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Obec informuje

Spoločenská rubrika

V uplynulom kalendárnom roku sme pre Vás okrem iného pripravili tieto podujatia:
Varínsky ples
Fašiangové posedenie pre seniorov
Detský fašiangový karneval
Deň matiek
Deň detí
o5 zapojení
Denné prázdninové výlety pre deti
Mesiac úcty k starším
Počas prvých januárových dní sme
do každej domácnosti doručovali praktický darček. Je ním nástenný kalendár
na rok 2018 s portrétmi významných
osobností histórie našej obce. Kalendár
vznikol na počesť a pamiatku týchto
osobností. Graficky ho spracovala a tlačila Varínska tlačiareň. V kalendári sú

Deň rodiny
Vlakový výlet do Ružomberka
Šarkaniáda
Ondrejský jarmok
Uvítanie detí do života
Mesiac úcty k starším
Posedenie s jubilantami
Stretnutie s Mikulášom

Divadelné predstavenia
Silvestrovský ohňostroj
a privítanie nového roka

Podujatia na rok 2018 a ich termíny
sú vyznačené v novom nástennom kalendári.

vyznačené termíny konania rôznych
podujatí v našej obci. Veríme, že vás
bude milo sprevádzať celým rokom.
Viac informácií o osobnostiach z kalendára nájdete už onedlho na webovej
stránke obce v materiáloch, ktoré pripravujeme.

Narodili sa:
Nikolaj Ciel
Martin Pekar
Linda Androvičová
Júlia Palenčárová

Filip Šoška
Nela Mihalčatinová
Isabelle Bradiaková

Narodení: 43
23 dievčat
20 chlapcov

Zosobášili sa:
Martin Lopušan a Soňa Miklošová 7. 10. 2017
Martin Pavlovič a Veronika Hubočániová 18. 1. 2018

Jubilanti
vo februári oslavujú:
Kristína Rolková
Dorota Chabadová
Margita Kabatiarová
Mária Kokosíková
Margita Cvachová
Ján Bulejčík
Ján Kupčuliak
Ján Rybár
Magdaléna Badurová
Mária Mestická
Štefan Williger
Peter Cvacho
Ing. Eva Cáderová
Ladislav Toma
Dušan Ružička
Eva Cvachová
PaedDr. Ľubomír Baník
Komu prekážalo osvetlenie vianočného stromčeka?
Pomôžete mi nájsť aspoň jeden dôvod, prečo niekto otrhal
káble osvetlenia vianočného stromčeka na Námestí sv. Floriána? Bol to iba zámer vykonať niečo zlé? Nech uvažujem
akokoľvek, žiadny normálny dôvod mi nenapadá. Len pre
informáciu, z videozáznamu sa zistila totožnosť páchateľa.
Ing. Michal Cvacho, starosta obce

Opakovane prosíme občanov, aby neparkovali
svoje vozidlá na uliciach a na chodníkoch v časoch
výdatného sneženia, kedy sú obecné komunikácie
odhŕňané traktorom s pluhom. Vozidlá stojace na
uliciach znemožňujú bezpečný prejazd traktora
a následné odhrnutie vašej ulice. Kľučkovanie traktora s pluhom pomedzi autá je riskantné a nezmyselné. Ďakujeme za pochopenie.

89
86
85
84
83
80
80
79
78
76
76
76
75
73
72
72
70

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a prajeme pevné zdravie.

Opustili nás:
Anna Gáborová
Milan Chabada
Jozef Tretina

* 6. 7. 1926
* 6. 6. 1940
* 15. 11. 1927

Štatistika za rok 2017

† 22. 12. 2017
† 7. 1. 2018
† 21. 1. 2018

Zomrelí: 37
17 žien
20 mužov

Sobáše:

31

Počet obyvateľov 2017
3846
57 prisťahovaných
66 odsťahovaných

Pretože ľudia nedokážu oceniť prítomnosť a naplniť ju životom, túžia toľko
po lepšej budúcnosti a koketujú toľko
s minulosťou.
Johann Wolfgang von Goethe

