deti si mohli tiež vyskúšať streľbu z luku a a dať sa
„zmaľovať“ na nepoznanie.
Oslavy skončili, život, aj ten futbalový, ide ďalej....
Do ďalších storočníc prajeme varínskemu futbalu
veľa úspechov a športového šťastia!

Varínčan

nskeho futbalu
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Škola informuje
Škola hrou v prírode kurz elementárnej environmentalistiky
V súčasnosti, v rámci školskej reformy, majú všetky školy na Slovensku
možnosť zatraktívniť vyučovanie rôznymi formami a metódami práce,
ktoré žiakov oslovia a ktorými sa pre nich vyučovanie stáva zaujímavejším,
netradičným a moderným.
Aj naša škola, tak ako každá iná od septembra 2008 vykročila na cestu „do
neznáma“. Všetky školy v tomto školskom roku si volili vlastný smer pri
tvorbe školských vzdelávacích programov.
Krédom nášho školského vzdelávacieho programu, po plodných rozhovoroch a diskusiách na mimoriadnom rodičovskom združení, je smerovať
výchovno-vzdelávací proces aj na rozvoj environmentálneho myslenia,
správania sa a konania žiakov.
Súčasťou zamerania nášho programu bola Škola hrou v prírode, ktorú sme
tento rok realizovali v Belianskych Tatrách, v obci Ždiar – v Bachledovej
doline. Pilotným ročníkom programu bol piaty ročník. Tejto aktivity sa
zúčastnilo 45 žiakov z tried piateho ročníka pod pedagogickým vedením
triednych učiteliek Mgr. Evy Andelovej a Mgr. Margity Vojtekovej. Odborným garantom celého projektu bol zoológ RNDr. Ladislav Hlôška, PhD.,
pracovník Považského múzea v Žiline. Zdravotnú prípravu a lekársku
starostlivosť zabezpečil MVDr. Drahomír Skutecký.
Kurz prebiehal od 31. mája do 5. júna 2009. Jeho súčasťou boli odborné
prednášky, praktické aktivity, turisticko-poznávacie vychádzky, zdravotná
príprava , športová a vzdelávacia činnosť. Program zahŕňal aj návštevu
Múzea TANAP-u a Botanickej záhrady v Tatranskej Lomnici.
Program kurzu potvrdil správnosť nášho rozhodnutia smerovať školský
vzdelávací program týmto smerom. Okrem vedomostí a nových poznatkov
žiaci získali v kurze neoceniteľné skúsenosti pre rozvoj osobnosti každého
jedného žiaka. Žiaci sa naučili spolupatričnosti, zodpovednosti, samostatnosti, životu v kolektíve mimo svojej rodiny.
triedne učiteľky tried piateho ročníka

SUPER STAR 2
10.júna sa na našej škole uskutočnilo finále speváckej súťaže
Super Star 2. Predchádzali mu
triedne kolá a semifinále, do
ktorého postúpilo 40 spevákov.
Z nich porota vybrala 24, ktorí sa
zúčastnili záverečného kola.
O ozvučenie sa postarali žiaci 9.B
triedy pod vedením p.uč. Mgr.
Martina Oslanca: Michal Tichák,
Marek Kadrliak a Róbert Filip.
Porota pracovala v zložení:
predsedníčka:
Ing. Danka
Barčíková-predsedníčka ZRŠ
členovia: speváčka a skladateľka Majka Schmidtová
huslistka Gabika Janíčková
žiačka 9.B Dominika
Remenárová
Súťaž bola rozdelená do dvoch
kategórií:
1.kat. speváci z ročníkov 1 – 4
2.kat. speváci z ročníkov 5 – 6
Programom nás sprevádzali moderátori zo 4.B triedy Sára Ďuranová a Jurko Strásky.
Počas hodnotenia poroty vystúpil so svojím programom Adamko Kubala. Predviedol nám hru
na heligónke a zaspieval známe
piesne z Terchovej.
Spoločným spevom nám čakanie
na výsledky spríjemnili aj naši
deviataci.
Porota mala veľmi ťažkú úlohu
vybrať tých najlepších, lebo ich
výkony boli vyrovnané.

