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Pod Jedľovinou sa lyžovalo

Po rokoch bol opäť v prevádzke lyžiarsky vlek pod Jedľovinou

Číslo bezplatne poskytuje Obec Varín

foto: Ing. Ján Bugáň

Február 2017
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Starosta Obce Varín Vás pozýva na

Varínčan

XXI.
Varínsky
ples
Nové detské ihrisko

17. februára 2017
o 20:00 hodine
v kinosále vo Varíne

Vstupné: 20 €
V cene je zahrnutý prípitok,
večera, káva, zákusok,
kapustnica a víno.
Do tanca hrá Števo Hruštinec
so svojou skupinou
Účastníkov čakajú zaujímavé
ceny v tombole.
Vstupenky si môžete
zabezpečiť
na tel.: 041/5692 216,
0911 704 772, 0903 477 924
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Spoločenská rubrika
Narodili sa:

80 rokov od smrti kňaza
Jozefa Martinčeka

Klára Trnková

Opustili nás:
Karol Mikula
Vlasta Paučinová
Helena Barietová
Katarína Bugáňová
Paulína Halušková
Mária Kubalová
Július Androvič
Martin Káčer

* 16. 05. 1947
* 13. 07. 1952
* 20. 04. 1930
* 30. 11. 1923
* 03. 10. 1927
* 05. 07. 1946
* 26. 04. 1950
* 12. 10. 1953

† 17. 12. 2016
† 20. 12. 2016
† 31. 12. 2016
† 05. 01. 2017
† 07. 01. 2017
† 09. 01. 2017
† 18. 01. 2017
† 22. 01. 2017

Zosobášili sa:
Ing. Matej Frtús a Mária Peknušová 1. 10. 2016
Andrej Hlucháň a Ing. Martina Waleková 1. 10. 2016
Jaroslav Šlesar a Lucia Ripelová 15. 10. 2016
Michal Kysela a Jana Borisová 15. 10. 2016

Jubilanti v januári

Jubilanti vo februári
88
85
84
83
82
79
79
79
78
77

Mária Mestická 
Štefan Williger 
Peter Cvacho 
Anna Nováková 
Ing. Eva Cáderová 
Magdaléna Willigerová 
Ladislav Toma 
Dušan Ružička 
Eva Cvachová 

Ďalší rok sa skončil. Je neodvratne za nami. Prinášame
vám údaje o narodeniach, úmrtiach, sobášoch, prisťahovaných a odsťahovaných občanoch za rok 2016 a pre porovnanie aj za predchádzajúce 3 roky:
rok 2013
narodení: 45, z toho 26 dievčat a 19 chlapcov
zomrelí: 41, z toho ženy 18 a muži 23
sobáše: 27

- dokončenie Gertrúda Bohačiaková 70
Milena Pantáková 70

Kristína Rolková 
Dorota Chabadová 
Margita Kabatiarová 
Mária Kokosíková 
Margita Cvachová 
Ján Bulejčík 
Ján Kupčuliak 
Oľga Spevárová 
Ján Rybár 
Magdaléna Badurová 

13. februára uplynie 80 rokov od smrti varínskeho rodáka, rímskokatolíckeho kňaza Jozefa Martinčeka. Narodil sa 15. augusta 1855 vo Varíne, kde aj navštevoval
ľudovú školu. Teológiu vyštudoval v Banskej Bystrici.
V roku 1879 bol vysvätený za kňaza. Kňazskú službu vykonával v Novej Bani, v Trubíne, v Hornej Ždani, v Banskej Bystrici a Lopeji. V roku 1904 emigroval do USA,
kde postupne pôsobil vo viacerých mestách. Pôsobil ako
organizátor náboženského a kultúrneho života amerických Slovákov. Rozvíjal ochotnícke divadlo, čitateľské
a gazdovské spolky. Bol spoluzakladateľ Slovenskej ligy
v Amerike, signatár Clevelandskej deklarácie, v rokoch
1914 až 1918 sa zapájal do zahraničného odboja.
Na počesť tohto významného varínskeho rodáka bola
pomenovaná vo Varíne ulica (bývalá Hlavná cesta). Na
jeho rodnom dome je osadená pamätná tabuľa.

75
75
75
74
74
72
72
71
71

rok 2014
narodení: 43, z toho 22 dievčat a 21 chlapcov
zomrelí: 24, z toho ženy 13 a muži 11
sobáše: 23
rok 2015
narodení: 43, z toho 19 dievčat a 24 chlapcov
zomrelí: 26, z toho ženy 13 a muži 13
sobáše: 33
rok 2016
narodení: 31, z toho 12 dievčat a 19 chlapcov
zomrelí: 38, z toho ženy 18 a muži 20
sobáše: 32
■ počet obyv. v roku 2013 - 3789
prisťahovaní 76
odsťahovaní 45
■ počet obyv. v roku 2014 – 3801
prisťahovaní 64
odsťahovaní 64
■ počet obyv. v roku 2015 – 3825
prisťahovaní 59
odsťahovaní: 52
■ počet obyv. v roku 2016 – 3841
prisťahovaní: 64
odsťahovaní: 40
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Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné
Vážení priatelia, spoluobčania,
je tomu pár týždňov, čo sme sa vzájomne v širšom i úzkom
okruhu stretávali na našom už tradičnom Ondrejskom jarmoku, kde sme spolu s punčom v ruke podebatovali o vážnych i menej vážnych témach, nevynímajúc tému politiky
v našej obci. Od viacerých som dostala otázku, prečo nebýva
miestom konania zasadnutia zastupiteľstva kinosála, kde by
mohli občania prísť a predostrieť svoje otázky i problémy.
V prvom rade som každého uistila, že všetky stretnutia
obecného zastupiteľstva boli doposiaľ verejné, aj vtedy, ak
miestom ich konania bola zasadačka obecného úradu a takto
tomu bude i naďalej.
Nezávisle od toho, starosta obce zvolal posledné obecné
zastupiteľstvo v minulom roku práve do kinosály. Chcem sa
touto cestou v mene všetkých kolegov poďakovať tej hŕstke
necelých 20 –tich občanov za ich čas, ktorý namiesto sledo-

vania TV a predvianočným prípravám vo vykúrených domovoch venovali účasti na zastupiteľstve. Bola som ale mierne
sklamaná z toho, že zastupiteľstva sa nezúčastnili tí, ktorí sa
ho domáhali, o to srdečnejšie ich však vyzývam: „ Príďte medzi nás, ak Vám to Váš čas dovolí, ak Vás zaujíma, čo sa v obci
deje, ak máte podnety, dobré nápady či otázky, na ktoré chcete odpoveď“.
Chápem, že občania sa rokovaní zúčastňujú spravidla
vtedy, ak riešia nejakú svoju žiadosť. Ak však máte záujem
o dianie v obci, o informácie z prvej ruky, nie o informácie
skreslené a prenesené, je potrebné aspoň raz za čas prísť medzi nás poslancov a svoje otázky položiť ešte pred hlasovaním k danej problematike. Potom i tá Vaša kritika bude nami
vnímaná ako konštruktívna, s cieľom spoločne ďalej posunúť
našu obec k lepšiemu.
Mgr. Lenka Milová, poslankyňa OZ

Ako pomenujeme nové ulice na Záhumní?
Komisia kultúry a športu pri Obecnom zastupiteľstve vo
Varíne vyzýva občanov na spoluprácu pri určení názvu troch
ulíc v časti obce Záhumnie. (Ulice sú na mapke vyznačené
fialovou farbou).
Ulice by mali byť pomenované po významných rodákoch
a osobnostiach, ktorí pôsobili v našej obci a boli pre obec prínosom.

