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DEŇ mATIEK
Deň matiek pre nás znamená nájsť si čas a poďakovať sa našim
mamičkám za ich obetavosť, lásku, porozumenie a za každú
chvíľu, ktorú s nami strávili. Je to čas, keď môžeme smelo
vysloviť slová „mami, ľúbim ťa“ a vyjadriť úctu a vďačnosť za
všetko, čo pre nás naše mamy urobili.

V našej obci sa v nedeľu 22. mája uskutočnilo kultúrno –
spoločenské podujatie venované všetkým mamičkám. Toto
podujatie organizovala už tradične Obec Varín. Príjemnú
atmosféru podujatia hneď v úvode vytvorila dychová hudba
Varínčanka a Varínske mažoretky.

Potom sa všetkým prítomným prihovoril starosta obce Ing.
Michal Cvacho a dekan varínskej farnosti Mgr. Ing. František
Pekara.

Programom nás sprevádzali moderátori Betka Beniačová
a Peťo Rišo. Nasledovali vystúpenia škôlkarov a žiakov
Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne.
Všetky boli vyjadrením radosti, vďačnosti a lásky našim
mamám, ktoré boli v závere programu obdarované kvietkom.
V závere vystúpili traja hudobníci zo zostavy The Stars
s členmi Zuzanou Koniarikovou, Pavlom Verčíkom ml.
a Branislavom Balčínom, ktorým aj touto cestou ďakujeme
za výbornú muziku.

Krásne vystúpenia potešili nielen mamy ale aj ostatných
divákov. Za prípravu programu parí veľká vďaka všetkým
účinkujúcim a najmä p. učiteľkám Mgr. Anne Synákovej,
Mgr. Monike Solárovej, Mgr. Jolane Smolkovej, Mgr. Kataríne
Dominiakovej, Bc. Anne Cingelovej, Lenke Bačinskej,
ktoré s deťmi nacvičili bohatý program a taktiež trénerkám
Varínskych mažoretiek Mgr. Lucii Ľuptákovej a Danke
Štefánkovej. V neposlednom rade ďakujeme členom dychovej
hudby Varínčanka a za krásne fotky Peťovi Zimenovi.IB

Varínčan

3

rozlúčili sme sa
V stredu 4. mája 2016 sme na poslednej ceste odprevadili pána
Štefana Cvachu. Ešte v sobotu 30. apríla popoludní
fotografoval hasičské oslavy na Námestí sv. Floriána a za pár
hodín už lekári bojovali o jeho život. Žiaľ, neúspešne.
Štefan Cvacho sa narodil 8. 10. 1940 vo Varíne, pochádzal
zo štyroch súrodencov, mal dvoch synov. Jeho meno bolo
dlhé roky a ešte dlho zostane spájané s fotografovaním
a kamerovaním mnohých udalostí v obci, cirkevných
i svetských. Zaznamenal mnohé prvé sv. prijímania,
birmovky, vysviacky, uvítania do života, posedenia
s jubilantami, mnohé rodinné oslavy a stretnutia.
Tieto fotodokumenty budú trvalou pamiatkou na neho, na
jeho ochotnú, ústretovú a priateľskú povahu. Svoj čas venoval
aj písaniu farskej kroniky, bol členom MO Matice slovenskej
vo Varíne. Žil veľmi aktívnym životom, často sme ho vídali
na púťach, výletoch a rôznych posedeniach.
Štefan zomrel v pondelok 2. mája 2016 vo veku 75 rokov.
Bude nám všetkým chýbať!

S pánom Jozefom Bielikom sme sa stretli na obecnom
úrade v piatok 18. marca tohto roku na oslave jeho
výnimočného životného jubilea. Oslávenec bol čulý, usmiaty,
spokojný. Aj potom sme sa s ním ešte párkrát stretli.
Pán Jozef Bielik sa narodil 18. marca 1916 v Nezbudskej
Lúčke. Pochádzal zo šiestich súrodencov. S manželkou
Emíliou mal 4 deti. Aj napriek tomu, že jeho životná cesta
nebola ľahká, zvládal všetko s optimizmom a pokojom. Vo
vyššom veku mu starostlivosť a opateru vzorne zabezpečoval
syn Ján. Plameň sviečky jeho života pomaly slabol a úplne
zhasol v piatok 6. mája. Najstarší Varínčan odišiel na večnosť
vo veku 100 rokov. Nech odpočíva v pokoji!

spoločenská rubrika
Narodili sa:
Pavol Pavlíček

Zosobášili sa:

Marek Franček a Lucia Beňová
Marcel Tichý a Jana Chabadová

21. mája 2016
27. mája 2016

Jubilanti v apríli

Anton Brežný		
Magdaléna Cvachová
Mária Stehlíková
Amália Franeková
Kristína Šimlíková
Mária Rendeková
Magdaléna Vráblová
Pavlína Ševčíková
Margita Tomašovská
Ladislav Mestický
Mária Janíková		
Pavol Haluška		
Adam Kapasný		
Milan Chabada		
Helena Muráňová
MUDr. Edita Staníková
Ing. Eva Prekopová
Marta Cabadajová
Pavol Piš		
Valéria Cvachová
Božena Cvachová
Alojzia Kabatierová
Ján Vojtek		
Valéria Androvičová

90
88
87
85
83
83
82
82
82
80
79
79
78
76
75
75
74
72
71
71
71
71
71
71

Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a prajeme
všetko dobré!

Opustili nás:

Štefan Cvacho
Jozef Bielik
Anna Chabadová
Stanislav Andrisík
Zita Bieliková

* 08. 10. 1940		
* 18. 03. 1916		
* 19. 10. 1929		
* 20. 02. 1983		
* 10. 07. 1926		

02. 05. 2016
06. 05. 2016
13. 05. 2016
18. 05. 2016
25. 05. 2016
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Varínsky kostol ako ho nepoznáme
Aj v našej obci je historickým centrom a dominantou farský
Kostol Najsvätejšej Trojice. Priblížime si možno doteraz
neznáme fakty a nazrieme doň aj z iných pohľadov.
Kultúra vo Varíne sa začala šíriť s príchodom christianizácie.
Rímskokatolícka fara sa (podľa schematizmu Nitrianskej
diecézy) eviduje vo Varíne už od roku 1200, kedy bola
vybudovaná kaplnka zasvätená sv. krížu. Neskôr, v roku 1233,
bol postavený gotický kostol, ktorý rody Wasselenyovcov
a Pongrácovcov dali v polovici 17. storočia prestavať. Zasvätili
ho Najsvätejšej Trojici. Kostol, až na malé úpravy, je dodnes
v pôvodnom stave.

