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MESAčNý SPRAVODAJ O žIvote varína w ročník xVi w číslo 168 w terra varna 1254
Z OBSAHU ČÍSLA:
r Uznesenie obecného zastupiteľstva
r Všeobecne záväzné nariadenia
r Aktivity Centra voľného času
r Výročie
r Varínsky futbal

Takýto obraz sa naskytol chatárovi, ktorý prechádzal 1.augusta popoludní lokalitou Dúbrava
pri lesnej škôlke v Bôroch. (Lokalita sa spomína aj v článku Pikošky z Pod Jedľoviny na str.13)
Foto: Jozef Synák
0,33 € 10,-Sk

September 2009
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Varínčan

Uznesenie č. 20/2009

z riadneho 20. (dvadsatieho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 30.7.2009 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 20. (dvadsiateho) zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie č.1: za/proti/zdržali sa/neprítomní 9/0/0/2
1.2 Overovateľov zápisnice - p.Janka Zaparaníková, p. Marián Androvič.
Hlasovanie č.2: 9 / 0 / 0 / 2
1.3 Urýchlenú realizáciu jednoduchých spomaľovacích prahov v blízkosti reštaurácie pri
ATC Varín z dôvodu zvýšenia bezpečnosti
návštevníkov.
Hlasovanie č.3: 8 / 0 / 1 / 2
1.4 Zapracovať do rozpočtu obce pre rok 2010
realizáciu 2 ks spomaľovacích prahov v zmysle
typového projektu v blízkosti reštaurácie v
ATC Varín na ul.Dr.J.Tisu vrátane dopravného
značenia.
Hlasovanie č.4: 7 / 1 / 1 / 2
1.5 Dodatku č.2 k VZN obce č.15/2006 o odpadoch.
Hlasovanie č.5: 8 / 0 / 1 / 2
1.6 VZN obce č.4/2009 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v
katastrálnom území obce Varín v mieste, kde
je verejná kanalizácia vybudovaná.
Hlasovanie č.6: 6 / 2 / 2 / 1
1.7 Odkúpenie parc.č.1731/4 od Urbárskej obce,
pozemkové spoločenstvo Varín v cene 0,35 €/
m2 pre účely výstavby zastávky autobusu v
rámci žiadosti o NFP a výzvy 4.1a Regenerácia sídiel, samostatne dopytovo orientované
projekty.
Hlasovanie č.7: 10 / 0 / 0 / 1
1.8 Predloženie žiadosti o NFP v rámci eurofondov nasledovne:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy
ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie
projektu „Úprava verejných priestranstiev,
chodníkov a miestnych komunikácií vo
Varíne“, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po
schválení žiadosti o NFP,
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške
50.000,- EUR.
Hlasovanie č.8: 10 / 0 / 0 / 1
1.9 Prevod majetku obce (budova charity súp.č.
236) do majetku Zariadenia opatrovateľskej
služby, n.o. v zmysle zriaďovacej listiny.
Hlasovanie č.9: 10 / 0 / 0 / 1
1.10 Otváracie hodiny reštaurácie RANČ.
Hlasovanie č.10: 10 / 0 / 0 / 1
1.11 Pokračovanie v prácach na oprave vody na
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chate Fatranka.
Hlasovanie č.11: 9 / 0 / 1 / 1
1.12 Úver z DEXIA banky Slovensko a.s. vo výške
283 000,00 € na zabezpečenie financovania
projektu „Stavebné úpravy objektov ZŠ +
MŠ, Varín“ v zmysle zmluvy a požiadaviek
MVaRR.
Hlasovanie č.13: 10 / 0 / 0 / 1
1.13 Plán činnosti hl.kontrolóra obce na 2.polrok
2009.
Hlasovanie č.14: 8 / 0 / 2 / 1
2. Neschvaľuje
2.1 Odpredaj časti parcely č.3342/1 o výmere 400
m2 v zmysle GP č.167/08 p.Anne Paňákovej ,
rod.Akantisovej na základe žiadosti.
Hlasovanie č.12: 0 / 10 / 0 / 1
3. Berie na vedomie
3.1 Žiadosť Anny Paňákovej, rod.Akantisovej
v zastúpení bratom Milanom Akantisom o vyjadrenie sa k veci – vyvlastnenie a odpredaj
časti obecnej parcely č.3342/1.
3.2 Správu vedúcej Zariadenia opatrovateľskej
služby, n.o. p.Márie Chovancovej k schválenému 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 v náväznosti
na schválený zákon č.448/2009 Z.z. o sociálnych službách.
3.3 V rámci kontroly plnenia uznesení informáciu
o zaslaní schváleného harmonogramu čistenia
ulíc v 3-4.kv/2009 a 1-2.kv/2010 do redakcie
obecných novín Varínčan na uverejnenie.
3.4 V rámci kontroly plnenia uznesení písomné
stanovisko nájomcu reštaurácie v ATC Varín
p.Jána Bohačiaka k 50% spoluúčasti na zriadení spomaľovacích prahov pri reštaurácii na
ul.Dr.J.Tisu.
3.5 Návrh Ing.Mariána Androviča na urýchlené
zriadenie jednoduchých spomaľovacích prahov pri reštaurácii v ATC na ul.Dr.J.Tisu a návrh starostu obce vyzvať nájomcu reštaurácie
na úpravu vstupu (nie priamy východ).
3.6 Návrh Ing.Jozefa Kabatiera zapracovať do
rozpočtu obce pre rok 2010 realizáciu 2 ks
spomaľovacích prahov v zmysle typového
projektu v blízkosti reštaurácie v ATC Varín
na ul.Dr.J.Tisu vrátane dopravného značenia.
3.7 V rámci kontroly plnenia uznesení informáciu
starostu obce o nutnosti prevodu budovy
súp.č.236 do majetku Zariadenia opatrovateľskej služby, n.o. v zmysle zriaďovacej listiny.
3.8 Žiadosť pána V.Brezániho o odpustenie dlžnej
čiastky z nájmu nebytových priestorov.
3.9 Cenovú ponuku f.BRANTNER FATRA s.r.o.