FAŠIANGOVÝ POCHOD MASIEK

foto: kniznicapetrzalka.sk

Dobrovoľný hasičský zbor vo Varíne oznamuje, že
tradičný fašiangový sprievod masiek ulicami Varína
sa uskutoční dňa 10. februára 2018. Atmosféru tejto
ľudovej tradície vnesú do ulíc dobrovoľní hasiči, ktorí navštívia varínske domácnosti vo vtipných maskách, potešia vás a možno aj vytancujú, aby ste boli
zdraví a šťastní po celý rok. Prijmite ich a potešte sa
spolu s nimi na záver fašiangového obdobia. Pôstne
obdobie začína Popolcovou stredou, ktorá tento rok
pripadá na 14. februára.
„Veselosť je soľou pre život a liekom pre zdravie.”
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Rozšírenie kapacít Materskej školy v obci Varín
V novembrovom čísle mesačníka
Varínčan som písal krátky prehľad projektov, na ktorých pracujeme. Bližšie
som sa venoval projektu obnovy miestnych komunikácií a sľúbil som, že budem postupne informovať o všetkých
prebiehajúcich projektoch. Dnešnou
témou je projekt Rozšírenie kapacít
Materskej školy v obci Varín.
V apríli 2015 som nastúpil do funkcie starostu. Hneď na začiatku môjho funkčného obdobia som si prešiel
obecné budovy. Potreboval som získať
predstavu o ich stave, aby sme mohli
nadstaviť plán údržieb a rekonštrukcií. Keď som prišiel do škôlky, bol som
nemilo zaskočený. Keďže som dieťa
v škôlke nikdy nemal, vnímal som škôlku len zvonku a zdala sa byť v poriadku. Viem, že boli problémy v pristavovanej časti s kanalizáciou, ale tie sme
v rokoch 2012 – 2013 odstránili. Naša
škôlka má pekný kabátik zvonku, no
dnu je to ako za čias jej výstavby. Najviac ma zaskočil stav záchodov a umyvárok v hlavnej budove (viď. obrázok).

Úprimne, dosť som sa za ne hanbil.
Mal som jasno v tom, že musia prejsť
rozsiahlou rekonštrukciou. Bol som
odhodlaný spracovať projekt rekon-

štrukcie a škôlku zaradiť do investičných plánov nasledujúceho roku, s čím
súhlasili aj všetci poslanci obecného
zastupiteľstva.
V septembri 2015 sme v škôlke potrebovali nové revízie el. rozvodov a el.
zariadení. A nastal problém. Revízie
sme síce dostali, ale s výhradami, že
sme zaviazaní odstrániť problémové
miesta do určitého dátumu. Pýtate sa
aké? No s jemnou nadsázkou urobiť
nanovo celú elektroinštaláciu budovy.
Nie je sa veľmi čo čudovať, veď stavba
má už viac ako 30 rokov, takže či už
záchody, umyvárky, tak aj hliníková
elektroinštalácia má už dávno po svojej
životnosti. Vzhľadom na obmedzené
finančné možnosti obecného rozpočtu
bolo treba riešiť otázku, čo uprednostníme.
V tom sa koncom roka 2015 objavila
oficiálna správa, že ministerstvo pripravuje na začiatok roka 2016 výzvu,
na základe ktorej bude možné žiadať
peniaze na rekonštrukciu škôlok z eurofondov.
Lenže uvedená výzva začiatkom roka
2016 nevyšla a odložili ju na leto 2016.
Takže sme sa vrátili k práci na pôvodnom projekte – na odstránení aspoň
tých najväčších problémov škôlky
z vlastných zdrojov.
V máji 2016 nastal ďalší problém.
Do škôlky bolo neprijatých až 21 detí.
Aj keď toto neľahké rozhodovanie je
na pleciach riaditeľky školy, sám sebe
som dal sľub, že toto už nechcem zažiť,
a že obec musí byť vybavená dostatočnou základnou infraštruktúrou. Nie,
vo Varíne sa nenarodilo viac detí ani
sa tu nepostavilo viac domov. Teda nenastalo nič, podľa čoho sme mohli dopredu predpokladať, že bude potrebné
riešiť vytvorenie ďalšej triedy v škôlke
a následne aj v škole. Prosto je dostatok pracovných ponúk, mladí ľudia sú
viac zadlžení, a tak sa mamičky snažia
v najkratšom možnom čase dostať späť
do práce. Týmto narástol počet žiadostí na umiestnenie mladších detí. Na
počet detí v jednotlivých triedach sú
zákonom stanovené normy. Viac detí

