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5. MARCA BUDEME VOLIŤ
POZVÁNKY DO KNIŽNICE
AKO KEDYSI VYZERAL STARÝ HRAD
DETI VÍTAJÚ JAR

8. marca oslávime Medzinárodný deň žien
"Na plošine veže boli dva medené mažiare.
Vedľa veže smerom k Váhu sa nachádzala
hradná sála, ktorá mala oplechované
dvere a zelené stavané kachle.
Zo sály sa otváral vstup
do starej klenotnice."

Viac na str. 10 – 11

Starý hrad, pohľad od Váhu
Číslo bezplatne poskytuje Obec Varín

foto: Pavol Cvacho
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Jubilejný XX. Varínsky ples
Takmer tradične plesovú sezónu v našej obci uzatvára Varínsky ples.
Nepísaná tradícia sa stala pravidlom a nebolo to inak ani v tomto roku.
XX. jubilejný Varínsky ples sa konal v piatok 5. februára 2016 v kinosále. Organizátorom tohto podujatia bola Obec Varín. Otvorenie plesu patrilo Varínskym mažoretkám. Po ich vystúpení hostí privítal a ples oficiálne
otvoril starosta obce Michal Cvacho. Ples prišli svojím vystúpením pozdraviť naši susedia - folklórny súbor Hajovček zo Strečna. O dobrú hudbu sa
postarala skupina VivaBand z Nesluše. Súčasťou plesu bolo i žrebovanie
tomboly, do ktorej sponzori prispeli takmer päťdesiatimi cenami.
foto: archív OcÚ

I touto cestou ďakujeme všetkým hosťom za vytvorenie neopakovateľnej
atmosféry, za dobrú náladu, ktorú so sebou priniesli. Zároveň ďakujeme
sponzorom za ich dary a tešíme sa na stretnutie opäť o rok.
M.W.

Do tomboly prispeli:
« p. Pavol Danihel
« p. Jaroslava Janíčková
« p. Mravcová – Weinerovka
« Urbárska obec, PS Varín
« p. Dana Chabadová – textil
« p. Mgr. Anastázia Franeková
- Lekáreň ZDRAVIE
« p. Jaroslav Koniarik – Rocker
« p. Irena Šimlíková – SEMKO
« p. Mgr. Lenka Ticháková
– Lekáreň Lenka
« p. Miroslav Stehlík
– Cafe Galéria
« p. Radoslav Bolček
– ľudovka
« predajňa COOP Jednota
Varín
« COOP Jednota SD Žilina
« p. Ľubomír Sečkár
« p. Vilma Ondrušová
– mäsiarstvo
« predajňa TEBY
« kvetinárstvo
p. Katarína Kubíková
« p. Dana Jánošíková – zelovoc

« kvetinárstvo p. Bačínska
« p. Alena Ondrušová
– papiernictvo
« p. Vladimír Rosenberg
– potraviny
« p. Ján Hodoň
– cukráreň a Amfora bar
« Roľnícke družstvo Nová
farma – p. Mackovčínová
« p. Miroslav Tomašov
– firma SENAP
« Elektro a Varínska tlačiareň
– p. Jaroslav Buchta
« p. Ján Bohačiak
– chata pod Jedľovinou
« p. Pavol Boka
« p. Tibor Štefanatný
« p. Tibor Blahušiak
« Hostinec u Štefana
– p. Pavol Tyšňovský
« Detský výtvarný krúžok
Varín
« p. Miroslav Williger
« p. Ing. Michal Cvacho
« Obec Varín

Pietna spomienka na Jozefa Martinčeka
Veľkým príkladom pre dobro národa slovenského doma i vo svete bol rímskokatolícky kňaz a národovec Jozef Martinček, rodák z Varína. Členovia
miestnej organizácie Slovenskej národnej strany vo Varíne si každoročne
pripomínajú túto udalosť zorganizovaním pietnej spomienky a 12. februára si pripomenuli 79. výročie jeho úmrtia pri jeho pamätníku v obci na
Námestí sv. Floriána.
„Nuž spi sladko, drahý duchovný otec náš, v ďalekej cudzine.
Oroduj u Božieho trónu za lepšie časy nášho národa!
Pamiatka tvojho mena bude žiť dlho medzi nami
z pokolenia na pokolenie.”
Jozef Martinček bol zakladajúcim členom Slovenskej ligy v Amerike,
signatárom Clevelandskej deklarácie o právach na sebaurčenie z roku
1915 a zúčastnil sa na prípravách prijatia Pittsburskej dohody v roku 1918.
Narodil sa 13. augusta 1855 v roľníckej rodine. Ľudovú školu navštevoval
v rodnom Varíne, strednú školu v Žiline, Jágri a v Gyöngyösi, teológiu
študoval v Banskej Bystrici a v roku 1879 bol vysvätený za kňaza. Ako
rímskokatolícky kňaz pôsobil v Novej Bani, Trubíne, Hornej Ždani, Banskej
Bystrici a v Lopeji. Odtiaľ v roku 1904 emigroval do USA.
Do Ameriky musel emigrovať, pretože ho roky prenasledovali maďarskí
šovinisti za jeho národné povedomie. Aj preto niekoľko rokov pôsobil len
ako kaplán na viacerých miestach a farárom sa stal až v roku 1892, keď mal
37 rokov. Napriek problémom pracoval pre ľudí – v Lopeji na Horehroní
vynovil kostol, pričinil sa tam o založenie expozitúry Banky Tatra (aj ju
viedol), založil tam Potravný spolok a Mliekárske družstvo. Prenasledo-

vanie vyvrcholilo odsúdením na tri roky väzenia v Budapešti a 150 zlatých
pokuty v roku 1896.
V Spojených štátoch pôsobil Jozef Martinček ako organizátor kultúrneho
a náboženského života amerických Slovákov. Okrem spomenutých aktivít
v USA predsedal zhromaždeniu národovcov v októbri v Pittsburgu. Bol
dlhoročným osobným priateľom Andreja Hlinku. Zomrel ako 82-ročný 13.
februára 1937 v Syracuse pri New Yorku. Žiaľ, nepodarilo sa splniť jeho
poslednú prosbu, aby bol pochovaný na rodnom Slovensku.
Mariana Bohačiaková

foto: archív MO SNS
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Spoločenská rubrika
Pôst

Narodili sa:

Prešiel čas radosti a veselosti,
prišla doba pôstu,
kedy máme naše srdcia
duchovne obnoviť
a svoj život polepšiť.
Pôstna doba začína,
Pán Ježiš nanovo
naším pričinením
hrozné muky prežíva.