Výsledky z 1. kategórie:
Najmladšou ocenenou súťažiacou bola prváčka Sofia Stráska.
Spievala obľúbenú pieseň Pokoj
v duši.
Diplomy za pekne zaspievanú
pieseň a kontakt s obecenstvom
porota udelila Dominike Repáňovej a Frederike Cvachovej.
3. miesto získala Evička Halúsková, ktorá spievala Zázračné
housle od Věry Martinovej
2. miesto obsadil Maťko Badura
so známou piesňou Vymyslená
od Elánu
1. miesto a novou Super Star
v tejto kategórii sa stal Rafael
Chovanec s piesňou Hviezda od
Tomáša Bezdedu. Sprevádzala
ho dievčenská tanečná skupina
2. kategória:
Diplomy za peknú interpretáciu
piesní od poroty dostal Marek
Cvacho a
Štefan Zajac.
3. miesto obsadila Janka Šepešová s piesňou Pátá od Zuzany
Norisovej
2. miesto – duo Mirka Kadrliaková a Aďka Ďugelová s piesňou
Čo o mne vieš od Dary Rolins
1. miesto a titul Super Star v 2.
kat. získala Majka Mojská s piesňou od Helenky Vondráčkovej
Sladké mámení.
Víťazom a oceneným srdečne
blahoželáme!
Vyučujúce HV

Varínčan

Biologická
olympiáda
Žiaci našej školy chodia na rôzne súťaže a olympiády. Ani tento rok nebol výnimkou. Zúčastnili
sme sa biologickej olympiády, kde sa súťažilo
v troch odboroch: geológia – v tomto odbore
reprezentovali našu školu – Anna Cigániková,
Dominika Remenárová a Katarína Lovásová.
V zoológií: Adriana Bobáňová, Michal Trnka
a Natália Cibíková. A v odbore botanika sa
zúčastnili: Zuzana Peknušová, Mária Ďugelová
a Mária Ďuranová.
Umiestnenie:
- v odbore geológia:
1. miesto Katarína Lovasová IX. B
2. miesto Dominika Remenárová IX. B
3. miesto Anna Cigániková VIII. A
- v odbore zoológia:
4. miesto Michal Trnka VI. B
- úspešné riešiteľky:
Natália Cibíková VI. A
Adriana Bobáňová IX. A
Do krajského kola postúpili dievčatá z prvých
troch miest v odbore geológia a z odboru zoológia postúpil Michal Trnka.
Tento level bol už oveľa náročnejší ako v okresnom kole, ale my sme sa snažili.
Umiestnenie v odbore geológia:
6. miesto: Katarína Lovásová
7. miesto: Dominika Remenárová
14. miesto: Anna Cigániková
V odbore zoológia sa Michal Trnka umiestnil
na 13. mieste.
Naša veľká vďaka patrí najmä pani učiteľke
Mgr. Magdaléne Tavačovej, ktorá nás pripravoval. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme!
Žiačky IX. B Dominika Remenárová
a Katarína Lovasová
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Exkurzia: Brhlovce - Mlyňany
Školský vzdelávací program umožnil našej základnej škole ozvláštniť výchovno – vzdelávací
proces, urobiť ho atraktívnejším a zážitkovejším. Žiaci 5. ročníka sa stali pilotným ročníkom, ktorý
uvádza nový program do praxe. Celá výuka smeruje k rozvíjaniu ich enviromentálneho vedomia
a vytváraniu nového postoja ku svojmu životnému prostrediu.
Súčasťou takého vzdelávania sú aj exkurzie, kde sú žiaci v priamom kontakte s prostredím,
o ktorom v škole získali teoretické vedomosti. Dňa 28. mája 2009 tieto atribúty naplnila exkurzia
žiakov 5. ročníka do starobylej obce Brhlovce na úpätí Štiavnických vrchov, kde Tekovské múzeum
v Leviciach zriadilo muzeálnu expozíciu dokumentujúcu zvláštnu formu ľudského obydlia – skalné
obydlia vykresané do ľahko spracovateľného tufu a tufitu.
Žiaci navštívili zubriu oboru, kde vo zverinci chovajú ohrozený druh bizóna európskeho. Stretnutie
s týmto jedinečným zvieraťom urobilo pre priamy kontakt žiakov s prírodou viac ako stovky obrázkov, fotografií či prezentácií. Toto úžasné zviera, ktoré žije v pevných rodinných zväzkoch, ohromilo
nielen veľkosťou, ale hlavne hrdosťou, pretože zvernica mu umožňuje žiť vo voľnej prírode do takej
miery, že ohradu vníma len ako ochranu pred tvorom, ktorý ho takmer vyhubil – človekom.
Záverečná časť exkurzie patrila návšteve Arboréta v Mlyňanoch – parku, ktorý založil Dr. Štefan
Ambrózy – Migazzi už v roku 1892 a od roku 1953 prešiel pod správu SAV. Park je od roku 1951
zaradený medzi chránené areály a od roku 1963 je Národnou kultúrnou pamiatkou. Celková výmera
arboréta je 66,05 ha.
Reakcie žiakov na návštevu týchto lokalít, ktoré boli vybrané cielene, boli veľmi pozitívne. Lokality dokumentovali tri zložky životného prostredia – rastlinstvo, živočíšstvo a sociálne prostredie,
t.j. človeka.
Všetky tieto zložky sa navzájom prelínajú. Ani jedna z nich bez tých ostatných nie je schopná
existovať a prežiť. Hlavne v tejto pretechnizovanej dobe, ktorú žijeme. Ostáva nám len dúfať, že naši
žiaci, ktorí si postoj k životnému prostrediu len budujú, pochopili, že každý tvor na tejto planéte má
svoje miesto a význam pre celý ekosystém. V spoločnej symbióze človek, rastliny i živočíchy nažívali od vekov. Chceli sme žiakom ukázať, že by to tak i malo ostať. Veď akú budúcnosť si vytvoria,
v takej budú žiť!