Vám skrátka nik nepovolí. Využívame
všetky výnimky a súčasný stav 135 detí
na 6 tried už nie je možné legálne navyšovať. Otázka znela: čo ďalej so škôlkou
a ktorý problém začať riešiť ako prvý:
– výstavbu novej triedy,
– rekonštrukciu záchodov a umyvárok,
– rekonštrukciu elektroinštalácie.
Dohoda znela, že začíname pracovať
na projekte zameranom na zvýšenie
kapacity škôlky o jednu triedu z vlastných zdrojov a zároveň počkáme a pokúsime sa získať z eurofondov peniaze
na rekonštrukciu z výzvy, ktorá má
vyjsť v lete.
V lete 2016 síce deklarovaná výzva
na rekonštrukciu škôlok opäť nevyšla,
ale začalo sa črtať svetielko na konci
tunela, nakoľko bola znova oficiálne
ministerstvom ohlásená výzva pre materské školy na koniec roka 2016, ale
tentoraz doplnená okrem rekonštrukcie existujúcej škôlky aj o možnosť jej
rozšírenia.
V októbri 2016 vyšla očakávaná výzva na zvýšenie kapacít škôlok a jej
súčasťou bola aj možnosť realizácie rekonštrukcie existujúcich tried za presne určených podmienok. Výška dotácie na rekonštrukciu bola určená podľa
aktuálneho počtu detí v škôlke v evidencii ministerstva školstva v školskom roku, v ktorom výzva vyšla. Výška dotácie na rozšírenie škôlky závisela
od počtu novovytvorených miest, ale
ich počet musel súvisieť s počtom aktuálne neumiestnených detí vo výkaze
ministerstva školstva. Skrátka, na našu
škôlku bol limit 460 000 €. Žiadosť vrátane projektovej dokumentácie, stavebného povolenia a ostatných podkladov,
bolo potrebné podať do troch mesiacov.
Začali sme pracovať na projekte. Získať projektanta, ktorý pripraví projekt
takéhoto rozsahu pred koncom roka
(november/december) v čase, keď nik
neberie nové zákazky, lebo nutne potrebuje dokončiť rozrobené zazmluvnené veci, nebolo ľahké. Preto som
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pani projektantke z Varína za túto pomoc patrične vďačný.
Rozsah projektu:
1. zosúladenie budovy škôlky s aktuálne platnými normami:
- zabezpečiť bezbariérovosť vybudovaním nového schodiska vybaveného elektrickou plošinou pre
vozičkárov, vybavenie existujúceho
schodiska druhou takouto plošinou,
výmena dverí a zárubní za širšie;
- zabezpečiť únikové cesty výstavbou ďalšieho únikového schodiska,
keďže podľa normy sa deti považujú za imobilné a po novom musia
byť z každej triedy dva východy
v protiľahlých rohoch;
- zabezpečiť požiarne normy, ktoré
hovoria, že v tejto budove majú byť
tri hydranty, pričom v súčasnosti
tam nie je ani jeden.
2. kompletná výmena elektrických
rozvodov.
3. komplexná rekonštrukcia záchodov a umyvárok.
4. nadstavba novej triedy s predpokladanou kapacitou 22 až 25 detí.
5. vybavenie do novej triedy aj do ostatných tried.
6. vytvorenie novej učebne pre špecializovaných pedagógov:
- na základe zmluvy so špecializovanou školou bude v priestoroch
škôlky prebiehať napr. logopédia
pre naše deti zo škôlky a základnej
školy, aby rodičia nemuseli každý
týždeň dochádzať do Žiliny tak,
ako tomu bolo kedysi.
Po zapracovaní niektorých nemilých prekvapení z minulosti, sa celková
cena projektu vyšplhala na úctyhodných 600 000 €. Bohužiaľ, museli sme
pristúpiť k škrtaniu a výsledná cena
orezaného rozpočtu je cca 520 000 €.
V tejto cene sú aj výdavky, ktoré si nie
je možné uplatniť v uvedenej výzve.
Po dohovore s poslancami sme podali
projekt so žiadosťou na dotáciu z eurofondov v maximálne možnej výške 460 000 € a zvyšok dofinancujeme
z rozpočtu obce.
Začiatkom februára 2017 sme podali
žiadosť. Uvedenú žiadosť sme na základe dotazov riadiaceho orgánu priebež-
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ne dopĺňali a 16. marca 2017 nám náš
riadiaci orgán (VÚC Žilina) poslal oficiálne hodnotenie nášho zámeru, kde
schválili uvedený projekt z formálneho
hľadiska (dali nám kladnú hodnotiacu
správu) a posunul ho do druhého kola
hodnotenia.
Druhé kolo hodnotenia prebieha na
ministerstve, kde sa stretnú len dobré a formálne skontrolované projekty,
ktoré obodujú. Peniaze sa rozdeľujú od
projektov, ktoré dostanú najväčší počet bodov, až po tie menej bodované,
až kým sa daný fond nevyčerpá. Uvediem príklad, ak je na danom fonde
5 000 000 € a v hodnotení sa stretne 20
projektov, pričom každý za 500 000 €,
peniaze dostane len prvých desať
projektov. Ostatné projekty sú buď
neúspešné, alebo ich posunú ako čakateľov. Ak by sa niektorý z projektov
nerealizoval, peniaze z tohto projektu
sa prerozdelia čakateľom.
V polovici októbra 2017 nám ministerstvo oficiálne oznámilo, že náš
projekt bol schválený v plnej výške
460 000 €. Vyzvali nás na súčinnosť pri
príprave zmluvy. Urýchlene sme dodali všetky požadované podklady.
V novembri 2017 sme podpísali zmluvu s ministerstvom a počkali,
kým ju následne zverejní, aby nadobudla právoplatnosť.
V decembri 2017 sme čakali na
usmernenie ministerstva ohľadom
tzv. Zelenej schémy verejného obstarávania, keďže nebolo jasné, čo to presne
znamená. Začali sme v zmysle usmernení pripravovať verejné obstarávanie
v členení stavebné práce, interiérové
vybavenie, výťahy a elektronické vybavenie.
V polovici januára 2018 sme poslali zadanie verejného obstarávania na
kontrolu a teraz čakáme na jeho schválenie.
Ďalší postup by mal byť nasledovný:
1. realizácia verejných obstarávaní,
2. kontrola verejných obstarávaní ministerstvom,
3. odsúhlasenie zmlúv s víťaznými
dodávateľmi zo strany ministerstva,
4. podpísanie a zverejnenie uvedených zmlúv,
5. realizácia projektu.