TESCO

Vaše návrhy môžete odoslať na adresu varincan@varin.sk
alebo osobne oznámiť na Obecnom úrade vo Varíne do 28.
februára 2017.
Ďakujeme.
za komisiu kultúry a športu pri OZ Miroslav Williger
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OBEC VARÍN
SRDEČNE POZÝVA SENIOROV na

fašiangové posedenie
V STREDU 8. FEBRUÁRA 2017 o 15.30 HODINE
v kinosále vo Varíne
O dobrú zábavu a občerstvenie je postarané

Silvester 2016
Hudba, varené víno, vianočný punč a dobrá nálada panovali
v noci zo Silvestra na Nový rok 2017 na Námestí sv. Floriána
vo Varíne. A nechýbal ani nádherný polnočný ohňostroj.
Foto: J.T.
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Dôležité oznamy obce
Prevádzkový poriadok
pohrebiska

Od 1. 8. 2016 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 4/2016, ktorým je Prevádzkový poriadok pohrebiska.
Cenník nájomného a poplatkov na pohrebisku
Základné nájomné za hrobové miesto:
-jednohrob dospelý
2,00 €/1 rok
-dvojhrob dospelý
4,00 €/1 rok
-trojhrob dospelý
6,00 €/1 rok
-štvorhrob dospelý
8,00 €/1 rok
-päťhrob dospelý
10,00 €/1 rok
-jednohrob detský
1,00 €/1 rok
-dvojhrob detský
2,00 €/1 rok
-trojhrob detský
3,00 €/1 rok
-urnový hrob
1,00 €/1 rok
Ostatné nájomné za hrobové miesto:
- príplatok za tretie hrobové miesto 2 x základné nájomné.
- príplatok za štvrté hrobové miesto 3 x základné nájomné.
- príplatok za piate a ďalšie hrobové miesto 4 x základné nájomné.
Hrobové miesta pre zvýšenie poplatku sa počítajú od najnižšieho čísla.
Platenie nájomného
Nájomné sa platí na päť rokov vopred.
Pri zmene nájomného počas obdobia, na ktoré bolo zaplatené, sa nájomné zmení nájomcovi až pri vyrubení poplatku
na ďalšie 5 ročné obdobie.
Nájomné za hrobové miesto, v ktorom je pochovaný občan
na náklady obce, sa neplatí.
Zmena nájomcu hrobového miesta:
- jednorazový poplatok pri urnovom a detskom hrobovom
mieste 10,00 €
- jednorazový poplatok pri dospelom hrobovom mieste
30,00 €
- jednorazový poplatok za každé ďalšie hrobové alebo kryptové miesto
20,00 €
Uzavretie nájmu hrobového miesta s osobou blízkou
k predchádzajúcemu nájomcovi hrobového miesta alebo
k osobe v hrobe pochovanej, ďalej uzavretie nájmu s inou
osobou v pomere rodinnom alebo obdobnom k predchádzajúcemu nájomcovi hrobového miesta alebo k osobe v hrobe
pochovanej, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá
dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu, je bez jednorazového
poplatku.
Manipulačný poplatok za vystavenie písomnej výzvy/upomienky neplatičom nájomného za hrobové miesto 2,00 € +
poštovné.
Manipulačný poplatok za vystavenie písomnej výzvy/upozornenia na nestaranie sa o hrobové miesto 10,00 € + poštovné.

Nájom obradnej siene domu smútku pri pohrebnom
akte:
- dom smútku a chladiace zariadenie do 72 hodín 20,00 €.
- chladiace zariadenie nad 72 hodín 10,00 €/24 hodín.
Celé znenie VZN nájdete na internetovej stránke obce:
www.varin.sk, sekcia povinné zverejňovanie. (Poplatok za
prenájom hrobového miesta sa na základe nájomnej zmluvy
uhrádza na obecnom úrade v kancelárii č. 4, poplatok za nájom obradnej siene domu smútku v kancelárii č. 13.)

Nové príspevky obce
v sociálnej oblasti

Od 1. januára 2017 je v platnosti Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 5/2015 o príspevkoch Obce Varín v sociálnej oblasti.
§ 6a Príspevok na výkop hrobu
(1) Obec Varín poskytuje príspevok na výkop hrobu v sume
preukázaných výdavkov na výkop hrobu, najviac však vo výške 150 € na výkop jedného hrobu.
(2) Obec poskytne tento príspevok za nasledovných podmienok:
a) zosnulý bol najmenej dva roky pred dňom úmrtia občanom obce, t. j. mal v obci Varín trvalý pobyt,
b) zosnulý bude pochovaný na obecnom cintoríne vo Varíne,
c) zosnulý ku dňu smrti nemal voči obci finančné záväzky
po splatnosti.
(3) O príspevok na výkop hrobu je potrebné požiadať formou žiadosti doručenej do podateľne obecného úradu vo Varíne. Súčasťou žiadosti je doklad preukazujúci výšku výdavkov súvisiacich s výkopom hrobu.
Žiadosť uplatňuje a príspevok bude po splnení podmienok
nároku vyplatený nájomcovi hrobového miesta zosnulého.
Pozn.: Tlačivá žiadosti o príspevok sú zverejnené na internetovej stránke obce Varín www.varin.sk v sekcii tlačivá,
alebo sú k dispozícii v podateľni obecného úradu.
UPOZORNENIE
Poplatníci nad 62 rokov, ktorí sú držiteľmi preukazov fyzická osoba s ŤZP alebo fyzická osoba s ŤZP so
sprievodcom, predložte preukazy na uplatnenie zníženia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady do 15. marca 2017.
Obec na úseku poplatok za komunálne odpady eviduje
len preukazy občana s ŤZP alebo občana s ŤZP so sprievodcom, ktoré sa už v tomto čase nepoužívajú ako doklad
na poskytovanie rôznych zliav. Ďalšie dôležité informácie
k miestnemu poplatku nájdete na druhej strane harmonogramu, ktorý je vložený.