v rámci Mikroregiónu Terchovská dolina za
odvoz a likvidáciu TKO a separovaný zber.
3.10 Žiadosť majiteľa reštaurácie RANČ o odvoz
smetí a schválenie otváracích hodín.
3.11 Písomné stanovisko Komunálnej poisťovne a.s.
k škodovej udalosti zo dňa 16.01.2009 na chate
FATRANKA.
3.12 Informáciu prednostu obce o potrebe schválenia úveru vo výške 283 000,00 € na zabezpečenie financovania projektu „Stavebné úpravy
objektov ZŠ + MŠ, Varín“ v zmysle zmluvy
a požiadaviek MVaRR.
3.13 Plán činnosti hl.kontrolóra obce na 2.polrok
2009.
3.14 Pripomienku p.Metoda Bukovinského na
upresnenie termínu realizácie revíznych šácht
na ul.Železničná.
3.15 Informáciu starostu obce o meraní prašnosti
a hlučnosti pri rodinných domoch na ul.Železničná v tesnej blízkosti prevádzky DOLVAP.
3.16 Pripomienku p.Juraja Kurnocíka na zriadenie
prechodu pre chodcov na križovatke ciest
II/583 a ul.M.R.Štefánika a ul.Koňhorská
vrátane dopr.značenia.
3.17 Pripomienku Ing.Jozefa Kabatiera vyzvať
nájomcov suterénnych priestorov v polyfunkčnom objekte o zabezpečenie čistoty bočného
vchodu z ul.M.R.Štefánika formou rozpisu
služieb.
3.18 Pripomienku p.Metoda Bukovinského na
zriadenie kamerového systému v obci v súvislosti so zjednodušením odhaľovania pôvodcov
neporiadku a vandalizmu.
4. Ukladá
4.1 Zvolať mimoriadne OZ na chate FATRANKA
za účelom stanovenia ďalšieho postupu vo
veci opravy chaty za prítomnosti nájomcu
chaty p.Kekelyho.
Zodpovedný: starosta obce 
termín: do 1 mesiaca
4.2 Zvolať rokovanie s Komunálnou poisťovňou
a.s. vo veci prehodnotenia stanoviska ku
škodovej udalosti zo dňa 16.01.2009 na chate
FATRANKA.
Zodpovedný: OcÚ
termín: 1 týždeň
4.3 Osloviť Správu ciest ŽSK o zriadenie prechodu pre chodcov na križovatke ciest II/583
a ul.M.R.Štefánika a ul.Koňhorská vrátane
dopr.značenia.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
4.4 Osloviť Správu ciest ŽSK o krátku správu vo
veci realizácie opravy mostu ponad Varínku
a stavu projektových prác na riešení dopravnej
situácie na Námestí sv.Floriána v obci Varín.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
4.5 Osloviť zástupcov f.PROMA s.r.o. o krátku
správu vo veci Priemyselný park za DOLVAPom.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
4.6 Vyzvať p.Vojtecha Brezániho o predloženie
dokladov o príjme celej rodiny na objektívne
posúdenie jeho žiadosti sociálnou komisiou pri
OZ.
Zodpovedný: OcÚ
termín: najbližšie OZ
Ľubor Panáček, prednosta OcÚ
Ing. Karol Strásky, starosta obce
Overovatelia:
Janka Zaparaníková, Marián Androvič

Varínčan

3

Svätá Panna
Mária,
naša drahá Matka
Svätá Panna Mária, naša drahá Matka,
Nad slnko jasnejšia
si krása nebeského chóru
a naša neustála orodovnica.
Svätá Panna Mária, naša drahá Matka,
Matka najláskavejšia,
vypočuješ prosby každého,
kto k Tebe s dôverou obráti sa.
Svätá Panna Mária, naša drahá Matka,
Vyslyšíš aj zatvrdilého hriešnika,
Ktorý volá o pomoc
A k Tvojmu Synovi vráti sa.
Ó Mária, Panna prečistá,
si naša Matka milujúca
nerobíš rozdiely medzi nami
či bohatými, alebo chudobnými.
Svätá Panna Mária, naša drahá Matka,
aj náš národ ochraňuješ
a všetky naše potreby
u Svojho Syna vyprosuješ.
Svätá Panna Mária, naša drahá Matka,
Si rozdávateľkou veľkého pokladu milostí,
Privádzaš nás k Svojmu Synovi
a nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi.
Viktória Novosadová

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Jakub Hypš
Patrik Bohačiak
Naďa Kalašová
Vivien Melová
Matej Daniš
Artur Cíbik
Nikola Kútniková
Stella Chobotová
Terézia Lopušanová
Pavla Okruhlicová

22.6.2009  
23.6.2009
25.6.2009
28.6.2009
2.7.2009
3.7.2009
3.7.2009
31.7.2009
12.8.2009
20.8.2009

„ Vitajte medzi nami, utešené deti,,
nech na vás iba dobrá sudba žitia letí.
Nech vám Pán Boh požehnáva všetky žitia kroky
a buďte šťastné, v svete krásnom, mnohé dlhé roky.“

Manželstvo uzatvorili:
Christian Martijn
Francis Mommers
Ján Zákopčan
Ján Mahút
Ing.Peter Bohačiak
František Williger
Jaroslav Obšivan

a
a
a
a
a
a

Mgr. Mária Kekeliová 4.7.2009
Miroslava Blažeková 11.7.2009
Katarína Staňová 18.7.2009
Mgr.Zuzana Hederová 18.7.2009
Katarína Pučeková 25.7.2009
Daniela Kubíková 15.8.2009

„Nech láska vaša trvá večne,
milujte sa nekonečne.
Vytvorte si život krásny,
aby ste v ňom boli šťastní.“

Naši jubilanti:
v tomto mesiaci narodeniny oslavujú:
pani Františka Semančíková88.
pán Cyril Zaymus
83.
pani Edita Zaymusová
82.
pani Kristína Tichá
81.
pani Štefánia Košturiaková 78.
pán Václav Ďugel
78.
pán Vladimír Williger
77.
pani Štefánia Stráska
76.
pán Štefan Zachar
76.

pani Angela Cvachová

Okrúhle narodeniny oslavujú
90-te pán Gustáv Jozefčiak
80-te pani Mária Zichová
75-te pán Václav Kováč, Ing.
pani Elena Fitošová
70-te pán Pavol Salát

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:
17.júla 2009 odišiel do večnosti náš rodák, hudobník,
člen Slovenskej filharmónie pán Vojtech Samec
Česť jeho pamiatke!

pani Oľga Filipová
pani Helena Gabrielová
pani Mária Zacharová

72.

