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MESAčNý SPRAVODAJ O žIvote varína w ročník xV w číslo 160 w terra varna 1254
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Víťazný exponát zo záhradkárskej výstavy - Pepino gold pestovateľa Františka Ďuraja.
10,- Sk

0,33 €

Október-november 2008
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Uznesenie č. 13/2008

z riadneho 13. (trinásteho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 25.9.2008 o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varíne
Poslanec
1 Marián Androvič
2 Ing. Marián Androvič
3 Karol Boka
4 Metod Bukovinský
5 Ing.JozefKabatier
6 JurajKurnocík
7 FerdinandLopušan
8 ŠtefanNoga
9 ĽudmilaPorubčanská
10 Ing.VladimírŠtefánik
11 JanaZaparaníková
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Prítomnosť poslancov na zasadnutí a hlasovanie poslancov.
Vysvetlivky prítomnosť: P prítomný, N neprítomný, O ospravedlnený,
No neospravedlnený;
Hlasovanie: (+ za ), ( proti ), (/ zdržal sa ), (0 neprítomný )

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
1. Schvaľuje
1.1 Program 13.riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie č.1: za/proti/zdržali sa/neprítomní 9/0/0/2
1.2 Overovateľov zápisnice: Ing.Marián Androvič, p.Karol Boka.
Hlasovanie č.2: 9/0/0/2
1.3 Vybudovanie predĺženia vodovodu na
ul.Koňhorská v dl.147,0 m v lokalite VarínKoňhora.

Hlasovanie č.3: 10/0/0/1
1.4 Starostovi obce rokovať s Ing.Cáderovou
vo veci nájmu pozemku pod chodníkom na
ul.A.Bernoláka potvrdený listom vlastníctva
v cene 1,-- Sk/m2 do vysporiadania pozemkov pod miestnymi komunikáciami v rámci
zákona SR.
Hlasovanie č.4: 8/0/2/1
1.5 Smernicu k VZN Obce Varín č.4/2008 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
škôl, školských zariadení a výchovno-vzdelávacích zariadení na posudzovanie žiadostí
o zníženie alebo odpustenie príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov školského klubu
detí (ŠKD) a centra voľného času (CVČ).

Hlasovanie č.5: 10/0/0/1
1.6 1.zmenu rozpočtu obce pre rok 2008.

Hlasovanie č.6: 9/0/1/1
1.7 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. 2151/141 - orná pôda
o výmere 634 m2 (na uvedený spoluvlastnícky podiel pripadá výmera 581,16 m2) a v
C-KN parc.č. 2151/142 - orná pôda o výmere
161 m2 (na uvedený spoluvlastnícky podiel
pripadá výmera 147,58 m2), obidve v kat.úz.
Varín Ing.Antonovi Vojtekovi, nar. 09.06.1978
a jeho manželke Ing.Márii Vojtekovej rod.
Andrejdesovej, nar.10.12.1979 v sume 900,-Sk za m2 v lokalite IBV Záhumnie.

Hlasovanie č.7: 10/0/0/1
1.8 Starostovi obce rokovať vo veci vypovedania
nájomnej zmlyvy pre chatu FATRANKA s
nájomcom – f.MONYS s.r.o. z dôvodu porušovania nájomnej zmluvy.

Hlasovanie č.8: 10/0/0/1
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1.9 Prípravu projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie pre IBV Varín-Koňhora.

Hlasovanie č.9: 9/1/0/1
1.10 Na základe geometrického
plánu č.517/08, vypracovaného
Ing.Vladimírom Hrivíkom-GEOMER, schváleného správou
katastra v Žiline dňa 9.4.2008
odpredaj časti pozemku vo
vlastníctve obce parc.č.1552 o
výmere 226,0 m2 p.Rudolfovi
Kubíkovi v sume 400,- Sk/m2
v lokalite spojnica ul.Starohradská a ul.Pltnícka.

Hlasovanie č.10: 8/0/2/1
1.11 Zriadenie 1,5 m širokej prístupovej uličky
k pozemkom pri zdravotnom stredisku z
ul.M.R.Štefánika.

Hlasovanie č.12: 9/0/0/2
1.12 Zmenu pracovnej doby v predajni Irena
Šimlíková - SEMKO. Hlasovanie č.13: 9/0/0/2
1.13 Na základe žiadosti odpustenie splátky nájmu za 3.kvartál p. Ľubomíre Gabrielovej.

Hlasovanie č.14: 9/0/0/2
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2. Neschvaľuje
2.1 Zrušenie bodu 4. v časti I.Schvaľuje uznesenia OZ č.3/2006 zo dňa 23.2.2006 vo veci
odpredaja časti pozemku vo vlastníctve obce
C-KN parc.č.3342/5 o výmere 233 m2 za cenu
určenú v tajnom hlasovaní 305,-- Sk/m2 p.
Ladislavovi Paučinovi s manželkou.

Hlasovanie č.11: 0/8/1/2
3. Berie na vedomie
3.1 V rámci kontroly plnenia uznesení správu
starostu obce o rokovaní so zástupcami Urbárskej obce, pozemkové spoločenstvo Varín
vo veci IBV Varín- Koňhora, predpokladaný
fin.náklad na vybudovanie kompletných inž.
sietí vrátane komunikácie (bez ochranných
opatrení SPP a.s.), písomné stanovisko Urbárskej obce, pozemkové spoločenstvo Varín
vo veci odpredaja pozemkov pod prístupovú
komunikáciu a uznesenie z valného zhromaždenia členov Urbárskej obce, pozemkové
spoločenstvo Varín konaného dňa 13.4.2008 o
13,00 hod.
3.2 V rámci kontroly plnenia uznesení správu
zástupcu starostu obce k žiadosti p.Rudolfa
Kubíka o odkúpenie pozemku vo vlastníctve
obce parc.č.1552 v lokalite spojnica ul.Starohradská a ul.Pltnícka.
3.3 V rámci kontroly plnenia uznesení správu starostu obce a podrobný komentár k 1.zmene
rozpočtu obce pre rok 2008 (zabezpečenie dostavby CVČ a jeho uvedenie do užívania).
3.4 V rámci kontroly plnenia uznesení správu
zástupcu starostu obce vo veci odstránenia
nelegálnej skládky stav.odpadu na pozemku
vo vlastníctve Urbárskej obce, pozemkové
spoločenstvo Varín, parc.č. 3069/6 v lokalite
Varín-Koňhora. Obec podala písomný podnet
na Obvodný úrad ŽP v Žiline v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch.
3.5 V rámci kontroly plnenia uznesení správu

starostu obce o doplnených podkladoch
f.EKODEMOLÁCIE – SK s.r.o. k žiadosti o
vyjadrenie k podnikateľskému zámeru (prevádzkový poriadok, súhlas krajského úradu
ŽP v Žiline na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením - drviacou jednotkou) ako
aj o chýbajúcom a obecným zastupiteľstvom
požadovanom stanovisku RÚVZ v Žiline k
uvedenému typu prevádzky z pohľadu dlhodobosti prevádzky, prašnosti a hlučnosti.
3.6 V rámci kontroly plnenia uznesení správu
starostu obce o príprave zákona, ktorý má
riešiť vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami (z rokovania ZMOS-u
s vládou).
3.7 V rámci kontroly plnenia uznesení správu
starostu obce o aktuálnom stave majetkového vysporiadania domov na ul.Hrnčiarska
a o prebiehajúcom dedičskom konaní. Po
ukončení dedičského konania vstúpi obec do
rokovania s vlastníkom nehnuteľnosti.
3.8 V rámci kontroly plnenia uznesení správu
starostu obce o momentálnom stave stavebného povolenia rozšírenia vodovodu v časti
Varín-Koňhora, o stanovisku SEVAK-u k
zaradeniu predĺženia vodovodu do investičného programu pre rok 2008 na základe žiadosti obce, o rokovaní s majiteľmi pozemkov
a ich ochote podieľať sa na spolufinancovaní
výstavby vodovodu.
3.9 V rámci kontroly plnenia uznesení správu
starostu obce o vytýčení podzemných existujúcich inž.sietí na ul.Železničná ako aj o
plánovanom stretnutí so zástupcami SEVAK-u vo veci upresnenia napojenia občanov na
verejnú kanalizáciu.
3.10 V rámci kontroly plnenia uznesení správu
hl.kontrolóra obce o zverejnení oznamu o
zabezpečení volieb prísediacich Okresného
súdu Žilina.
3.11 V rámci kontroly plnenia uznesení správu
zástupcu starostu obce o stave predloženia
cenovej ponuky rekonštrukcie a zaizolovania
rozvodov chladu v Dome smútku na cintoríne.
3.12 Návrh zmluvy o dielo s f.EURODOTÁCIE,
agentúrou zabezpečujúcou predloženie
žiadosti o nenávratný fin.príspevok (NFP)
pre stavbu “Prístavba, nadstavba a stavebné
úpravy objektu HZ, súp.č.1015, Varín“.
3.13 Žiadosť o vysporiadanie pozemku p.Ladislava Paučina s manželkou ako aj jeho nesúhlas s obecným zastupiteľstvom schválenou
cenou 305,-- Sk/m2 v uznesení č.3/2006 zo
dňa 23.2.2006.
3.14 Stanovisko a vysvetlenie Ing.Evy Cáderovej
k predloženému návrhu kúpnej zmluvy na
odpredaj pozemkov v jej vlastníctve pod
komunikáciou na ul.A.Bernoláka.
3.15 Žiadosť o sfunkčnenie miestneho potoka pre
potreby občanov podpísanú občanmi Varína
(105 podpisov).
3.16 Žiadosť p.Jána Cvacha o trvale vyriešenie
prístupu na záhradu.
3.17 Žiadosť f.MONYS s.r.o. o schválenie otváracích hodín pre prevádzku chaty FATRANKA.
3.18 Oznámenie f.ROCKER-ZJK s.r.o. o zrušení
-pokračovanie na str. 5
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Mesiac úcty
k starším
Rozprávka...Máme ju radi a to aj napriek tomu, že
v každej sa skrýva poučenie.
V rozprávkach je celkom prirodzené, že mladí ľudia
si chodia po múdre rady k starším.
Tiež Indiáni mali „radu starších“, ktorej slovo bolo
zásadné pri dôležitých rozhodnutiach náčelníka.
Žiaľ, v dnešnom živote to tak nie je,.
Naopak, hovorí sa, že najlepší spôsob, ako odpudiť
mladých ľudí, je, dávať im nekonečné rady. Človek
akoby sa najradšej poučil z vlastných chýb. Tie si dobre
zapamätá.
V rozprávkach je každá rada ukázaním správnej
cesty k dosiahnutiu cieľa. Indiánskemu náčelníkovi
rada starších poskytla cenné rady, od ktorých veľakrát
závisel život kmeňa . Pre náčelníka boli ich rozhodnutia
posvätné.
Prečo teda podceňujeme vedomosti a skúsenosti
získané mnohoročným vzdelávaním a praxou?
Ľudský život má svoje prirodzené etapy, postupnosť
paralelnú s prírodou.
Podobne, ako je jeseň obdobím zberu dozretej
úrody na zimu a zálohou pre budúcu jar, budúce leto,
také je i dozrievanie ľudské. V prírode je zárukou kvality i kvantity budúcej úrody jadro takmer prezretého
ovocia. Tak prečo ľudská populácia nad životnými
skúsenosťami a názormi staršej generácie tak často
ohŕňa nos? Prečo nechceme zbierať plody ľudskej
práce, prečo ich, obrazne povedané, nechávame hniť na
zemi? Prečo sa nám rady starších zdajú nezaujímavé
a často až otravné?
Beží akýsi „kult mladosti“. Mladá generácia sa stala
stredobodom pozornosti spoločnosti. Samozrejme, starší človek nemôže konkurovať vo výkonnosti mladému.
Ale jeho životné skúsenosti napriek technickému pokroku, „internetizácii“ a „mobilizácii“ majú pre rozvoj
ľudstva vždy svoju cenu. Veď ten, kto nepozná minulosť, nechápe prítomnosť a netuší budúcnosť.
Generácie sa striedajú s generáciami a ich vzájomný vzťah je základom života spoločnosti.
Vytvárame ju na svoj obraz .Sedieť pri jednom stole mladí so starými, to je tá najprirodzenejšia vec na
svete. Je to zákon života. Mladí a starí vždy boli
a budú, len si to musíme uvedomiť....