Varínčan
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Obec Varín
Vás srdečne pozýva na

detský karneval
v sobotu 11. februára 2017
o 15.00 hodine
v kinosále vo Varíne

Divadelný súbor zo Strečna oznamuje záujemcom
o komédiu DOKONALÁ SVADBA,
že z technických príčin sa predstavenie
12. februára 2017 nemôže uskutočniť.
Náhradný termín bude včas oznámený.
Všetkým, ktorí si zakúpili vstupenky, bude po ich
predložení vstupné vrátené.
Ďakujeme za pochopenie.

Dobrovoľný hasičský zbor
vo Varíne oznamuje
všetkým Varínčanom, že tradičný
fašiangový pochod
masiek
bude v sobotu 25. februára 2017

Na páračkách v MO MS vo Varíne
MO MS vo Varíne už tradične organizuje podujatie, ktoré
nesie názov páračky. Je správne, že nezabúdame na tradície našich predkov, veď to bola súčasť ich každodenného života. Páračky peria to bola hlavná činnosť dedinských žien a dievok od
neskorej jesene do skorej jari. Tieto udalosti si u nás v Matici
každoročne môže pripomenúť každý, kto má o tradície záujem. Pravidelne si pri páraní peria zaspomíname, ako to bolo
kedysi, keď sa ešte dievčatám pri vydaji chystala výbava a keď
sa ženy pri tejto prácnej robote stretávali v domoch a navzájom
si pomáhali. Páračky sa kedysi vo varínskych domoch robievali
pravidelne, tento zvyk sa uchováva vo Varíne aj vďaka MO MS.
Páračky, nárečovo aj drápačky či driapačky peria, boli obľúbenou súčasťou zimného obdobia. V minulosti to bola pravidelne

každoročne sa opakujúca aj príležitosť na
spoločenský život mládeže i starších a presne
toto je i cieľom podujatia v našej obci.
Dňa 9. 12. 2016
o 17,00 hodine v dome
spoločenských organizácií (Matica) na
Hrnčiarskej ulici č. 175
rozvoniavali zemiakové osúšky a rôzne tradičné jedlá, vôkol sa
šírila aj vôňa smaženej
slaninky, pripravovalo
sa hriate. Po sedemnástej hodine začali prichádzať ženy, muži
aj mládež. Už sme mali nachystaný veľký stôl plný peria, okolo
ktorého sa posadili ženy, brali si perie a párali ho (od kostrnkov otrhávali mäkké páperie). Ako to bolo v minulosti zvykom,
rozprávali sa strašidelné príbehy o strigách, mátohách, čertoch.
Jednoducho panovala skvelá atmosféra. Ako sa robili masteničky z veľkého peria nám ukázal pán Janko Beniač. Príbehy
sa prekladali piesňami. Na záver, keď bolo všetko perie podriapané bol aj oldomáš, ku ktorému sa podávalo hriate, poriadne
omastené slaninkou. Všetci sa tešíme na budúci ročník.
Ľubomír Sečkár
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Výlet na chatu pod Suchým
Plní eufórie sme sa stretli ráno o 7:30 varínskeho času a ôsmykrát
sme povedali áno každoročnému výletu na chatu pod Suchým. Nebolo nás mnoho, boli tam však tí, o ktorých nikto nepochyboval,
že to zvládnu. Nezmárniteľní. Húževnatí ľudia z Varína, Považskej
Bystrice a Martina sa rozhodli zdolať kopec o výške 1 075 m n. m.
Začali sme teda kráčať hore, vopred vediac, že kopec dole nebude
tak skoro. Ale to nás neodrádzalo od nášho cieľa – dať si na chate

čaj, kapustovú polievku alebo parené buchty a samozrejme nás poháňal aj pocit. Ten, keď po cca 11 km v -14.8 °F (-26 °C) dorazíte do
chaty kde sú toalety a dobrá nálada.
Cestu na chatu si väčšinou (ako poctiví turisti) radi skracujeme,
no teraz sa to nedalo tak úplne dodržať, keďže zima bola tento rok
premotivovaná. Využili sme jednu skratku, ktorá nám dala zabrať
aj za tie ostatné. Spôsob krok - oddych, krok - oddych, krok - oddych nebol práve najrýchlejší, ale za ten čas, kým sme vyšli touto
skratkou, sme si mohli uvedomiť veľa dôležitých vecí. Napríklad:
čo chceme v živote dosiahnuť?, alebo: pôjdeme tu na budúci rok
znova? Pohľad na smerovník nakoniec určite všetkých donútil odpovedať pozitívne. Ostávalo 45 minút ku chate, nie veľmi kopcovitou cestičkou, pomedzi krásne slnkom presvietené stromy, k tomu
trblietavý vzduch a zamrznuté konáre, čo už nebolo tak veľa.

A zrazu to prišlo. Posledný,stupáčik“ a bola tam chata. Stála tam
a čakala nás ako každý rok. Stále taká istá. Naša varínska. Zohrievali sme sa tam cca 2 hodiny, keď nás napadla myšlienka na návrat.
Samozrejme ešte nesmela chýbať fotka pred chatou. Rozlúčili sme
sa (s chatou) a išlo sa.
Cestou dole sme stretávali ľudí, ktorí mali rovnako ako my zamrznuté vlasy, obočie, čiapky a šály, ale rovnako ako nám aj im bolo
veselo. Kto mal sánky, mal to trošku jednoduchšie, ale my, čo nám
chýbal dopravný prostriedok môžeme povedať, že sme sa prekonali
a možno sme aj čo to po Vianociach zhodili.
Ako sme sa približovali bližšie a bližšie k Varínu, stále viac na nás
svietilo zapadajúce slniečko. Niekto prišiel domov ešte za svetla,
niekto po tme. V neskorých večerných hodinách prišli poslední odvážlivci, ktorí mali ešte dostatok síl a ktorým nestačil náš tradičný
výstup na chatu a potrebovali sa doraziť úplne až na vrchu Suchého.

Takže, citujem nášho bývalého pána kaplána: „Vďaka všetkým,
ktorí išli na chatu, bola super nálada a atmosféra. Tí, ktorí ste neboli, no čo vám poviem, môžete banovať a ticho závidieť!“
Takže, tešte sa o rok!!!
AC

Deti koledovali
Deti sú srdcom zmeny. Toto bolo témou 22. ročníka Dobrej noviny,
ktorý bol orientovaný na Etiópiu. Zameraný bol na deti a núdznych,
ktorí sú prostredníctvom verejnej zbierky podporovaní formou malých štipendií alebo pôžičiek.
Aj vo Varíne sa každoročne počas vianočných sviatkov koná Dobrá
novina. V našej farnosti sme spoločne s deťmi vytvorili dve skupinky, ktoré 26. decembra s koledami a novoročnými vinšami navštívili
35 rodín. Spoločnými silami sme vyzbierali sumu 1492,50 €. Aj touto
cestou všetkým dobrodincom srdečne ďakujeme. Veríme, že rok čo
rok bude ešte záujem o Dobrú novinu a koledovanie stúpať.
Dobrú novinu môžeme podporiť aj:
modlitbou
SMS v hodnote 2 € s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877
darom na účet SK7711000000002940457894
VK

Varínčan
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Aktivity varínskych skautov
Ako sme prikrmovali
lesnú zver

Snehu za posledné dni akosi pribudlo a pod veľkou vrstvou
prikryl hádam posledné zvyšky potravy pre lesné zvieratá. Preto naše nohy počas zborového výletu viedol dopredu
ušľachtilý cieľ a tým bolo prikrmovanie zveri.