* 14.12.1952
* 6.7.1932
* 30.6.1939

U16.7.2009
U23.7.2009
U14.8.2009

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Všeobecne záväzné nariadenie

č. 3/2009

dokončenie
Čl. XII.
Spôsob a podmienky platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby
1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť
úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom.
2) Úhrada za poskytnuté sociálne služby v mesiaci
sa určuje pri celoročnom pobyte ako 30 násobok
dennej výšky úhrady za sociálne služby.
3) Celková úhrada za poskytnuté sociálne služby v
mesiaci sa rovná súčtu úhrad za uvedené poskytnuté sociálne služby, za ktoré sa platí úhrada.
4) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť
úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa
svojho príjmu a majetku ( § 72 ods.8 zákona
o sociálnych službách).Príjem a majetok na účely
určenia úhrady za sociálne služby sa posudzuje
podľa osobitného predpisu( zákon č.447/2008
Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov).
5) Úhradu za poskytnuté sociálne služby platí
obyvateľ za príslušný mesiac s tým, že úhrada
je splatná v deň, kedy prijímateľ sociálnej služby
prevzal výplatu dôchodku. V prípade, ak dôchodok nepostačuje na zaplatenie stanovenej úhrady
za poskytnutú sociálnu službu v celom rozsahu,
nezaplatený zvyšok úhrady (nedoplatok) za
poskytnutú sociálnu službu je splatný v lehote
do konca príslušného kalendárneho mesiaca.
6) Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo
jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za
sociálnu službu v plnom rozsahu, môže úhradu
alebo jej časť platiť zo svojho príjmu a majetku
alebo aj iná osoba ( § 73 ods. 9 a 10 zákona o sociálnych službách), ktorá môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady
za sociálnu službu.
7) Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa ods. (4),
obec rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí
platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za
prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne
povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo
jej časť.
8) Nezaplatená úhrada alebo časť úhrady za sociálne
služby prijímateľom sociálnej služby alebo inou
osobou sa vedie ako pohľadávka poskytovateľa
sociálnej služby, ktorá sa uplatňuje v konaní
o dedičstve.
9) V prípade úmrtia fyzickej osoby, ktorej sa poskytovala sociálna služba sa vyúčtovanie za po-

Príloha č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2009
Výška úhrady za poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Charitný
dom Alžbetinum.
Poskytované sociálne služby
ubytovanie
stravovanie - racionálna
- diabetická
upratovanie, pranie, žehlenie
a údržba bielizne a šatstva
ďalšie a iné činnosti

Úhrada /deň
2,20 €
4,35 €
4,68 €
2,00 €
0,32 €

10)

11)

12)

13)
14)
15)
a)
b)
c)

1)

2)

skytnutú sociálnu službu vyhotoví s príbuzným
alebo zástupcom fyzickej osoby, ktorú prijímateľ
poveril. Dovtedy zaplatená úhrada za sociálne
služby sa v tomto prípade nevracia.
V osobitných prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú
vyššie uvedené ustanovenia o platení úhrady za
poskytovanie sociálnych služieb, rozhodne o platení úhrad za poskytnuté služby Obec Varín.
Pri nástupe do zariadenia v priebehu kalendárneho mesiaca je prijímateľ povinný zaplatiť za
poskytnuté sociálne služby pomernú časť úhrady
len za tie dni, za ktoré mu bola poskytnutá sociálna služba.
Po zaplatení úhrady za poskytnutú sociálnu
službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať
mesačne z jeho príjmu najmenej 20% sumy životného minima.
Úhradu za poskytnutú sociálnu službu je možné
realizovať formou priamej platby do pokladne
zariadenia alebo na účet zariadenia.
Za dni prerušenia poskytovania sociálnej služby,
fyzická osoba uhradí 50% z celkovej úhrady nákladov na jeden deň .
Za prerušenie poskytovania sociálnej služby v sa
považuje výlučne:
prerušenie poskytovania služieb počas 24 hodín
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení celý deň (hospitalizácia,
kúpeľná starostlivosť)
iné uznané vážne dôvody
Čl. XIII.
Prechodné a záverečné ustanovenia
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť
osobné údaje získané za účelom určenia výšky za
poskytované sociálne služby v zmysle zákona č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších zmien a doplnkov.
Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovovaní úhrad za tieto služby sa primerane použije
zákon NR SR č. 448/ 2008 o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 601/ 2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení, zákon č.71/ 1967 Zb.
o správnom konaní v platnom znení, zákon NR
SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení zákon NR
SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a Občiansky zákon-

3)

4)

5)

6)
7)

ník v platnom znení.
Fyzická osoba, ktorej sa na základe rozhodnutia
o poskytovaní sociálnej služby, alebo fyzická
osoba, ktorej sa na základe zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb podľa zákona účinného do
31. decembra 2008, alebo ktorá je na základe rozhodnutia zaradená do poradovníka čakateľov na
poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych
služieb podľa zákona účinného do 31. decembra
2008, sa považuje za odkázanú na túto službu
v rozsahu, ktorý zodpovedá minimálne požadovanému stupňu odkázanosti na poskytovanie
sociálnej služby v tomto zariadení podľa zákona
účinného od 1.1.2009, najdlhšie do 31. decembra
2010.
Sociálne služby, ktoré sa fyzickej osobe poskytovali k 31. decembru 2008, sa po tomto dni poskytujú podľa zákona účinného do 31. decembra 2008
do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu
a uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby podľa zákona účinného od 1. januára
2009.
Obec a vyšší územný celok sú povinné najneskôr
do 30. septembra 2010 začať z vlastného podnetu
konanie vo veci odkázanosti fyzických osôb podľa zákona účinného od 1. januára 2009 a vydať
rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
najneskôr do 30. novembra 2010.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je príloha
č.1.
VZN č. 3/2009 o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb v zariadení pre seniorov a v
domove sociálnych služieb, určenie sumy úhrady
za sociálne služby, spôsob určenia úhrady a platenie úhrady bolo zverejnené dňa 12.5.2009. Do dňa
27.5. 2009 voči nemu neboli zo strany občanov
a organizácií vznesené písomné pripomienky a
námietky a Obecné zastupiteľstvo VZN č.3/2009
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb
v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych
služieb, o určení sumy úhrady za sociálnu službu, spôsob určenia úhrady a platenia úhrady
dňa 28.5.2009 schválilo. Toto VZN č.3/2009
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb
v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych
služieb, o určení sumy úhrady za sociálnu službu,
spôsob určenia úhrady a platenia úhrady nadobúda účinnosť dňa 13.6.2009
Ing. Karol Strásky starosta obce