V roku 1331 pápež Ján XII. poslal do nitrianskeho biskupstva
svojho kollektora Raymunda de Bonafoto skontrolovať fary
na Považí. V záverečnej správe z kontroly sa našlo jeho
konštatovanie, že vo Varíne našiel dávno zriadenú faru a to

ešte z čias kráľa Ladislava, ktorý panoval v rokoch 1072 –
1095.
Vďaka zachovaným dokumentom Emila Cvachu
a fotografiám Štefana Cvachu máme možnosť nahliadnuť na
mapky miest kostola, ktoré sú z technických príčin verejnosti
neprístupné. Po náhlej smrti Štefana fotoreportáž zostala
neúplná.
V prvej časti reportáže nazrieme do podzemia kostola, kde
sú umiestnené krypty.
Pripravil: Igor Cvacho

(Popis k mapke)
Rozmiestnenie krýpt pod farským
kostolom:
1 – gróf a grófka Pongrácovci
2 – kňazi farského kostola
3a – detské hroby

3b – rodina Pongrácová – Vadičovský
obecno-zemiansky Pongrácovci
4 – rodina Nededzkých
5 – rodina Ilovay
6 – rodina Pongrácová – Krasňany
7 – prázdna krypta

Varínčan
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VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

V májovom vydaní Varínčana bola pre deti uverejnená súťaž
z príležitosti 140. výročia založenia hasičského zboru vo
Varíne. Do súťaže sa zapojilo 119 detí. Odpovede všetkých
súťažiacich boli správne, namiesto troch z nich sme odmenili
piatich. Odmeny si na obecnom úrade môžu vyzdvihnúť:
1. Annamária a Dominka Kapasná
2. Matej Rafajdus
3. Barborka Chovanová
4. Mária Balcerčíková
5. Dávid Zelina
Výhercom blahoželáme!

Na Vaše
príspevky,
podnety a nápady
do Varínčana
čakáme na
adrese:
varincan@varin.sk

únia žien vo Varíne
Miestna organizácia Únie žien Slovenska je nástupníckou organizáciou Slovenského zväzu žien, ktorý bol vo Varíne založený v roku 1971. Jej prvou predsedníčkou bola p. učiteľka
Margita Boková. Činnosť organizácie vychádza z platných
stanov, spája ženy v snahe riešiť problémy, s ktorými sa v živote stretávajú a ktoré vo svojich rodinách riešia.
Miestna organizácia poriada pre svoje členky kurzy, zájazdy,
prednášky, posedenia, opekačky, zapája sa do verejných podujatí a brigád. Tohto roku sa už po sedemnásty krát zapojila

do celoslovenskej akcie Deň narcisov, o ktorej sme informovali v májovom čísle Varínčana.
Na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 10. mája 2016,
si členky pripomenuli aj sviatok Medzinárodného dňa žien
a Deň matiek. Oba sviatky pripomínajú úlohu a poslanie žien
v dnešnej spoločnosti a vyzdvihujú nezameniteľnú úlohu matiek.
					Eva Cvachová

trasa „TOUR de slovaquie“ ide aj cez varín
z 24 špičkových kontinentálnych celkov, z tímových mechanických vozidiel, ostatných sprievodných áut (rozhodcovia,
zdravotná pomoc,) a z početného sprievodu policajných áut
a motoriek. Aj na požiadanie organizátora vás prosíme, príďte na trať povzbudiť našich slovenských cyklistov, ktorí budú
bojovať o čo najlepšie umiestnenie.
Okolo Slovenska je najvýznamnejšie a najstaršie cyklistické
podujatie na Slovensku. Tento jubilejný 60. ročník pozostáva
z prológu a piatich etáp. Štvrtá etapa, ktorá vedie aj cez Varín,
začína v Zuberci na Orave a končí v Bojniciach.
Trasa 4. etapy medzinárodných etapových cyklistických pretekov Okolo Slovenska vedie aj cez našu obec. Pelotón cyklistov prejde Varínom v sobotu 11. 6. 2016 v čase približne
od 14:59 do 15:19. Trasa vedie po hlavnej ceste Jozefa Martinčeka, smerom od obce Krasňany, pri OcÚ odbočka na M.
R. Štefánika (smer na Žilinu), na križovatke dolu smerom
na Železničnú a cez stanicu smerom na Mojš a Vodné dielo. Pelotón bude predpokladane zložený zo 144 cyklistov

Príďte povzbudiť
našich cyklistov
v sobotu 11. júna
popoludní
Juraj Tichý
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REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA POKRAČUJE
Už počas roka 2015 sa začalo s rekonštrukciou varínskeho
cintorína, ako aj s rekonštrukciou domu smútku a celých
jeho priestorov. Zub času ho postupne nahlodával, preto bolo
nutné vykonať práce, smerujúce k jeho obnove a záchrane.
Začalo sa s rekonštrukciou vstupných brán, ako aj oporných múrov, ktoré boli zvetrané. Kotvenie brán v oporných
múroch neexistovalo, preto nemohlo plniť svoju funkciu.
Pri plánovaní prác sme sa jednoznačne zhodli na tom, že zachováme pôvodný charakter cintorína, oporných múrov ako
aj samotných brán. Staré oporné múry sme rozobrali až po
základ a postavili sme nové, železobetónové, do ktorých už
nebol problém ukotviť ťažké kované brány.
Pri pohľade na samotné brány je zjavné, že rekonštrukcia
prebehla aj tu. Opieskovali sme staré nátery, vyrobili sme
nové kľučky a zámky, vyrobili sme a doplnili chýbajúce kované prvky. Brány boli kompletne pozinkované a nanovo
natreté. Všetky použité technológie prispejú k predĺženiu
životnosti samotných brán aj oporných múrov.