Ako sa to celé začalo? Rada by som vám to objasnila, ale
akosi sme prekročili jedno nepísané skautské pravidlo „skaut
je dochvíľny“ a trošku sme sa omeškali. Touto cestou chcem
pozdraviť moje skautské sestry Majku a Peťu, ktorým tiež
nápad doviesť sa na miesto stretnutia na sánkach pripadal,
ako to najlepšie, čo sa nám mohlo v hlave zrodiť. Máme však
rýchle nohy a tak sme našich starších i mladších skautských
súputníkov dobehli. Smerovali sme ku krmítku v blízkosti
Bane. Terén našej cesty by som charakterizovala ako ťažko
zdolateľný. Kým sme sa pohybovali po ceste nespálili sme až
toľko kalórii. Pravé kardio na nás čakalo o niečo ďalej. Keď
sme sa správne postavili tak sme sa mohli preboriť do snehu
minimálne po kolená. Bolo to síce vyčerpávajúce, ale stále
nám ostalo ešte trochu síl na to, aby sme prejavili svojim kamarátom, ako si ich vážime a partične ich vyváľali v snehu.
Keď sme dorazili ku krmítku mali sme prestávku na teplý čaj
z termosky a krátke vysvetlenie o tom, prečo (ne)prikrmovať
zvieratká. Každé zviera je vsadené do prostredia, na ktoré je
prirodzene prispôsobené a preto ich kŕmenie nie je nutné.
My sme im však čo-to doniesli. Jabĺčka a kamennú soľ pre
srnky a semiačka pre vtáčiky, ktoré nás ani v tomto nehostinnom počasí neopúšťajú.
Po tejto milej povinnosti nám ostal čas aj na zábavu. Najprv
bola vyhlásená súťaž o to, ktorá družina za určený čas postaví
NAJVYŠŠIU (Peťa, nie najväčšiu) vežu zo snehu. Akosi nikoho netrápilo, že naše rukavice mali skôr okrasný ako termoizolačný účel, lebo keď súťažíme, tak ideme do toho naplno.
Napokon vyhrala družina Jeleňov. Tu úloha ale neskončila.
Mali sme naše kopy aj čo najkrajšie vyzdobiť. Znie to pomerne jednoucho, ale vezmime do úvahy, že jediné čo sme mali,
bolo to, čo sme mali na sebe a nejaké tie usušené halúzky, ktoré sme našli na zemi. A čo z toho vzniklo? Pri tomto podrobnom a názornom opise je potrebné si výkon fantázie potrebné nastaviť na maximum. Pseudosnehuliak družiny Zebričiek
vyzeral ako hŕstková polievka, družiny Vŕŕŕčat ako čerstvo

oholený muž. Lastovičkám sa svojim výtvorom podarilo dokonale napodobniť mnohých z nás na hodine matematiky
(snehuliak s nechápavým pohľadom). A čo posledný? Družiny Jeleňov? Ehm…no povedzme, že bol stelesnením toho,
čo si myslí každý študent o pondelku. Po tejto aktivite sme
boli všetci kompletne mokrí a už sa pomaly začínalo stmievať, preto sme skonštatovali, že by už bolo na čase pobrať sa
naspäť domov. Konečne sme naplno využili naše sánky, ktoré
sme zatiaľ museli stále len ťahať hore kopcom. Teraz sme ich
museli ťahať ešte k tomu aj naložené vĺčatami. Ale aby ste si
nemysleli, že naše sakutské deti sú nejaké padavky, na oplátku
potom oni ťahali nás.
Skautské výlety vždy stoja zato. Dokonalý spôsob ako sa
odreagovať a pustiť všetko z hlavy (samozrejme treba dávať
pozor, ak idete na výlet deň pred skúškou, tak vedomosti si
v nej uchovajte). Nenadarmo slovenský herec a spisovateľ Július Satinský povedal: „Nič lepšie ako skauting doteraz nikto pre deti nevymyslel.“
AC

Betlehemské svetlo

Plamienok zapaľovaný každoročne pred Vianocami v betlehemskej jaskyni, kde sa narodil Ježiš Kristus. Plameň betlehemského svetla roznášajú skauti z Betlehema do miest
a obcí po celej Európe a tiež do niekoľkých amerických krajín. Najskôr býva letecky dopravený do Viedne, odkiaľ sa ďalej šíri po železnici.
Ako každý rok aj tento sme sa v sobotu 17. decembra zúčastnili sv. omše v Katedrále Najsv. Trojice v Žiline, kde bolo
svetlo odovzdané farnosti Žilina a otcovi biskupovi.
My, skauti z Varína, sme už po tretíkrát rozdávali cez Vianoce na Štedrý deň betlehemské svetlo vo Varíne. Tento rok sa
rozdávania zúčastnili aj niektorí naši najmenší skauti. Mohli
ste nás stretnúť na Námestí sv. Floriána, pri kostole a taktiež
ste si mohli odpáliť svetlo pri kaplnke oproti škole. Svetlo sme
poroznášali aj po niektorých uliciach. Žiaľ, náš zbor ešte nie
je dosť veľký na to, aby sme ho rozniesli po celej obci.
AC
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Uznesenia obecného zastupiteľstva
UZNESENIE č. 44/2016 - procesné
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016, konaného 25. 11. 2016
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Program ôsmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku
2016 s nasledujúcimi bodmi:
Majetok
Autokemping – vyhodnotenie súťaže
Voľba členov Správnej rady a Dozornej rady Zariadenia opatrovateľskej
služby Varín n. o.
Zmeny rozpočtu v roku 2016
Informácie o rozpočte na rok 2017
Informácie
Interpelácie
Hlasovanie číslo 142
Hlasovanie za prijatie procesného
uznesenia č. 44/2016.
Prítomnosť/kvórum: 7/4 – nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 7
Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Miroslav
Williger
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo procesné uznesenie č. 44/2016.
UZNESENIE č. 45/2016
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016, konaného 25. 11. 2016
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Berie na vedomie
Žiadosť p. Ladislava Staníka o rozšírenie STL plynovodu IBV Varín – Záhumnie.
Hlasovanie číslo 143
Hlasovanie za prijatie uznesenia
č. 45/2016.
Prítomnosť/kvórum: 8/5 – nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 8
Mgr.
Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň,
Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková,
Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Miroslav Williger
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 45/2016.
UZNESENIE č. 46/2016
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016, konaného 25. 11. 2016
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Berie na vedomie
Žiadosť o obnovu prevádzky verejného osvetlenia pri rodinnom dome
súpisné číslo 775.
Hlasovanie číslo 144
Hlasovanie za prijatie uznesenia