Ekonomický oprávnené náklady Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Charitný dom Alžbetinum
Výška ekonomicky oprávnených
nákladov r. 2008 (§ 72 ods. 5 zákona
o sociálnych službách)
140 182,93 €
4 223 151,-Sk

Priemerné ročné ekonomický oprávnené náklady na klienta
6 675,36 €

201 102,-Sk

Priemerné mesačné ekonomický
oprávnené náklady na klienta
556,30 €

16 759,-Sk

Ekonomicky oprávnené náklady Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Charitný dom Alžbetinum po odpočítaní
úhrady za poskytnuté sociálne služby
Výška ekonomický oprávnených
nákladov r. 2008 (§ 72 ods. 5 zákona
o sociálnych službách)
112 448,88€

3 387 635,-Sk

Priemerné ročné ekonomický oprávnené náklady na klienta
5 354,71 €

161 316,-Sk

Priemerné mesačné ekonomický
oprávnené náklady na klienta
446,23 €

13 443.-Sk
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Všeobecne záväzné nariadenie
o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Varín
v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s §
23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len
zákon o VV a VK)
vydáva
všeobecné záväzné nariadenie obce Varín č.4/2009
(ďalej len VZN):
1.
Účel úpravy
Účelom VZN je zabezpečenie odvádzania a čistenia odpadovej vody, ktorá
vzniká v nehnuteľnostiach v katastrálnom území obce Varín, prostredníctvom verejnej kanalizácie v mieste, kde je vybudovaná a priamo prístupná,
spôsobom v súlade so zákonom o VV a VK
2.
Uloženie povinnosti vlastníkovi nehnuteľnosti
Obec Varín ukladá v súlade s § 23 ods. 2 zákona o VV a VK vlastníkovi
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. území Varín, na ktorej vznikajú
odpadové vody povinnosť:
- zabezpečiť odvádzanie odpadovej vody prostredníctvom verejnej
kanalizácie vybudovanej v obci,
- za tým účelom splniť technické podmienky Severoslovenských
vodárni a kanalizácií a.s., ktoré sú prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia nehnuteľnosti
na verejnú kanalizáciu,

č. 4/2009

- uzatvoriť zmluvu o pripojení a zmluvu o odvádzaní odpadovej vody
s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie
Povinnosť neplatí pre vlastníka nehnuteľnosti, ktorý má vydané povolenie
príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými
vodami t.j. povolenie Obvodného úradu Životného prostredia v Žiline
vydané na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd v súlade s §§ 17, 37,38 zákona 364 / 2004 Z.z. o vodách v znení
neskorších predpisov.
3.
Určenie doby
Obec Varín ukladá vlastníkovi nehnuteľnosti splniť povinnosti uvedené
v bode 2 tohto VZN v lehote do 31.12.2009. V prípade nesplnenia povinnosti
vlastníkom nehnuteľnosti v stanovenom rozsahu a termíne, obec predloží
podnet na správne konanie za porušenie zákona o VV a VK na Obvodný
úrad ŽP v Žiline.
4.
Schválenie a účinnosť
VZN č. 4/2009 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou
kanalizáciou v katastrálnom území obce Varín v mieste, kde je verejná
kanalizácia vybudovaná bolo zverejnené dňa 17.06.2009. Do dňa 03.07.2009
voči nemu neboli zo strany občanov a organizácií vznesené žiadne písomné
pripomienky a námietky a Obecné zastupiteľstvo VZN č. 4/2009 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom
území obce Varín v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná dňa
30.07.2009 schválilo. VZN č. 4/2009 o zabezpečení odvádzania odpadovej
vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Varín v mieste, kde
je verejná kanalizácia vybudovaná nadobudne účinnosť dňa 15.08.2009.
Ing. Karol S t r á s k y starosta obce
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Dodatok č.2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu
Obce Varín
O odpadoch č. 15/2006 a dodatku č.1
tohto VZN
Pôvodný text čl. 7, odst.2 dodatku č.1 VZN obce
č.15/2006:
2) V obci pre fyzické osoby nie je zavedený
množstvový zber, pre právnické osoby a podnikateľov so sídlom alebo prevádzkou v obci
je zavedený množstvový zber.
sa mení nasledovne:
2) V obci pre fyzické osoby s trvalým pobytom
nie je zavedený množstvový zber. Výnimku
tvoria prevyšujúce zberné nádoby týchto
fyzických osôb na ukladanie komunálnych
odpadov, kde je zavedený množstvový zber.
Pre fyzické osoby s prechodným pobytom
a fyzické osoby, ktoré sú na území obce
oprávnené užívať alebo užívajú rodinný
dom, právnické osoby a podnikateľov so
sídlom alebo prevádzkou v obci je zavedený
množstvový zber.
Pôvodný text čl. 7, odst.5 dodatku č.1 VZN obce
č.15/2006:
5) Vlastníci nehnuteľností, ktorí nemajú v obci
trvalý ani prechodný pobyt, fyzické osoby
s trvalým a prechodným pobytom v obci
v lokalitách nedostupných pre odvoz odpadu,
vlastníci záhradkárskej chaty, chaty slúžiacej
na individuálnu rekreáciu alebo chaty slúžiacej na podnikanie sú povinní komunálny
odpad ukladať do na to určených veľkokapacitných kontajnerov. Veľkokapacitné kontajnery slúžiace na tento účel – len na zber zbyt-