falcov a maľovky po zatekaní. Toto bol spravidla rituál, ktorý
bolo nutné urobiť po každej zime. Riešili sme možnosť výmeny dreveného krovu a strešnej krytiny, čím by sa zmenil
celkový vzhľad domu smútku, alebo možnosť rekonštrukcie
starého krovu so zachovaním pôvodného vzhľadu. Nechceli

sme meniť vizualizáciu, preto bola vykonaná rekonštrukcia
strechy zo zateplením polystyrénom a strešná časť bola potiahnutá fóliou PROTAN (z Nórska). Ďalej boli vymenené
a doplnené atikové plechy, ako aj okapové zvody a ríny, čo
dodalo streche nový vzhľad.
Pred rekonštrukciou elektrorozvodov, svietidiel, zásuviek
a kúrenia sme si ujasnili, ako má samotný interiér domu
smútku vyzerať, aby bol dôstojný a moderný a aby spĺňal
požiadavky dnešnej doby. Zostavili sme vlastný náhľad interiéru. Všetko, čo bolo staré, už neexistuje. Ostal pohľad na
vynovený dom smútku.
Práce v interiéri.
Vymenili sa drevené okná a vchodové dvere za nové, plastové. Urobili sa nové svetelné a zásuvkové elektrické rozvody.
Vymenili sa všetky osvetlenia, nainštalovali sa nové bodové

Výstavba domu smútku bola ukončená v roku 1992. Aj tu
roky poznačili a zanechali svoju stopu. Strecha zatekala, okná
aj vchodové dvere si žiadali výmenu. Za dreveným obkladom
sa objavovala a zapáchala vlhoba a plesne. V prípravnej fáze
sme sa zhodli na úplnej rekonštrukcii celého objektu, čo bolo
nutnosťou.
Strecha, strešná časť, zatekanie strechy.
Každý rok sme vykonávali opravy plechov a krytiny, opravu

svietidlá. Osekali sa staré zvlhnuté omietky a urobili nové, steny sa vystierkovali. Boli osadené nové čelné zasúvacie dvere,
ako aj čelná drevená stena. Zo sadrokartónu sa vyrobil stropný svetelný pohľad pre zabudovanie nového podsvietenia
a čelný svetelný kríž. Boli nainštalované nové stropné vykurovacie telesá pre vykurovanie vstupnej časti domu smútku.
Po celom obvode vnútorných stien bol namontovaný obkladový pás, zabraňujúci oder od stoličiek. Vykonala sa generál-
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na rekonštrukcia chladiaceho boxu, ktorý sa farebne zladil
k zasúvacej stene, obkladu a samotnému interiéru. Interiér
domu smútku dostal novú modernejšiu „tvár“, je presvetlený
a opticky pôsobí väčším dojmom.
Na vonkajšej časti domu smútku sa odstránili staré zvlhnuté
omietky, ktoré miestami boli vysekané až po samotné murivo. Boli vyspravené a potiahnuté sieťovinou a lepidlom.
Takto upravené steny sa nanovo omietli. Nové silikónové
omietky a nátery sú predpokladom pre zvýšenie životnosti
a odolnosti stien voči vonkajším poveternostným vplyvom.
Sokel bol upravený marmolitom, ktorý dodal vonkajšej fasáde potrebný vzhľad.
Na prístupovej ceste k domu smútku boli vybudované nové
elektrické rozvody, nové stĺpy a svietidlá. Zrekonštruovalo
sa osvetlenie, ktoré sa zapína v režime verejného osvetlenia,
takže celá prístupová cesta bude po celú noc osvetlená. Zá-
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roveň na týchto stĺpoch sa osadilo nové ozvučenie cintorína.
Pre lepšie ozvučenie pohrebných obradov boli zabudované
4 ks reproduktorov. Na prístupovú cestu bol položený nový
asfaltový koberec.
Obec zabezpečuje i ďalšie práce, potrebné pre dobré fungovanie domu smútku. Jednou s priorít je vybudovanie hygienických zariadení. Dúfame, že pri dodržaní všetkých noriem,
sa nám to v tomto roku aj podarí uskutočniť.
„Cintorín je ako kniha, ak v nej vie človek čítať.“ Áno, je
v ňom kus histórie a má nám čo povedať. Je miestom odpočinku našich zosnulých, je načim dedičstvom. Je pietnym
miestom a našou povinnosťou je dbať o čistotu a vzhľad
tohto priestoru a udržiavať ho.
MW
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z uvítania najmladších varínčanov
V utorok 10. mája 2016 boli slávnostne do života uvítaní najmladší tridsiati traja Varínčania. Obradu sa zúčastnili rodičia
s deťmi, narodenými od apríla 2015 do februára 2016 a jedno
dievčatko, narodené v októbri 2014.

Ing. Michal Cvacho, starosta obce, vo svojom príhovore poprial deťom zdravie a hlavne dostatok lásky. V závere príhovoru hovoril o úlohe rodičov: „Úloha rodiča je poslanie. Je
to asi tá najdôležitejšia, najzodpovednejšia vec v živote.
No zároveň je to povinnosť, ktorej plnenie prinesie to najväčšie šťastie. Prajem teda rodičom pri plnení tohto poslania veľa síl a bábätku veľa šťastia v jeho živote.“
Starosta obce odovzdal rodičom finančný darček, detský príbor a knižku, šálku s menom dieťaťa a erbom obce. Mamičky

potešil aj červenou ružou.
O spestrenie podujatia sa svojim vystúpením pričinili škôlkari z triedy Sovičiek ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne.
Foto: Peter Zimen
MT
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ZO STRETNUTIA S JUBILANTaMI
11. mája 2016 sa v kinosále vo Varíne uskutočnilo stretnutie
Varínčanov, ktorí v roku 2015 a v roku 2016 majú okrúhle
životné jubileá 70, 80 a 90 rokov. V slávnostnom príhovore
starosta obce Ing. Michal Cvacho ocenil prácu jubilujúcich
seniorov, poďakoval im za všetko, čo robia pre svoje rodiny
i za prínos do spoločenského života. Poprial všetkým veľa
zdravia, optimizmu, životného elánu, lásky a pozornosti, porozumenia a trpezlivosti.
V kultúrnom programe vystúpili žiaci 2. B triedy ZŠ s MŠ
Ondreja Štefku vo Varíne. Zahrali divadielko, zarecitovali,
zaspievali. Stredoškolák Adam Kubala zahral na heligónke
a zaspieval rezké ľudové piesne.
MT
Foto: Peter Zimen