Na základe mojich skúseností so
slovenskou legislatívnou nepíšem dátumy, môže to trvať päť mesiacov alebo
aj rok. To už je prosto vyššia moc.
Na záver chcem dodať iba toľko, že
ak to všetko vyjde, bude to super. Už
dnes je však na stole nový problém
ohľadom škôlky. V roku 2017 sme uvítali do života o 13 detí viac, ako je bežný priemer z minulých rokov. Osobne
mám z toho veľkú radosť, ale už dnes
mi je jasné, že o dva roky bude obci
chýbať ďalších 13 miest v škôlke a následne jedna trieda v škole. Tak, sme
znova na začiatku. Touto otázkou sa
s poslancami zaoberáme pol roka a na
stole už máme hrubé rysy možného
riešenia.
Dva krátke postrehy zo zaručene
neoverených správ. Prvá sa týka plota
pri kostole. Je to Varínsky múr nárekov. O tomto probléme sa nebudem
rozpisovať. Je to v riešení a nepatrí sa
predbiehať možné udalosti. Nedá mi
ale nezareagovať na fámu šíriacu sa
po Varíne. Podľa tejto fámy mal majiteľ uvedených pozemkov osloviť obec
s tým, že máme uvedený pozemok od
neho kúpiť a obec to odmietla. Verte,
že keby to tak bolo, v zastupiteľstve by
sa nenašiel ani jeden poslanec, ktorý by
to neschválil. Naopak, sám som zaskočený tým, že uvedený pozemok nepatrí
cirkvi, veď aj za komunistov bol písaný
a vlastnený cirkvou. A dokonca že bol
aj na predaj. Ak by to tak bolo, obec by
ho ihneď kúpila.
Druhá fáma sa týka školskej jedálne.
Vraj musia zamestnanci dávať výpoveď, pretože im starosta nedal peniaze
na zvýšenie platu. Po prvé, nie som až
taký pán, aby som im mohol len tak
schvaľovať výšku platu. Robí sa to formou rozpočtu, ktorý pripravuje obec
a schvaľujú ho poslanci. Po druhé,
viete, že ministerstvo navýšilo platy
v školstve zákonom a ten sme v plnej výške dodržali, čiže rozpočet pre
škôlku aj školskú jedáleň sme navýšili
o príslušnú sumu. Osobne ma veľmi
zaujíma, odkiaľ sa tieto fámy šíria. Prajem pekný deň.
Ing. Michal Cvacho, starosta obce
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Nevidomý umelec
Maroš Bango koncertoval
vo Varíne