Zosobášili sa

Ján Obšivan a Katarína Kollárová 06. 02. 2016

Opustili nás:

Prišiel na svet, aby ľudstvo
zachránil od pekla brány,
namiesto úcty a vďaky,
šliapu sa Božie zákony.
Zlý seje vo svete
pýchu a pomätenosť,
rozmnožila sa zloba
a veľká nemravnosť.
Dobrotivý Ježišu, znova Ťa
naše hriechy na kríž pribíjajú.
Milosrdný Pane, odpusť,
odpusť a zmiluj sa nad nami!
Viktória Novosadová

Kalendár
nám pripomína:
7. marec – Deň výskumu rakoviny
8. marec – MDŽ
22. marec – Svetový deň vody
24. marec – Zelený štvrtok
25. marec – Veľký piatok
26. marec – Biela sobota
27. marec – Veľkonočná nedeľa
28. marec – Veľkonočný pondelok

Dominika Mičová
Benjamín Dupkala
Matej Matejka

Štefan Fogada
Marta Micháleková
Marián Gábor

* 10. 8. 1940
* 25. 8. 1922
* 31. 10. 1954

† 1. 2. 2016
† 16. 2. 2016
† 21. 2. 2016

Naši jubilanti:
V mesiaci marec oslavujú:

Jozef Bielik
100
Elena Pazderková 
98
Jozefa Bučeková 
90
Viktória Chrapčíková 
88
Vincent Novosad 
86
Imrich Milo 
86
Gizela Zimenová 
85
Milan Salát 
84
Jozef Bardy 
83
Irena Širancová 
83
Vlasta Cvachová 
81
Karolína Gulašiová 
81
Vlasta Bádryová 
79
Vincencia Androvičová  78
Rozália Černáčková 
77
František Cyprich 
76
Jozefa Šlesárová 
76
Ján Cvacho 
75
Helena Štefanatná 
75
Valéria Gáborová 
75

Pavlína Freudenfeldová 
Mária Bieliková 
Fabián Nemček 
Žofia Tomová 
Ivan Jankov 
Karol Cabadaj 
Emília Fogadová 
František Akantis 
Kamila Cabadajová 
Antónia Kupčuliaková 
Vilma Hrušková 
Berta Rybárová 
Jozef Gehrer 

75
74
73
73
73
73
73
72
72
72
72
72
70

V januári a vo februári svoje
jubileá oslávili:
Peter Kubík 
70
Eva Cvachová 
70
Dušan Ružička 
70

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme a prajeme pevné zdravie.
18. marca 2016 oslávi svoje 100. narodeniny
náš spoluobčan, pán JOZEF BIELIK.
Z jeho okrúhleho životného jubilea sa tešíme. Prajeme mu ešte veľa
zdravia, spokojnosti, vnútorného pokoja a radosti.
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Dá sa separovaním ušetriť?
– Teoretický pohľad: Existuje teoretický predpoklad a praxou
aj potvrdený, že zhruba 50 až 60 % odpadu sa dá bez väčšej
námahy znova použiť a nemusí sa ukladať na skládky. A o to
v separovaní odpadov ide. Menšia časť z tohto odpadu je takzvaný biologický odpad (šupky od zemiakov, banánov, pokosená
tráva, konáre, atď…). Riešením problému, čo robiť s biologicky
rozložiteľným odpadom, sa zaoberáme a dúfam, že v blízkej
dobe vás o prvých krokoch budem môcť aj informovať. Druhá,
väčšia časť tohto recyklovateľného odpadu, sa skladá z položiek, ktorých názvy sú nám dobré známe: plasty, papier, kovy,
sklo, tetrapaky a iné. Tie už nejaký ten čas s väčšími aj menšími
úspechmi separujeme, čím sa snažíme chrániť planétu od odpadov.
– Ekologický pohľad:
Čím viac materiálu dokážeme znova použiť
(recyklovať), tým menej ho budeme potrebovať vyrobiť nového
a tým menej zaťažíme
našu zem, čím šetríme naše spoločné životné prostredie (od
dažďových pralesov
začínajúc po pivovú
fľašu končiac).
– Ekonomický pohľad: Vy, čo ma poznáte, viete, že vidím
svet aj cez peniaze.
V skratke. Za odvoz
jednej tony komunálneho odpadu platí
teraz Obec Varín cca
62 €. A hádajte, kto
za to platí? Áno, my
všetci vo forme „populárneho“ poplatku
za komunálny odpad. Od nového roka podľa zákona, ktorý
síce bude v plnom znení platiť až po 6. mesiaci 2016, je cena za
odvoz vyseparovaného recyklovateľného odpadu 0 €. Verím, že
všetci vidíme ten rozdiel. Áno, ak budeme viac separovať a je
reálne možné vyseparovať až 50 % odpadu, budeme my všetci
za odpad platiť menej. Neradujte sa, nie je to až také jednoduché.
Ak nedodržíme čistotu jednotlivých separovaných zložiek, tak
naopak, aj za tieto budeme my všetci platiť viac. Presný pomer
maximálneho znečistenia je uvedený v novom zákone o odpadoch. Teda, ak v kontajneri s honosným názvom PLASTY nájdeme koberec a ešte aj iné „fajnovosti“, tak máme problém všetci.
Pretože zákon na nás dal kolektívnu vinu. Ak neseparuje dobre
jeden, platíme za to všetci. Neverili by ste, čo všetko si ľudia
predstavujú pod názvom plasty! Keby som to nevidel, neveril
by som ani ja. A to mám dosť veľkú fantáziu. To je na žalobu

nášho vzdelávacieho systému. Niektorí ľudia prosto asi nevedia
čítať. Preto si musíme vzájomne dávať na seba pozor a navzájom
sa usmerňovať a upozorňovať, lebo tým v skutočnosti šetríme
svoje peniaze. A aby to nebolo také jednoduché, Európska únia
tvrdí o Slovensku, že málo separuje. A je to podľa nich v tom, že
máme malé poplatky za ukladanie odpadu na skládky, a preto
by sme ich mali zdvihnúť. Teda v blízkej dobe pôjdu poplatky
pravdepodobne na 120 € za tonu komunálneho odpadu. Takže
teraz nejde ani tak o to, aby sme platili menej, ale o to, aby sme
neplatili viac, alebo len o niečo málo viac ako doteraz.
– Môj subjektívny pohľad: Myslím, že nie som sám, koho
trápi, až rozčuľuje neporiadok okolo zberných miest na triedený zber odpadu. Keď
idem okolo preplnených kontajnerov, ktoré sú plné až po okraj
a niektorí netrpezliví
spoluobčania začnú
svoj triedený odpad
ukladať už aj vedľa
kontajnerov, celý zámer triedenia odpadov sa akosi stráca.
Veď hlavný dôvod,
pre ktorý všetci separujeme odpad je, aby
sme nevytvárali stále
nové a nové smetiská.
A práve na miestach,
ktoré tomu majú pomáhať, paradoxne pravidelne nové smetiská
vznikajú.
Pre príklad sa budem
venovať plastom. Nestalo sa to raz ani dva
razy, že nádoby boli
preplnené. V takom
okamihu voláme do spoločnosti, ktorá má na odvoz odpadu
licenciu a zmluvu a najskôr ich žiadame, neskôr až prosíme,
o ich vývoz. Pretože, to nie je dobrý pocit chodiť okolo takého
„bordelu“ na uliciach, ohliadnuc od hundrania spoluobčanov,
s ktorých názormi sa stotožňujem. Verte, mňa to hnevá minimálne rovnako ako Vás, lebo je to naša hanba a vizitka nášho
Varína. A ak zoberiem do úvahy skutočnosť, že okrem prosenia
a urgovania vývozu s tým nemôžme nič urobiť, mám ešte väčšiu
zlosť. Uvedená spoločnosť Obec Varín a Tepličku nad Váhom
už dobré pozná, nakoľko už na niekoľkých sedeniach nám so
žartom pripomenuli, že jediný, kto stále vyvoláva a má nejaký
problém, je Obecný úrad Varín a Teplička. Sme jediní, komu
odvážajú plasty pravidelne dvakrát mesačne a ešte sa snažia
zabezpečiť aj mimoriadny odvoz (na zavolanie), čo však z kapacitných dôvodov nie vždy možné.
...pokračovanie na str. 5
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Ako budeme voliť 5. marca
V sobotu 5. marca 2016 sa konajú voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky.
V obci Varín boli vytvorené 3 volebné
okrsky, voliť budeme v troch volebných
miestnostiach:
okrsok č. 1 – zasadačka Obecného úradu vo
Varíne, Nám. sv. Floriána 1,
okrsok č. 2 – učebňa ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne, M. R. Štefánika 432,
okrsok č. 3 – Dom spoločenských organizácií, Hrnčiarska 174.
Volebné miestnosti budú otvorené v čase od 7:00 do 22:00 h.
Voliť budeme vo volebnom okrsku, v ktorého zozname sme zapísaní, alebo na základe hlasovacieho preukazu v ktoromkoľvek
volebnom okrsku. Príslušnosť k volebnému okrsku podľa adresy
trvalého bydliska bola zabezpečená doručením oznámenia.
Ako volím?
Po príchode do volebnej miestnosti sa okrskovej volebnej komisii
preukážem občianskym preukazom. Ak som požiadal o vydanie
hlasovacieho preukazu, predložím ho komisii spolu s občianskym
preukazom.
Po zakrúžkovaní môjho poradového čísla v zozname voličov prevezmem hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom