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme celej rodine,
priateľom, susedom, kolegom, spolužiakom
za prejavy sústrasti, kvetinové dary a dôstojnú rozlúčku
s našim drahým zosnulým
Ing. Jaroslavom Stráskym, ktorý nás navždy opustil
dňa 12.10.2008 vo veku 51 rokov.
S úctou a vďakou smútiaca rodina

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:

Nela Kabatierová 9.9.2008
Rastislav Hošták 13.9.2008
Monika Samcová 1.10.2008
Ella Koczúrová
10.10.2008

Zuzana Kubalová 10.9.2008
Stefanie Liptáková 30.9.2008
Karol Rolko
4.10.2008

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

Manželstvo uzatvorili:
Lenka Holienková
Lucia Šugárová
Jana Zichová
Eva Zahradníková
Lenka Nogová
Dana Chabadová
Tatiana Ondrušová
Ing. Renáta Talafová
Jana Kramarová
Alena Kubalová

a Peter Tichák
a Marek Ďurina
a Tomáš Cvacho
a Ing. Marián Beniač
a Milan Vraňák
a Rudolf Štafen
a Ing. Jozef Repáň
a Ing. Pavol Rybár
a Vladimír Kútnik
a Pavol Kubov

6.9.2008
20.9.2008
20.9.2008
27.9.2008
4.10.2008
4.10.200á
18.10.2008
18.10.2008
25.10.2008
25.10.2008

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

Naši jubilanti:
V októbri narodeniny oslavujú:

pán Jozef Macák
pani Viera Cigániková
pani Pavlína Halušková
pán Jozef Stehlík
pani Helena Zelinová
pani Anna Chabadová
pán Štefan Kapasný
pán Tibor Blahušiak
pani Oľga Kováčová
pani Ľudmila Podhorská

89.
82.
81.
81.
79.
79.
77.
74.
74.
74.

pani Mária Cvachová
72.
pán Milan Krajčík
72.
pani Helena Blahušiaková71.
pani Margita Adamušková71.
Okrúhle narodeniny oslavujú:
80-te pani Otília Lopušanová
70-te pani Jozefa Bobáňová
pani Zdena Majerčíková
pani Elena Gáborová

V novembri narodeniny oslavujú:

pani Jozefína Kvasnicová
pani Katarína Adamčíková
pani Anna Cibíková
pani Anna Kubíková
pani Kristína Srogončíková
pán Jozef Tretina
pán Emil Piovarči
pani Margita Svetlovská
pani Margita Salátová
pani Anna Malichová

88.
86.
84.
82.
82.
81.
78.
77.
76.
76.

pán Anton Staník
pani Jarmila Ondrušová
pani Valéria Staníková
pani Viktória Bohačiaková 

Okrúhle narodeniny oslavujú:
85-te pani Katarína Bugáňová
80-te pani Irena Kabatiarová
75-te pán Ondrej Bugáň
70-te pán Ján Majerčík

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:

„Vďačnosti sotva dosť sa nájde za roky radosti vo chvíli každej,
za šťastie dopriate, za roky lásky, za ruky zodraté, za všetky vrásky,
aj tak však prijmite kyticu vďaky, zdravia i šťastia les a lásky vlaky.“

Odišli do večnosti:
Pán Marián Rybár
Pán František Trojan
Pán Pavol Cesnek
Pán Miroslav Kapasný
Pani Cecília Takáčová
Pán Jaroslav Strásky, Ing.
Pani Viera Santová

73.
73.
72.
71.

* 15.6.1968
* 10.10.1926
* 26.6.1921
* 12.4.1962
* 12.7.1929
* 30.5.1957
* 31.10.1944

U28.8.2008
U18.9.2008
U24.9.2008
U2.10.2008
U9.10.2008
U12.10.2008
U17.10.2008

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Z činnosti varínskych hasičov
V nedeľu10.augusta sa družstvo
mladých hasičov zúčastnilo súťaže
o putovný pohár primátora mesta
Žiliny.
Súťaž sa skladala z nadzemného a
podzemného útoku. Bežalo sa do
kopca. Chlapci za veľmi silnej účasti
družstiev obsadili 9. miesto .Bola to
pre nás ďalšia nová skúsenosť.

31.augusta sa varínski hasiči zúčastnili osláv 75. výročia založenia
DHZ v Krasňanoch.
V areáli amfiteátra sme sa zúčastnili na sv. omši a po nej odštartovala hasičská sútaž. Naši mládenci vyhrali tretie miesto. Všetci
im srdečne blahoželáme a ďakujeme za výborné reprezentovanie
našej obce.
Ďakujeme aj všetkým dievčatám ktoré sa prihlásili na hasičský
krúžok v CVČ a tak rozšírili naše rady.
-LKO

Blahoželáme
18.8. 1935
10.8. 1940
25.8. 1950
18.8. 1978
20.9. 1950
27.9 1977

Rudolf Androvič st.
Fogada Štefan
Košút Jozef
Miho Michal
Mucha Emil
Janda Miloslav
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prevádzky na ul.J.Martinčeka č.116 a otvorení
novej prevádzky na ul. M.R.Štefánika č.451
od 1.9.2008.
3.19 Oznámenie o zmene majiteľa predajne POTRAVINY-DROGÉRIA, Námestie sv.Floriána
č.348.
3.20 Žiadosť Irena Šimlíková – SEMKO o zmenu
pracovnej doby.
3.21 Žiadosť p.Ľubomíri Gabrielovej o odpustenie
splátky nájmu za 3.kvartál.
3.22 Žiadosť p.Dušana Kubalu o záväzné stanovisko obce o plánovanom zaradení lokality
Záhumnie II. v blízkosti predajne automobilových súčiastok a doplnkov AZ-CAR ohraničenú plánovanou komunikáciou II/583,
cestou III.tr. do Varína a ochranným pásmom

VTL plynu.
4. Ukladá
4.1 Opätovne písomne osloviť realizačnú firmu
o predloženie cenovej ponuky rekonštrukcie
a zaizolovania rozvodov chladu v Dome
smútku na cintoríne.
Zodpovedný: OcÚ termín: do OZ
4.2 Po ukončení dedičského konania vstúpiť do
rokovania s vlastníkom nehnuteľnosti na
ul.Hrnčiarska.
Zodpovedný: OcÚ termín: dlhodobý
4.3 Predložiť do najbližšieho riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva fin.správu riaditeľky
ZOS o stave navýšenia platov zamestnancov
ZOS.

Smernica

k všeobecne záväznému nariadeniu obce Varín č.4/2008
na posudzovanie žiadostí o zníženie alebo odpustenie príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov školského klubu detí a centra voľného
času
Zriaďovateľ školského klubu detí rozhodol o odpustení príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov, ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne

Zodpovedný: prednosta OcÚ termín: do OZ
4.4 Zvolať verejnú schôdzu s občanmi Varína
na základe žiadosti občanov o sfunkčnenie
miestneho potoka.
Zodpovedný: OcÚ termín: do OZ
4.5 Písomne požiadať p.Dušana Kubalu o
podrobnejšiu špecifikáciu a upresnenie investičného zámeru.
Zodpovedný: OcÚ termín: do OZ
Ľubor Panáček prednosta OcÚ
Ing. Karol Strásky starosta obce
Overovatelia: Ing. Marián Androvič, Karol Boka

požiada a predloží zriaďovateľovi doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
Zriaďovateľ centra voľného času rozhodol o odpustení príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca
neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom,
že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v
hmotnej núdzi.
Ing.Karol Strásky starosta obce

Matičné okienko
Na sviatok
Sedembolestnej
Panny Márie,

v pondelok 15. septembra, sa varínski matičiari už druhýkrát stretli Pod Jedľovinou na
skautskej chate na priateľskom posedení
pri guláši.
I keď počasie veľmi neprialo, príjemnú atmosféru dotváralo teplo krbu a spev matičiarov
a ich detí.
Dúfame, že takéto stretnutia sa stanú tradíciou
a matičiari sa ich budú radi zúčastňovať.
Tak teda, dovidenia o rok.....

V sobotu
27. septembra

sa v Dome Matice slovenskej na Hrnčiarskej
ulici uskutočnila brigáda na úprave budovy
a jej okolia.
Naše poďakovanie patrí - Irenke Chalupjanskej, Petrovi Podhorskému, Ľubovi Podhorskému, Ladislavovi Rolkovi, Štefanovi
Cvachovi, Petrovi Tretinovi a Braňovi Willigerovi, ktorí sa brigády zúčastnili a odviedli
kus práce na zveľadení priestorov a okolia
matičného domu.