Z podujatí v obci
Obec Varín zorganizovala pre svojich občanov rozlúčku so
starým rokom a spoločné vítanie nového roka 2018 s odpálením bohatého silvestrovského ohňostroja. Počas posledného
večera v roku sme sa stretli na Námestí sv. Floriána. Zohriali
sme sa pri varenom vínku a punči a v hojnom počte sme spoločne odrátali posledné sekundy starého roka. Nový rok 2018
sme privítali prípitkom, podaním rúk a prianím všetkého
dobrého. Všetkým zúčastneným ďakujeme za prejavený
záujem.

Varínčan

foto: shutterstock.com

Pre svoj jedinečný hlas a životný osud ho prirovnávajú
k svetoznámemu talianskemu tenoristovi A. Bocellimu. Spieva slávne operné árie, operety, sakrálne skladby, ľudové a tanečné piesne rôznych národov – maďarské, moravské, cigánske, ruské. Napriek zrakovému hendikepu hrá na viacerých
hudobných nástrojoch a dokáže sa aj sám pri speve sprevádzať. Väčšinu hudobných a speváckych zručností získal ako
samouk. Dostalo sa mu veľkého uznania, keď vystupoval po
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okolie k radosti do života. Prostredníctvom svojich vystúpení citlivo vplývajú na emócie ľudí a tak tomu bolo aj teraz. Ich vystúpenie bolo silným umeleckým a duchovným
zážitkom, čo zaplnený kostol ocenil niekoľkými standing
ovation. V programe zazneli skladby ako napr. Ave Maria od

Atmosféra z Vianočných trhov 2017, foto Ján Hodoň

Ochotníci zo Strečna opäť zabávali varínske publikum
Hlavou podpolianskej lazníckej rodiny je otec Ján Mozoľa – tvrdohlavý, neústupčivý a egoistický sedliak. Svoje vlastné deti núti žiť podľa falošných, ba až malomeštiackych predstáv o šťastnom živote. Nepripúšťa si však, že svojim deťom
tým pripravuje trpké životné sklamania a prehry. Dej komédie Mozoľovci od autora Štefana Králika sa odohráva koncom
30-tych rokov 20. storočia. Do Varína nám ju prišli zahrať členovia Ochotníckeho divadelného súboru zo Strečna, ktorých
predstavenia sú pravidelne vypredané a populárne v celom