úradnej pečiatky obce.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdím v zozname voličov vlastnoručným
podpisom.
Odoberiem sa za zástenu, kde vyberiem
jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho
subjektu, ktorému som sa rozhodol dať svoj
hlas. Vložím ho do prázdnej obálky alebo
na vybranom hlasovacom lístku zakrúžkujem poradové čísla kandidáta, ktorému
dávam prednosť. Zakrúžkujem poradové čísla najviac štyroch
kandidátov. Obálku s hlasovacím lístkom vložím do volebnej
schránky. (Na požiadanie mi volebná komisia za nesprávne
upravené hlasovacie lístky vydá iné.)
Mojou povinnosťou je nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky odložiť do schránky na
odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích
lístkov. V prípade nedodržania sa dopúšťam priestupku a bude
mi uložená pokuta 33,– eur.
V prípade, že nemôžem voliť vo volebnom okrsku, v ktorého
zozname som zapísaný, požiadam obec o vydanie hlasovacieho
preukazu. Hlasovací preukaz mi môže byť vydaný najneskôr
posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách, t. j. v piatok 4. marca 2016 do 13.00 hodiny.
M.T.

...pokračovanie zo str. 4

Neviem čím je to, že sme takí výnimoční, ale napadli mi len
nasledovné dôvody:
Dôvod 1: Začneme pozitívne, asi separujeme lepšie ako ostatní.
Riešenie: No, k tomu nie je čo dodať, len všetkých pochváliť.
Dôvod 2: Máme málo zberných miest s kontajnermi na tak
veľkú obec.
Riešenie: V priebehu tohto roka sa pokúsime zohnať finančné
prostriedky na nákup ďalších kontajnerov a potom vytvoriť
nové zberné miesta. Vo Varínčane zverejníme mapku s vyznačenými zbernými miestami. Aj mne sa stalo, že som prešiel
niekoľko zberných miest, kým so našiel prázdne koše, preto si
myslím, že je dobré vedieť, kde sa všetky nachádzajú.
Dôvod 3: Dávame do kontajnerov to, čo tam nepatrí a potom
sú rýchlo naplnené.
Riešenie: Už som o ňom písal vyššie, vzájomne sa musíme kontrolovať, radiť si a vysvetľovať.
Dôvod 4: Odvážame vzduch. Kontajner je síce plný fliaš, ale ani
jedna nie je stlačená.
Riešenie: Myslím, že v tomto by nemal byť problém. Skôr ako
vhodím pet fľašu do kontajnera, odšrobujem uzáver, skočím na
fľašu a takú stlačenú potom vyhodím. Do každého kontajnera
by sa zmestilo 2 až 2,5-krát viac ako teraz. A problém s plastami
by bol vyriešený.
Dôvod 5: Do kontajnerov sypú smeti aj tí, čo nemajú. Možno
to bude pre niektorých prekvapením, ale odpady vznikajúce
z prevádzok, od podnikateľov, si musia riešiť podnikatelia vo

svojej réžii. To vyplýva zo zákona. Nemôžu ich sypať do nádob
na triedený zber. Strediská na triedený zber sú len pre občanov
Varína, nie pre podnikateľov z Varína. Príklad: občan Varína
má pohostinstvo, kúpi si domov malinovku v pet fľaši, doma ju
vypije, fľašu môže ako každý iný občan hodiť do týchto kontajnerov. Ak ale túto malinovku kúpil do svojho podniku, kde ju
porozlieva a predá zákazníkom, už to nie je jeho domový odpad,
ale odpad z podnikania. Tento tam už hodiť nesmie.
Riešenie: Pripravili sme legislatívu a motiváciu, aby všetci
podnikatelia, u ktorých to má zmysel, boli motivovaní formou
finančných úľav a zapojili sa do triedeného zberu každý sám.
Máme taký zámer, že do určitého množstva im v prípade záujmu
obec poskytne aj kontajnery.
Na záver. Chcem Vám všetkým úprimne poďakovať, že
separujete. Už len fakt, že tu teraz musíme riešiť problém
s preplnenými kontajnermi hovorí o tom, že ste k separovaniu pristúpili skutočne zodpovedne. Myslím si, že ani jeden
z horeuvedených dôvodov nemôže sám o sebe za tento stav,
ale že je to kombinácia všetkých. Myslím, že si musíme všetci
ešte trocha vstúpiť do svedomia, dohliadnuť a usmerniť v priateľskom duchu aj ostatných, aby k separovaniu pristupovali
zodpovednejšie. A v neposlednom rade si myslím, že aj pred
nami na obecnom úrade, je ešte veľa práce v danej oblasti, kým
riešenie odpadového hospodárstva bude v obci na takej úrovni, ako má byť. Ale bez Vás a Vašej pomoci nezmôžeme nič.
Ing. Michal Cvacho
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Dobrovoľný hasičský zbor

Ako sme dostali novú
hasičskú techniku
Na rokovaniach 29. novembra 2014 v DPO SR v Bratislave boli
okrem iného podané informácie týkajúce sa prideľovania hasičskej
techniky. Išlo o repasovanie automobilov Tatra 148 a 815 a prideľovanie nových vozidiel značky Iveco. Rozhodovalo sa aj o prideľovaní protipovodňových vozíkov. Na pridelenie techniky bolo
potrebné splniť rôzne kritériá, ktoré sme vďaka našej predsedníčke
Kataríne Ondrušovej a referenta mládeže Ľubomíra Ondruša mali
splnené na jednotku.
DPO SR vyžadovala od každého zboru, ktorý žiadal o repas
alebo pridelenie techniky, hlavne to, aby boli hasiči v obci činní,
aby plnili plány úloh prijatých na začiatku roka, ale aj riadne platenie si členských príspevkov či prácu s mládežou. Keďže sme tieto
podmienky splnili, 12. decembra 2014 sme odoslali dve žiadosti.
Prideľovanie protipovodňových vozíkov si ponechala DPO na svojom uvážení, prideľovala ich podľa celoplošnej mapy rozmiestnenia
síl a prostriedkov a obciam, v minulosti postihnutým povodňami.
Ale späť k našim žiadostiam. Žiadosti sme teda odoslali a zostávalo už iba dúfať, že si vyberú práve nás. Už v 13. januára 2015 nás
Prezídium Hasičského a záchranného zboru vyzvalo na vykonanie
technického zhodnotenia nášho hasičského vozidla CAS32 T148.
A tak sme našu Tatru prepravili do Bánoviec nad Bebravou, kde
ju technici 3 mesiace repasovali. Chceme poďakovať vtedajšiemu
starostovi obce p. Miroslavovi Willigerovi za pomoc pri problémoch, ktoré vznikli pred a počas príprav. Bolo potrebné vozidlo
oslobodiť od platenia mýta, zakúpiť nové batérie. Zabezpečil, aby
sa ľudia, ktorí vozidlo prepravovali, dostali aj späť domov. Tatru
nám slávnostne odovzdali v júni 2015.
Ako druhý sa do našej výbavy dostal protipovodňový vozík.
Tento vozík bol pridelený podľa už spomínaných okolností. Potrebné zaškolenie na obsluhu absolvoval veliteľ DHZ v rozsahu 16