Varínsky historický
kalendár:
Pred 85.rokmi , r.1923, bola daná do prevádzky vodná turbína Jána Saláta a vo
Varíne sa rozsvietili prvé elektrické žiarovky
- začali sa prípravné práce na výstavbe mosta cez rieku Varínku
- začalo sa s budovaním obecných studní na Námestí sv. Floriána pod gaštanom
a pod lipami
- Michal Bajo začal s výstavbou vlastného mlyna a píly;
- jeho syn Michal Bajo *15.8.1932 vo Varíne - U28.9.1977 v Moskve, veterinár prispel
k objasneniu zákonitosti vylučovania močoviny u prežúvavcov a zákonitosti vzťahov medzi exkréciou močoviny elektrolytov sodíka a draslíka, ako aj závislosti
tohto procesu od príjmu vody – dielo: RETENCIA DUSÍKA U HLADUJÚCICH
OVIEC

Pripomíname si:
6. októbra 1938 bola v Žiline vyhlásená autonómia
HSĽS zvolala na 5. až 6. októbra 1938 schôdzu svojho Výkonného výboru do Žiliny:
• predsedníctvo HSĽS schválilo tzv. Žilinský manifest, v ktorom vyhlásilo autonómiu
Slovenska
• do Žiliny prišli zástupcovia iných politických strán, zjednotili sa na autonómii
Slovenska a prijali dokument Žilinská dohoda
• 7. októbra 1938 bola vytvorená autonómna vláda – Jozef Tiso sa stal predsedom
vlády a tiež ministrom vnútra
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Škola informuje
DEŇ EURA
Predmetová komisia matematiky zorganizovala 24.septembra 2008
na našej škole Deň eura. Zábavnou ale i poučnou formou sme si pripomenuli 100 dní do zavedenia novej meny na Slovensku. Pre žiakov
sme pripravili veľa tvorivých aktivít.
Naši najmenší žiaci – prváci ukázali svoju šikovnosť pri skladaní
puzzlí s motívom eurobankoviek a tiež pri vymaľovaní euroomaľovaniek.
Druháci s veľkým zaujatím maľovali vlajky krajín európskej únie a
v počítačovej učebni si s chuťou zahrali rôzne EUROHRY.
Žiaci tretieho ročníka riešili úlohu z matematiky – pripravovali
rozpočet na prípravu raňajok pre rodinu, samozrejme v eurách. Ceny
tovarov si zistili pri návšteve obchodu, kde si mohli všimnúť aj duálne
zobrazovanie ceny jednotlivých tovarov. Zahrali sa tiež eurodomino.
Štvrtáci pracovali s mapou Európy, do ktorej vyznačovali krajiny,
ktorých menou je euro a k nim pridali aj ich vlajky. Svoju fantáziu
použili aj pri vymýšľaní europríbehov.
Žiaci 5. až 9. ročníka pracovali na Eurodome. Ich úlohou bolo pripraviť projekty o pridelených štátoch európskej únie. Všetky projekty
tvorili jednotlivé tehličky Eurodomu, ktorý je vystavený vo vchode do
hlavnej budovy. Okrem toho piataci maľovali vlastné návrhy eurobankoviek a tvorili slogany na propagáciu eura.
Žiaci šiesteho ročníka pomáhali p. učiteľke Košútovej pri výzdobe
Eurostromu na I. poschodí.
Ako dekoráciu použili vlastnoručne zhotovené eurovlajky a hviezdy
Európskej únie. Svoju fantáziu mohli využiť aj pri návrhu eurožolíka
a pri tvorbe europríbehu.
Žiačky 7.A triedy spolu s pani učiteľkou Tavačovou pripravili chuťovky , ktoré vyzdobili vlajkami jednotlivých štátov Európskej únie.
Chlapci zatiaľ vymýšľali europríbeh a tvorili eurožolíka. Žiaci 7. až 9.
ročníka si svoje vedomosti preverili v Euroteste a v Euromilionárovi.
Tí najlepší boli odmenení sladkou odmenou.
Žiaci zo 7.B triedy pripravili euroobchod, v ktorom si mohli vyskúšať nakupovanie v novej mene – Euro. Okrem toho pripravili veľmi
pekné projekty o eure.
Žiaci 8.ročníka zhromaždili z rôznych prameňov zaujímavé informácie o euromincách a eurobankovkách. Svojich spolužiakov poučili
hlavne o ochranných znakoch eurobankoviek.
Naši deviataci stavali spolu s pani učiteľkou Mikolajovou Eurodom.
Každá jeho tehlička bola pekným projektom, ktorý zhotovili žiaci našej
školy. Popri tom pripravovali rodinný rozpočet.
Všetky projekty sú vystavené vo vestibule školy a na 2.poschodí
školy. Vyučujúci slovenského jazyka s najlepších europríbehov pripravia Euroknihu.
Ing. Ľubica Komperdová
za PK matematiky

Najkrajšie slogany,
ktoré vymysleli naši štvrtáci
EURO – to je nová mena pre Slovensko pripravená.
O EURE už niečo vieme, v Európe zaň kupujeme.
Miško, Ferko už sa radia, ako novú menu zladia?
Od prvého januára koruny sa s eurom menia.
Slováci sú zvedaví, čože ich to prekvapí?
V januári nová mena, pre nás bude riadna zmena.
V Európe už eurom platia, nás to ešte iba čaká.
Niektorých vraj euro láka, iných stále ešte máta.
Euro - to je priateľ môj, budem ho mať so sebou.

ŠKOLSKÉ KOLO
OLYMPIÁDY
ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA
A LITERATÚRY
1. októbra 2008 sa na našej škole
konalo školské kolo olympiády
zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C. Cieľom súťaže
je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať gramatické a komunikačné
zručnosti žiakov, ich záujem o
samostatnú tvorivú činnosť, ale
najmä zvýšiť záujem o národný
jazyk.
Týmto cieľom zodpovedala i
koncepcia a obsah olympiády,
ktorý pozostával z troch častí:
1. Práca s textom (úlohy z hľadiska všetkých jazykových
rovín)
2. Transformácia textu (preštylizovanie opisného slohového
útvaru na rozprávanie príbehu)
3. Nepripravený ústny jazykový
prejav (ľubovoľná téma)
Súťaže sa zúčastnilo 13 žiakov
8. a 9. ročníka. Všetci zúčastnení
preukázali veľmi dobré jazykové
znalosti a zručnosti, o tesných
výsledkoch rozhodla najmä tretia časť súťaže.
Umiestnenie:
1.miesto

Dominika Remenárová 9. B
2.miesto

Katarína Čičmancová 9. A
3.miesto

Marek Kadrliak 9. B
Víťazka školského kola postupuje do okresného, ktoré sa
bude konať 4. novembra 2008
v Žiline.
Mgr. Jana Mikolajová
za PK SJL

DEJEPISNÁ
EXKURZIA
Dňa 2. októbra 2008 sa uskutočnila dejepisná exkurzia, ktorej sa
zúčastnili žiaci 9. ročníka našej
školy. Exkurziu zorganizovali
pani učiteľky Mgr. Eva Fodorová
a Mgr. Jana Mikolajová. Cieľom
našej exkurzie boli Bzince pod
Javorinou, Myjava, Košariská
a Mohyla M. R. Štefánika na
Bradle.
Našou prvou zastávkou bol Rodný dom Ľudmily Podjavorinskej
v Bzinciach pod Javorinou. V
dome, ktorý slúžil i ako škola,
sme získali zaujímavé informácie
o jej živote, rodine a tvorbe, prezreli si mnohé fotografie a predmety, ktoré patrili medzi deťmi
obľúbenej spisovateľke.
Druhou zastávkou bola Myjava, kde sme navštívili Múzeum
SNR. Prehliadku sme začali v
dome vdovy Kolényiovej, ktorý
bol hlavným táborom štúrovcov
počas revolúcie 1848/49. V samotnom múzeu sme získali nové
poznatky a informácie z dejín
slovenského národa v minulom
storočí.
Ďalšou zastávkou bol Rodný
dom Milana Rastislava Štefánika v Košariskách, kde sme si
prezreli jeho osobné veci z parížskeho bytu, fotografie, uniformy
a suveníry z jeho ciest po svete.
Získali sme tiež veľa zaujímavých informácií o jeho osobnom,
politickom a vedeckom živote.
Celú exkurziu sme zakončili návštevou Mohyly M. R. Štefánika
na Bradle, ktorá je postavená v
prekrásnom prostredí. Nádherný výhľad z nej na okolie bol
pôsobivým ukončením našej
exkurzie.
Žiaci 9. A triedy
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Máme jazykové laboratórium
Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom...

Už Ján Amos Komenský vo svojej knihe „Brána jazykov otvorená“ , hovorí
o potrebe vzdelávania sa v cudzích jazykoch.
Dnešná doba od školy jednoznačne vyžaduje pripraviť svojich žiakov tak,
aby dokázali na základnej úrovni ovládať aspoň jeden cudzí jazyk. Aj naša
škola si plne uvedomuje túto potrebu. Zareagovali sme na výzvu Ministerstva školstva SR s témou JAZYKOVÉ LABORATÓRIUM a vypracovali
sme projekt, ktorý bol prijatý. Autorom projektu, ako aj garantom jeho
realizácie je riaditeľ školy. Prijatie projektu pre našu školu znamená prínos
250 tisíc korún, pri spoluúčasti školy vo výške 15 tisíc korún. V dnešnej
dobe je táto finančná čiastka pre školu zaujímavá a preto jej efektívnemu
preinvestovaniu sa venuje veľká pozornosť.
Sme školou s vyučovaním dvoch cudzích jazykov – anglického a nemeckého. Anglický jazyk sa v podmienkach našej školy vyučuje už od prvého
ročníka, nemecký jazyk sa vyučuje od piateho ročníka. Doterajšiu prevažne
klasickú formu vyučovania cudzích jazykov takto môžeme postupne nahradzovať výučbou v novom jazykovom laboratóriu, ktoré je určené pre
skupinu 18 žiakov.
Je to moderná a veľmi príjemná učebňa, do ktorej žiaci radi chodia. Prvé
vyučovacie hodiny, ako žiaci, tak aj ich učiteľky, majú za sebou. Nové pracovné prostredie, nová technika vzbudili nárast záujmu o výučbu, ktorá sa
začína prejavovať u väčšiny našich žiakov. Možnosť nasadiť si slúchadla
a cez mikrofón počuť svoj hlas, individuálne komunikovať s vyučujúcou
či spolužiakom, nerušene sledovať reprodukovaný text, sú pre žiakov
veľkou motiváciou a vyučovanie cudzích jazykov sa takto stáva pre žiakov
zábavou so zmysluplným cieľom. Je to pre žiakov niečo nové, moderné,
zaujímavé a netradičné.
Pre ďalšie využitie priestorov a vybavenia jazykového laboratória je
škola pripravená realizovať kurzy anglického a nemeckého jazyka pre
začiatočníkov v mimo vyučovacom čase. Veríme, že v našej obci privítajú
túto možnosť aj občania, ktorí cítia potrebu ďalšieho sebavzdelávania sa
v cudzom jazyku.
Využívanie tejto technológie je obojstranne výhodné, ako pre žiaka, tak
aj pre učiteľa. Učiteľovi umožňuje individuálny prístup k žiakovi, s možnosťou rozvíjať vedomosti u talentovaných žiakov. Pre menej pokročilých
žiakov vytvára dostatočný priestor pre precvičovanie a upevňovanie učiva.
Umožňuje žiakovi pracovať vlastným tempom, znížiť stres z výkonu,
budovať jazykové kompetencie.
Veríme že vyučovanie v našom jazykovom laboratóriu bude prínosom
a motiváciou pre všetkých našich žiakov, v záujme pozdvihnutia úrovne
vyučovania, tak dôležitého predmetu akým jednoznačne cudzí jazyk je.
Mgr. Mária Halečková – vyučujúca AJ
Andrea Košútová – vyučujúca NJ