Ako chutí čaj

Sadám k šálke čaju a súčasne sa mi v hlave vynára spomienka
na cestu, ktorou sa dostala ku mne na stôl.
O slávnostné posedenie sa postaral starosta obce Ing. Michal
Cvacho so svojimi zamestnancami. Podujatie spojené s kultúrnym programom a večerou ozdobili kvety, pamätné listy
vyžarujúce svojím zafarbením energiu slnka, obálky na prilepšenie dôchodcovského života a šálky s tanierikom. Tie nám
vždy pripomenú príjemné chvíle oslavy okrúhleho výročia varínskych jubilantov slávené 11. mája 2016 v kinosále.
Veľká vďaka za pozornosť, ktorej sa nám dôchodcom dostáva
od vedenia našej obce. Verte, že pri šálke čaju, (ale aj mimo
nej), si pripomíname chvíle šťastia a pohody. Vďaka za vaše
snaženie, pozornosť a opakované prejavy úcty aj nám, ktorí
už máme aktívne roky života za sebou. Prajeme vám pevné
zdravie, podporné rodinné zázemie vo vašej náročnej práci

a úspechy vo vašich snaženiach.
Ako chutí čaj? Chutí veľmi. Je osladený príjemnými spomienkami a vedomím, že ani pre vedenie našej obce nie sme zabudnutí. Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme…
						
VA
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PO STOPÁCH HISTÓRIE
Ako to vlastne celé začalo? Na začiatku bol nápad a chuť niečo robiť. Potom už stačila len troška kreativity a mohli sa začať diať veľké veci. O druhej sa malí skautíci stretli so svojimi
sprievodcami časom (pirátmi) pod Vajánkom. Kapitán Hook
im rozpovedal svoj ťažký životný osud a zo svojho vrecka vybral poklad dovtedy nevídaný. Bol to časovrat z číreho zlata, v ktorého strede sa pretáčali piesky času. Svojím jedným
okom, pretože druhé mu zakrývala čierna páska, sa zahľadel
na skautov a zatočil ním.

Odrazu sa ocitli v časoch pyramíd, nekonečných dún piesku
a vlády Ramzesa ll. a jeho mačky (psa). Tu ich čakala neľahká
úloha skrotiť Ramzesovu mačku (psa), aby skákala tak ako
oni pískajú. Nemuseli však pískať a ona nemusela skákať, stačilo aby ich počúvla na jednoduché povely, ako sú napríklad:
sadni, ľahni a postav sa. Ak sa im táto úloha podarila, dostali
mapu, ktorá ich viedla až k úspešnému cieľu.
Ale nič sa ešte nekončilo, boli len na začiatku a mali pred
sebou úsek do strmého kopca, na konci ktorého ich čakala imperiálna Rímska ríša spolu s Juliom Caesarom a jeho
adoptívnym synom Brutom I. Do deja ich vniesla krátka
scénka, v ktorej sa dozvedeli, že ich úlohou bude vyhrať
olympijské hry, aby si Brutus mohol zobrať za ženu vytúženú
princeznú Irinu. A keďže Riman skáče vyššie, behá rýchlejšie
a hádže ďalej, nebol to ľahký súboj. Štafetový beh, hod na cieľ
a presnosť sa vyplatili a každý odišiel ako víťaz. Odniesli si so
sebou poklad v podobe legových kociek.
Cesty storočiami pokračovali a skauti ich prekročili hneď
niekoľko. Ocitli sa v Sherwoodskom lese, tvárou v tvár mužnému Robinovi Hoodovi a nežnej deve Marianne. Vyhrať lu-

kostrelecký súboj a s ním ruku milovanej ženy nerobilo skautom žiadny problém. Zamávali Robkovi a s pokladom v ruke
sa vydali za vidinou nového dobrodružstva.
Keď tu zrazu sa mohutné „Bohu dušu a mne dukáty“ ozvalo celou varínskou dolinou. Švárny Jánošík bez magického
opasku nemal dostatok sily, aby skonfiškoval majetok bohatým grófom a rozdal ho chudobným. Keďže skaut je ochotný
a pomáha iným, pustili sa do toho s veľkou vervou. Chcelo to
taktiku, trpezlivosť, silu a odvahu. Po skombinovaní týchto
čností mohli obohatení o ďalšie legové kocky smerovať tam,
kam ich viedla mapa.
19. storočie a s ním aj muž malého vzrastu ale veľkej moci,
Napoleon Bonaparte aj so svojim koňom. Ich misia spočívala
v tom, že museli zužitkovať získané poklady, v podobe legových kociek a vystavať Víťazný oblúk. Táto úloha im zabrala
asi najviac času, pretože jednou z podmienok správne postaveného oblúka bolo, aby bol dostatočne veľký na to, aby sa
dal podliezť.
Cieľovou stanicou, ako nám prezradila mapa, bol skautský
kríž nad napájadlom. Tu si mohli chvíľu skautíčatá odpočinúť, kým ostatní cestovatelia časom pokorili dejiny. Keď už
dorazili všetci (malí skauti aj veľkí skauti),prišiel grandiózny
záver. Z Anglicka k nám zavítal sir Robert Stephenson Smyth
Baden Powell lord of Gilwell, zakladateľ skautingu, a predniesol svoj skautský príhovor, ktorý napĺňal naše srdcia, zatiaľ čo sladká odmena napĺňala naše žalúdky. Skauti odchádzali s úsmevom na perách, spokojnosťou v srdci a s kliešťami
všade inde.