hodín. Už v blízkej budúcnosti ho uvidíme na plánovanom cvičení
na miestnych potokoch a rieke.
Ako posledné sa do našej výbavy začlenilo vozidlo značky
Iveco. Už sme ani nedúfali, že po repasovanej Tatre nám pridelia
ešte aj toto auto. Obrovskú zásluhu má na tom starosta obce Michal
Cvacho, ktorý dotiahol našu žiadosť ku kladnému výsledku. Nové
automobily a vozík bude treba v najbližšej dobe správne zabehnúť,
servisovať, odladiť závady a vykonať množstvo cvičení. Presnejší
popis obsahu vozidla Iveco Vám prinesiem v budúcom čísle.
Nakoniec chcem poďakovať starostovi obce Michalovi Cvachovi za pomoc pri všetkých opletačkách s vybavovaním, že si na
nás našiel čas a hlavne priložil ruku k dielu. Nemalá vďaka patrí
zástupcovi starostu p. Miroslavovi Willigerovi, ktorý ešte počas
svojho starostovania zakúpil do novej zbrojnice množstvo vybavenia, od navijaka na sušenie hadíc, benzínového kalového čerpadla,
sady hadíc či už na zásah, alebo na športové účely po drobné náradie. Ďalej majú obrovskú zásluhu na vybavení zbrojnice Katarína
a Ľubomír Ondrušovci, ktorí nielenže sa zúčastňovali všetkých
zasadaní, aby získali potrebné informácie, absolvovali množstvo
školení, vybavovaní, zasielaní žiadostí, aby mohli získať dotácie vo
výške 3400 €. Ochotne obetovali svoj voľný čas pre dobrú vec. Nikto
iný sa na zariaďovaní hasičskej zbrojnice nepodieľal. Poďakovanie
patrí aj členom hasičského zboru a to pánom Petrovi Nogovi, Viliamovi Bordáčovi a Vladimírovi Kubovovi, ktorí vypomáhajú pri
odstraňovaní technických problémov na hasičskej technike.
Ľubomír Ondruš

Rozlúčili sme sa

Vo štvrtok 4. februára sme spoločne s hasičmi z Mojša a Tepličky nad Váhom odprevadili na
poslednej ceste pána Štefana Fogadu.
Pán Fogada do hasičského zboru vstúpil v roku 1956. Vo varínskom zbore vykonával funkciu
predsedu, podpredsedu i tajomníka. Po roku 1989 sa snažil čím skôr nadviazať na históriu
a zapojiť hasičov do účasti na bohoslužbách. Obnovila sa tradícia na sviatok sv. Floriána sláviť
sv. omšu na námestí sv. Floriána. V poslednom čase bol pán Fogada čestným členom Dobrovoľného hasičského zboru vo Varíne. V rámci svojich zdravotných možností sa zúčastňoval
na hasičských podujatiach, odovzdával mladším členom skúsenosti a delil sa o zážitky. Jeho
zmysel pre humor a úsmev navždy zostane v našich srdciach.

Česť jeho pamiatke!

Členovia DHZ Varín

Varínčan
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Fašiangový pochod masiek
Fašiangy sme zavŕšili pochodom masiek – turvoňov, ktorý už
tradične organizujú členovia DHZ. Tentokrát zabávali Varínčanov
až dve skupiny hasičov a stihli to v sobotu 6. februára. Prezlečení
za nevestu, vodníka, šaša, vojaka, smrtku, či cigánku navštevovali
domácnosti, zahrali na harmonike a povinšovali domácim veselý
fašiang. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí nás prijali, pohostili
šiškami a štamprlíkom, ponúkli vajíčkami a slaninou, alebo prispeli
do pokladničky.

Na Školskej ulici

Na Koňhore

Vozový park DHZ s novou posilou
V sobotu 30. januára 2016 podpredseda vlády a minister vnútra Robert
Kaliňák odovzdal hasičom nové
auto Iveco. Aj napriek chladnému
počasiu a pokročilému večernému
času sa na slávnostnom odovzdávaní pred hasičskou zbrojnicou
zišlo veľa Varínčanov. Čakanie na
príchod hostí spríjemňovala dychová hudba Varínčanka a teplé občerstvenie, ktoré zabezpečilo vedenie
obce. Ministra Kaliňáka sprevádzal
riaditeľ HaZZ gen. Alexander
Nejedlý, krajský riaditeľ HaZZ
Jaroslav Kapusniak, generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth,
vedúci sekretáriátu DPO SR Ján
Parčiš a primátor Mesta Žilina Igor
Choma. Vedenie DHZ Varín ďakuje
starostovi obce Michalovi Cvachovi
za pomoc pri vybavovaní nového
auta a našim občanom za účasť na
podujatí.

foto: archív DHZ
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Marec – mesiac knihy
Už sme zvyknutí, že mesiac marec je nielen predzvesťou príchodu jari, ale je aj Mesiacom knihy. Možno uvažujeme, či v dnešnej
dobe majú knihy ešte svoje miesto. Život beží veľmi rýchlo,
informácie na nás chrlí internet a na beletriu vraj nie je čas. No
aj napriek silnej konkurencii si tradičná kniha udržiava naďalej
svoje postavenie. Píšu a tlačia sa nové a nové knižné publikácie,
ktoré sa v kníhkupectvách dobre predávajú a v knižniciach dobre
požičiavajú. Veď priamy dotyk s knihou sa nedá nahradiť nijakou
modernou technikou. Mnohé z kníh nás sprevádzajú po celý život,
pre ich obsah sa vraciame k nim i opakovane. Kniha je zdrojom
poučenia i zábavy, je vhodným darčekom pre priateľa, je príjemným
spoločníkom v samote či na dovolenke.

Obecná knižnica vo Varíne pripravila pre svojich čitateľov
v Mesiaci knihy 2 darčeky:
- odpustenie zápisného na rok 2016
Staňte sa zadarmo čitateľmi knižnice, čakajú na vás stovky
hodnotných kníh, ku ktorým každoročne pribúdajú ďalšie nové.
K dispozícii máte aj časopisy s rozličnou tematikou.
- odpustenie poplatku za upomienky
Máte doma knižky už dávnejšie požičané z obecnej knižnice?
V marci ich môžete vrátiť bez poplatku. Využite túto možnosť,
požičané knižky vráťte! Čakajú na ne ďalší čitatelia.

Knižnica pre seniorov

Každú stredu v čase od 14.00 hodiny do 16.00 hodiny pozývame do knižnice seniorov.
V príjemnom prostredí si pri občerstvení
môžete poprezerať aj zapožičať niektorú knižku alebo časopis z bohatej ponuky obecnej knižnice.
Začíname v stredu 2. marca.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Ďak uje me ano nym nej
darkyni za knižky, ktoré
darovala obecnej knižnici,
čím obohatila knižný fond.

„Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť.
Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“
J. A. Komenský
„Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať.“
Mark Twain
„Knihy sú podobné domovu, do ktorého sa vraciame i za najväčšej búrky.“
Bernard Bolzano

Obec Varín
pozýva deti vo veku 7 – 12 rokov na

Noc v knižnici

v piatok 11. marca 2016 od 19.00 hod. do soboty 12. marca do 07.00 hodiny v knižnici vo Varíne
Program: rozprávky, hry, kreatívna tvorba (priniesť vyfúknuté vajíčka).
Priniesť so sebou: karimatku, spacák, vhodný odev, hygienické potreby.
Občerstvenie a raňajky sú zabezpečené.
Prihlasovanie: od 29. 2. 2016 do 7. 3. 2016 v čase od 10.00 hod. do 18.00 hod v knižnici.
Poplatok 2,– eurá zaplatíte pri odovzdaní prihlášky.
pripr. M.T.