Ďakujeme

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku Varín ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom, či už finančne, organizačne,
alebo materiálne podieľali na revitalizácií ihriska v areáli školy. Patrí im
úprimná vďaka všetkých našich žiakov, učiteľov a zamestnancov školy,
ako aj mládeže našej obce, ktorí tento areál využívajú a budú využívať.
Za vykonanie odborných prác ďakujeme našim spoluobčanom, ktorí
v rámci vlastného osobného voľna obetovali svoj čas a námahu v záujme
vytvorenia lepších podmienok pre prácu žiakov a učiteľov našej školy.
Naša vďaka a uznanie patrí pánom Vladimírovi Zimenovi, Ľubomírovi
Ondrušovi, Eduardovi Ondrušovi, Jánovi Klocáňovi a Jozefovi Chovanovi, ktorí vykonali obrovský kus práce. Firma STAVOGLOBAL, s.r.o.
Varín prispela dodávkou materiálu zo sortimentu, s ktorým obchoduje.
Finálnu úpravu diela zabezpečili odborní zamestnanci firmy LYSTRA
– MONT.sk, s.r.o Varín.
Po vytvrdnutí povrchu ihriska, jeho plochu určite využijú hlavne naši
on-line korčuliari, ktorým sa takto naskytuje možnosť praktizovať tento
krásny šport v domácich podmienkach.
Ďakujeme všetkým zainteresovaným podnikateľom, ich zamestnancom
a vyslovujeme presvedčenie, že smer, ktorý takto naznačili, určite bude
mať nasledovníkov.
Mgr. Jozef Košút – riaditeľ školy
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V rámci medzinárodného projektu
INKLÚZIA, sme sa na našej základnej škole

zaoberali myšlienkou spolužitia postihnutých
a zdravých ľudí, ich možného stretnutia sa pri
spoločnej aktivite, alebo učení. Ústredným krédom bolo heslo - UČME SA SPOLU.
Na školách sa postupne integrujú žiaci so
zdravotným a zmyslovým postihom, a preto
sme aj my chceli našich žiakov pripraviť na
možné spolužitie s týmito deťmi. Mnoho ľudí
je v rozpakoch pri stretnutí s ľuďmi s postihnutím, má akúsi zvláštnu nedefinovanú obavu.
A to radšej nespomeniem rôzne posmešky, či
dokonca urážky na adresu ľudí s postihnutím.
Hoci spontánnosť detí rýchlo prekonáva bariéry,
predsa je najlepšie, ak vieme o svete čo najviac a
to platí aj o svete ľudí s hendikepom. Preto sme
sa rozhodli deťom ukázať ako vyzerá bežný svet
človeka s rôznym obmedzením.
V piatok 10.10. 2008 sme pripravili rôzne aktivity, pod názvom SKÚS, AKO ŽIJÚ ĽUDIA SO
ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM. Túto akciu
sme zorganizovali preto, aby si naši žiaci sami na
sebe vyskúšali, ako žijú nevidiaci, sluchovo postihnutí, či ľudia s obmedzením pohybu a postihom končatín. Podľa ročníkov sa žiaci so svojimi
pani učiteľkami najskôr porozprávali o svojich
skúsenostiach a pocitoch, o svojich rodinách, kde
niektorí majú aj ľudí s postihnutím.
Potom sme sa presunuli na školské ihrisko, kde
si všetci žiaci 1. stupňa vyskúšali svoju zručnosť

a orientáciu formou netradičných športovo - zážitkových disciplín. Prváci a druháci si skúsili
obúvanie a vyzúvanie ako nevidiaci, skúsili ako
prekonať určenú trasu s prekážkami s pomocou
kamaráta – navigátora, či sadnúť si na stoličku.
Skúsili ste niekedy otvoriť fľašu s nápojom
a naliať do pohára so zaviazanými očami? A čo
tak nájsť určenú vec v kope iných, alebo opísať
čo držíte vo svojej ruke, ak to nevidíte? Ako
veľmi náročná sa ukázala disciplína zaviazať
uzlík či mašličku v hrubých rukaviciach. Viete
nabrať niečo guľaté lyžičkou? A čo tak podpísať
sa, alebo niečo nakresliť, hoci jednoduché slnko
rukou ktorou bežne nepíšeme? Prváci aj tretiaci
Vám potvrdia, že to nie je také jednoduché ako
to vyzerá! Tretiaci a štvrtáci prekonávali rôzne
trate s prekážkami, so zaviazanými očami.
Prelievali vodu z väčšej nádoby do menšej „nešikovnejšou“ rukou. Pokúšali sa povedať vetu,
ktorú si vylosovali na kartičke bez slov. Obuť sa,

Sme kamaráti prírodní
s ujom Mirom
Srdečný úsmev, „vitajte deti“ a pohľadnice tetrova hlucháňa a murárika
červenokrídleho. To nám zostalo v pamätiach z prvých okamihov stretnutia
s pánom Ing. Miroslavom Sanigom CSc., s človekom, ktorý svoj život zasvätil prírode, jej ochrane a výskumu – hlavne vtáčích spoločenstiev.
Ako správny domáci pán nás vítal pri bráničke svojho rodného domu
v Liptovských Revúcach, kde sme boli my, žiaci z 5.A a 5.B a naše triedne
učiteľky, v sobou 11. októbra 2008.
Neopísateľnú srdečnú a bezprostrednú atmosféru tohto nádherného dňa
dotváralo krásne jesenné počasie a nádherná príroda okolo nás.
Ako sme sa k ujovi Mirovi dostali? Jednoducho nás pozval na návštevu
k sebe tam, kde to najviac miluje, do svojej rodnej dediny pod masívom
Čierneho kameňa. Pozval nás do miest, ktoré sú mu srdcu najbližšie a bez
ktorých by nedokázal žiť.
Uvítal nás vo svojej krásnej Vtáčej záhradke, kde sme na vlastné oči videli,
ako sa odchytávajú vtáčiky, aký výskum sa s nimi robí, ako sa dokážu
zatajiť, aby zmiatli nepriateľa i tú neskutočnú radosť, keď sú opäť na
slobode.
V jeho vtáčej záhradke má svoje miesto
asi 100 vtáčích búdok, ktoré sám vlastnoručne vyrobil. Chvíľkami sme sa cítili ako v škole. Ujo Miro je neskutočne
zvedavý. Dával nám otázky o vtákoch
o prírode, o Malej Fatre,...
A zrazu povedal:“ A viete čo, deti? Vy
máte radi prírodu, ja mám rád prírodu,
teda sme kamaráti prírodní.“
No a na to, že sme sa stali kamarátmi
uja Mira, sme boli nesmierne pyšní.
Ujo Miro nám porozprával veľa zau-

zaviazať si mašličku na topánkach so šatkou na
očiach bolo pre tretiakov náročné aj zábavné.
Štvrtáci skúsili i ľudskú stonožku.
Touto aktivitou sme deťom ukázali , že to čo je
pre nás zdravých ľudí samozrejmosť, nad ktorou
ani nepremýšľame, je pre človeka s postihnutím
často zložitým problémom. No hoci postihnuté
deti majú nejaké obmedzenia, predsa sú to
deti! A rovnako ako my zdraví, aj postihnutí
ľudia majú svoje city, potreby, túžby, ktoré
potrebujú vyjadriť a uspokojiť. Chcú sa hrať
a tešiť zo života.

Na záver dňa sme zhodnotili aké boli pocity našich detí a čo ich najviac prekvapilo. A nechýbala
ani otázka, ako by prijali spolužiaka, ktorý má
nejaký hendikep. Touto akciou sme ukázali, prečo treba ľuďom s postihnutím pomáhať. Aspoň
trochu sme pripravili naše deti na možné osobné
stretnutia sa s hendikepovanými ľuďmi.
Mgr. Jana Líšková – učiteľka 1. ročníka

jímavostí o zvieratkách, vypočuli sme si nespočetné množstvo príbehov,
ktoré sa odohrávajú v zákutiach prírody.
No ďalšie prekvapenia prišli neskôr. Vybrali sme sa s ním na prechádzku
do doliny. A viete, čo sme robili potom?
Učili sme sa plieskať bičom. Takým, akým sa voľakedy zháňali kravičky.
Naozajstným.
Každý, kto chcel, mohol si také plesknutie vyskúšať. No toľko zábavy
a smiechu, čo sa ozývalo dolinou sme si už dávno neužili. Niektorí si bičom
skoro utrhli ucho, ďalší chceli s ním vzlietnuť ako na vrtuľníku, ďalší s ním
„kosili“ trávu, iní sa chceli ním omotať, obaliť.
Toľko sme sa nasmiali, až nám tiekli slzy.
Všetko pekné raz končí. A touto prechádzkou končila aj naša návšteva
u uja Mira.
Bolo nám smutno, že odchádzame, ale zároveň sa už teraz neskutočne
tešíme na ďalšie stretnutie s ním. Tentoraz sme ho pozvali na návštevu
k nám, do našej varínskej školy, aby aj ostatní naši spolužiaci mohli poznať
tohto úžasného človeka.
Už sa nevieme dočkať!
Ďakujeme za krásny deň, ujo Miro.
41 žiakov z 5.A a 5.B a ich triedne pani učiteľky p. Andelová a p. Vojteková

Varínčan
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Zo škôlky
Vitajte v našej škôlke s novým názvom Jedľovinka- v škôlke
vyzdobenej plodmi našich záhradiek. Šikovné ruky p. učiteliek
s pomocou detí a rodičov dokážu vyčariť veselú atmosféru nielen
v triedach, ale i na chodbách a v šatniach našej škôlky.
Moja starká...
Stará mama, nie si sama,
Mám Ťa veľmi, veľmi rada...
Rozprávky sú vždy krásne,
Keď ich čítaš, znejú jasne.
Lásku k Vám, „skôr narodeným“, deti vyjadrujú slovom, ale
i kresbou a vždy sa na stretnutie s Vami, milí naši starí rodičia,
veľmi tešia.
Želám Vám, v mene detí, veľa zdravia- toho telesného, i duševného , ale ešte viac krásnych chvíľ s deťmi, ktoré tak ochotne
a s láskou , o Vás, starí rodičia, s veľkou láskou rozprávajú.
V mene detí napísala Júlia Gáíborová

Aktivity Centra voľného času
Výlet pod
Suchým
Zmysluplné využitie voľného času je hlavným
mottom Centra voľného času vo Varíne. A práve preto sa športovo-turistický a kynologický
krúžok, ktoré pracujú pri CVČ vybrali na
dvojdňový výlet na Suchý.
Začiatok tejto akcie bol ráno, v sobotu 18.októbra 2008. Všetky deti sa stretli na Námestí sv.
Floriána a odtiaľ sa pešou túrou vybrali na chatu
Pod Suchým. Po namáhavej ceste sa ubytovali
a ešte v ten večer ich čakal program, ku ktorému neodmysliteľne patrí hudba a dobrá nálada.
K našim zverencom sa spontánne pridali aj ostatní ubytovaní hostia a o zábavu naozaj nebola
núdza. Večerná opekačka slaninky a špekáčikov
bola neodmysliteľnou súčasťou ukončenia tohto
pekného dňa.
Na druhý deň bol v skorých ranných hodinách
budíček a po výdatných raňajkách na chate sa
všetci vybrali na túru - smer Suchý. Kto už
takúto túru absolvoval, vie o čom hovorím. Po
ceste členovia zažili veľa humoru, našli prekrásny hríb, ktorý vážil takmer 1 kg, spoznávali
rastliny a živočíchy, ktoré im príroda ukázala. Po
výstupe na Suchý čakal na všetkých pohľad „pre
bohov“. Prekrásna príroda, ktorá sa pred nimi
rozprestierala, vyrazila dych každému.
Nasledovala cesta späť na chatu a potom domov.
Pevne verím, že toto je iba začiatok a že deti
v priebehu tohto školského roka spoznajú kus
našej krásnej prírody a získajú poznatky a zážitky na celý život.