Šútovský vodopád

Bezpečne na bicykli

Porota Super Star 2

12

Varínčan

Aktivity CVČ
Oslava Medzinárodného dňa detí
v autocampingu vo
Varíne

V pondelok 1. júna 2009 zorganizovalo Centrum voľného času v spolupráci so Základnou
školou s materskou školou Ondreja Štefku
a Miestnym kultúrnym strediskom oslavu MEDZINÁRODNÉHO DŇA DETÍ.
Podujatie sa začalo ráno o 8.30 hod. vystúpením kúzelníka v telocvični ZŠ.
Od 10-tej pokračovalo v areáli autocampu.
Pre cca 220 detí 1. – 4. ročníka základnej školy
boli pripravené športovo-súťažné hry. Na 10-ich
stanovištiach si deti vyskúšali svoju zdatnosť,
vytrvalosť, rýchlosť. Oddýchnuť si mohli v altánku, kde sa posilnili maškrtami, využili svoje
výtvarné schopnosti a počúvali modernú hudbu.
Táto sa spolu s detským štebotom niesla celým
areálom.
O spestrenie programu sa postarali aj členovia
záujmového útvaru hasičstvo, ktorí v spolupráci
s DHZ Varín pripravili pre deti krátku ukážku
svojej činnosti a deti si tiež mali možnosť vlastnoručne vyskúšať ovládanie vodného dela.
Počasie prialo, deti boli veselé , spokojné.
Občerstviť sa mohli čapovanou vineou a sladkou doboškou. Program v campe sa o 12.00
hod. skončil.
Popoludní sa však deti mohli ešte zabaviť
na filmovom príbehu o Kúzelnej opatrovateľke, ktorý sa premietal v Miestnom kultúrnom
stredisku.
Za spoluprácu pri organizácií športových
súťaží chcem poďakovať členom kynologického
a lukostreleckého záujmového útvaru, tiež DHZ
a samozrejme sponzorom, bez ktorých by tento
deň nedosiahol želaný efekt, a to:
za finančnú pomoc
-EKODENDRA Varín
-STAVOGLOBAL
-p.Skutecký
-p.Prekopová
-p.Synák
-p. Zakopčanová
za materiálnu pomoc
-PREDAJŇA VÍNA – p. Fujdiaková
-REŠTAURÁCIA AUTOCAMP VARÍN – p.
Bohačiak
-C.K. SELINAN – p. Klika
-POTRAVINKA – p. Moravčík
-AMFORA- p.Hodoň
-p. Jánošík
-p.Mestický
-MO SNS Varín
Mgr. Mariana Bohačiaková
riaditeľka CVČ Varín