Varínčan
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Informácie rodičom
Viete ako sa zmenili
niektoré príspevky
od 01. 01. 2016?
V médiách ste už určite zachytili informáciu o zmene výšky príspevku na
starostlivosť o dieťa. Keďže mnohí z rodičov si tento príspevok zamieňajú
s rodičovským príspevkom, tu je vysvetlenie:
Rodičovský príspevok sa poskytuje rodičovi na zabezpečenie
starostlivosti o dieťa spravidla do troch rokov jeho veku, ak nemá
nárok na materské alebo jeho poberanie ukončil. Suma rodičovského príspevku sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom nezmenila,
je stanovená na 203,20 € mesačne. Rodičovský príspevok poskytuje
na základe žiadosti rodiča príslušný úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny.
Príspevok na starostlivosť o dieťa je príspevok určený na úhradu
výdavkov rodiča, ktorý počas výkonu zárobkovej činnosti zabezpečí
starostlivosť o svoje dieťa do troch rokov veku fyzickou osobou so
živnostenským oprávnením na túto činnosť, právnickou osobou
alebo zariadením /napr. súkromnými jasličkami/. Tento príspevok
bol v predchádzajúcom roku poskytovaný v sume maximálne 230 €,
od 01. 01. 2016 je poskytovaný v maximálnej sume 280 € mesačne.
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím už rodič nemusí mesačne
preukazovať výšku nákladov na starostlivosť o dieťa /napr. predkladaním príjmových pokladničných dokladov a faktúr/, postačuje
predloženie dohody s poskytovateľom starostlivosti s uvedením

dohodnutej sumy za úhradu. Tento príspevok rovnako poskytuje
na základe žiadosti rodiča príslušný úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny.
Zmena sa dotkla aj sumy materského, ktoré sa od 01. 01. 2016
poskytuje vo výške 70 % sumy denného vymeriavacieho základu
namiesto doterajších 65 %. Materské sa automaticky zvýšilo aj tým
poberateľom materského, ktorým nárok naň vznikol pred účinnosťou zákona. Materské vypláca na základe žiadosti príslušná
pobočka sociálnej poisťovne.
Mgr. Lenka Milová, poslankyňa OZ

Poberáte dávku
v hmotnej núdzi?

Rodičia detí materskej školy a žiakov základnej školy, ktorí
sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, alebo ich súhrnný
príjem nepresiahol za posledných šesť mesiacov sumu životného minima, môžu prostredníctvom Školského úradu
vo Varíne pre svoje deti požiadať o poskytnutie dotácie na
stravu a školské pomôcky. V prípade záujmu o ďalšie informácie o získaní dotácie kontaktujte Školský úrad Varín,
Mgr. Katarína Šutáková, tel.: 0911 704 803.

Divadelné predstavenie v kinosále
V nedeľu 21. februára odohral vo Varíne divadelný súbor zo Strečna komédiu S tvojou dcérou nikdy! Hra bola plná humorných
príhod a zápletiek. Herci súboru nás opäť nesklamali a podali výborné výkony. Tešíme sa na ďalšie predstavenie.

Členovia divadelného súboru

foto: P.M.
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Ako kedysi vyzeral Starý hrad
V prvej časti sme priniesli opis histórie hradu a jeho majiteľov.
V druhej časti sa budeme venovať opisu hradu, jeho novodobej
histórii a súčasnosti.
Hlavná veža

obydlie kastelána, drábov a kuchyňa. Neďaleko kuchyne sa začínala
pomerne široká krytá chodba. Viedol z nej vstup do predsiene, v ktorej bola hradná väznica vybudovaná z niekdajšej cisterny na vodu.
Na konci chodby stálo drevené schodisko vedúce do horného hradu. Ten sa
začínal dverami zo železnej mreže, cez
ktoré sa vstupovalo do hradnej veže na
úrovni druhého poschodia. Veža mala
štyri poschodia. Z povalovej časti

Keďže najstaršie známe vyobrazenie hradu pochádza až z roku 1826,
pre opis poslúži dohoda o delení majetku medzi Jánom a Danielom
Pongráczom uzavretá 16. marca 1648 a súpis zo 16. septembra 1691,
podľa ktorého Ján Labšanský odovzdal objekt svojmu nevlastnému
synovi Alexandrovi Lužinskému. V nich je pomerne podrobne opísaný aj Starý hrad. Dolný hrad obopínal pomerne vysoký a masívny
múr. Vo vstupnej bráne sa nachádzali dve miestnosti pre drábov,
horná a dolná izba. Naľavo od brány bola cisterna na vodu vytesaná do skaly. Vedľa nej smerom k Váhu sa nachádzala malá pivnica
a nad ňou sýpka na voľne sypané obilie. Vedľa pivnice bol vodný
mlyn so všetkým vybavením. Nad mlynom bola ďalšia sýpka na
obilie. Blízko nej sa nachádzala voziareň, v ktorej bol kožený kočiar.
Pri voziarni boli dve maštale a na ich konci vedľa schodišťa stará
klenbová pivnica, nad ktorou boli dve izby s predsieňou. Na konci
schodišťa boli dve nové bašty spojené chodbou. Okrem nich tu bola
ešte tretia, tzv. Cigánska bašta.
Do stredného hradu sa vchádzalo cez druhú bránu, vedľa ktorej bolo

tretieho poschodia viedli schody cez železné dvere na najvyššie
štvrté poschodie. Bola tu klenbová predizba a vedľa malá izba so
sedliackou pecou. Z nej sa vychádzalo na terasu veže, budovanej
na taliansky spôsob s atikou. Hornú časť obopínala krytá pavlač,
na ktorej boli umiestnené strelné zbrane. Na plošine veže boli dva
medené mažiare. Vedľa veže smerom k Váhu sa nachádzala hradná
sála, ktorá mala oplechované dvere a zelené stavané kachle. Zo sály
sa otváral vstup do starej klenotnice. Podľa inventára z roku 1648
sa tu nachádzala aj pekáreň. Ďalej pokračovali priestory staršieho
stredovekého paláca, ktoré na konci obopínal delostrelecký bastión.
Podľa celkového súpisu bolo na hrade okrem hospodárskych budov
ďalších 45 miestností.Neďaleko hradu v údolí bol neveľký majer
zameraný na chov oviec, kráv a hydiny. Bol v ňom košiar a drevená