č. 46/2016.
Prítomnosť/kvórum: 8/5 – nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 8
Mgr.
Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň,
Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková,
Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Miroslav Williger
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 46/2016.
UZNESENIE č. 47/2016
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016, konaného 25. 11. 2016
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Kúpu pozemku novovytvorená parcela C-KN č. 2107/3 – orná pôda
o výmere 156 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 45445818-2/2015,
vyhotoveným spoločnosťou MAPERI, spol. s r. o., Hollého 7, 010 01
Žilina, IČO: 45445818, ktorý autorizačne overil Ing. Marián Forbák dňa
14. 01. 2015, od p. Anny Holúbkovej,
Bulharská 23, 010 01 Žilina, za cenu
32,00 €/m2, čo predstavuje celkovú
sumu 4992,00 €.
Hlasovanie číslo 145
Hlasovanie za prijatie uznesenia
č. 47/2016.
Prítomnosť/kvórum: 8/5 – nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 8
Mgr.
Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň,
Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková,
Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Miroslav Williger
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 47/2016.
UZNESENIE č. 48/2016
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016, konaného 25. 11. 2016
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Kúpu pozemku parcela C-KN
č. 2331/1 – orná pôda o výmere
1439 m2 od p. Angely Chochulovej
r. Piovarčiovej, Petzvalova 3380/75,
010 01 Žilina, za cenu 10,42 €/m2, čo
predstavuje celkovú sumu 14.994,38 €.
Hlasovanie číslo 146
Hlasovanie za prijatie uznesenia
č. 48/2016.
Prítomnosť/kvórum: 8/5 – nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 8
Mgr.
Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň,
Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková,
Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Mi-

lová, Ľubomír Sečkár, Miroslav Williger
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 48/2016.
UZNESENIE č. 49/2016
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016, konaného 25. 11. 2016
k bodu Autokemping – vyhodnotenie
súťaže
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Berie na vedomie
Ponuky uchádzačov na prenájom autokempingu od dvoch uchádzačov.
Hlasovanie číslo 147
Hlasovanie za prijatie uznesenia
č. 49/2016.
Prítomnosť/kvórum: 8/5 – nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 8
Mgr.
Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň,
Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková,
Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Miroslav Williger
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 49/2016.
UZNESENIE č. 50/2016
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016, konaného 25. 11. 2016
k bodu Autokemping – vyhodnotenie
súťaže
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Vyhlásenie novej súťaže na prenájom
Autokempingu Varín v termíne do
28. 2. 2017.
Hlasovanie číslo 148
Hlasovanie za prijatie uznesenia
č. 50/2016.
Prítomnosť/kvórum: 8/5 – nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 7
Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková, Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Miroslav
Williger
proti: 0
zdržali sa: 1 Mgr. Mariana Bohačiaková
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 50/2016.
UZNESENIE č. 51/2016
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016, konaného 25. 11. 2016
k bodu Voľba členov správnej a dozornej rady Zariadenia opatrovateľskej
služby Varín n. o.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Členov správnej rady Zariadenia
opatrovateľskej služby Varín n. o.:

Ing. Michal Cvacho, starosta obce
Miroslav Williger, zástupca starostu
obce
Mgr. Lenka Milová, predsedníčka sociálnej komisie
Ľubomír Sečkár – člen sociálnej komisie
Martin Lopušan – člen finančnej komisie
Hlasovanie číslo 149
Hlasovanie za prijatie uznesenia
č. 51/2016.
Prítomnosť/kvórum: 8/5 – nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 8
Mgr.
Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň,
Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková,
Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Miroslav Williger
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 51/2016.
UZNESENIE č. 52/2016
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016, konaného 25. 11. 2016
k bodu Voľba členov správnej a dozornej rady Zariadenia opatrovateľskej
služby Varín n. o.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Členov dozornej rady Zariadenia
opatrovateľskej služby Varín n. o.:
Ing. Helena Gregová – hlavná kontrolórka obce
Iveta Michalková – členka finančnej
komisie
Mgr. Lenka Janíková – členka sociálnej komisie
Mgr. Jana Jakubčíková – poslankyňa
OZ
Igor Cvacho – poslanec OZ
Hlasovanie číslo 150
Hlasovanie za prijatie uznesenia
č. 52/2016.
Prítomnosť/kvórum: 8/5 – nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 8
Mgr.
Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň,
Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková,
Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Miroslav Williger
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 52/2016.
UZNESENIE č. 53/2016
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016, konaného 25. 11. 2016
k bodu Prvá zmena rozpočtu v roku
2016
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 3 v roku 2016
Rozpočtové opatrenie č. 4 v roku 2016