Adriana Cvachová

Varín čakajú historické majstrovstvá v lukostreľbe
Lukostrelecký klub vo Varíne sa za posledné roky vyšvihol
medzi slovenskú elitu. A to nielen v prípade samotných
pretekárov, ale aj ako skvelý usporiadateľ.
VARÍN. V obci vznikol pred šiestimi rokmi klub, ktorý sa
venuje 3D lukostreľbe. Teda strieľa sa v horskom teréne na
3D terče v tvare zvierat. Za tie roky sa klub rozrastal a naberal
na vážnosti nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Okrem
skvelých výsledkov na pretekoch sa Varín do povedomia zapísal aj výbornou organizáciou pretekov na domácej pôde.
Klub združuje 54 detí a 27 dospelých a starších detí, ktoré

už nenavštevujú základnú školu. „K tomu sa pred dvomi
rokmi pridali aj deti z obce Teplička nad Váhom, teda môžeme povedať, že náš klub tvorí okolo 80 lukostrelcov,“ hovorí
Jozef Ďugel, predseda klubu, ktorý aj predsedá Slovenskej lukostreleckej asociácii 3D. Svoju základňu majú pri varínskej
chate Fatranka, kde sa aj konajú všetky preteky a tréningy.
Pretekov býva približne päť do roka, a to všetko s medzinárodnou účasťou.
Európske prvenstvo
Tento rok však prichádzajú dva dôležité momenty v histó-
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rii 3D lukostreľby. Vo Varíne sa rozhodli ako prví v Európe usporiadať detský maratón. „Niektoré deti sú už na takej
dobrej úrovni, že na Slovensku nemajú konkurenciu. Spravíme im preto také preteky, aby mali konkurenciu a účasť na
pretekoch si viac vážili. Víťazstvo si budú musieť vystrieľať
a budú si ho tak viac vážiť,“ vysvetľuje predseda. Preteky sa
budú konať 9. júla a očakávajú účasť do 200 detí. Unikátom
budú aj vytvorením vekových kategórií – súťažiť budú môcť
aj deti do troch rokov v kategórii Chrobáčiky, od 3 do 6 rokov
predškoláci, 6 – 10 deti, 10 až 12 rokov malí kadeti a od 13
do 17 rokov kadeti. Podľa zaužívaných pravidiel je totiž jedna
kategória pre deti, ktorá zahŕňa všetkých do 12 rokov. „Zmenili sme kategórie, aby sa aj malé deti mohli zabaviť. Nedá sa
totiž porovnávať malý strelec, ktorý má päť rokov, s niekým,
kto má už dvanásť,“ dodáva Ďugel.
Medzi najlepšími
Varínska lukostrelecká trať je schválená európskym komisárom. Slovensko je tak jediné z okolitých štátov, ktoré môže
usporiadať preteky európskeho významu. Preto sa tu 30. a
31. júla bude konať Európsky pohár Varín Cup, ktorý sa radí
medzi tri najväčšie lukostrelecké preteky v Európe.
„Nie každý má možnosť vycestovať na takéto podujatie do
zahraničia, preto majú teraz možnosť vyskúšať si vrcholové
podujatie aj na Slovensku,“ hovorí varínsky predseda. Okrem
toho ešte Varín čakajú majstrovstvá Slovenska a v októbri
Memoriál Jozefa Ďugla ml.

tegórii longbow, teda dlhých lukov, majú chlapci a dievčatá
z Varína všetky tri medailové umiestnenia. Takéto výsledky
nedosahuje žiaden tím na Slovensku.
Medzi najúspešnejších sa radia Tomáš Olbert, Zuzana Gulášová, Júlia Tichá, Martin Kysela, Maroš Tlachač, Tomáš Tlachač, Branislav Tlachač, Filip Paňak, Maroš Košturiak, Dávid
Pallo – všetci sú medailisti z majstrovstiev Slovenska medzi
deťmi.
Úspešní sú ale aj dospelí – Ladislav Piroha, Ivan Vyšný, Katarína Tlachačová.
„Mohol by som spomenúť ešte ďalších našich úspešných
lukostrelcov. Medzi talenty patri Jan Bela, Filip Mintál, Lea
Cvečková, ale aj ostatné deti v našom klube. Čaká nás veľa
práce, ale stojí to za to. Je to krásny šport, pri ktorom môžu
športovať celé rodiny, sú v prírode, spoznávajú krásy Slovenska, ale aj okolitých krajín na rôznych pretekoch,“ dodáva
predseda.
Jana Danihelová
Príspevok bol uverejnený v MY Žilinské noviny (16. 5. 2016)
a na www.nasazilina.sk.

Malí majstri
Vo varínskom tíme je v súčasnosti niekoľko majstrov Slovenska v rôznych vekových a druhových kategóriách.
Preteká sa totiž s viacerými druhmi lukov. Napríklad v ka-

deti o deťoch
Ako žili deti v minulosti

Ako žili deti v minulosti

Ako žili deti v minulosti

V minulosti deti nepoznali televízor,
rozprávky im rozprávali rodičia a starí
rodičia, staršie deti čítali knihy. Neexistovali počítače, ani mobily. Deti mali
málo hračiek, hračky boli jednoduché,
doma vyrobené z dreva a z handier.
Deti v minulosti museli viac pracovať,
nosiť drevo, vodu , pomáhať na poli.
Boli menej vzdelané ako dnešné deti.
Mali jednoduché oblečenie. Nemali
toľko sladkostí ako dnes.

Život bol oveľa pokojnejší a deti sa viac
hrávali na lúkach, potokoch, liezli po
stromoch, stavali si domčeky, vodné
mlyny, vili vence, hrávali sa rôzne hry.
Pásli husi a zbierali slivky a čučoriedky. Dievčatá vyšívali a chlapci hrávali
guličky a futbal. Deti pomáhali na poli
rodičom a počúvali príbehy a legendy
od starých rodičov.

Moja babka mi rozprávala o živote detí
v minulosti, keď ešte neboli telefóny,
tablety, televízory ani autá a bicykle.
Deti z chudobných rodín museli pomáhať rodičom na poliach, v baniach, pásli ovce, húsky a kravičky. Chodili bosé a
nosili obyčajné ľanové šatôčky. Hrávali
sa na lúke, pískali na píšťalkách, ktoré
si samé urobili, naháňali sa a spievali si.
Deti z bohatých rodín bývali v krásnych
kaštieľoch. Dievčatá nosili šaty ako
princezné. Vozili sa s rodičmi v kočoch,
ktoré ťahali koníky. Chodili do školy
alebo mali svojich učiteľov. Dievčatá
sa hrávali s porcelánovými bábikami a
chlapci s drevenými koníkmi.
Neviem si predstaviť žiť v takejto dobe.
Keby som mohla, chcela by som nosiť
princezničkovské šaty a mať krásne
učesané vlasy.