kového komunálneho odpadu po vytriedení
zložiek odpadu, ktoré sa zberajú samostatne
- sú umiestnené v lokalite: cintorín, hájovňa,
Koňhorská ulica otočisko autobusu.
sa mení nasledovne:
5) Vlastníci nehnuteľností, ktorí nemajú v obci
trvalý ani prechodný pobyt okrem fyzických
osôb, ktoré využívajú množstvový zber,
fyzické osoby s trvalým a prechodným
pobytom v obci v lokalitách nedostupných
pre odvoz odpadu, vlastníci záhradkárskej
chaty, chaty slúžiacej na individuálnu rekreáciu alebo chaty slúžiacej na podnikanie
sú povinní komunálny odpad ukladať do na
to určených veľkokapacitných kontajnerov.
Veľkokapacitné kontajnery slúžiace na tento
účel – len na zber zbytkového komunálneho
odpadu po vytriedení zložiek odpadu, ktoré
sa zberajú samostatne - sú umiestnené v lokalite: cintorín, hájovňa, Koňhorská ulica
otočisko autobusu.
Ostatné znenie čl.7 ostáva nezmenené.
Pôvodný text čl.11, odst.2 VZN obce č.15/2006:
2. Za priestupok podľa odseku 1 bude uložená
pokuta nasledovne :
- podľa písmena a) prvýkrát 500 Sk, v ďalšom
prípade 5 000 Sk,
- podľa písmena b) prvýkrát 1000 Sk, v ďalšom
prípade 5000 Sk,
- podľa písmena c) prvýkrát 100 Sk, v ďalšom
prípade 500 Sk,
- podľa písmena d) prvýkrát 500 Sk, v ďalšom

prípade 5000 Sk,
- podľa písmena e) prvýkrát 1000 Sk, v ďalšom
prípade 5000 Sk.
sa mení nasledovne:
2. Za priestupok podľa odseku 1 bude uložená
pokuta nasledovne :
- podľa písmena a), b), f) za každý priestupok
165,00 EUR (4970,79 Sk),
- podľa písmena c) prvýkrát 3,30 EUR (99,42
Sk), v ďalšom prípade 16,50 EUR (497,08
Sk),
- podľa písmena d) prvýkrát 16,50 EUR, v ďalšom prípade 165,00 EUR (4970,79 Sk),
- podľa písmena e) prvýkrát 33,00 EUR (994,16
Sk), v ďalšom prípade 165,00 EUR (4970,79
Sk).
Ostatné znenie čl.11 ostáva nezmenené.
Záverečné ustanovenia dodatku č.2
Dodatok č.2 k VZN č. 15/2006 o odpadoch bol
zverejnený dňa 17.06.2009. Do dňa 03.07.2009
voči nemu neboli zo strany občanov a organizácií vznesené žiadne písomné pripomienky a
námietky a Obecné zastupiteľstvo Dodatok č.2
k VZN č. 15/2006 o odpadoch dňa 30.07.2009
schválilo. Dodatok č.2 k VZN č. 15/2006 o odpadoch nadobudne účinnosť dňa 15.08.2009.
Ing. Karol Strásky
starosta obce
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Matičné okienko
ŠTEFAN
MOYZES
(1797 – 1869)
Štefan Moyzes sa narodil
24.10. 1797 vo Veselom. Za klerika
ostrihomského arcibiskupstva ho
prijali v roku 1813. Po dovŕšení 24.
rokov ho vysvätili za kňaza, bol
kaplánom v ostrihomskej diecéze
a slovenským kazateľom v Pešti.
Od januára 1830 bol profesorom
záhrebskej akadémie. Stal sa
bojovníkom za chorvátsky jazyk a
ako cenzor chorvátskej tlače dovolil
Chorvátom brániť sa proti maďarizácii.
V roku 1847 ho vymenovali za
kanonika záhrebskej kapituly a
zvolili za poslanca na uhorský snem.
Bol podporovateľom návrhov Ľ. Štúra,
ktoré predložil na uhorskom sneme
roku 1848 na opätovné zavedenie
materinského jazyka na základných
školách a pri bohoslužbách. 30.
augusta 1850 ho panovník menoval
za banskobystrického biskupa. Spolu
s ďalšími slovenskými vlastencami
budoval slovenské gymnáziá. Na čele
slovenského vyslanstva predstúpil
12. decembra 1861 pred cisára
Františka Jozefa I., aby mu predložil
prosbopis Slovákov a Memorandum
slovenského národa. 3. augusta 1863
sa stal predsedom Matice slovenskej.
Jeho zásluhou rímska stolica súhlasila,
aby sa sviatok Cyrila a Metoda svätil
5. júla. Štefan Moyzes zomrel 5. júla
1869.

V nedeľu 5. júla, na sviatok našich vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda, sa
varínski matičiari a ich sympatizanti zišli
na skautskej chate Pod Jedľovinou, na už
tradičnej gulášpartii.
Spoločenské posedenie sa vydarilo,
o čom svedčila aj hojná účasť.

Štefana Moyzesa i životopisy našich vierozvestcov Cyrila a Metoda.
Počasie bolo krásne, a tak po výbornom
guláši nastúpili proti sebe ženy a muži,
ktorí si zmerali sily vo futbalovom zápase.
Víťazky sa s odmenou podelili aj so svojimi
mužskými súpermi.

Matičiari si nezabudli ani pripomenúť
140.výročie úmrtia prvého predsedu Matice slovenskej – katolíckeho kňaza Štefana
Moyzesa.

Všetci s rozchádzali s dobrým pocitom
z príjemne prežitého sviatočného dňa a už
sa tešia na budúcoročnú gulášpartiu.