okolí. Komédiu Mozoľovci si 28. januára do kinosály vo Varíne prišlo pozrieť takmer 190 ľudí. Enormný záujem o predstavenie ochotníkov zo Strečna potešil a nabitému hľadisku
sa odvďačili naozaj výbornými hereckými výkonmi. Keďže
dej komédie prekvital humornými hláškami a herci dokonale
stvárnili svoje postavy, dôvodov na smiech bolo neúrekom.
Divadelnému súboru prajeme veľa úspechov a už teraz sa
tešíme na ďalšie predstavenie v ich podaní.
text a foto: jt

boku viacerých významných osobností slovenskej hudobnej
scény. Venuje sa aj tvorbe vlastnej hudby a vydal už niekoľko
CD. Spolu s manželkou Alexandrou, ktorá ho na koncertoch
pravidelne sprevádza, už precestovali polovicu zemegule.
V nedeľu 7. januára 2018 zavítali aj k nám do Varína, kde
vystúpili na Novoročnom koncerte v Kostole Najsv. Trojice.
Spevák a hudobník Maroš Bango prispôsobil repertoár skladieb vianočnému obdobiu. Sprievodné motivačné slovo
predniesla jeho manželka Alexandra. V krátkych zamysleniach sa venovala pravým hodnotám v živote človeka.
Ako si mohli všimnúť prítomní v kostole, nevidomí veriaci
manželia obľubujú humor, vtipkovanie a vystihuje ich dobrá nálada. Spevák Maroš Bango rád imituje hlasy osobností
a rôzne zvuky. Aj napriek svojim ťažkostiam povzbudzujú

Franza Schuberta, Christmas time od Paula a Stewarta, Panis
Angelicus od Tomáša Akvinského, Zbor Židov zo slávnej
Verdiho opery Nabucco, Tichá noc, Hallelujah a ďalšie iné.
Všetkým, ktorí prišli, ďakujeme za prejavený záujem. Touto
cestou sa chceme poďakovať správcovi farnosti p. dekanovi
Františkovi Pekarovi za poskytnutie priestorov vo farskom
kostole.
text a foto: jt

Aj touto cestou chcem zareagovať na Váš záujem
a vďačnosť za Novoročný koncert, ktorý sa konal vo
farskom kostole v nedeľu 7. januára 2018. Teší ma, že
koncert, na ktorom vystúpili manželia Bangovci, vo Vás
zanechal silný zážitok. Spätnú väzbu a ohlas na podujatia organizované Obcou Varín si vážime. Motivuje nás to
k ďalším aktivitám.

Ing. Michal Cvacho, starosta obce
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Mladí koledníci sa týmto spôsobom rozhodli prispieť k zmene k lepšiemu v ďalekom svete. Dobrá
novina podporí vďaka vyzbieranej sume 1293 € viaceré rozvojové projekty vytvárajúce podmienky na
dôstojný život detí, mladých ľudí, dospelých, rodín
a komunít v krajinách subsaharskej Afriky.
Všetkým dobrodincom zapojeným do tejto verejnej zbierky patrí veľké poďakovanie. Dobrú novinu
je možné podporiť aj ďalšími spôsobmi, ktoré nájdete
na webovej stránke www.dobranovina.sk
„Pokoj tomuto domu
a všetkým, čo v ňom bývajú.
Priniesli sme vám dobrú novinu.
Sláva Bohu buď na nebi,
ktorý Syna k vám poslal,
by priniesol pokoj zemi,
ľudstvu radosť zvestoval.”
text: jt
foto: Jakub Rafajdus
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V roku 2018 nájdete v každom čísle mesačníka Varínčan materiál o Civilnej ochrane. Vyžaduje si to Vnútorný predpis

Koledníci Dobrej noviny navštívili varínske
domácnosti
Počas uplynulých vianočných sviatkov nechali
viaceré rodiny varínskej farnosti dvere na svojich
príbytkoch otvorené dokorán. Na sviatok sv. Štefana tak privítali mladých koledníkov, ktorí sa zapojili
do dobrovoľníckeho projektu Dobrá novina. V troch
skupinkách navštívili spolu 35 domácností, kde zaspievali koledy a predniesli vinše presne tak, ako anjeli spievali pri narodení Ježiška.