Prízemie hlavnej veže

Prvé poschodie hlavnej veže

Výhľad z hlavnej veže

Varínčan

maštaľ pre statok a kone. Vedľa majera sa rozprestierali dve záhrady
s ovocnými stromami.
Súčasnosť. Z dolného hradu sa do dnešnej doby zachovala ešte
pomerne veľká časť severozápadného hradobného múru a menšia
časť z juhovýchodnej strany. Takisto je ešte možno rozoznať základy hospodárskych budov a cisterny na vodu. Na strane od Váhu je
zachovaná časť klenbovej pivnice. Najzachovalejšou časťou hradu
je hlavná veža s pristavanou baštou. Vo veži sú ešte stále v podstate
neporušené dve miestnosti. Obvodové múry ma zachované aj palác.
Zo strany od Váhu je tu ešte pomerne dobre zachovaný arkierový záchod. Zo staršieho stredovekého paláca stoja už iba časti obvodových
múrov. Hrad bol zrejme dosť poškodený aj počas druhej svetovej
vojny, keď sa tu opevnila nemecká posádka.
V sedemdesiatych rokoch minulého storočia štát uvažoval o konzervácii a úprave hradu. Bol pripravený projekt na jeho záchranu
s plánovanou investíciou 11 miliónov Kčs. Z tejto sumy malo ísť 7
miliónov na stavebné práce, 2,4 milióna na cesty a terénne úpravy.
Ostatné na sadové úpravy, zamerania, výskumy, atď. Termín zahájenia bol určený na rok 1977 a kolaudácia v roku 1981. Investorom bol
SUPSOP Banská Bystrica. Nakoniec sa realizácia projektu neuskutočnila. Je to škoda, keďže hrad patrí v súčasnosti, z hľadiska možného
zániku, medzi najohrozenejšie na Slovensku. Zo Starého hradu sú
nádherné výhľady na údolie Váhu a nie nadarmo je označovaný aj
ako Perla Domašínskeho meandra. Na záver ešte jedna zaujímavosť.
Starý hrad sa objavil v legendárnom nemeckom nemom filme z roku
1922 Upír z Nosferatu.
Použitá literatúra:
Miroslav Slámka a kolektív, Kamenní strážcovia I., Slovenský
skauting, Bratislava 2010; autor rekonštrukcie Ing. Peter Gutek
Archív KPÚ Žilina
spracoval Pavol Cvacho
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Starý hrad z Domašína

Obvodové múry paláca

foto: Pavol Cvacho
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Aj deti píšu rozprávky
V januárovom vydaní Varínčana sme uverejnili prvú časť rozprávok, ktoré napísali deti. Boli to žiaci 2. B ZŠ s MŠ O. Štefku vo Varíne
a zapojili sa nimi do súťaže Detská rozprávková Žilina 2015. Cieľom
súťaže bolo podporiť detskú tvorivosť pri písaní vlastnej tvorby
a prezentovať ju na verejnosti. Vyhlasovateľom súťaže bol Žilinský
samosprávny kraj a Krajské kultúrne stredisko v Žiline. Dnes vám
prinášame druhú časť rozprávok.

Čarovná pastelka

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna pastelka, ale nebola to obyčajná pastelka.
Bola čarovná. Vždy, keď uvidela papier, začala kresliť haky-baky. O chvíľu
z toho vznikla nádherná princezná.
Sára Schmidtová 2.B

Rozprávka o Ivane

V jednom kráľovstve žila kráľovná, kráľ a ich dcéra Ivana. Jedného dňa
Ivana nastúpila na loď, ktorá stroskotala. Prebrala sa na brehu opusteného
pustého ostrova. Keď sa rodičia dozvedeli o stroskotaní lode, vyhlásili
pátranie po Ivane. Našli ju unavenú, vyčerpanú, hladnú a smädnú. Ivana
bola šťastná, že je pri svojich rodičoc
Marcela Štefúnová 2.B

Zlomené krídelko

Bol raz hustý les, v ktorom bývala kúzelná víla Cilinka. Jedného dňa, pri
prechádzke, objavila vo svojom lese inú vílu Lilinku so zlomeným krídlom.
Plakala a veľmi ju zranenie bolelo. Cilinka vyrobila zázračnú mastičku
z čarovných byliniek. Natrela ňou víle Lilinke krídelko. To sa uzdravilo
a víla Lilinka mohla opäť lietať.
Anna Ovečková 2.B

Srnček

V jeden deň prišlo na svet srnčiatko. Keď trochu podrástlo chcelo sa hrať,
ale nemalo sa s kým. Na lúke našlo lietať motýľov. Tí sa ho však báli. Raz sa
smutné srnčiatko zatúlalo. Našlo studničku a v nej videlo druhé srnčiatko.
To od neho neodišlo. Robilo to, čo robilo ono. Každý deň sa k nemu vrátilo
a tak si našlo kamaráta.
Lukáš Balcerík 2.B

Malý delfínik

Vo veľkom oceáne žil malý delfínik Jajo, ktorý sa stratil mame aj otcovi.
Veľmi plakal, až hozačula morská panna Zuna. Zuna sa rozhodla, že mu
pomôže. Vyplávala s ním na hladinu, kde zbadala dva delfíny, ktoré kričali,
Jajo, Jajo! Kde si?“,Tu som!“ zakričal šťastný Jajo. Našiel svojich rodičov.
Sára Zimenová 2.B

Žabka

Bola raz jedna žabka, mala meno Chňapka.
Od večera, do rána poľovala na komára.
Pod lopúch sa tíško skryla, za nôžku ho ulovila.

Dávid Zelina 2.B

Kvietok

Bol raz jeden kvietok, ktorý rástol na lúke. Bolo mu veľmi smutno lebo tam
neboli iné kvietky. Zaradoval sa, keď k nemu priletela včielka. Poprosil ju,
aby pri ňom zostala dlhšie a niečo mu porozprávala. Včielka mu rozprávala, čo všetko videla, keď lietala po svete. Potom sa ku kvietku ešte veľakrát
vrátila. Opelila kvietok. Kvietok odkvitol a vetrík rozniesol po lúke jeho
semienka. Keď po zime prišla jar, na lúke rozkvitlo veľa kvietkov. Bolo mu
potom veselšie, lebo mal okolo seba veľa kamarátov.
xxxxxxxxxxx 2. B

O mačiatku Mňauke

Kde bolo, tam bolo, žilo raz jedno mačiatko Mňauka, ktoré malo rodičov
mačičku Izabelu a kocúra Félixa. Jedného dňa sa veľmi rozpršalo a jej
rodičia sa žiaľ utopili vo veľkej rieke. Mňauka zostala úplne sama. Blúdila
po lese, po dedinách, aj po mestách. Jedného dňa našla jedno utešené
gazdovstvo. Uvidela v ňom malé mačiatka, ktoré vyzerali ako ona. Jedno
mačiatko sa k nej priblížilo a opýtalo sa :, Čo tu hľadáš?“ mačiatko smutne
odpovedalo., Domov, kde by ma mali radi kde sa budú o mňa starať.“ Mačiatko zavolalo svoju mamičku Zuzanu, ktorá si Mňauku obľúbila. Veď im
vyrozprávala všetko, čo zažila po ceste. A tak si Mňauka našla novú rodinu.
Barbora Mária Chovanová 2. B

Rozprávka
o zabudnutom
stromčeku

O zázračnej muche

Blízko domčeka, na kraji dedinky rástol malý ihličnatý stromček. Keď sa
blížili Vianoce, stromček čakal na deti, že ho prídu vyzdobiť. Ale márne
čakal. Bol veľmi smutný, lebo všetky stromčeky v domoch mali ovešané
na sebe vianočné ozdoby. Deň pred Vianocami išli deti z materskej školy
okolo stromčeka na prechádzku a všimli si ako stromčeku smutne ovísajú
konáre. Rozhodli sa, že ho pekne ozdobia. Urobili pekné ozdoby, ktorými
ho vyzdobili. Stromček bol veľmi šťastný, lebo naňho nikdy nezabudli
a vždy ho pekne vyzdobili.
Marek Staňo 2.B

Rybár Janko

Ďakujeme druhákom za milé príbehy.

Bola raz jedna mucha, ktorá rada sedávala na záclone a dívala sa ako Katka píše domáce úlohy. Moc sa jej však nedarilo. Katka bola z toho veľmi
smutná. Mucha sa rozhodla, že jej pomôže. Sadla si na pero a zrazu sa
Katke začalo dariť. Keď mucha videla, že to Katke už ide dobre, rozhodla
sa, že bude pomáhať aj iným deťom. Odletela do iného domčeka a sadla
si na inú záclonu.
Annamária Kapasná 2.B

Bol raz jeden domček. V tom domčeku žil malý chlapček. Volal sa Janko.
Bol síce malý, ale trpezlivý rybár. Jedného dňa ulovil veľmi veľkú rybu.
Bol to kapor. Pretože má ryby veľmi rád, tak ho pustil. Bol šťastný, že
môže plávať ďalej.
Samuel Ponechal 2. B

Na Vaše príspevky do Varínčana
čakáme na adrese:
varincan@varin.sk

Varínčan
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Krížovka
Pomôcky:
Myron,Casa,
diabas, čal,
Asam,akyn,

Vylúštený text tajničky pošlite alebo odovzdajte do
20. marca 2016 na adresu redakcie alebo pošlite
mailom na adresu: varincan@varin.sk
Nezabudnite uviesť svoje meno a adresu.