V nedeľnej chvíľke poézie pani Irena
Chalupjanská predniesla krátky životopis

Emília Cvachová,
predsedníčka MOMS vo Varíne

8

Varínčan

Škola informuje
Organizácia školského roku
2009/2010

Už 9. apríla 2009 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky schválilo organizáciu školského roku
2009/2010.
Nový školský rok sa začal 1. septembra 2009, jeho slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v stredu
2. septembra 2009.
Pre varínskych školákov sa z dôvodu rekonštrukcie školy otvorenie školského roka konalo na Námestí sv. Floriána. Tu sa po prázdninách opäť stretli so svojimi spolužiakmi a pedagógmi. Všetkých
privítal riaditeľ školy, ktorý vyjadril presvedčenie, že žiaci sa do vynovenej školy tešia, čo oni aj
hlasným súhlasom potvrdili, hlavne tí mladší...
Keďže rekonštrukcia ešte nie je dokončená, tri triedy sa dočasne učia v náhradných priestoroch.
Vyučovanie v prvom polroku sa začalo 3. septembra 2009 a končí sa v piatok 29. januára 2010.
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne v utorok 2. februára 2010 a skončí sa v stredu 30.
júna 2010.
O tom kedy budú mať školáci opäť prázdniny rozhodlo MŠ SR takto:
Prázdniny

Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po
prázdninách

jesenné

28. október 2009 (streda)

29. - 30. október 2009

2. november 2009 (pondelok)

vianočné

22. december 2009 (utorok) 23. december 2009 - 8. január 2010 11. január 2010 (pondelok)

polročné

29. január 2010 (piatok)

Košický kraj,
12. február 2010 (piatok)
Prešovský kraj
Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj,
19. február 2010 (piatok)
jarné
Trenčiansky kraj
Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj,
26. február 2010 (piatok)
Trnavský kraj

1. február 2010 (pondelok)

2. február 2010 (utorok)

15. - 19. február 2010

22. február 2010 (pondelok)

22. - 26. február 2010

1. marec 2010 (pondelok)

1. - 5. marec 2010

8. marec 2010 (pondelok)

veľkonočné

31. marec 2010 (streda)

1. - 6. apríl 2010

7. apríl 2010 (streda)

letné

30. jún 2010 (streda)

1. júl -31. august 2010

2. september 2010 (štvrtok)

Varínčan
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Zo života školy...
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Aktivity CVČ
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10. výročie
Už desať rokov
máme svoje insígnie...

15. septembra slávime sviatok Sedembolestnej
Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI., v roku 1966,
vyhlásil za hlavnú Patrónku Slovenska.
Prvá zmienka o sviatku Sedembolestnej Božej
Matky pochádza z roku 1412,z cirkevného snemu v Kolíne nad Rýnom. Pre celú Cirkev ho však
ustanovil až pápež Benedikt XIII.. v roku 1727.
Sedem je v biblickej reči symbolickým číslom
a znamená plnosť.
Prvou bolesťou Panny Márie je proroctvo
Simeona, ktorý jej na 40. deň po narodení Ježiša
predpovedal ťažkú budúcnosť Božieho Syna a aj
to, že „jej vlastnú dušu prenikne meč“.
Druhýkrát Mária trpela, keď musela s dieťaťom utekať do Egypta pred Herodesom, ktorý
dal v strachu pred novým kráľom vyvraždiť v
Betleheme a na okolí všetkých chlapcov mladších ako dvojročných.
Treťou bolesťou bola pre Máriu strata 12-ročného Ježiša v jeruzalemskom chráme počas
veľkonočných sviatkov.
Štvrtú bolesť prežívala matka Božieho Syna
pri umučení svojho Syna, keď sa s ním stretla
na krížovej ceste
Piatu bolesť prežívala keď stála pod krížom,
na ktorom bol priklincovaný Boží Syn
Šiesta bolesť - keď držala v náručí mŕtve
telo Božieho Syna
Poslednou siedmou bolesťou bolo ukladanie
Božieho Syna do hrobu
Varínčania oddávna prechovávali k Sedembolestnej Panne Márii osobitnú úctu a dôveru.
V minulosti bol aj farský kostol zasvätený
práve jej.
A tak na sviatok Sedembolestnej Panny
Márie, 15.septembra 1999, boli počas svätej
omše vysluhovanej na Námestí svätého Floriána posvätené obecné insígnie a obecná pečať.
Ani sa to nezdá, ale odvtedy uplynulo už desať
rokov...
Erb Varína – Panna Mária s dieťaťom pochádza z roku 1416.
Obecné zastupiteľstvo a vedenie obce vychádzajúc z histórie a zo zachovaných písomností
tento erb opäť etablovalo.
Na základe schváleného znaku boli heraldickou komisiou Historického ústavu SAV v
Bratislave určené základné farby erbu a tiež
farby obecnej zástavy.