Varínčan
Rozpočtové opatrenie č. 5 v roku 2016
Rozpočtové opatrenie č. 6 v roku 2016
Rozpočtové opatrenie č. 7 v roku 2016
Rozpočtové opatrenie č. 8 v roku 2016
Schvaľuje
Prvú zmenu rozpočtu v roku 2016
Hlasovanie číslo 151
Hlasovanie za prijatie uznesenia
č. 53/2016.
Prítomnosť/kvórum: 8/5 – nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 8
Mgr.
Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň,
Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková,
Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Miroslav Williger
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 53/2016.
UZNESENIE č. 54/2016
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016, konaného 25. 11. 2016
k bodu Informácie o rozpočte na rok
2017
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Berie na vedomie
Predložený návrh programového rozpočtu Obce Varín na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019.
Predložený návrh programového rozpočtu Centra voľného času vo Varíne
na rok 2017 s výhľadom na roky 2018
a 2019.
Predložený návrh programového rozpočtu Základnej školy s materskou
školou Ondreja Štefku vo Varíne na
rok 2017 s výhľadom na roky 2018
a 2019.
Hlasovanie číslo 152
Hlasovanie za prijatie uznesenia
č. 54/2016.
Prítomnosť/kvórum: 8/5 – nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 8
Mgr.
Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň,
Igor Cvacho, Mgr. Jana Jakubčíková,
Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Miroslav Williger
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 54/2016.
UZNESENIE č. 55/2016 - procesné
z deviateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016,
konaného 16. 12. 2016
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Program deviateho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku
2016 s nasledujúcimi bodmi:
Majetok
Rozpočet Obce Varín na rok 2017
Výročná správa Obce Varín za rok
2015
Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Varín číslo 5/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Varín číslo 6/2016
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Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Varín číslo 7/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Varín číslo 8/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Varín číslo 9/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Varín číslo 10/2016
Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Varín číslo 11/2016
Informácie
Interpelácie
Hlasovanie za prijatie procesného
uznesenia č. 55/2016.
Prítomnosť/kvórum: 9/5 – nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 9
Mgr.
Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň,
Igor Cvacho, Mgr. Lenka Janíková,
Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár,
Marek Tabaček, Miroslav Williger, Peter Zimen
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo procesné uznesenie č. 55/2016.
UZNESENIE č. 56/2016
z deviateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016,
konaného 16. 12. 2016
k bodu Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Berie na vedomie
Ukončenie nájmu nebytových priestorov na adrese Jozefa Martinčeka 77,
Varín dohodou s Jozefom Bugáňom, P. O.Hviezdoslava 534, Varín
k 31. 12. 2016.
Schvaľuje
Vypísanie výberového konania na
prenájom nebytových priestorov na
adrese Jozefa Martinčeka 77, Varín,
prízemie miestnosť č. 4, poschodie
miestnosť č. 11, 12, 13.
Hlasovanie za prijatie uznesenia
č. 56/2016.
Prítomnosť/kvórum: 9/5 – nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 9
Mgr.
Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň,
Igor Cvacho, Mgr. Lenka Janíková,
Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár,
Marek Tabaček, Miroslav Williger, Peter Zimen
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 56/2016.
UZNESENIE č. 57/2016
z deviateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016,
konaného 16. 12. 2016
k bodu Majetok obce
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
Lukostrelecký klub Varín, n.o., Juraja
Jánošíka 881, Varín IČO: 42218195,
DIČ: 2023349636. Objekt Chaty
Fatranka sa vypožičiava bezplatne.
Doba výpožičky je do 31. 03. 2017.
Hlasovanie za prijatie uznesenia
č. 57/2016.
Prítomnosť/kvórum: 9/5 – nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 9
Mgr.
Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň,
Igor Cvacho, Mgr. Lenka Janíková,
Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár,
Marek Tabaček, Miroslav Williger, Peter Zimen
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 57/2016.
UZNESENIE č. 58/2016
z deviateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016,
konaného 16. 12. 2016
k bodu Programový rozpočet obce
Varín na rok 2017
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Schvaľuje
Rozpočet Obce Varín na rok 2017
podľa predloženého návrhu, ktorý
obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude
obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce so zapracovanými zmenami,
v časti:
Príjmy, Položka 110 Dane z príjmov
a kapitálového majetku sa navýši
o 10.000 €
Výdavky, Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.3
Členstvá obce v profesijných organizáciách a v združeniach miest a obcí,
položka 640 Bežné transfery sa navýši
o 4.000 €.
Výdavky, Program 10. Kultúra, podprogram 10.1 Obecná infraštruktúra pre kultúru, položka 630 Tovary
a služby sa navýši o 5.000 €,
Rozpočet Základnej školy s materskou
školou Ondreja Štefku vo Varíne na
rok 2017 podľa predloženého návrhu
so zapracovanými zmenami, v časti:
Príjmy, Presun z položky 290 Iné
nedaňové príjmy sa zníži o 3.000 €
na položku 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sa navýši
o 3.000 €.
Výdavky, Podprogram 09111 Materská škola, položka 610 mzdy, platy,
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania sa navýši o 200 €, 630 Tovary
a služby sa zníži o 2.500 €,
Výdavky Podprogram 0950 školský
klub detí, položka 610 mzdy, platy,
služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania sa navýši o 1.500 €, položka 630 Tovary a služby sa navýši
o 1.000 €.
Rozpočet Centra voľného času vo Varíne na rok 2017 podľa predloženého
návrhu
Berie na vedomie
Viacročný rozpočet Obce Varín na
roky 2018 a 2019.

Stanovisko hlavného kontrolóra Obce
Varín k rozpočtu Obce Varín na rok
2017.
Hlasovanie za prijatie uznesenia
č. 58/2016.
Prítomnosť/kvórum: 9/5 – nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 9
Mgr.
Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň,
Igor Cvacho, Mgr. Lenka Janíková,
Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár,
Marek Tabaček, Miroslav Williger, Peter Zimen
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 58/2016.
UZNESENIE č. 59/2016
z deviateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016,
konaného 16. 12. 2016
k bodu Výročná správa Obce Varín za
rok 2015
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Berie na vedomie
Výročnú správu Obce Varín za rok
2015,
Správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015,
Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s individuálnou
a konsolidovanou účtovnou závierkou
za rok 2015.
Hlasovanie za prijatie uznesenia
č. 59/2016.
Prítomnosť/kvórum: 9/5 – nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 8
Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Lenka Janíková, Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger,
Peter Zimen
proti: 1
Mgr. Mariana Bohačiaková
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 59/2016.
UZNESENIE č. 60/2016
z deviateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016
konaného 16. 12. 2016
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 5/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Berie na vedomie
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Varín č. 5/2016.
Konštatuje, že
Vyhodnotenie pripomienok k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce
Varín č. 5/2016 bolo doručené poslancom v písomnej podobe dňa
12. 12. 2016, čo je najmenej tri dni
pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
Návrh tohto Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Varín č. 4/2016 bol
zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Varín od
30. 11. 2016 do 15. 12. 2016 pod číslom 85/2016.
Schvaľuje
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Z podujatí v škole
Výstava ovocia a zeleniny
2016

Aj tento školský rok sa v ZŠ s MŠ O. Štefku vo Varíne
uskutočnila jesenná výstava ovocia a zeleniny. Žiaci si mohli
pozrieť výstavu 26.–27. 10. 2016 vo vestibule školy. Výstavu
skrášľovali výtvarné dielka našich najmenších žiakov. Počas
výstavy sa konali rôzne súťaže, do ktorých sa žiaci aktívne zapojili. Víťazmi v jednotlivých súťažiach sa stali:
Súťaž o najkrajšie jablko – Janka Štafenová – 1.A,
Súťaž o najväčšie jablko – Roman Krajčík - 8.A,
Súťaž o najmenšie jablko – Veronika Androvičová – 5.B,
Súťaž o najzaujímavejšie jablko – Marek Tomašov – 2.B,
Súťaž o najkrajšiu jabĺčkovú dekoráciu – Stanko Andrisík – 1.C,
Súťaž o najkurióznejší tvar ovocia a zeleniny – Paľko Chabada - 3.B,
Súťaž o najbizardnejší tvar koreňovej zeleniny – Jakub Staňo – 5.B,
Súťaž o najroztomilejšiu dekoráciu – Matej Chebeň – 5.B,
Súťaž o najväčší košík s výzdobou z ovocia a zeleniny –
trieda – 6.A.

Víťazi boli odmenení pamätným diplomom, všetci ostatní
boli odmenení pochvalou. Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili
do školskej akcie, ďakujeme. Vďaka patrí aj Vám, milí rodičia a starí rodičia, ktorí ste pomáhali svojim deťom s vytváraním dekorácií z ovocia a zeleniny, ktoré ste vypestovali vo
vašich záhradách. Vďaka patrí aj spoluorganizátorom výstavy – Mgr. K. Chobotovej a Mgr. J. Milovej. Pevne veríme,
že sa Vám výstava páčila, a že sa do nej opäť o rok radi zapojíte a prispejete svojimi kreatívnymi dekoráciami.