Tvrdohlavci
(expr.)

Bazílsky
spisovateľ

Vnútro (pren.) Druh slimáka

Štát v Ázii

Vazal (hist.)

4. časť
tajničky

Výkvet

Malá horská
šelma

Starogermáni

Čpavok

Umelecký
mimický
tanec

Úder (hovor.)

Správne riešenie z decembrového čísla:
Úprimnosť je len pre silných ľudí, slabí si zvolia klamstvo.
Výherca z čísla 2/2016: Ján Ďurko
Čím láskavejšie máš srdce,...
(záver je v tajničke)
5. časť
tajničky

Akváriová
rybka

Tam

ODMENENÝ PRÉMIOU 5 €

Biblický
sudca

Zápal sliznice

Tanečnica
v balete

Čím láskavejšie máš srdce,...
VYLOSOVANÝ
(záver jeVÝHERCA
v tajničke) BUDE

Autor:
Jozef Blaho

3. časť
tajničky

Nočný podnik
Meno Adama

Indický bicí
nástroj

Nono

Planétka

Skratka
slečny

Prudko udrel

Taliansky
súhlas

Kvasené ťavie mlieko

Typ ruských
lietadiel

Ponáral
(kniž.)
Rezaním
získa

Živočích
(kniž.)

Čierna odroda kremeňa
Ťažko
pracoval
(expr.)

Samec ovce

Muž. meno
Český režisér

Splietaj

Lámal

Literárny
pracovník

Značka lyží

Súper

Dával
do súladu

Morský
hĺbkomer

Slovenský
spisovateľ

Kolok, po
česky

Sužoval

Lososovitá
ryba

Starohebrejský strunový
nástroj

Kým

Mobilná karta
Úder v boxe

Vojenská
zbraň

Dal súhlas
Muž. meno

Varínčan

Druh trávy

Ťažké rozhodnutie

Vyvretá hornina, čadič
(geol.)

Dal súhlas
Zmeral

Úderom vrátil

Súostrovie
v Mikronézii
Hrob (kniž.)

2. časť
tajničky

Značka
pascala

Vpíjal

Investičná
banka

Rúbe
Popevok

Jeden z apoštolov

1. časť
tajničky

Mámenie
(kniž.)

Popevok

Malá indická
flauta

Staroegypt.
boh slnka

Zvratné
zámeno

Skratka
knokautu

Švajčiarska
sopranistka

Orientálne
mužské meno

Kazašský
ľudový
spevák

Nemecký
maliar

Usadenina
na dne

Niečo, dačo
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Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku
2016
UZNESENIE č. 1/2016 - procesné
UZNESENIE č. 2/2016 - procesné
UZNESENIE č. 3/2016
z prvého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku
2016, konaného 28. 01. 2016
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Ruší
1. Uznesenie č.71/2015 zo dňa
16. 12. 2015.
b) Schvaľuje
1. Kúpu servera v maximálnej
hodnote 2660,90 € bez DPH.
Hlasovanie číslo 99
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.3/2016.
Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovanie: za: 8 Mgr. Mariana
Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň,
Igor Cvacho, Mgr. Janka Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková,
Martin Lopušan, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 3/2016.
UZNESENIE č. 4/2016
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v roku 2016, konaného dňa
28. 01. 2016
k bodu Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Varín číslo
2/2016.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Dočasné úpravy v bezbariérovom byte č. 2C v bytovke 3,
22 bytový dom, Námestie na
Záhumní 2101/2, Varín:
I. Osadenie rohovej vane namiesto sprchového kúta
II. Domontovanie skriniek
v kuchynskej linke

Hlasovanie číslo 102
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 4/2016.
Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovanie: za: 8 Mgr. Mariana
Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň,
Igor Cvacho, Mgr. Janka Jakubčíková, Martin Lopušan, Mgr.
Lenka Milová, Ľubomír Sečkár,
Marek Tabaček
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie číslo 4/2016.
UZNESENIE č. 5/2016
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v roku 2016, konaného dňa
28. 01. 2016
k bodu Rozpočtové opatrenie
č. 5 k rozpočtu Obce Varín na
rok 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
b) Berie na vedomie
1. Rozpočtové opatrenie č. 5
k rozpočtu Obce Varín na rok
2015.
Hlasovanie číslo 103
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 5/2016.
Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovanie: za: 8 Mgr. Mariana
Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň,
Igor Cvacho, Mgr. Janka Jakubčíková, Martin Lopušan, Mgr.
Lenka Milová, Ľubomír Sečkár,
Marek Tabaček
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie číslo 5/2016.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VARÍN
ČÍSLO 1/2016
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v roku 2016, konaného dňa
28. 01. 2016
k bodu Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Varín číslo
1/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne

a) Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 1/2016,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín č. 3/2013 o určení
výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce
v znení neskorších noviel.
Hlasovanie číslo 100
Hlasovanie za schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Varín číslo 1/2016.
Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovanie: za: 8 Mgr. Mariana
Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň,
Igor Cvacho, Mgr. Janka Jakubčíková, Martin Lopušan, Mgr.
Lenka Milová, Ľubomír Sečkár,
Marek Tabaček
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 1/2016.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VARÍN
ČÍSLO 2/2016
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne

v roku 2016, konaného dňa
28. 01. 2016
k bodu Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Varín číslo
2/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
a) Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 2/2016,
ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Varín
č. 2/2011 o podmienkach prideľovania nájomných bytov
a podmienkach nájmu v bytových domoch vo vlastníctve
Obce Varín v znení neskorších
noviel.
Hlasovanie číslo 101
Hlasovanie za schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Varín číslo 2/2016.
Prítomnosť/kvórum: 8/5
Hlasovanie: za: 8 Mgr. Mariana
Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň,
Igor Cvacho, Mgr. Janka Jakubčíková, Martin Lopušan, Mgr.
Lenka Milová, Ľubomír Sečkár,
Marek Tabaček
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 2/2016.

Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n. o.
Farská 236/5, 013 03 Varín
IČO 37983717

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

CHARITNÝ DOM ALŽBETINUM

Milí zamestnanci, živnostníci a predstavitelia firiem!

Venujte nám
Vaše 2% z dane
a prispejete tým, ktorí sú odkázaní na pomoc a opateru.
Tlačivo a bližšie informácie dostanete priamo v zariadení
sociálnych služieb ul. Farská 236/5, 013 03 Varín.

Ďakujeme!

Varínčan
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Deti vítajú jar
Šibačka

Šibačka je veľká vec,
vie to každý mládenec.
Dievčatá si vyšibeme,
vajíčko vždy dostaneme.
Na korbáčik stužtičku,
zaviažu nám mašličku.