Lukostreľba

V školskom roku 2008/2009 sme v CVČ otvorili
lukostrelecký krúžok, v ktorom pracovalo 19 detí
pod odborným vedením Jozefa Ďugla ml.
Tvrdo sme trénoval a zúčastnili sme sa aj niekoľkých pretekov „Grand Prix Európa“ spoločne
s pretekármi z Poľska, Čiech, Maďarska. Prvý
pretek sa uskutočnil dňa 4. apríla 2009 v Poľsku
v mestečku Jaworce, kde sa členovia záujmového
útvaru umiestnili takto:
-kategória minis, chlapci do 14 rokov

Štefan Zicho 3.miesto
-kategória kadet
Martin Podolák 5.miesto
Druhý pretek sa konal v Ostrave, kde sme obsadili pozície:
-kategória minis

Štefan Zicho 3.miesto
-kategória kadet

Martin Podolák 2. miesto
Tretie preteky sa konali na Slovensku na Orave.
Tu sú výsledky:
-kategória minis, chlapci

1.miesto Martin Podolák

3.miesto Tibor Kabatiar

-kategória minis, dievčatá

3.miesto Lenka Kabatiarová
Štvrtý pretek sa uskutočnil v Českej republike
v Mrlínku, kde sa len potvrdilo, že naši členovia
sú skutočne šikovní a obsadili tieto miesta:
-kategória minis, chlapci

3.miesto Tibor Kabatiar
-kategória minis, dievčatá

1.miesto Lenka Kabatiarová
-kategória kadet

2.miesto Martin Podolák
-kategória muži

3.miesto Jozef Ďugel
Činnosť v našom záujmovom útvare je skutočne
pestrá, vyrábame šípy, terče, rukavice, strieľame
na cieľ a utužujeme veľmi dobré priateľské
vzťahy. Svoju činnosť plánujeme rozbehnúť aj
na budúci školský rok, kde plánujeme aj samy
usporiadať preteky s medzinárodnou účasťou.
Jozef Ďugel
lektor z.ú. lukostreľba

Varínčan
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Matičné okienko
V stredu 17. júna si v budove správy Národného parku Malá Fatra matičiari i varínska mládež vypočuli zaujímavú prednášku Mgr. Alenky
Badurovej, spracovanú formou prezentácie. Téma – zvieratá v ohrození
a CITES.
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora - Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne
žijúcich živočíchov a rastlín bol podpísaný 3.marca 1973 vo Washingtone a začal
platiť od 1. júla 1975.
Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol Dohovor CITES platnosť
28. mája 1992. Po rozdelení ČSFR Slovenská republika zabezpečila pokračovanie
členstva dňom 1. januára 1993. V súčasnosti k tomuto dohovoru pristúpilo už 151
členských štátov sveta. Je to dôsledok skutočnosti, že určité druhy, vďaka neustále
narastajúcemu medzinárodnému obchodu s nimi, sa dostali na pokraj vyhubenia.
Účelom dohovoru je postaviť medzinárodný obchod s voľne žijúcimi živočíchmi
a voľne rastúcimi rastlinami pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta, aby
sa zabezpečila ochrana ohrozených druhov pred úplným vyhubením vplyvom
bezohľadného drancovania pre obchodné účely. Dohovor CITES obmedzuje hlavne
obchod s jedincami ohrozených druhov získaných z voľnej prírody, kontroluje však
i obchod so živočíchmi odchovanými v zajatí.
Príčinami vymierania druhov sú:
1/ Nadmerný lov a čierny obchod /kožušiny, kože, liečivé artefakty,
suveníry, trofeje,.../
2/ Ničenie biotopov – vyrubovanie lesov a pralesov, odvodňovanie mokradí, výstavba sídiel, premena na poľnohospodársku pôdu
3/ Znečisťovanie prírody a krajiny
4/ Introdukcia nepôvodných druhov rastlín a živočíchov
Účastníci besedy si mohli pozrieť výstavu s exponátmi vyrobenými
z ohrozených druhov živočíchov – opasok z kobry, topánky z krokodíla, šperky zo slonoviny...
Odchádzali obohatení o nové vedomosti a rozhodnutí prispieť k záchrane ohrozených druhov živočíchov aj tým, že výrobky, pre ktoré museli
zvieratá zahynúť si nekúpia a neprinesú ako suveníry zo zahraničných
dovoleniek.