Varínčan
V roku 2018 nájdete v každom čísle mesačníka Varínčan materiál o Civilnej ochrane.
Vyžaduje si to Vnútorný predpis Obce Varín – Civilné núdzové plánovanie.
niektorých
pojmov
a logických niektorých
súvislostí. pojmov a logických súvislostí.
V tomto čísle sme pre Vás pripravili schému
k vysvetleniu
a pochopeniu

Obce Varín – Civilné núdzové plánovanie. V tomto čísle sme pre Vás pripravili schému k vysvetleniu a pochopeniu

KRÍZOVÁ SITUÁCIA (príčiny jej vzniku)
(Krízovou situáciou sa rozumie obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená, alebo narušená bezpečnosť štátu)
Krízová situácia „vojenského charakteru“
(vzniká v dôsledku hrozby použitia, alebo použitiu
vojenskej sily)

Banda mladých ľudí sme sa v sobotu 13. januára 2018 vybrali na
Chatu pod Suchým, čím udržujeme každoročnú tradíciu. Stretli
sme sa pri bare o pol ôsmej. Plný nadšenia, aké to bude tento rok,
sme vyštartovali, no snehu akosi nebolo. Hore však na nás čakal
s otvorenou náručou. Najskôr nám ani nenapadlo, že si to tento
rok uľahčíme kadejakými skratkami, no nakoniec sme si to strihli
cestou ponad Rajmanovu chatu a neskôr na nás čakal nás obľúbený
Brestov. Ako vždy, aj tento rok sme si nenechali ujsť skvelú kapustnicu, cesnačku či dúšok niekoľkých hrnčekov čaju. Niekomu padlo
vhod aj pohár piva či kofoly.
Nikola Cvachová
V sobotu 27. januára sa uskutočnilo ďalšie kolo Varínskeho Preboru
v boxe. Chcem sa
poďakovať všetkým,
ktorí nám pomohli
s
organizáciou,
chalanom z klubu,
rozhodcom a sponzorom, ktorí zabezpečili všimné pre bojovníkov. Veľká vďaka
bojovníkom, trénerom a Vám, ktorí ste prišli vytvoriť super
atmosféru. V hľadisku sa objavili aj známe tváre slovenskej bojovej scény. Všetci tí, ktorí majú záujem o zápas a chceli by sa
prihlásiť, napíšte na Facebook na profil stránky Varínsky Prebor v boxe. Čím skôr sa ozvete, tým väčšia šanca, že zoženieme
adekvátneho súpera.
Ján Hodoň

V polovici decembra minulého roku sme sa z našej farnosti vybrali na autobusový zájazd do Nitry. Našim cieľom bolo predstavenie Povolanie pápež v Divadle Andreja Bagara. V tomto muzikáli
nám herci predstavili najvýznamnejšie okamihy zo života pápeža
Jána Pavla II., ktorý predstavoval a vždy bude predstavovať symbol
lásky, viery, mieru a súcitu. Vypočuli sme si myšlienky, ktoré ani
dnes nestratili nič zo svojej platnosti. Bol to pre nás nezabudnuteľný divadelný večer.
Ďakujeme Farskému úradu vo Varíne za zorganizovanie
zájazdu a tiež aj Obecnému úradu vo Varíne za úhradu cestovného.
účastníčka zájazdu

napadnutie SR
cudzou mocou, ktorá
jej vypovedala vojnu,
alebo ktorá bez
vypovedania vojny
narušila jej
bezpečnosť, alebo že
SR plní záväzky (na
základe členstva)

SR bezprostredne
hrozí vypovedanie
vojny, alebo
bezprostredne hrozí
napadnutie cudzou
mocou bez
vypovedania vojny