Katarína Vojteková, 3.B

Silvia Adamčíková, 3.B

Veronika Hliníková, 3.B
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krížovka
Pomôcky:
Člen sudnéDent, olivín,
ho senátu
Holan, Asam,
(zastar.)
Mazanec,

Divadelný
záves

Anglický
muzikológ

Hranica
(lek.)

2. časť
tajničky

Cvičná
hudobná
skladba

Blato
(expr.)

Nádrž na vodu

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

Ľahká hudobná veselohra

vylosovaný výherca bude
Prvým šťastím....(záver
je 5v€tajničke)
odmenený prémiou

Hl. mesto
Sumerov
1000 kg

Správne riešenie z minulého čísla:
„Vieme to, a predsa márnime toľko času!“

Meno herca
Delona
Meno Adely

Výherca z čísla 5/2016:

Justína Synáková

Prvým šťastním....(záver je v tajničke)

Autor:
Jozef Blaho

Chodba
v bani

1. časť
tajničky

Vpíjala

Anglická
rieka

Český básnik

Tu máš

Spevný part
(hud.)

Model
Forda

Natieral
mazivom

Značka kilotony

Novozél.
pštros.vták

Rímskych 51

Miska zlatokopov

Rozprestiera
Javor (odb.)
sa

Meno Adama

Robila balíky
Saním odčerpala

Koreňová
zelenina
Český maliar

Usmerňuje
Poháňala

Ľudský
organizmus

Varínčan

Hrdlo (expr.)

3. časť
tajničky

Meno Otílie

Rozdeľovali
na časti

Teba

Strýc, po nemecky

Múčne kašovité jedlo

Výzva
na ticho

Druh
ostružiny

Tvrdo
pracovali

Značka
pascala

Mládza

Zn. decilitra

Americ.bahviak. vták

Lovkyňa
perál

5. časť
tajničky

Arabské
mužské
meno

Ušľachtilá
oceľ

Urobil
ťažkým

Pobalili
Premenil

Utajovala
Zelený
drahokam
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Riečňanka
(bot.)

Staročeské
zámeno

Dali do obalu

Aréna,
po nemecky

Subtropický
strom

Jedovatý
had, kobra

Druh
papagája

4. časť
tajničky

Krídlo (odb.)

Nem.výrobca
áut

Skratka
slečny

Meno herca
Pacina

Nemecký
maliar

Snívala
(kniž.)

Žltokvetá
bylina

Planétka

Starorím.
pozdrav

Získala
lovom

Starorím.
minca

Symetrála

Gén, idant

Tropický plod

Africký veľtok

Previnenie

Druh lutny

Juhoameric.
kukučka

Opuchlina
(lek.)
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tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2016
UZNESENIE č. 13/2016 - procesné
UZNESENIE č. 14/2016
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016, konaného
28. 04. 2016
k bodu Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Súhlasí
S výrubom 1 ks javora v areáli materskej školy na pozemku C-KN č. 2130/95 – zastavané plochy a nádvoria. V areáli materskej školy bude po dohode žiadateľa, obce
a vedenia materskej školy vykonaná náhradná výsadba.
Hlasovanie číslo 112
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 14/2016.
Prítomnosť/kvórum:
10/6
Mgr. Mariana Bohačiaková, Igor Cvacho, Mgr. Jana JakubHlasovanie: za: 8
číková, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár,
Marek Tabaček.
proti: 0
zdržali sa: 2 Ing. Ján Bugáň, Miroslav Williger.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 14/2016.
UZNESENIE č. 15/2016
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016, konaného
28. 04. 2016
k bodu Vypožičanie Chaty Fatranka pre Lukostrelecký klub Varín n.o.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Ruší
Uznesenie č. 15/2014 z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku
2014 konaného 30. 04. 2014.
Hlasovanie číslo 113
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 15/2016.
Prítomnosť/kvórum:
10/6
Hlasovanie: za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho,
Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová,
Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 15/2016.
UZNESENIE č. 16/2016
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016, konaného
28. 04. 2016
k bodu Vypožičanie Chaty Fatranka pre Lukostrelecký klub Varín n.o.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Uzatvorenie zmluvy o výpožičke majetku Obce Varín na objekt Chaty Fatranka, Jedľovina 1119, Varín, postavenej na pozemku parcela C-KN č. 1157/8 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1261 m2, pozemku parcela C-KN č. 1157/8 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1261 m2 a pozemku parcela C-KN č. 1157/18 – ostatné plochy o výmere 612 m2 pre Lukostrelecky klub Varín, n.o. Juraja Jánošíka, Varín IČO:
42218195, DIČ: 2023349636. Objekt Chaty Fatranka sa vypožičiava bezplatne. Doba
výpožičky je do 31. 12. 2016. Po verejnom obstarávaní a presnom vyčíslení nákladov
Obec Varín zabezpečí rekonštrukciu rozvodov elektrickej energie na prízemí budovy
a vybudovanie bleskozvodu.
Hlasovanie číslo 114
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 16/2016.
Prítomnosť/kvórum:
10/6
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho,
Hlasovanie: za: 10
Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová,
Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 16/2016.
UZNESENIE č. 17/2016
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016, konaného
28. 04. 2016
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Ruší
Uznesenie č. 59/2015 zo siedmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2015,
konaného 12. 11. 2015.
Hlasovanie číslo 115
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 17/2016.
Prítomnosť/kvórum:
10/6
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho,
Hlasovanie: za: 10
Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová,
Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 17/2016.
UZNESENIE č. 18/2016
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016, konaného
28. 04. 2016
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Prenájom budovy súpisné č. 1060, postavenej na pozemku C-KN parcela č. 1033/1
a pozemku C-KN parcela č. 1033/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 209 m2
a budovy súpisné č. 1061, postavenej na pozemku C-KN parcela č. 1033/3 a pozemku
C-KN parcela č. 1033/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 176 m2 pre Varínska tlačiareň/Elektro AB s.r.o., Hrnčiarska 223, 013 03 Varín, IČO: 36011843 zapísaná
v Obchodnom registri SR, vložka číslo 3668/L za cenu 10 €/m2/rok na dobu 10 rokov.
Vykonanie investície do budovy súpisné č. 1060, postavenej na pozemku C-KN parcela č. 1033/1 a budovy súpisné č. 1061, postavenej na pozemku C-KN parcela č. 1033/3
nasledovne:
Výmena okien a dverí
6430,00 €
Zateplenie budovy
6930,00 €