Dr. Jozefa Tisu

Karol Boka

Antona Bernoláka - úsek od ul.M.R.Štefánika po ul.P.O.Hviezdoslava,
P. O. Hviezdoslava - úsek od ul.M.R.Štefánika po ul.A.Bernoláka,
M. R. Štefánika, Školská, Jána Bottu, Martina Kukučína, Hájik, Železničná

Metod Bukovinsky

Májová, Sama Chalúpku, Krivánska

Ferdinand Lopušan

Októbrová, Prepojenie ul.Októbrová a ul.Záhrady, Záhrady,
Prepojenie ul.Záhrady a ul.Fatranská
Hrnčiarska, Námestie sv. Floriána – západná časť
Námestie sv. Floriána – východná časť
Kamence, Andreja Hlinku, Ľudovíta Štúra, J. G. Tajovského, Antona Horeckého

Štefan Noga
Jana Zaparaniková
Ing. Jozef Kabatier

Farská, Alexandra Trizuliaka, Ladislava Pfliegla, Športová, Na rybníkoch, Priemyselná

Ing. Vladimír Štefánik

Starohradska, Ku železnej studničke, Mlynisko, Pltnicka, Pod Vajánkom, Hlboké

Ľudmila Porubčanska

Koňhorská
Fatranská, Juraja Jánošíka
Ondreja Meszároša

Kurnocik
Marian Androvič

5/29/2010

5/22/2010

5/15/2010

4/24/2010

4/17/2010

4/10/2010

10/17/2009

10/3/2009

Ing. Marian Androvič

10/10/2009

Jozefa Martinčeka, Antona Bernoláka - úsek od ul.P.O.Hviezdoslava po ul.J.Martinčeka,
P. O. Hviezdoslava - úsek od ul.A.Bernoláka po ul.Dubenec, Dubenec

9/26/2009

Zodpovedný
poslanec

9/19/2009

Ulica

9/12/2009

Harmonogram čistenia ulíc 3-4Q/2009, 1-2Q/2010 Príloha č.1 Uznesenia OZ č.19/2009 zo dňa 28.5.2009
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Voľby do EU parlamentu
okrsok
č.1
OcÚ

okrsok
č.2
ZŠ

okrsok
č.3
MS

spolu:

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov

930

901

950

1970

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

216

220

241

677

Počet odovzdaných obálok

216

220

240

Agrárna strana vidieka

-

-

-

-

Počet platných odovzdaných hlasov spolu

210

207

235

Konzervatívni demokrati Slovenska

6

1

1

8

SMK

-

-

-

-

KSS

-

5

1

6

Ako sme hlasovali vo voľbách do
Európskeho parlamentu 6. jún 2009

Účasť: 34,36%
Počet platných hlasov odovzdaných polit. stranám a hnutiam:
HZDS

30

SaS
SMER
Strana zelených
SDKÚ – DS

Odpoveď
na žiadosť
zdravotne
postihnutých
občanov
V májovom čísle sme uverejnili
žiadosť členov základnej organizácie zdravotne ťažko postihnutých o zníženie, resp. odpustenie
poplatku za komunálny odpad,
ktorú adresovali obecnému zastupiteľstvu vo Varíne. Teraz
prinášame odpoveď.

Leto

Máme doma bazén nový,
môj braček sa rád v ňom
baví.
Mama – tá sa opaľuje,
slniečko sa na ňu smeje.
Otec kosí trávičku,
mama pije kávičku
V lete chodím na huby,
s rodičmi aj na hrady.
Peťko Panták, Števko Kubala, 4.B

24

20

okrsok
č.1
OcÚ

okrsok
č.2
ZŠ

okrsok
č.3
MS

spolu:

DS

-

-

-

-

MISIA 21

-

-

-

-

Ako sme hlasovali vo voľbách do
Európskeho parlamentu 6. jún 2009

Rómska iniciatíva Slovenska
74

SNS
LIGA, občiansko-liberálna strana
SDĽ
Slobodné Fórum

4

3

5

12

67

67

48

182

3

4

2

9

12

15

29

56

KDH 45

-

-

-

-

43

42

50

135

-

-

1

1

-

1

1

2

-

1

6

7

44

71

160

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia

Novinky v knižnici
Nové knihy:
Géniovia Hrdinovia
Život je zaujímavý
Poďme sa rozprávať
Rudolf Landmann

-

ľudia, ktorí zmenili svet
15 povzbudzujúcich kapitol zo Života
ďalších 15 zaujímavých kapitol zo života
Encyklopédia zemepisu sveta

piatok 17.júl

19.00 hod Námestie sv. Floriána

Výročie zvrchovanosti

Oslava 17.výročia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej
republiky
večer – zapálenie vatry na Vajánku