Ďakujem lektorom záujmových útvarov p.
Bohačiakovi a p. Androvičovi, ktorí toto všetko naplánovali a zorganizovali. Zaiste týmto
zasiali v srdciach našich deti semiačko lásky
k prírode.
Mgr. Mariana Bohačiaková
riaditeľka CVČ
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4.dožinkový a remeselnícky jarmok
V sobotu 20.septembra sa uskutočnil 4.dožinkový a remeselnícky jarmok. Pre nepriaznivé počasie mnohí remeselníci a predajcovia svoju účasť odriekli, ale varínski
záhradkári sa odradiť nedali. Pripravili
peknú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov,
navarili chutné guláše a okrem iného – predávali typickú jesennú špecialitu – burčiak
„nápoj taký zdravý, žeby ho mal človek za
sezónu vypiť toľko, koľko mu koluje v tele litrov
krvi. Iba tak sa mu vraj organizmus dosť prečistí
a využije všetky prospešné látky. Aj zdravotníci
hovoria, že pravý révový burčiak obsahuje
mnoho enzýmov a vitamínov radu „B“. Je teda
v rozumnom množstve zdravý. Ale odpustiť by
si ho mali ľudia s poruchami trávenia, trpiaci
plesňovými alebo kvasinkovými onemocneniami
a samozrejme diabetici.
Len pre úplnosť – v tele nám každému koluje
zhruba päť litrov krvi, takže nás vlastne vinári
pozývajú k priemernej spotrebe okolo 1 dc burčiaku denne. To iste nie je veľa – pokiaľ si to
v praxi nevyložíme tak, že je najlepšie sa občas
zriadiť dvomi litrami burčiaku naraz.“ R.A.
Na výstave ovocia, zeleniny a kvetov sme
mohli obdivovať netradičné ovocie a zeleninu, rôzne odrody jabĺk, hrušiek, peknú

mrkvu, petržlen, obrovské tekvice, cibuľu,
poháre s esteticky naloženou zeleninou
a ešte veľa rôznych plodov urodených vo
varínskych záhradkách. Výstavu dopĺňali
pekné kresby našich škôlkárov.
Záhradkárov desiatich najobdivovanejších exponátov porota odmenila vecnými
cenami.
1.cena - Pepino gold pestovateľ  F.Ďuraj
2.cena - tekvica obria 
L.Paučin
3.cena - hruška krivica
J.Bárdy
4.cena - koreňová zeleina
M.Kulihová
5.cena - jablko Ontário
F.Súčik
6.cena - jablko Šampión
M.Salátová
7.cena - pór
Z.Cvachová
8.cena - čierna reďkev
K.Pišová
9.cena - okrasné tekvice
A.Kapasný
10.cena útechy
Materská škola Varín
Varínski záhradkári srdečne ďakujú
sponzorom podujatia:
Semko – záhradkárske potreby Varín
Pekáreň Varín
Pizzeria u babky
Zelokvet Varín
Coop Jednota Žilina

Na jarmoku si na svoje prišli aj deti, ktoré si mohli dať namaľovať tvár, povoziť sa na
autíčkach a všetci si v popoludňajšom kultúrnom programe mohli pozrieť vystúpenie
hudobnej skupiny Akordeonika z Bojníc.
V nedeľu bola vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice ďakovná svätá omša za úrodu, popoludní na Námestí sv. Floriána vystúpili mažoretky tanečnej skupiny Trend
z Prievidze.

Varínčan
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Jablko ovocie z raja

Vivat
hrušky!

Dnes vieme, že obyčajné jablko,
obsahuje veľké množstvo vitamínov,
minerálov a celú radu látok ďalších
látok, ktoré sú pre náš organizmus
prospešné. Reguluje trávenie, lieči
žalúdočné a brušné katary a odstraňuje plynnatosť. V roku 1679 doktor
Adam Lonicerus napísal: jablká sú
dobré proti mdlobám a posilňujú
srdce. Upravujú stolicu a vyháňajú
hlísty z tela. Skúsení bylinkári hovoria, že jablko bez šupky zjedené
na lačno, mierne preháňa. Pokiaľ
zjeme dve jablká denne nemusíme
mať strach z artériosklerózy. Jablčný
pektín nám dostatočne vyčistí črevá,
takže o zvýšenej hladine cholesterolu
v krvi, nemôže byť reč. Tento prírodný lekár, rovnako reguluje trávenie,
povzbudzuje chuť do jedla, posilňuje
nervovú sústavu, ukľudňuje vnútorné napätie a tým aj bolesti hlavy.

Hrušky, ovocie lahodnej chuti, síce
nie sú až také bohaté na vitamíny ako
jablká, ale aj napriek tomu by sme
ich nemali nevšímavo obchádzať. Aj
oni totiž majú svoje neodškriepiteľné
prednosti. Obsahujú predovšetkým
vitamíny skupiny B a sú cenným
zdrojom kyseliny listovej. Z cukrov
sa v nich nachádza glukóza, fruktóza
aj sacharóza – preto sa nám zdá, že
hrušky sú omnoho sladšie ako jablká,
ale hlavným dôvodom je to, že majú
nižší obsah kyselín. V hruškách boli
dokázané aj polyfenoly, ktoré majú
antioxidačné vlastnosti a pôsobia
protizápalovo, protiskleroticky a zvyšujú pevnosť krvných kapilár. Ďalšou významnou látkou v hruškách
je látka glykosid arbutin, ktorý má
močopudné a protizápalové účinky.
Je účinný pri ochoreniach obličiek a
močových ciest. Z minerálnych látok
a stopových prvkov obsahujú...
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Staroba je výzva
Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden druhému práve teraz povedali milé slovo
– že sa máme radi.
Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. Tak
ako sa končí leto a začína jeseň. Nedá sa tomu
vyhnúť. Sem-tam niečo zabolí, objaví sa vráska, skôr, či neskôr obelejú vlasy.
Človek sa ocitne v jeseni života a v spomienkach sa obzerá do minulosti.
Starší ľudia si zaslúžia úctu. Vekom nadobudli skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať
mladším, ak o to stoja.
Napokon, vďačíme im za život...
A tak, vo štvrtok 23.októbra ,sa v kinosále
uskutočnil program, ktorý bol symbolickým
prejavom lásky, úcty a vďaky. Pre našich
starých a prastarých rodičov ho pripravili
deti z materskej a základnej školy a z centra
voľného času.
Prítomných pozdravil tiež pán starosta a
pán farár.
Pri návšteve Európy neobišiel svoje rodisko
ekológ , profesor Ján Barica, ktorý prijal
pozvanie a potešil sa možnosti stretnúť sa
s rodákmi, ktorých roky nevidel. V priateľskej atmosfére prebehlo stretnutie detí so
seniormi.
Veríme, že všetci prežili spoločné pekné
chvíle..........

Ak máte problém s pochopením súčasnej finančnej krízy, nasledujúce riadky
by Vám mohli napomôcť......
1. Kedysi dávno, v jednej dedinke v Indii, jeden
muž oznámil dedinčanom, že kúpi opice, každú
za10$.
2. Dedinčania vedeli, že v okolí je mnoho opíc.
Odišli teda do lesa a začali ich chytať.
3. Muž kúpil tisíce opíc za sľúbenú cenu 10 $.
Keď sa znížil počet opíc v prírode, dedinčania
nepokračovali v love. Na to im muž oznámil, že

bude kupovať opice po 20$. Toto znova vyburcovalo dedinčanov a opäť sa pustili do lovu opíc.
4. Čoskoro na to sa výskyt opíc ešte znížil a
ľudia sa vrátili späť na svoje farmy. Muž zvýšil
ponuku na 25 $, ale aj tak bolo chytiť opicu
veľmi ťažké.
5. Teraz muž oznámil, že bude kupovať opice za
50$ za kus a pretože musí odísť do mesta, bude
ho zastupovať jeho asistent, ktorý bude v jeho
mene nakupovať opice.
6. Keďže muž nebol prítomný, asistent povedal

dedinčanom: „ Pozrite na všetky tieto opice v
klietke, ktoré muž od vás kúpil. Ja vám ich predám za 35$ za kus a keď sa muž vráti z mesta
vy mu ich môžete predať späť za 50$ za kus, tak
ako včera muž oznámil.
7. Dedinčania dali dokopy všetky svoje úspory
a kúpili všetky opice.
8. Po tomto „nákupe“ dedinčania už nikdy
nestretli, ani muža, ani jeho asistenta. Iba opice
boli všade okolo , tak ako na ako na začiatku.
Vitajte na Wall Street !

Varínčan
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Výročná správa obce
za rok 2007

1. Základná charakteristika Obce
Varín
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s
vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce
pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
Geografické údaje
Geografická poloha obce: Obec
Varín leží na spojnici južnej časti
Kysuckej vrchoviny a Malej Fatry
pri ústi rieky Varínky do Váhu.
Susedné obce: Krasňany, Gbeľany,
Mojš, Nezbudská Lúčka.
Celková rozloha obce: 56,7 km2
Nadmorská výška: 363 m.n.m. prah kostola
Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov: 3616
Národnostná štruktúra: slovenská:
3594 česká: 16 nemecká: 1, maďarská: 3 ruská: 1 nezistená: 1
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu:
Vývoj počtu obyvateľov: narodených: 36, zomrelých: 38
Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci: 3,51%
Nezamestnanosť v okrese: 3,75%
Vývoj nezamestnanosti v obci
k aprílu 2008 - 2,68%
Vývoj nezamestnanosti v okrese
k aprílu 2008 – 2,98%
Vývoj nezamestnanosti v obci
a v okrese je klesajúci.

nie detí v obci poskytuje: Základná
škola
Materská škola
Na mimoškolské aktivity je zriadené:
Centrum voľného času
Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: Zdravotné stredisko
Všeobecný lekár pre dospelých: 2
/súkromný/
Všeobecný lekár pre deti: 2 /súkromný/
Stomatológ: 1 /súkromný/
Lekáreň: 1
Na základe analýzy doterajšieho
vývoja možno očakávať, že rozvoj
zdravotnej starostlivosti sa bude
orientovať na:
Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečuje:
Domov dôchodcov s kapacitou
21 lôžok.
Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v
obci zabezpečuje: Miestne kultúrne
stredisko
Dychová hudba, Spevokol
Noviny: Varínčan
Kino, Knižnica, Vzdelávacie kluby

Symboly obce
Erb obce: Panna Mária s dieťaťom
z roku 1416
Vlajka obce: biela, modrá, žltá,
červená
Pečať obce:

Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci: Obecný podnik služieb,
Coop Jednota, súkromné obchody,
pekáreň, práčovňa, kaderníctvo –
holičstvo, kozmetika, reštauračné
a stravovacie zariadenia, mäsiarne,
drevovýroba a výroba okien, stolárstvo, urbár, p.s. – píla, záhradnícke
služby, stavivá.
Najvýznamnejší priemysel v obci:
Dolvap, s.r.o. /súkromný/
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci: - PD Váh /
podnikatelia/

História obce: Prvá písomná zmienka je z roku 1223.