Oprava garážových priestorov
900,00 €
Oprava kancelárskych priestorov
1000,00 €
Investície vykoná uvedený nájomca na svoje náklady. Vynaložené investície nájomcom nebudú uplatnené voči nájomnému za predmet nájmu podľa nájomnej zmluvy
počas plynutia doby nájmu a po jej uplynutí majetkové zhodnotenie realizovanými
investíciami sa stáva majetkom prenajímateľa Obce Varín bez povinnosti poskytnúť
náhradu nájomcovi.
Hlasovanie číslo 116
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 18/2016.
Prítomnosť/kvórum:
10/6
Hlasovanie: za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho,
Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová,
Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 18/2016.
UZNESENIE č. 19/2016
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016, konaného
28. 04. 2016
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Neschvaľuje
Možnosť predaja časti pozemku parcela C-KN č. 1731/4 – trvale trávne porasty o výmere 357 m2 pre žiadateľa Ing. Ondrej Bukovinský s manželkou Ing. Zuzanou Bukovinskou, obaja trvale bytom M.R.Štefánika 372/23, Varín.
Hlasovanie číslo 117
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 19/2016.
Prítomnosť/kvórum:
10/6
Mgr. Mariana Bohačiaková, Igor Cvacho, Mgr. Lenka JaníHlasovanie: za: 7
ková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Miroslav Williger.
proti: 0
zdržali sa: 3 Ing. Ján Bugáň, Mgr. Jana Jakubčíková, Marek Tabaček.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 19/2016.
UZNESENIE č. 20/2016
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016, konaného
28. 04. 2016
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Berie na vedomie
Žiadosť o prenájom kinosály od spoločnosti PARTY SERVIS, s.r.o., Brodno 39, 010
14 Žilina – Brodno.
Hlasovanie číslo 118
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 20/2016.
Prítomnosť/kvórum:
10/6
Hlasovanie: za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho,
Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová,
Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 20/2016.
UZNESENIE č. 21/2016
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016, konaného
28. 04. 2016
k bodu Projekt zberného dvora
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Berie na vedomie
Informáciu o projekte zberného dvora.
Hlasovanie číslo 119
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 21/2016.
Prítomnosť/kvórum:
10/6
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho,
Hlasovanie: za: 10
Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová,
Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 21/2016.
UZNESENIE č. 22/2016
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016, konaného
28. 04. 2016
k bodu Výberové konanie na prenájom Autocampingu
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Vyhlásenie výberového konania na prenájom priestorov Autocampingu, nachádzajúceho sa na pozemkoch parcela C-KN č. 1019/3, 1019/13, 1019/17, 1019/18, 1019/19,
1019/20, 1019/21, 1019/22, 1019/23, 1019/24, 1019/25, 1019/26, 1019/27, 1019/28,
1019/29, 1019/30, 1019/31, 1019/32, 1019/33, 1019/34, 1019/35, 1019/36, 1019/37,
1019/38, 1019/39, 1019/40, 1019/41, 1019/42, 1019/43, 1019/44, 1019/45, 1019/46,
1019/47, 1019/48, 1019/49, 1019/50.
Predmet prenájmu, ktorým je objekt autokempingu.
Obdobie prenájmu navrhne uchádzač o prenájom Autocampingu
Poveruje
Komisiu na otváranie ponúk, ktorá bude zložená z poslancov obecného zastupiteľstva
vo Varíne a starostu obce Varín Ing. Michala Cvachu.
Komisiu na otváranie obálok otvoriť obálky uchádzačov o prenájom Autocampingu.
Ukladá
Komisii na otváranie obálok vykonať z otvárania obálok zápis a uchádzačov, ktorí splnili podmienky pozvať na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Ustanovuje
Termín na odovzdanie prihlášok do výberového konania do 10. 06. 2016 do 11:00
hodiny.
Čas na prezentáciu uchádzača na zasadnutí komisie na 10 minút.
Kritériom je najvyšší celkový počet bodov.
Špecifikácia kritérií s uvedením váh jednotlivých kritérií:
Zámer využitia, prevádzkovania a prínos pre občanov Varína – 40 bodov
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tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2016
Zhodnotenie majetku a jeho stav pri odovzdávaní – 25 bodov
Výška a časový harmonogram plánovaných investícií – 25 bodov
Ročný nájom a predpokladaná doba nájmu – 10 bodov
Uchádzačom predložiť popis naplnenia jednotlivých kritérií v maximálnom rozsahu
10 strán/kritérium.
Hlasovanie číslo 120
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 22/2016.
Prítomnosť/kvórum:
10/6
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho,
Hlasovanie: za: 10
Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 22/2016.
UZNESENIE č. 23/2016
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016, konaného
28. 04. 2016
k bodu Informácia o činnosti komisií pri OZ za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Berie na vedomie
Správu o činnosti Sociálnej komisie.
Správu o činnosti Stavebnej komisie.
Správu o činnosti Finančnej komisie.
Správu o činnosti Bytovej komisie.
Správu o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie.
Správu o činnosti Komisie školstva a mládeže.
Správu o činnosti Komisie kultúry a športu.
Hlasovanie číslo 121
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 23/2016.
Prítomnosť/kvórum:
10/6
Hlasovanie: za: 10
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho,
Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 23/2016.
UZNESENIE č. 24/2016
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016, konaného
28. 04. 2016
k bodu Vyhodnotenie vybavovania sťažností a petícií za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Berie na vedomie
Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015.
Hlasovanie číslo 122
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 24/2016.
Prítomnosť/kvórum:
10/6
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho,
Hlasovanie: za: 10
Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 24/2016.
UZNESENIE č. 25/2016
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016, konaného
28. 04. 2016
k bodu Vyradenie majetku ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Ukladá
Hlavnej kontrolórke obce zaradiť do plánu kontrolnej činnosti kontrolu pri inventari-