Paľko Chabada 2.B

Jar

Po zime jar zavítala, vtáčiky k nám privolala.
Stromy, lúky ozdobila, farebnými kvetmi ozdobila.
Včielky sa už zbiehajú, sladký med nám zbierajú.
A slniečko na oblohe, usmieva sa na nás dole.
Lukáško Cvacho 2.B

Jarné
prebúdzanie

Na jar, keď sa sneh roztopí, nevidieť už zvierat
stopy.
Vyrastie stonka tenká a na nej malá snežienka.
Vyrastie stonka tenká a na nej žltá prvosienka.
Všade bude plno kvetín, už sa na jar veľmi teším.
Annamária Kapasná 2.B

Príchod jari

Na lúke sa už sneh topí, radosť z toho majú deti.
Trávička nám ozelenie, trošičku nám zem ohreje.
Kvietky rastú sem a tam, prichádza nám teta Jar.
Včielky, lienky, motýle poletujú po lúke.
Len ten malý lúčny koník, stratil sa nám niekde
v poli.
Kde len môže byť? Kde ostal ten nezbedník?
Kričia všetci ostošesť: "Vylez koník, vylez hneď!"
A koník sa z hora smeje, na kvietku sa on hreje.
"Veď je už tu teta Jar! Priniesla nám veľký dar!
Budeme sa spolu hrať, na lúke sa všetci smiať!"
Sárka Zimenová 2.B

Jarná víla

Kde bolo, tam bolo, žila jarná víla Lili. Mala
dvanásť sestier. Bývala v starom dube oproti
nádhernej lúke. Bola jednou z najšikovnejších
víl. Rada nosila červené šatôčky a nosila vlásky
uviazané v cope. Medzi jej obľúbené aktivity
patrilo šplhanie sa po stonkách kvietkov a počítanie lístočkov, ich ošetrovanie. Lietala a skákala
od jednej hlávky kvietku k druhej hlávke a kontrolovala správnu vôňu. Pripravila v kvietkoch
peľ pre včeličky. Po vykonanej práci rada šantila
s priateľmi. Lili bola šťastná jarná víla.
Marcelka Štefúnová 2.B

Jarná
princezná

Kde bolo, tam bolo, žila raz jedna princezná
Amálka, ktorá vedela privolať jar. Keď už konečne skončila vláda pani Zimy a na Amálkiných
hodinkách ručičky ukázali jarný čas, vzniesla sa
princezná na motýlích krídlach ponad chladnú
krajinu. V rukách držala kvetinkové žezlo,
ktorým veselo zamávala. Hneď sa pri nej objavilo slniečko s jarnou žiarou, ktorá prebudila
všetko zo zimného spánku. Nad lúkami začali
šantiť pestrofarebné motýle a včielky. Vtáčiky
vyspevovali veselé pesničky a celý svet zakvitol
farbami. Princezná Amálka bola šťastná, že takto
mohla urobiť radosť všetkým ľuďom.
Barborka Mária Chovanová 2.B

Jarný drak

Ako každú jar, prebudil sa vo svojej jaskyni
Jarný drak. Po dlhom spánku bol veľmi smädný.
Napodiv, voda bola ešte zamrznutá, pretože boli
celú zimu kruté mrazy. Vyšiel von ku starému
dubu, aby zistil čo sa stalo. Tam boli schúlené
vtáčatká, ktoré mu poradili, aby vyhľadal
domček pani Jari. Drak sa pustil do pátrania.
A naozaj, našiel jej domček, ktorý bol zasypaný
snehom. Jar sa z neho nemohla dostať. Jarný
drak sa nadýchol a svojím ohnivým dychom
roztopil sneh. Pani Jar sa potešila a drakovi
poďakovala. Spolu s drakom sa ponáhľala za
sestrou Zimou, ktorá jej mala odovzdať žezlo.
Našťastie sa spolu stretli a na svete začalo jarné
obdobie. Kvitli kvietky, poletovali vtáčiky, motýle. Po svahoch kopcov začali stekať pramienky
jarných vôd. Pri jaskyni vykvitol modrý zvonček
a rozprávky je koniec.
Lukáško Balcerčík 2.B

Zobudená
včielka

Neďaleko od nášho domčeka je veľký les. V ňom
býva včielka Violka. Celú zimu prespala. Až keď
prišiel prvý jarný vánok, ktorý začal prebúdzať
prírodu zobudila sa aj Violka. Bola veľmi hladná, tak sa vybrala hľadať jedlo. Cestou zbadala
krásne snežienky. Snežienky jej ponúkli sladký
nektár, ktorý ju zasýtil a dodal jej silu. Rýchlo
letela povedať radostnú novinu do svojho úľa.
Keď doletela do úľa radostne kričala, že celá
lúka rozkvitla a jar už prišla aj do ich lesa.
Paľko Chabada 2.B

Jar

Keď sa príroda zobudila zo zimného spánku,
zvieratká sa veľmi potešili. Nemuseli sa už báť
veľkých mrazov a hladu. Prišla jar. Lúky boli
plné šťavnatej trávy a voňavých kvetov. Tá vôňa
prilákala aj včielky, ktoré poletovali z kvietka
na kvietok. A na oblohe usmievavé slnko vítalo
vtáčiky, ktoré prileteli z teplých krajín.
Lukáško Cvacho 2.B

Ako sa Janko
naučil pliesť
korbáč

Za rána sa zobudil malý Janko. Išiel si narezať
vŕbové prúty, lebo sa blížila Veľká noc. Keď
prišiel k rieke zbadal, že prúty majú púčiky.
Uvedomil si, že prišla jar. Príroda sa prebudila
zo zimného spánku. Keď si narezal prúty a poprosil ocka, aby mu ukázal ako sa pletie korbáč.
Sadli si spolu na lavičku a učil ho pliesť kúsok po
kúsku. Janko mal trpezlivosť a o chvíľu bol korbáč na svete. No a takto vyzbrojený korbáčom
a voňavkou bol pripravený na šibačku.
Samko Ponechal 2.B

Ako snežienka
porazila
Zimného draka

Zimný drak bol vládca zimy. Kruto vládol nad
Zemou a všade chŕlil haldy snehu. Ľudia už boli
unavení z toľkej poroby. Dúfali, že sa to čoskoro
zmení. V nádeji očakávali príchod jari. Jedného
dňa z pod snehu vykukla malá snežienka. Tá
svojou silou porazila Zimného draka.
Dávidko Zelina 2.B

Stratené
kuriatko

Bola jar a na gazdovskom dvore bolo veselo.
Narodili sa malé mláďatká. Mamičke sliepočke
sa vyliahlo šesť krásnych žltých kuriatok. Jedno
kuriatko bolo veľmi zvedavé. Vybralo sa na
výlet do búdy k šteniatku. Počítala sliepočka
svoje deti, ale stále jej jedno chýbalo. Zvedavé
kuriatko nevedelo nájsť cestu k mame. Pomohlo
mu šteniatko, ktoré cestu vyňuchalo. Tak sa
všetko dobre skončilo.
Anička Ovečková 2.B
Ďalšie príspevky žiakov 2.B
uverejníme v aprílovom vydaní Varínčana.
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Nové knihy v knižnici

John Irving
MODLITBA ZA OWENA MEANHYHO
príbeh porozumenia a lásky

Mary Alice Monroeová
OSTROV PALIEM
emotívny príbeh o láske

Annie Gracie
TUDOROVOVCI
romantický príbeh

Raymond Khoury
ZNAMENIE
záhada znamení na oblohe

Michael Palmer
POSLEDNÝ CHIRURG
príbeh obetavého lekára

Jana Beňová
PREČ! PREČ!
dobrodružstvo Rosa
Nika Lubitsch
7. DEŇ
kriminálny román
Nora Robertsová
SEN V BIELOM
čo plánujú štyri kamarátky
František Piljar
LEN SMRŤ NÁS PREŽIJE
psychologický román

Lisa Gardnerová
CHYŤ MA
vyšetrenie budúcej vraždy

Melanie Gideonová
MANŽELKA 22
rozhodnutie, ktoré ovplyvní rodinu

Karen Thompsonová Walkerová
VEK ZÁZRAKOV
román o dospievaní
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