foto z 15. septembra 1999
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Pikošky z Pod Jedľoviny
Počas práce na chate Fatranka pod Jedľovinou, som chatu zásoboval a aj
vozil personál do práce.
V jedno septembrové ráno, keď som šiel gázikom dole do obce po personál a na nákup, všimol som si, že pred susednou chatou / OSP/, kde
bol v tom čase chatárom Bertin Bohdal, sa vonku pod brezami a smrekmi
pásli ovečky. Bolo mi to čudné. Berco predsa ovce na noc zatváral, ale,
mohol zabudnúť....
Po nakúpení potrebných potravín, sme spolu s personálom, ktorý mal v
ten deň službu nasadali do auta a v tom sa pred obchodom objavil Berco.
Spýtal som sa ho, že prečo nezatvára ovce na noc do chlieva. Ostal prekvapený, že prečo by ich mal zatvárať. Povedal som mu že preto, lebo v
okolí sa pohybuje viacero medveďov a ľahko by mohol o uvedené ovečky
prísť. On ma vysmial, že či by sa tam mohol medveď objaviť,že on tomu
neverí. Ovečky ostali aj nasledujúcu noc vonku. Bola to stará ovca, ktorá
bola na povrázku uviazaná o brezu, jedná bahnica a jahňa, ktoré sa voľne
pohybovali pri tej starej, pripútanej ovci. Okolo tretej nad ránom som sa
zobudil na obrovský rev. Spávali sme s manželkou pri otvorenom okne.
Vstal som z postele, hodil som niečo na seba, zobral psov, vlčiaka aj bernardína, baterku a šiel som zistiť, že čo sa deje. Od chaty som zbehol dolu
briežkom ku plotu chaty OSP.
Ovečky pásla medvedica s dvoma mladými, zasvietil som na ňu baterkou a otočila sa ku mne z veľkým revom. Pomyslel som si však máš tam
tri ovce mňa asi nezožerieš.
Bola síce za plotom, ktorý bol ohradený pletivom, psi dali chvosty medzi
nohy a pobrali sa preč. Ja som vzal tiež nohy na plecia a hybaj do chaty spať.
Ráno, keď som šiel pre proviant som sa zastavil pozrieť na miesto nočnej
drámy. Na breze ostal len zakrvavený motúz , okolo nej bola rozrýpaná
zemina, akoby tam orali družstevníci a vyhĺbený jarok o priemere asi
metrov a hlboký cm. Medvedica nemohla ovcu od stromu odtrhnúť, tak
rozorala pol záhrady. Potom začala ovcu krútiť kolo stromu a s ňou vyhĺbila tú kružnicu. Ovcu krútila do tej doby, kým neroztrhla povraz. Jahňa
asi zabila prvé a dala sa s nim hrať medvieďatám. Jarka nebola privjazana,
iba ju bachla labou po chrbte a vytrhla jej kus kože z boku. Starú ovcu si
vzala sama pod patronát.
Pred obchodom som znovu stretol Berca a oznámil som mu , že už ovce
zatvárať nemusí. Znovu nechcel veriť a keď prišiel na chatu a videl tu
skazu potom už uveril.
Prežila to jedine ta ovečka z vytrhnutou kožou, ktorú potom zatvoril
do chlieva a Ferko Synák mu ju vyliečil. Medvedica, ale vedela, že jej tam
ešte jedna korisť ostala a hneď nasledujúcu noc sa vrátila na miesto činu.
Ovca však bola v bezpečí a cvakli jej zuby na prázdno. Našla si so svojimi
mláďatami iný druh obživy. Navštívili záhradu Vojtecha Gábora, ktorému
obrali a dolámali všetky slivky. Keď sa dobre nasýtili prišli k našej chate
a hrali sa v piesku, ktorý bol za chatou. Znova mrmlali a nedali nám spať.
Otvoril som okno a zreval som na nich, čo tu robíte vy potvory, zľakli sa a
hore Dúbravou išli lámajúc malinčie.
Alexander Panáček

Varínčan

13

Varínsky futbal
Po minuloročnom neúspechu s postupom, ktorý nám ušiel o jediný bod,
sa začiatok sezóny v našom klube začal veľmi opatrne a neisto .
V družstve mužov viacerí starší hráči ukončili svoju činnosť,
mužstvo doplnili hráči z dorastu.. S prípravou však začali dosť neskoro,
čo sa odrazilo aj vo výkonoch, ktoré sú zatiaľ priemerné. Ak však dodržia
súčasnú disciplínu a budú trénovať tak pravidelne ako doteraz, úspech sa
zaručene dostaví..
Dorast sa po odchode viacerých hráčov do mužstva mužov
musel skonsolidovať. Počas letnej prípravy odohral viacero stretnutí,
v ktorých viacerí hráči ukázali svoje kvality.

Rozpis súťaží pre Jeseň 2009 FC FATRAN VARÍN
V.LIGA.SKUPINA A MUŽI JESEŇ 2009/2010
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo

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

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

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

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

utorok
utorok
sobota
sobota
sobota
sobota
nedeľa
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

09.08.2009
16.08.2009
23.08.2009
30.08.2009
06.09.2009
13.09.2009
20.09.2009
27.09.2009
04.10.2009
11.10.2009
18.10.2009
25.10.2009
01.11.2009

16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
14:30
14:00
14:00
13:30

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

Odchod
autobusu
14:30
14:00
14:00
13:00

12:30
12:15

1. TRIEDA DORASTU JESEŇ 2009
09.82009
16.8.2009
23.8.2009
30.8.2009
01.9.2009
06.9.2009
13.9.2009
20.9.2009
27.9.2009
04.10.2009
11.10.2009
18.10.2009
25.10.2009

14:00
13:30
13:30
13:30
13:30
13:00
12:30
12:30
12:30
12:00
11:45
11:45
13:30

Varín - Podhorie
Trnove - Varín
Varín - Teplička N/V.
Liet. Svinná- Varín
Dol. Tižina - Varín
Varín - Kolárovice
Zastaranie -Varín
Varín - Bytčica
Višňové -Varín
Varín – Raj. Teplice
Varín – Veľké Rovné
Kam. Poruba - Varín
Varín - Kotešová

12:15
12:00
12:30
11:15
11:15

10:15

3.liga skupina A ST.-ML.ŽIACI JESEŃ 2009
01.9.2009
15.9.2009
22.8.2009
29.8.2009
05.9.2009
12.9.2009
20.9.2009
26.9.2009
03.10.2009
10.10.2009
17.10.2009
24.10.2009
31.10.2009

10:00
10:00
14:00
10:00
10:00
10:00
11:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

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

8:15
12:15
8:15
9:30
8:15
8:15
8:15

Najväčšiu radosť nám robia žiaci, ktorí po troch odohratých
kolách získali 9 bodov a majú skóre 24:1.
Aj mladší žiaci sú úspešní a sú dôkazom toho, že práca s mládežou prináša svoje ovocie a v klube nám vyrastajú kvalitní futbalisti.
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Dozvedeli sme sa...
Napriek globálnej ekonomickej recesii USA si za rok 2008 posilnili svoju pozíciu svetového lídra v predaji zbraní. Z celkovej sumy
svetového obchodu zo zbraňami získali Spojené štáty zákazky v
hodnote vyše dvoch tretín. Rusko sa prepadlo na tretie miesto
za Taliansko.
Štúdia amerického kongresu tvrdí, že Spojené štáty v minulom
roku uzavreli zmluvy na vývoz vojenskej techniky v hodnote
približne 38 miliárd dolárov, čo tvorí až vyše 68 percent z celkovej hodnoty svetového obchodu zo zbraňami. To je oproti roku
2007, kedy export z USA v spomínanej oblasti dosiahol viac ako
25 miliárd dolárov, výrazný nárast.
Svetová recesia na rozdiel od USA ovplyvnila zisky zbrojného
priemyslu v Rusku. Moskva predala za rok 2008 zbrane v hodnote 3, 5 miliardy dolárov, čo je v porovnaní s predošlým rokom
pokles o vyše 7 miliárd dolárov. Dokonca Taliansko v tomto
ukazovateli Rusko predbehlo.
Štúdia kongresu tvrdí, že objem oficiálneho svetového obchodu
so zbraňami za rok 2008 dosiahol približne 55 miliárd dolárov. To
je oproti predošlému roku pokles o vyše 7 percent, čo má údajne
na svedomí globálna ekonomická recesia.
USA vedú aj v predaji vojenskej techniky rozvojovým krajinám.
V roku 2008 napríklad podpísali zmluvu so Spojenými arabskými
emirátmi na dodanie systému protileteckej obrany za 6 a pol
miliardy dolárov.