Na základe života v obci sa bude
orientovať na:

Pamiatky: Rímsko-katolícky kostol
z druhej ½ 13. storočia,
kaplnka Panny Márie z roku
1750.

Organizačná štruktúra obce
Starosta obce: Ing. Karol Strásky
Zástupca starostu obce: Ing. Jozef
Kabatier
Hlavný kontrolór obce: Jozef Rovňan
Obecné zastupiteľstvo: 11 členné

Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdeláva-

Komisie: sociálna, stavebná, finančná, školstva-kultúry-mládeže
a športu, životného prostredia
a verejného poriadku, na ochranu
verejného poriadku.
Obecný úrad:
- prednosta: Ľubor Panáček
- sekretariát
- mzdová a finančná účtovníčka
- dane a poplatky
- matrika
Spoločné úrady:
- stavebný
- sociálny
- školský
2. Rozpočet obce na rok 2007
a jeho plnenie
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia
v príslušnom rozpočtovom roku,
ktorým sa riadi financovanie úloh
a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je
súčasťou rozpočtu verejnej správy.
Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce
vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
Rozpočet obce obsahuje príjmy a
výdavky, v ktorých sú vyjadrené
finančné vzťahy: k právnickým
osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území
obce, ako aj k obyvateľom žijúcim
na tomto území vyplývajúce pre
ne zo zákonov a z iných všeobecne
záväzných právnych predpisov, zo
VZN obce, ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné
vzťahy štátu k rozpočtom obcí:
podiely na daniach v správe štátu,dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
ďalšie dotácie v súlade so zákonom
o štátnom rozpočte na príslušný
rozpočtový rok.
Rozpočet obce obsahuje finančné
vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadeným obcou, a k iným
právnickým osobám, ktorých je
zakladateľom.
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy: k rozpočtom iných
obcí, k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec
patrí, ak plnia spoločné úlohy.
V rozpočte obce sa uplatňuje roz-

počtová klasifikácia v súlade s
osobitným predpisom.
Rozpočet obce na rok 2007 bol
zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení
na bežné príjmy a bežné výdavky
(ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
(ďalej len kapitálový rozpočet) a
finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2007 bol
zostavený ako prebytkový. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako
schodkový.
Rozpočet obce bol schválený
obecným zastupiteľstvom dňa
22.12.2005 uznesením č.138.
Bol zmenený jedenkrát:
prvá zmena schválená dňa
15.11.2007 uznesením č. 7/2007
Po zmene bol rozpočet nasledovný:
Upravený rozpočet obce
k 31.12.2007 v tis. Sk:
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce - prebytok

58 045
53 926
3 759

Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

47 172
39 205
7 967

z toho:

Kapitálové príjmy
8 388
Kapitálové výdavky
13 591
Schodok kapitálového rozpočtu 4 797
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z fin. operácií

2 485
1 130
1 355

2.1 Plnenie príjmov za rok 2007
2.1.1 Bežné príjmy
( v tis.
Sk )
Schválený rozpočet
40 330
Upravený rozpočet
47 172
Skutočnosť k 31.12.2007
52 485
% plnenia k upravenému rozpočtu
111
Príjmy celkom

Plnenie rozpočtu bežných príjmov
obce a rozpočtových organizácií
Hl.
kateg. Text

Príjmy celkom

Upravený Skutočrozpočet nosť
2007
2007
%
(v tis. Sk) (v tis. Sk)

Varínčan

24 562 120

7 200

7 534 108

581

963

166

2.1.2 Kapitálové príjmy
Príjmy celkom
(v tis. Sk)
Schválený rozpočet
5 000
Upravený rozpočet
8 388
Skutočnosť k 31.12.2007
16 869
% plnenia k upravenému rozpočtu
201

Text

Príjmy
celkom
Kapitálo230
vé príjmy
Kapitálo320 vé granty
a transfery

Upravený Skutočrozpočet nosť
2007
2007
%
(v tis. Sk) (v tis. Sk)

8 388

16 869 201

581

963 166

2.1.3 Príjmové finančné operácie
Príjmy celkom
(v tis. Sk)
Schválený rozpočet
45 530
Upravený rozpočet
58 045
Skutočnosť k 31.12.2007
72 138
% plnenia k upravenému rozpočtu
124

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce
Hlavná
Kategória

Text

Príjmy
celkom
Príjmy z
400 transakcií s
FA a FP
Prijaté úve500 ry, pôžičky a
NFV

Upravený Skutočrozpočet nosť
2007
2007
%
(v tis. Sk) (v tis. Sk)

2 485

2 485 100

-

-

-

Rozpočtové organizácie:
školy a školské zariadenia dosiahli
príjmy vo výške 900 tis. Sk
2.2 Plnenie výdavkov za rok 2007
2.2.1 Bežné výdavky

Výdavky celkom
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2007
% plnenia k upravenému rozpočtu

(v tis. Sk)
38 752
39 205
46 576
119

Oddiel

Kategória

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov obce a rozpočtových organizácií
Text

Bežné výdavky
celkom

Výdavky
600 za obec
celkom

Upravený
rozpočet
2007
(v tis.
Sk)

Skutočnosť
2007
(v tis.
Sk)

39
46 576
205

%

119

2 143 1 960 91,5
9 489 11 363 119,7
1 394 1 571 112,7
340

774 217,7

Plnenie rozpočtu kapitálových
výdavkov obce a rozpočtových
organizácií
Text

Upra- Skutočvený
nosť
rozpočet
2007
2007
(v
tis.
(v tis.
Sk)
Sk)

Bežné výdavky
celkom
700
Výdavky za
obec celkom
01 - obec
710
Obstarávanie 13 591
kapitálových
aktív

%

17 295 127

Výdavky celkom
(v tis. Sk)
Schválený rozpočet
1 130
Upravený rozpočet
1 130
Skutočnosť k 31.12.2007
1 060
% plnenia k upravenému rozpočtu
94

Plnenie rozpočtu výdavkových
finančných operácií obce

Text

Bežné výdavky
celkom
800
Výdavky za
obec celkom
820
Splácanie istín

Skutočnosť
2007
(v tis.
Sk)

%

Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť k 31. Plán na rok 2008 Plán na rok 2009 Plán na rok 2010
12. 2007
46 576
17 298
1 060

45 951
9 750
2 230

48 100
2 400
3 000

46 200
2 000
3 000

3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2007
Upravený
rozpočet
2007 (v tis. Sk)

Skutočnosť
k 31. 12. 2007
(v tis. Sk)

58 045

Príjmy celkom
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce za rok 2006

72 138

47 172
8 388
2 485
53 926

52 485
16 868
2 785
64 931

39 205
13 591
1 130
4 119

46 576
17 295
1 060
7 207

Prebytok rozpočtu za rok 2007 vo výške 7 206 716,39 Sk, bol na základe
rozhodnutia obecného zastupiteľstva uznesením č. zo dňa
schválený na tvorbu rezervného fondu 10% vo výške 720 671,64 Sk a 90%
z prebytku vo výške 6 486 044,75 Sk zaradením do príjmov obce pre rok
2008.
4. Bilancia aktív a pasív v tis. Sk
4.1 A K T Í V A
Názov
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Prechodné účty aktív
Majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12. 2006

Skutočnosť
k 31.12.2007

107 819
120 396 582,91
18 228 000
138 732 401,91

_
172 125 117,61
18 258 000
190 383 117,61

_
189 938
_
_
_
_
138 922 339,91

_
713 830,50
_
_
_
_
191 096 948,11

4.2 P A S Í V A
Názov
1 130

1 060 94

2.3 Plán rozpočtu na roky 2008
- 2010
2.3.1 Príjmy celkom

Príjmy
celkom
z toho:
Bežné
príjmy

2.3.2 Výdavky celkom

Výsledok hospodárenia za rok 2007 je prebytok rozpočtu obce vo výške
7 206 716,39 Sk, ktorý pozostáva: - zostatky na bežných bankových účtoch
7206716,39 Sk

2.2.3 Výdavkové finančné operácie

Upravený
rozpočet
2007
(v tis.
Sk)

Kapitálové
16 869 1 000 2 100 2 200
príjmy
Finančné
2 485 1 400 1 000 1 100
príjmy

Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2007:

Výdavky celkom
(v tis. Sk)
Schválený rozpočet
4 794
Upravený rozpočet
13 591
Skutočnosť k 31.12.2007
17 295
% plnenia k upravenému rozpočtu
127

Oddiel

Kategória

6 108 6 077 99,5

2.2.2 Kapitálové výdavky

Oddiel

Plnenie rozpočtu kapitálových
príjmov obce a rozpočtových organizácií

Mzdy,
platy,
610 služobné
príjmy ...
Poist. a
620 príspevok
do poisťovní
a
630 Tovary
služby
Bežné
640 transfery
Splácanie
650 aúrokov
popl. z
úverov

Kategória

23 711

Kategória

Daňové
príjmy
Nedaňové
200
príjmy
Granty a
310
transfery
100

01 - obec

14

SkuPlán Plán
točnosť naPlán
rok na rok na rok
k 31. 12. 2008
2009 2010
2007

52 485 48 431 50 400 51 200

Vlastné zdroje krytia majetku
z toho:
Fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a ostatné prij. výpomoci
Vlastné zdroje krytia majetku a záväzky spolu

5.1. Pohľadávky

Skutočnosť
k 31.12. 2006
7 206 716,39

Skutočnosť
k 31.12.2007
104 712 017,68

69 876 070,29
2 760 930,75
27 542 633,31
_
6 760 123,30
106 939 757,65

48 760 822,49
_
6 760 123,30
167 439 679,86

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v tis. Sk

Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Rok 2006
4 163,50
185 774,50

Rok 2007
7 171
1 636 198,90

Varínčan
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Pohľadávky premlčané
Pohľadávky v priebehu roka odpísané

_
_

_
_

Rok 2006
168 894
146 282,90

Rok 2007
62 016,45
1 065 060,75

5.2 Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky z lízingu

_

_

6. Ostatné dôležité informácie
6.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2007 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

KŠÚ
KŠÚ
KŠÚ
KŠÚ
KŠÚ
KŠÚ
Kraj.stav.úrad
MVSR
MVSR
ÚPSVaR
VUŠRKÚŽP
KÚŠRKÚŽP
MFSR
MVaRR

Prenesené kompetencie
SOŠU /mzdy a prevádzkové náklady/
Transfér – dopravné žiakom
Transfér – motiv. prísp.
Transfér – strava v hm. núdzi
Transfér – škol. potreby
Transfér – stavebný úrad
Transfér – evidencia občanov
Transfér - matrika
Koordinátor a VPP
Transfér – životné prostredie
Transfér – poz. komunikácie
Transfér – recyklačný fond
Dotácia na bytovku