Z varínskej školy vianočné pozdravy do sveta

Koncom novembra sa naša škola v rámci programu e Twinning zapojila
do medzinárodného projektu. Prostredníctvom tohto programu majú školy
možnosť spolupracovať a nadväzovať medzinárodné kontakty so základnými
školami z rôznych krajín Európy. Projekt mal názov „Let’s exchange Christmas
cards“. Žiaci 5., 6. a 7. ročníka pripravovali vianočné pozdravy pre žiakov z 9
krajín a 15 škôl. Okrem
priania žiaci pridali aj opis
vianočných tradícií na Slovensku. Opisovali, ako oni
trávia tieto najkrajšie sviatky v roku. Všetky pozdravy
žiaci rozdelili tak, aby každá
jedna škola zapojená v projekte dostala milý pozdrav.
Obálky s prianiami putovali
deťom
do Nemecka,
Veľkej Británie, Talianska,
Španielska,
Rumunska,
Fínska, Turecka, Luxemburska a Francúzska. Okrem toho piataci pridali k pozdravom aj krátke videá. Tešíme sa nielen na listy
z partnerských škôl ale i na spoznávanie ich tradícií, ktoré uchovávajú počas vianočných sviatkov. Prvé obálky k nám už dorazili .
Mgr. Jana Milová, uč. ZŠ Varín

Varínčan
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Darujte seniorom 2 % dane
„Rešpektuj starých, keď si mladý.
Pomáhaj slabým, keď si silný.
Priznaj si chybu, keď sa mýliš.
Pretože jedného dňa budeš ten starý, slabý a ten čo sa mýli…“
Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o.
Farská 236 013 03 Varín

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Charitný dom Alžbetinum

Venujte nám Vaše 2% z dane

Tlačivo a bližšie informácie dostanete priamo v zariadení
sociálnych služieb
ul. Farská 236, 013 03 Varín.
Ďakujeme!

…pokračovanie zo str. 11

Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Varín č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín č. 5/2015 o príspevkoch
Obce Varín v sociálnej oblasti so zapracovaným novým znením v § 6a
ods. 2 písmeno a) „zosnulý mal najmenej dva roky pred dňom úmrtia
trvalý pobyt v obci Varín“.
Hlasovanie za prijatie uznesenia
č. 60/2016.
Prítomnosť/kvórum: 9/6 – trojpätinová väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 9
Mgr.
Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň,
Igor Cvacho, Mgr. Lenka Janíková,
Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár,
Marek Tabaček, Miroslav Williger, Peter Zimen
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 60/2016.
UZNESENIE č. 61/2016
z deviateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016
konaného 16. 12. 2016
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 6/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Berie na vedomie
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Varín č. 6/2016.
Konštatuje, že
Vyhodnotenie pripomienok k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce
Varín č. 6/2016 bolo doručené poslancom v písomnej podobe dňa
12. 12. 2016, čo je najmenej tri dni
pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
Návrh tohto Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Varín č. 6/2016 bol
zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Varín od
30. 11. 2016 do 15. 12. 2016 pod číslom 86/2016.
Schvaľuje
Všeobecne záväzne nariadenie Obce
Varín č. 6/2016, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Varín č. 4/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o určení sumy úhrady, o spôsobe určenia

úhrady a platenia úhrady za sociálne
služby v zariadení sociálnych služieb.
Hlasovanie za prijatie uznesenia
č. 61/2016.
Prítomnosť/kvórum: 9/6 – trojpätinová väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 9
Mgr.
Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň,
Igor Cvacho, Mgr. Lenka Janíková,
Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár,
Marek Tabaček, Miroslav Williger, Peter Zimen
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 61/2016.
UZNESENIE č. 62/2016
z deviateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016
konaného 16. 12. 2016
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 7/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Berie na vedomie
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Varín č. 7/2016.
Konštatuje, že
Vyhodnotenie pripomienok k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce
Varín č. 7/2016 bolo doručené poslancom v písomnej podobe dňa
12. 12. 2016, čo je najmenej tri dni
pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
Návrh tohto Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Varín č. 7/2016 bol
zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Varín od
30. 11. 2016 do 15. 12. 2016 pod číslom 87/2016.
Schvaľuje
Všeobecne záväzne nariadenie Obce
Varín č. 7/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín č. 3/2014 o miestnych
daniach.
Hlasovanie za prijatie uznesenia
č. 62/2016.
Prítomnosť/kvórum: 9/6 – trojpätinová väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 9
Mgr.
Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň,
Igor Cvacho, Mgr. Lenka Janíková,
Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár,

Marek Tabaček, Miroslav Williger, Peter Zimen
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 62/2016.
UZNESENIE č. 63/2016
z deviateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016
konaného 16. 12. 2016
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 8/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Ukladá
Kultúrnej komisii vypracovať návrh
názvov nových ulíc a predložiť ho na
marcové zasadnutie obecného zastupiteľstva na schválenie
Hlasovanie za prijatie uznesenia
č. 63/2016.
Prítomnosť/kvórum: 9/5 – nadpolovičná väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 9
Mgr.
Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň,
Igor Cvacho, Mgr. Lenka Janíková,
Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár,
Marek Tabaček, Miroslav Williger, Peter Zimen
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 63/2016.
UZNESENIE č. 64/2016
z deviateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016
konaného 16. 12. 2016
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 9/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Berie na vedomie
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Varín č. 9/2016, ktoré sa schvaľuje ako Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 8/2016.
Konštatuje, že
Vyhodnotenie pripomienok k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce
Varín č. 9/2016, ktoré sa schvaľuje
ako Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín č. 8/2016, bolo doručené
poslancom v písomnej podobe dňa
12. 12. 2016, čo je najmenej tri dni
pred rokovaním obecného zastupiteľ-

stva o návrhu nariadenia.
Návrh tohto Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Varín č. 9/2016, ktoré sa schvaľuje ako Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Varín č. 8/2016 bol
zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Varín od
30. 11. 2016 do 15. 12. 2016 pod číslom 92/2016.
Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Varín č. 8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín č. 3/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi.
Hlasovanie za prijatie uznesenia
č. 64/2016.
Prítomnosť/kvórum: 9/6 – trojpätinová väčšina prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 9
Mgr.
Mariana Bohačiaková, Ing. Ján Bugáň,
Igor Cvacho, Mgr. Lenka Janíková,
Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár,
Marek Tabaček, Miroslav Williger, Peter Zimen
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 64/2016.
UZNESENIE č. 65/2016
z deviateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016
konaného 16. 12. 2016
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín číslo 10/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Berie na vedomie
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Varín č. 10/2016, ktoré sa schvaľuje ako Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 9/2016.
Konštatuje, že
Vyhodnotenie pripomienok k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce
Varín č. 10/2016, ktoré sa schvaľuje
ako Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Varín č. 9/2016, bolo doručené
poslancom v písomnej podobe dňa
12. 12. 2016, čo je najmenej tri dni
pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
Návrh tohto Všeobecne záväzného
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Krížovka
Pomôcky:
Hába, anis,
Lalo, Oda,
Adonara, Po,

Správne riešenie z minulého čísla:
„Kto dlho uvažuje kým spraví krok, prestojí celý
život na jednej nohe.“
Výherca z čísla 12/2016: Mária Janíková
Výherkyni srdečne blahoželáme.