zácii majetku základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne.
Zaujať stanovisko k výsledkom inventúry, prípadne k návrhu na vyradenie majetku,
ktorý sa vykoná vždy k stavu na konci kalendárneho roka.
Hlasovanie číslo 123
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 25/2016.
Prítomnosť/kvórum:
10/6
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho,
Hlasovanie: za: 10
Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 25/2016.
UZNESENIE č. 26/2016
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016, konaného
28. 04. 2016
k bodu Vyradenie majetku ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Určuje
Majetok uvedený v prílohe číslo 2, 3 a 4 k materiálu číslo 2016-03-08 v celkovej výške
21 373,70 € ako neupotrebiteľný z dôvodu zastaranosti a poškodenia.
Schvaľuje
Vyradenie neupotrebiteľného majetku Obce Varín uvedeného v prílohe číslo 2, 3 a 4
k materiálu číslo 2016-03-08 v celkovej výške 21 373,70 €.
Hlasovanie číslo 124
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 26/2016.
Prítomnosť/kvórum:
10/6
Mgr. Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho,
Hlasovanie: za: 10
Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Martin Lopušan, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger.
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 26/2016.
UZNESENIE č. 27/2016
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016, konaného
28. 04. 2016
k bodu Stav investičných zámerov na rok 2016
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Investíciu v maximálnej výške 20 000,00 € na rekonštrukciu elektroinštalácie na prízemí objektu Chata Fatranka a rekonštrukciu bleskozvodu.
Investíciu v maximálnej výške 35 000,00 € na rekonštrukciu kúrenia podľa vyhotoveného projektu v časti objektu Kultúrny dom, Jozefa Martinčeka 131, Varín.
Investíciu v maximálnej výške 20 000,00 € na vypracovanie projektu nadstavby a opráv
v objekte materskej škôlky.
Investíciu v maximálnej výške 10 000,00 € na vypracovanie projektu chodníka a obnovy
asfaltového krytu na ulici Antona Bernoláka od škôlky po Tesco.
Vypracovanie výkazu-výmeru obnovy asfaltového krytu na uliciach P.O.Hviezdoslava,
Hájik a Športová vo výške max 5 000,00 €.
Spoluúčasť vo výške 10 000,00 € v projekte rozšírenia detského ihriska v parku na Námestí sv. Floriána, Varín.
Hlasovanie číslo 125
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 27/2016.
Prítomnosť/kvórum:
10/6
Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr.
Hlasovanie: za: 8
Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger.
proti: 1
Mgr. Mariana Bohačiaková
zdržali sa: 1 Martin Lopušan
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 27/2016.

SLÁVIK ŠKOLY
Veľké bohatstvo nášho ľudu sa zachovalo v ľudových piesňach. V tomto duchu sa v utorok 17. 5. 2016 v Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne uskutočnila
súťaž Slávik školy. Súťaže sa zúčastnilo 52 žiakov 1. stupňa.
Súťažili v dvoch kategóriách. Spievali a hrali na hudobných
nástrojoch prekrásne známe i menej známe ľudové piesne.
Všetci prítomní mali nádherný zážitok. Boli milo prekvapení spevom, hrou, ale i krojovaným oblečením detí. Súťažiaci
sa dobre zhostili úlohy spevákov a muzikantov. Porota mala
veľmi ťažkú úlohu rozhodnúť o umiestení súťažiacich a preto
udelila viacero ocenení.
Absolútnou víťazkou SLÁVIKOM ŠKOLY sa stala
Sárka Schmidtová z 2. B triedy s piesňou Hrabala, hrabala.

Víťazi v jednotlivých kategóriách:
1. kategória: spev 1. a 2. ročník
1. miesto Barborka Chovanová, 2. B, s piesňou Boleráz, Boleráz
2. miesto Nelka Kabatierová, 1. B, s piesňou Pod horou, pod
horou
3. miesto Natálka Jánošíková, 1. A, s piesňou Vyletela holubička
Za veľmi pekne zaspievanú pieseň boli ocenení:
Lenka Staníková, 1. B, s piesňou Tancuj, tancuj, vykrúcaj
Dávidko Štefánek, 1. C, s piesňou Na dvore býva sliepočka
naša
Anička Kapasná, 2. B, s piesňou Z Východnej dievčatá
1. kategória: hra na hudobnom nástroji 1. a 2. ročník
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1. miesto Novosadová Lucka, 2. A, s piesňou Po nábreží koník beží - klávesy
2. miesto Martinka Halečková, 1. A, s piesňou Po nábreží koník beží - klávesy
3. miesto Marko Gecelovský, 2. A, s piesňou Krčmárik maličký- heligónka
2. kategória: spev 3. a 4. ročník
1. miesto Majka Belová, 3. B, s piesňou Číže si šuhajko
2. miesto Katka Chobotová, 4. A, s piesňou Kolo nás, popred
nás
3. miesto Matúško Bobáň, 4. A, s piesňou Slovenské mamičky
Ďalší ocenení za veľmi pekný spevácky prejav boli:
Katka Vojteková, 3. B, s piesňou Oči, oči
Vanesska Santová, 4. A, s piesňou Mám čižmičky
2. kategória: hra na hudobnom nástroji 3. a 4. ročník
1. miesto Terezka Chrapčíková, 3. B, s piesňou Z Východnej
dievčatá
2. miesto Branko Dominiak, 3. A, s piesňou Slovenské mamičky - flauta
3. miesto Aďka Lopušanová, 3. A, s piesňou Lístočku dubový
Aj ostatní speváci a muzikanti boli v súťaži Slávik školy tiež
ocenení diplomom. Tešíme sa, že aj v dnešnej dobe naši
žiaci radi spievajú a hrajú ľudové piesne, ktoré sú výnimočné

Buďme

k

sebe

ohľaduplní!

Niektorých našich občanov (či občana?) netrápi poriadok a čistota v obci. Zanechávajú nám na
verejnom priestranstve svoju pravú tvár v podobe
neporiadku. Každý týždeň upratujeme po týchto
nespratníkoch a pýtame sa, dokedy ešte budú pokračovať v tomto nechutnom vyčíňaní. Potrebujú
byť pri čine vyfotografovaní a zverejnení?
Prosím, buďme k sebe ohľaduplní. A učme to aj
tých, ktorí to ešte nevedia.
MW

a môžeme hrdo povedať, že patria medzi najkrajšie piesne
na svete.
ASV
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