Suma prijatých
prostriedkov
v Sk
17 917 126,740 814,64 160,46 300,102 728,21 500,87 938,34 910,211 179,114 864,13 964,4 918,80
65 370,7 486 000,-

6.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2007 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN
č.3/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Varín:
Prijímateľ dotácie
Centrum voľného času
Telovýchovná Jednota
Spoločný stavebný úrad
Spoločný sociálny úrad
Spoločný školský úrad
PO,FO poskytujúce
verejnoprospešné služby obci

Účelové určenie dotácie
dotácie na prevádzku
dotácie na prevádzku
dotácie na prevádzku
dotácie na prevádzku
dotácie na prevádzku

Suma poskytnutých
prostriedkov v Sk
174 033,498 360,218 580,107 072,37 180,-

dotácie na prevádzku

21 000,-

6.3 Významné investičné akcie v roku 2007
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2007:
Bytová výstavba - investície:
IBV Záhumnie – 22 b.j.
- miestne komunikácie a parkoviská
- verejné osvetlenie
- kanalizácia
CVČ – rekonštrukcia a modernizácia
ZOS – rekonštrukcia a modernizácia
6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
Prístavba, rekonštrukcia ZŠ+MŠ
Výstavba MK – Záhumnie + inžinierske siete
Výstavba cintorína
Výstavba bytov + inžinierske siete
CVČ – rekonštrukcia + modernizácia
Hasičská zbrojnica – rekonštrukcia + modernizácia
Zdravotníctvo – rekonštrukcia + modernizácia
6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení
účtovného obdobia.
Vypracoval: p. Cvachová
Predkladá: Ing. Karol Strásky
Ing. Strásky starosta obce

Obecno - súkromné
arborétum?
VÁŽENÍ OBČANIA, CHCEM
VÁM OZNÁMIŤ RADOSTNÚ
SPRÁVU.
Naša krásna obec má unikátnu
atrakciu, ktorou sa nemôže popýšiť
žiadna obec široko – ďaleko.
Máme OBECNO – SÚKROMNÉ ARBORÉTUM (OSA), ktoré je
spojené s unikátnym skanzenom
„svinských chlievov“ a gazdovských prístreškov. Najmä v čase
vegetačného pokoja v priestoroch
skanzenu dominujú perfektné skládky domovej sute a odpadu, ktorých
unikátnosť spočíva práve v tom, že
sú vybudované v centre obce. Toto
zariadenie veľmi úspešne reprezentuje našu krásnu obec.
Má vynikajúcu polohu, je prístupné priamo z námestia, ako aj
z Májovej ulice. Je situované hneď
vedľa budovy Správy národného
parku Mala Fatra, ktorá investuje
nemalé finančné prostriedky do
jeho údržby a ochrany. Dôležitosť
OSA je poznačená tým, že Správu
NP MF navštevuje veľa odborníkov
z úseku ochrany krajiny a prírody,
nielen tuzemských ale aj značný
počet zahraničných odborníkov.
Takto majú obrovskú príležitosť
vidieť plody svojho snaženia hneď
vedľa svojej ustanovizne.
To že je OSA prístupné aj z ulice, ktorá je na trase presunu turistov
z miestneho kempu do centra obce,
len zvyšuje jej význam a dôležitosť.
O tom, že je predmetom obrovského
záujmu, je množstvo ľudí, ktorý si
OSA dokumentujú, aby takto mohli
šíriť osvetu a dobré meno našej
obce, nielen na našom krásnom Slovensku, ale aj mimo jeho územia.
Nedávno som bol svedkom,
keď náruživý fotograf –podľa jazyka, ktorým hovoril asi Holanďan – neznalý našich pomerov sa
„trepal“ do priestorov skanzenu, s
cieľom urobiť dokonalejšie snímky
a spadol do jamy dokonale zamaskovanej bujnou vegetáciou. Bolo až
humorné, ako sa mu snažili pomôcť
traja jeho spoločníci. Škoda len, že
som nerozumel komunikácií, ktorá
aktuálne prebiehala. Určite velebili
zriaďovateľa, či prevádzkovateľa
tejto atrakcie a vyslovovali obdiv a
uznanie, ako aj nutnosť tieto skúsenosti odovzdať tam ďaleko pri mori,
vo svojej krajine, ktorá nemá možnosť sa takýmto niečím popýšiť.
Všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na existencií tohto skvostu a unikátu, za
ich úsilie, ktoré takto vynaložili na

úseku propagácie našej obce patrí
komisiu, ktorej úlohou by bolo zabezpečovať starostlivosť nad týmto
skvostom, ktorá uznanie a obdiv
všetkých občanov Varína.
A na záver by som chcem odporučiť našim pánom poslancom,
aby na najbližšej schôdzi odsúhlasili
komisiu, aby dbala na jeho neporušenosť. Aby sa takto mohla uchovať
aj pre ďalšie generácie, aby aj oni
mohli zdieľať ten pocit hrdosti na
túto atrakciu, ako ju zdieľame my
– súčasníci.
VERÍM, ŽE MOJE DOBRE MIENENÉ SLOVA PADNÚ NA ÚRODNÚ PÔDU.
Verím, že tento príspevok sa
dostane na obecnú stránku a vám
ďakujem, že ste si ho prečítali, aj
keď neočakávam všeobecný súhlas.
Možno, že so mnou nezdieľate
moje nadšenie pre veci propagácie
našej obce v bližšom i vzdialenejšom
okolí.........
občan Varína
Zaiste veľmi vtipný a trefný
príspevok sa dostal nielen na webovú stránku Varína, ale so súhlasom
autora i do obecných novín. Tak si
ho môžu prečítať aj tí, ktorí internet
nepoužívajú.
Je samozrejmé, že drvivej väčšine Varínčanov záleží na tom, ako
naša obec vyzerá. Žiaľ, nájdu sa
i takí, ktorým je to jedno, niektorí
sa dokonca na jej „skrášľovaní“
a znečisťovaní aktívne podieľajú
– viď.- rozbité vývesné skrinky,
informačnú tabuľu, dotrhaný a počmáraný informačný panel, odhodené odpadky v parku, na námestí....
Je toho dosť.
Tiež zanedbané neobývané
domy a ich zvyšky neprispievajú
ku kráse. Je však potrebné povedať,
že za nehnuteľnosti zodpovedá ich
majiteľ. Obec v tomto smere nemá
možnosť „zapracovať“ na jej vylepšení. Môže majiteľa iba upozorniť
a žiadať nápravu. Vlastniť nehnuteľnosť – z toho plynú aj povinnosti
a povinnosťou vlastníka je sa o nehnuteľnosť A tom to je...
Veríme, že ako sa na čistote
obce už systematicky pracuje, tak
postupne zmiznú aj zanedbané nehnuteľnosti, ktorých je viac- nie
iba tá, ktorú spomína občan Varína
a naša obec bude naozaj krásna,
všetci sa v nej budeme dobre cítiť
a zahraniční turisti ju budú obdivovať a radi sa do nej vracať.
ksch
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Varínsky futbal
FC FATRAN Varín

nia v tabuľke, kde bojujú o prvé miesto so Strečnom.

V priebehu mesiaca September sa naši Varínski futbalisti vyznamenali dobrými výkonmi, ktoré viedli k tomu, aby sa usadili na predných priečkach
piatej ligy. Mužstvo sa začalo ukazovať ako veľmi silné a vyrovnané. Dňa
7. 9. sme doma privítali Turzovku, ktorú sme po tvrdom boji porazili 1:0.
Dňa 14. 9. po veľmi dobrom výkone sme v Bytčici vyhrali 3:1. Dňa 21. 9.
sme opäť doma privítali Podvysokú, po veľmi ťažkom boji sme napokon
zvíťazili 2:1. V tomto zápase bol ťažko zranený obranca Michal Zimen,
ktorému chce klub poďakovať, praje skoré uzdravenie a návrat na futbalový trávnik, kde nás doteraz dobre reprezentoval. Dňa 28. 9. sme odohrali
šláger kola v Rudinskej, kde sme prehrali 3:1.
Tabuľky

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

Ročník 2008/09 Kategória V. liga dospelí – skupina A

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

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

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

21:8
20:10
17:7
18:11
17:12
16:10
16:14
18:16
10:21
7:18
9:12
14:14
10:28
9:21

18
18
16
16
14
13
13
12
9
9
7
6
6
5

Zápasy 8 kola
28.09.2008, 15:00
28.09.2008, 15:00
28.09.2008, 15:00
28.09.2008, 15:00
28.09.2008, 15:00
28.09.2008, 15:00
28.09.2008, 15:00

Teplička n. V.
Belá
D. Hričov
Turzovka
Bytčica
Podvysoká
Rudinská

-

Rosina
Strečno
ZA Závodie
Bánová B
Skalité
Radoľa
Varín

7
2
2
3
2
5
3

:
:
:
:
:
:
:

0
1
2
1
0
0
1

Naši dorastenci sa v mesiaci September taktiež vyznamenali a bojujú
o prvé priečky s Lietavskou Svinnou a Lietavskou Lúčkou. Dňa 7. 9. sme
na Varínskom trávniku privítali Veľké Rovné, ktoré sme porazili 3:1. Dňa
14. 9. sme v Zástrani vyhrali 4:2. Dňa 21. 9. sme doma s Hrabovým vyhrali
8:0. Dňa 28. 9. sme v Dolnej Tižine prehrali 1:0. Rád by som pochválil Mareka Kadrliaka, ktorý je hráč starších žiakov, ale po ostaršení vypomáha aj
v doraste a hrá veľmi dobre. Konečne sa odzrkadľuje práca s mládežou,
na ktorú sme vynaložili veľa úsilia. Dúfame, že z našich dorastencov odchováme dobrých hráčov do mužskej kategórie.
V žiackej kategórii naši tréneri v spolupráci s CVC otvorili aj dlho očakávaný krúžok futbalu pre dievčatá, kde sa ich prihlásilo v hojnom počte
a pravidelne trénujú.
Mladší a starší žiaci počas mesiaca September odohrali majstrovské zápasy,
kde dokázali, že majú na to, aby hrali vyššiu súťaž, do ktorej by sme sa
chceli po jari prepracovať. Záleží od našich starších žiakov, ako sa umiest-

Naša prípravka zaznamenala veľký nárast chlapcov nielen z Varína, ale aj
z okolitých obcí. Dúfame, že to bude aj naďalej takto pokračovať a chlapci
a dievčatá, ktorí nie sú rozhodnutí, aký šport budú vykonávať, sa rozhodnú
pre futbal.
Chceme týmto pozvať všetkých chlapcov, dievčatá a rodičov, aby sa prišli
pozrieť na tréningy mládeže, ktoré u nás prebiehajú v spolupráci s CVC.