Starorímsky
úradník

Priateľ je človek, ktorý o tebe...
dokončenie je v tajničke.

Model Forda

3. časť
tajničky

Francúzsky
skladateľ

Grécke
písmeno

Epocha
triasu (geol.)

Dolná časť
vlnovky

Tkanina
na mužské
odevy

Vzácna
liečivá bylina

6. časť
tajničky

Druh
papagája

Janinský
paša

Morský
hĺbkomer

Pomocná
poučka

Kaprovitá
ryba

MPZ áut
Slovenska
Ovos (bot.)
Ázij. slovko
úcty

Ihličnatý
strom

Ženské meno
Mužské
meno

Skratka
staršieho

Utvára

Spolu

Krížom pletená stužka

Tu máš

Ošatilo
Rúra, po anglicky

Nadanie

Druh slabozubca
Indonézsky
ostrov

Starogrécka
obeť

Vôkol (prísl.)
Spevohra

Staršia plošná miera

Kameň

Vyhlásia
za vinníka

Druh antilopy

Varínčan

Rímska
štvorka

Ľutoval

vylosovaný výherca bude
Priateľ
je človek
ktorý o10tebe...
odmenený
prémiou
€
(záver je v tajničke)

Pulz

Vysádzajú

Pevne vložila

Vylúštený text tajničky pošlite alebo odovzdajte do
20. februára 2017 na adresu redakcie alebo pošlite
mailom na adresu: varincan@varin.sk
Nezabudnite uviesť svoje meno a adresu.

Autor:
Jozef Blaho

1. časť
tajničky

Mys v Malajzii

Zakalí

Indická
tanečnica

Planétka

Postavilo sa

Česká plošná
miera

Odnes

Čoskoro
(prísl.)

Skratka
zbierky

Ženské meno

Usadenina
na dne
Balkánska
flauta

Behala
(expr.)

Zádušná
omša
Zranilo

Hádzalo

Napúšťal
smolou
Sadrovec

Vlk z knihy
džungle

Varínčan

Mesto
na ostrove
Sachalín

Kopa slamy

Černošský
kmeň (Guro)

Automotoklub (skr.)

Taliansky
súhlas

5. časť
tajničky

Zinok (zn.)

Kancelárska
skratka

Ako (bás.)

Tam

Nanovo
(prísl.)

Krídlo (odb.)

Hranie sa

Ktože

Lenivec
(hovor.)

Štvorček
(typ.)

Značka kozmetiky

Opica
(zastar.)

Druh Fatimy

2. časť
tajničky

4. časť
tajničky

Český
skladateľ

Močiarový
vápenec

Jemná hmla

Varínčan
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Nové knihy v knižnici

Meredith Duranová
Zvrhlosť ti pristane
-zmyselná romanca…

Nora Robertsová
Navždy spolu
-záverečná časť tetralógie…

Kate Mossová
Labyrint
-tri tajomstvá, dve ženy,
jeden grál…

Tamara McKinley
Láska v plameňoch
-strhujúci príbeh z Austrálie…

Frank Schätzing
Bleskové správy
-napínavý triler…

Táňa Keleová-Vasilková
Julinkina pekáreň
- sny dostávajú inú
podobu…

Andreas Winkelmann
Slepý inštinkt
-zlo je medzi nami…

Stefan Grabiński
Šialená záhrada
-mysteriózne poviedky…

Irena Kaftanová
Škriatkovia z Kamennej
hôrky

Irena Kaftanová
a Josef Quis
Od rozprávky k rozprávke

…pokračovanie zo str. 13

nariadenia Obce Varín č. 10/2016, ktoré sa schvaľuje ako Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín
č. 9/2016 bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Varín od 30. 11. 2016 do
15. 12. 2016 pod číslom 93/2016.
Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 9/2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 65/2016.
Prítomnosť/kvórum: 9/6 – trojpätinová väčšina
prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 9
Mgr. Mariana Bohačiaková,
Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Lenka Janíková,
Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger, Peter Zimen
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 65/2016.
UZNESENIE č. 66/2016
z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
Varíne v roku 2016 konaného 16. 12. 2016
k bodu Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín
číslo 11/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne
Berie na vedomie
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Všeobecne
záväzného nariadenia Obce Varín č. 11/2016, ktoré
sa schvaľuje ako Všeobecne záväzné nariadenie Obce

Varín č. 10/2016.
Konštatuje, že
Vyhodnotenie pripomienok k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Varín č. 11/2016, ktoré sa
schvaľuje ako Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Varín č. 10/2016, bolo doručené poslancom v písomnej podobe dňa 12. 12. 2016, čo je najmenej tri
dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Varín č. 11/2016, ktoré sa schvaľuje ako Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Varín č. 10/2016 bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom
sídle Obce Varín od 30. 11. 2016 do 15. 12. 2016 pod
číslom 94/2016.
Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín
č. 10/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 4/2013 o zásadách
hospodárenia s majetkom obce
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 66/2016.
Prítomnosť/kvórum: 9/6 – trojpätinová väčšina
prítomných poslancov
Hlasovanie: za: 9
Mgr. Mariana Bohačiaková,
Ing. Ján Bugáň, Igor Cvacho, Mgr. Lenka Janíková,
Mgr. Lenka Milová, Ľubomír Sečkár, Marek Tabaček, Miroslav Williger, Peter Zimen
proti: 0
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 66/2016.

Obecná knižnica
zatvorená

Návštevníkom obecnej knižnice
oznamujeme,
že v čase od 20. februára 2017 do
31. marca 2017
bude obecná knižnica z dôvodu
rekonštrukcie kúrenia
ZATVORENÁ.
Podujatia plánované na Mesiac
knihy sa uskutočnia v apríli.
Krúžková činnosť (klavír, gitara,
akordeón, spev, flauta)
sa na toto obdobie presunie do
budovy CVČ
na ul. M. R. Štefánika.
Ďakujeme za pochopenie.
Obec Varín
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Z OBSAHU ČÍSLA:

OZNAM DAŇOVNÍKOM
INFORMÁCIE Z PODUJATÍ
VARÍNČAN DENIS FREUDENFELD
SKAUTSKÝ DEŇ
MIKULÁŠ VO VARÍNE

Už je blízko
nás
nádherný
vianočný čas.
Prežime
ho v láske,
pokoji

Na Vaše príspevky
a podnety čakáme na
adrese:
varincan@varin.sk

a radosti,
do nového
roka všetkým
veľa zdravia
a hojnosti!
Foto: Mária Androvičová

Pohľad na Námestie sv. Floriána vo Varíne
Číslo bezplatne poskytuje Obec Varín
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