štvrtok 6. august
Bojnice

autobusový zájazd pre deti, rodičov, starých rodičov
Cena: 5,50 € /autobus/
Prihlášky v MKS od 6.7. do 10.7.2009, od 27.7. do 31.7.2009

Pripravujeme:
Vzdelávacie kurzy v šk. roku 2009-2010
hudobné:

klavír
gitara
spev

jazykové:

nemecký jazyk
anglický jazyk

Nové knihy pre deti:
Renata Kaminská
Ludmila Loderová
Viera Mariašová
Július Satinský
Zdeněk Miler
Ondrej Nagaj
Alena Peisertová

-

Filip na Detských ostrovoch
Žabka Žblnka a rybníček Kvakykvak
O dvoch Kráľoch
Rozprávky uja Klobásu
Ako krtko vyliečil myšku
Veršíky o zvieratkách
Zvieratká a zbojníci

tvorivosti: paličkovanie
frivolitkovanie
Prihlášky v MKS do 25.9.2009

Sobota 26.9.
5. dožinkový a remeselnícky jarmok

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

Inzercia
Mamička na materskej dovolenke
opatrí vaše dieťa.
Možné dlhodobé aj jednorazové opatrovanie.
Kontakt:. 0907 166 366

16

Varínčan

Tajnička z čísla 5/2009 znela:
...“Urobím to, ale chcem schudnúť ešte aspoň tri kilá.“
Vyhráva pani Jolana Hajasová, Hrádok 410, Varín

uKUPÓN Č. 7-8uKUPÓN Č. 7-8uKUPÓN Č. 7-8u

Pomôcky:
Ipavec, aile, le, Cudzokrajný
Gad, Ku, Atala, divý osol
Mu, Bella, HC

3. časť
tajničky

Meno herca
Delona

Sníval (kniž.)

Krídlo po
francúzsky

Zánik

Hľa, aha

Mnohofarebný
polodrahokam

Postavila sa
Lyže (zried.)

Jeden z
izraelských
kmeňov

Odkaz:
Jožo na stole máš dve palacinky.
(záver je v tajničke krížovky)

Suchá časť
obilia

Citoslovce
ľútosti

Zastenanie

Tam

Planétka
Krídlo

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

Meno Stanislava
Prihodil sa

Stoka, kanál

Súzvuk tónov
Kozácki
náčelníci
Starorímske
ženské šaty

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

Zn. ruských
lietadiel

Kameň
Vôkol, dookola

Lak na auto

Druh trvácej
rastliny

Takzvaný (skr.)

Odpočívala

Tiež

Čoskoro,
onedlho

Syn čínskeho
boha nebies

Mládza

Úder v boxe

5. časť
tajničky
7. časť
tajničky
A podobne Staroegyptský
(skr.)
boh slnka

Indický ľud.
nástroj

Mužské meno

Zložia, odložia
Záplava

Zostala

Obal na spisy
Navíjal

Odťalo

1. časť
tajničky

Slovenský
skladateľ
Ustúpilo

Skratka valuty
4. časť
tajničky

Ruská rybacia
polievka
Označenie
lietadiel
Ekvádoru

Remíza v šachu Gén, idant

Nezahynul
v boji

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

♣

♣
Rímska Stará
bodná zbraň

Osobné
zámeno

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

♣

8. časť
tajničky

Zvinutá látka

Matka

Podoba

Tipy po
anglicky

Tep (expr.)

Drúk

Meno Otílie

Popevok

Osviežil,
občerstvil

Ženské meno

Jestvuj, existuj
Skratka
penzistov

Platina (zn.)

Rozleptával

Slovinský
skladateľ

Mrzutosť
(expr.)

Starorímska
minca

Skratka
všešportového
areálu

- Mesačný spravodaj o živote Varína
Zodpovedná redaktorka: Katarína Schmidtová. Adresa redakcie: MKS Varín, PSČ 013 03, tel.: 569 21 13. Redakčná uzávierka
vždy do 18. predchádzajúceho mesiaca. Náklad 500 kusov, registrované okresným úradom v Žiline pod číslom 3/94
Júl 2009	Cena 0,33 € / 10,- Sk