Športu zdar a futbalu zvlášť.
Tajomník Fatran Varín
Hodoň Ján

Varínčan
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Cestovný poriadok Odchody autobusov zo zastávky: Varín, Obecný úrad
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Keď si úplne na dne...
Keď si úplne na dne, Boh vždy s niečím príde
Tento príbeh je nádherný. Pokús sa neplakať.
Mladá žena vyskočila z kresla ihneď ako uvidela chirurga
vychádzať z operačnej sály. Pýtala sa: ,,Ako sa má môj synček?
Bude v poriadku? Kedy ho môžem vidieť?,,
Chirurg odvetil: Je mi to ľúto, robili sme čo bolo v našich
silách, ale váš syn to neprežil.
Anna sa v náreku pýtala: ,,Prečo malé deti dostanú rakovinu? Vari o ne už Boh nedbá? Kde si bol Bože, keď ťa môj
syn potreboval?,,
Chirurg odvetil: „Chcete byť na chvíľu osamote s vaším
synčekom predtým, než ho odvezú na univerzitu? Jedna zo
sestričiek o pár minút vyjde.,,
Anna požiadala sestričku, aby zostala s ňou pokiaľ sa
nerozlúči so svojím synom. Milujúco prebehla prstami cez
blonďavé kučeravé vlasy.
,,Chceli by ste si nechať na pamiatku pramienok vlasov?,,
pýtala sa sestra.
Anna naznačila áno. Sestra odstrihla chlapcovi pramienok
vlasov, vložila do plastového vrecka a podala ho Anne.
Bol to Tomášov nápad darovať svoje telo pre univerzitnú
nemocnicu na štúdium. Hovoril, že by to mohlo pomôcť
niekomu inému.
Najprv som povedala nie, ale Tomáš povedal: „Mami, ja už
to telo nebudem potrebovať keď zomriem. Možno to pomôže
inému malému chlapcovi aby mohol stráviť s mamou viac dní
ako ja.,, Pokračovala: Môj Tomáš mal zlaté srdce. Vždy myslel
na iných. Vždy chcel pomôcť iným, ak mohol.,,
Anna prešla nemocnicou posledný raz, potom čo tam strávila skoro šesť mesiacov. Tašku s Tomášovými vecami položila
na sedadlo v aute vedľa seba. Jazda domov bola veľmi ťažká.
Ešte ťažšie bolo vkročiť do prázdneho domu.
Tomášove veci a igelitové vrecko s vlasmi doniesla do
synovej izby.
Začala ukladať modely autíčok a ostané osobné veci v jeho
izbe. Presne na miesto, kde si ich vždy odkladal on. Ľahla si
naprieč jeho posteľou, pritlačila k sebe jeho podušku, vyplakala sa, až od únavy zaspala.

vedľa teba aby som ti povedal ,,Mám Ťa rád.,, Stále ťa budem
milovať, mami, dokonca každý deň viac a viac.
Jedného dňa sa opäť uvidíme. Dovtedy, ak by si chcela,
mohla by si si adoptovať malého chlapca, aby si nebola taká
sama, mne by to nevadilo.
Mohol by mať moju izbu a všetky moje staré veci, aby sa
s nimi mohol hrať.
Ale ak by si sa rozhodla pre dievčatko, asi by sa jej nepáčili
tie isté veci ako chlapcom. Musíš jej kúpiť bábiky a dievčenské veci, veď vieš.
Nesmúť nado mnou. Toto je tu skutočne nádherné miesto.
Dedko a babka sa so mnou zvítali hneď ako som sem prišiel
a ukázali mi to tu naokolo.
Bude mi dlho trvať, kým to všetko spoznám. Anjeli sú takí
správni. Veľmi rád na nich pozerám keď lietajú. A vieš čo?
Ježiš nevyzerá ako na žiadnom obrázku.
Áno, keď som ho uvidel, hneď som vedel, že je to on. Sám
Ježiš ma vzal vidieť Boha Otca! A hádaj čo, mami! Sedel som
Bohu na kolenách a rozprával som sa s ním, ako keby som bol
niekto veľmi dôležitý.
To bolo vtedy, keď som mu povedal, že ti chcem napísať
list, aby som ti povedal Zbohom a všetko ostatné. Ale ja som
hneď vedel, že to nie je dovolené. No ale vieš čo, mami?
Boh mi podal jeho vlastné pero a papier, aby som ti napísal
tento list.
Ten anjel čo ti má doniesť tento list sa tuším volá Gabriel.
Boh mi povedal, aby som ti dal odpoveď na jednu otázku,
ktorú si sa ho pýtala
,,Kde bol keď som ho ja potreboval?,,
Boh mi hovoril, že bol na tom istom mieste so mnou, tak
ako bol so svojím synom Ježišom, keď bol na kríži. Bol presne tam, a tak je vždy so všetkými jeho deťmi. Mami, nik iný
nemôže vidieť čo som ti napísal, len ty.
Pre všetkých ostatných je to len kus bieleho papiera. Nie
je to super?
Musím už vrátiť Bohu jeho pero späť. Musí písať ďalšie
mená do Knihy života.
Dnes musím zasadnúť na večeru za stôl s Ježišom. Som si
istý, že jedlo bude vynikajúce.
Oh, skoro som ti zabudol povedať. Už ma nič nebolí.
Všetka tá rakovina zmizla. To ma teší, lebo som už nemohol
viac vydržať tú bolesť a Boh už tiež nemohol vidieť, že ma
to tak veľmi bolí. To bolo vtedy, keď ku mne poslal Anjela
milosrdenstva. Anjel mi povedal, že som špeciálna zásielka.
To je, čo?

Bolo okolo polnoci, keď sa Anna zobudila. Vedľa nej na
posteli ležal zložený list.

Podpísané s láskou od Boha Otca, Ježiša a odo mňa.

V liste stálo:
Drahá mamina.
Viem, že ti budem chýbať, ale, neboj sa, že na teba niekedy
zabudnem, alebo prestanem ťa mať rád, len preto, že nie som

P.S.Tento príbeh je nádherný. Pokús sa neplakať.

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
štvrtok 23. október

16.00 hod. MKS

Október – mesiac úcty k starším

Novinky v knižnici
Nové knihy pre čitateľov
Noah Gordon
Sabine Thieslerová
Thomas Greene
Anita Amirrezvani
Marta Fartelová
Štefan konkol
John Grogan
Lisa Kleyoasová
Sherrilyn Kenyonová

-

Vínna pivnica
Zberateľ kostí
Nebudem dlho preč
Krv kvetov
Priveľa šťastia
Pohrobok
Marley a ja
Tajomstvá letnej noci
Nočné slasti

program venovaný seniorom

nedeľa 9. november

MKS

Lakomec

Divadelné predstavenie v podaní žilinských študentov
Gymnázia sv. Františka

streda 19.november
Autobusový zájazd do Jablonky

Cena:170 Sk

prihlášky: MKS

Pripravujeme:

Streda 9.december 16.30 hod. knižnica
Beseda so spisovateľkou Helenou Bokovou
Autorka kníh: Šťastie, vráť sa k nám, Len hory nesklamú,
Aj muži vedia odpúšťať

Knihy pre deti:
Cressida Cowell - Ako oklamať dračiu kliatbu
Astrid Lindrenová - Grétka
Thomas Brezina - Hľadači pokladov – posmrtná maska faraóna
Stanislav Štepka - Lastovičie rozprávky
Zajačik Robko

Sobota 29. november
Ondrejský jarmok
organizujú varínski matičiari

Obecný podnik služieb
Varín, s.r.o.
ponúka občanom tieto služby:
- stavebné práce - murárske a obkladačské
- montáž, rekonštrukcia a údržba el. zariadení
- demolácie, zemné a prípravné práce, prestavbu
- kladenie plávajúcich podláh
- maliarske a natieračské práce
- lešenárske práce
- pilčícke práce
- zámočnícke a zváračské práce
- tesárske práce
- dopravu materiálu a odvoz materiálu
kolesovým traktorom ZETOR 8441 v cenách:
760.-Sk/hod s DPH doprava traktorom 62,50.-Sk/0,25 hod. s DPH
prestoj, nakládka vykládka 150.-Sk/deň s DPH zapožičanie
vlečky na nakládku
Kontakt: Ján Kardoš, OcÚ Varín

tel.: 041 / 5692 230, mob.: 0903 528 602

Náučná literatúra:
Objavuj život v prírode
Objavuj kvety
Objavuj pobrežie
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Varínčan

uKUPÓN Č. 10-11uKUPÓN Č. 10-11uKUPÓN Č. 10-11u

Tajnička z čísla 7-8 2008 znela:
„ Samozrejme, však mal moje plavky.“
100 Sk vyhráva pani Anna Markušová, Varín
Pomôcky:
Sei, Amiet, Nástroj tesára
Leda, ri, Dan,
Ru, kot

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. decembra 2008
na adresu redakcie.

Plúžili

Ročné
obdobie

Francúzky
komik

Kontrabas
Postavila sa
Vidina

Popevok

Časť apadany
Napodobenina
Strach
Opatrovanie

Časový úsek

Chudôbka
(bot.)
Brala ohľad

Vojenský
pakt

Venovala
sa hre
Klada

Zrak

Obeť
Slovenský
región
Cudzopasná
rastlina

Rímska
šestka

Nedokonale
horí

Západočeské
mesto
Trojitá pápežská koruna

Investičný
kupón
Talianska
spisovateľka
Asýrsky boh
mesta Eridu

Číslovka

Rozprávkový
zbojník
Vyhynutý
kočovník

Tenká
doštička

Nedospelý
človek
Švajčiarsky
maliar
6. časť
tajničky

Rúbali
5. časť
tajničky

Grécke
písmeno
Zaisťoval

Honosný
dom
Túz
Skratka
staršieho

Čln na Rýne

Ženské meno

4. časť
tajničky

Postavila sa

♣

3. časť
tajničky

Ruský lekár

Tu máš
Filipínska
sopka

Severský
parný kúpeľ

Boh vetra na
Tahiti
Matka hrdinu
Persea

Meno

1. časť
tajničky

Otrasenie

Pustovník

„Počul som, že tvoja nevesta je dobrá gazdiná.“
Elemíra
„A aká dobrá.
dĺžPredstav si len, že kým som jej vyznával lásku,“ Japonská
ková miera
(ozáver je v tajničke krížovky)

2. časť
tajničky

Grécky
básnik

Meno
Kataríny

vylosovaný výherca bude
odmenený prémiou 100,- Sk

Autor:
Jozef Blaho Dal ako dar

Babka, po
nemecky

Chránená
rastlina

Chem. prvok
značky Ni
Kocúr po
rusky

Japonská
poetka
Deväť po
taliansky

Drahokam
zelenej farby
Sisalské
konope

Skratka
doktora

Starorímsky
boh lásky
Planétka
Rieka pri
Omsku
Dvojkolesový
kolotoč

Žltokvetá
bylina
Udieraj

MPZ áut Peru

Tam

Predpovedal
výsledok

Tretí pád v
skloňovaní

Odleteli

Manilské
konope

- 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
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