Aj 26. septembra bude dožinkový a remeselnícky
jarmok. V tomto roku už piaty... Varínski záhradkári
srdečne pozývajú na rôzne špeciality, výstavu ovocia,
zeleniny a kvetov...

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
streda 23.september

Novinky v knižnici
Nové knihy:
Danielle Steel
Kai Meyer
Javier Moro
Bea Bazalová
Stephenie Meyrová

-

Zistaň sama sebou
Vatikánske sprisahanie
Indická princezná
Láska na druhý pokus
Hostiteľ

Autobusový zájazd do Jablonky

cena: 5,60€
prihlášky: MKS

sobota 26.september

Námestie sv. Floriána od 10.00 hod.

5.dožinkový a remeselnícky jarmok

- výstava ovocia , zeleniny a kvetov
- vystúpenie folklórneho súboru z družobného poľského
mesta Makov-Podhalanski
-vystúpenie súborov CVČ Varín
-tanečná zábava

nedeľa 27.september

farský kostol Najsvätejšej Trojice 10.30 hod.

Ďakovná svätá omša za úrodu

nedeľa 27.september

Námestie sv. Floriána 16.00 hod.

Vystúpenie folklórneho súboru Rozsutec

Pripravujeme:

Nové knihy pre deti:
Ingrid Anderssonová - Moja prvá knižka o mačkách
- Moja prvá knižka o psoch
- O čarovných princeznách
Macko Puf
– kto urobil „HÚÚ“
Macko Puf
– kto sa tu schováva?
Alan Shols
- Nech žijú príšery! – Cate na palube

štvrtok 15. október
16.00 hod. MKS

Október – mesiac úcty k starším
Program pre seniorov

Vzdelávacie kurzy
v školskom roku 2009-2010

hudobné: klavír, gitara, spev
jazykové: anglický jazyk pre dospelých / pokročilí /
anglický jazyk pre dospelých / začiatočníci/
nemecký jazyk pre dospelých /začiatočníci/
tradičných ľudových remesiel: paličkovanie,
frivolitkovanie
Prihlášky: v MKS do 25.9.2009

Náučná literatúra:

Volker Dierschke Phillip Clarke
-

Aký je to vták?
Objavuj stromy

Prosíme čitateľov, ktorí prekročili
výpožičnú dobu, o vrátenie kníh!
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Tajnička z čísla 6 2009 znela:
„Omyl, všetci sú pod posteľami a tam ich opravujú.“
Vyhráva pani Justína Synáková, Varín 678
Pomôcky:
Molo,anatas,
Aken,Eder,Kodet,Pek,ZK,ma

Rakúsky
skladateľ

Za hmlistého jesenného rána mladá vodička sústredene pozoruje svetlá na aute pred sebou. Zrazu - tresk. Slečna vyskočí z auta
a kričí: „To ste museli zastaviť práve teraz?“ Šofér jej odvetí:

Skutok

(záver je v tajničke krížovky)

Starogrécky
boh lesov

Veľmi sa
čudoval

Poľské vlákno

6. časť
tajničky

Podmienková
spojka

Číslovka

Jupiterova
milenka

Veľký ozdobný
pohár

Prestal viť
Lodenica

Jestvuj, existuj

Rozdeľoval

Tlačenica
Nekričal
Mestský štát v
staroveku
Ľaliovitý
sukulent

Jestvuje

Ničil ohňom

1. časť
tajničky

2. časť
tajničky

Odlamoval

Dával do rámu

Poľoval

Ronenie (bás.)

Prudko postrčil

Český sochár

Vyžarovalo
teplo

Francúzky člen

Rúbe

Dával radu
5. časť
tajničky

Ohúril

Miazga po
anglicky

Aplauz
Mesto v
Taliansku

Kysličník
titaničitý

Mzda
Starorímsky
úradník

Kratšia pieseň

Otup, stup
Hlboký ženský
hlas

Skrútil

4. časť
tajničky
Tam

Podvod

Úhor po
nemecky

Meno Edisona

Pichala rohami

Lomoz (expr.)

Oz. liet. N.
Zélandu

Autonómna
oblasť

Spadla (expr.)
Európsky klub

Značka
statampéra
Nemecký
súhlas

7. časť
tajničky

Bež
Český skladateľ a dirigent

Vyhynuté
plemeno psov

Podá dôkaz

Írska bohyňa
blahobytu

Telovýchovná
jednota

Chytal

Stál na daždi

Zvratné zámeno

Vyhynuté kočovné kmene

♣

Značka abvoltu

Rakúsky
spisovateľ

Tu máš

8. časť
tajničky

♣

Skratka
poručíka

Zn. pascala

Taliansky
súhlas

plošné
Značka abvoltu Morská ryba Bývalé
miery

Flámsky
prozaik

Natieral lakom

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 3,30 €

Gálium
(zn.)

Dymia

Stratila sa

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

Autor:
Jozef Blaho

3. časť
tajničky

Čínska droga

Značka
kiloampéra

Japonská
lovkyňa
perlorodiek

- Mesačný spravodaj o živote Varína
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vždy do 18. predchádzajúceho mesiaca. Náklad 500 kusov, registrované okresným úradom v Žiline pod číslom 3/94
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