Krízová situácia „nevojenského charakteru“

(ak hrozí, alebo už došlo k nežiaducemu uvedenému javu)
teroristický útok,
pouličné nepokoje,
drancovanie,
hromadné útoky na
majetok,
 iné hromadné
protiprávne konanie,
 narušenie verejného
poriadku
a bezpečnosti štátu






 ohrozenie života,
zdravia osôb a to aj
v súvislosti
s pandémiou,
 ohrozenie životného
prostredia,
 ohrozenie majetku
v dôsledku živelnej
pohromy, katastrofy,
priemyselnej havárie

mimoriadna udalosť
(v zmysle zákona
42/1994 o COO)
 živelná pohroma,
 havária,
 katastrofa,
 ohrozenie
verejného zdravia
II. stupňa,
 teroristický útok

na riešenie krízovej situácie môžu ústavné orgány
vypovedať
vojnu

(vypovie prezident
na základe
rozhodnutia NR SR)

vyhlásiť
vojnový stav

(vyhlási prezident na
návrh vlády SR)

vyhlásiť
výnimočný stav

(vyhlási prezident na
návrh vlády SR)

vyhlásiť
núdzový stav

(vyhlási vláda SR)

Ak bol vyhlásený VS alebo NS –
mimoriadna situácia sa nevyhlasuje

vyhlásiť
mimoriadnu
situáciu

(vyhlási príslušný orgán
podľa rozsahu
mimoriadnej udalosti)
 obec,
 okresný úrad,
 okresný úrad v sídle
kraja,
 vláda SR

Informácie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Kto platí poplatok? Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
platí fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo
prechodný pobyt, alebo ktorá je oprávnená užívať, resp. už užíva nehnuteľnosť na území obce
(dom, byt, chata, objekt, ktorý nie je stavbou, t.
z. existujúci objekt, ktorý nie je zapísaný na liste
vlastníctva ako stavba, časť stavby, garáž, hospodárska stavba, záhrada, trvalý trávny porast,
ovocný sad, vinica, pozemok v zastavanom území obce). Poplatok platí právnická osoba, ktorá
užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, ďalej podnikateľ, ktorý užíva nehnuteľnosť
v obci na podnikanie (nehnuteľnosť môže byť
vlastná alebo nájomná a môže to byť samostatný objekt alebo napr. časť vlastného rodinného
domu alebo bytu, kde je zriadená prevádzka).
Oznamovacia povinnosť. Poplatník, ktorému
vznikla povinnosť platiť poplatok, oznámi túto
skutočnosť obci do 30 dní odo dňa jej vzniku
(napr. dieťaťu narodením vznikne v obci trvalý
pobyt, fyzická osoba sa prihlási na trvalý alebo
prechodný pobyt v obci, alebo ak jej vznikne
nájomný vzťah k bytu, právnická osoba začne
svoju činnosť v obci, podnikateľ otvorí prevádzku v obci a pod.). Taktiež zánik poplatkovej
povinnosti a zmenu skutočností potrebných
na vyrubenie poplatku, je poplatník povinný
oznámiť do 30 dní odo dňa zániku alebo zmeny
skutočností (napr. zástupca poplatníkov zomrel
a poplatok ešte nebol vyrubený – treba oznámiť,
komu poplatok vyrubiť, poplatník – žiak alebo

študent od 1. 9. študuje v inom meste, kde je
zároveň ubytovaný, zamestnanec začal pracovať
mimo obec, kde je aj ubytovaný, podnikateľ zrušil prevádzku a pod.).
Sadzba poplatku pri zavedenom množstvovom zbere komunálnych odpadov je 0,02 € za
jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov,
sadzba pri určení ročného poplatku je 0,045 € za
osobu a kalendárny deň, sadzba pri zavedenom
množstvovom zbere drobných stavebných odpadov je 0,02 € za kilogram drobných stavebných
odpadov bez obsahu škodlivín.
Vyrubenie poplatku. Obec vyrubí poplatok
každoročne rozhodnutím priamo poplatníkovi
alebo poplatníkovi, ktorý je určený ako zástupca poplatníkov v spoločnej domácnosti a ktorý
zároveň oznámil vznik alebo zánik poplatkovej
povinnosti, alebo zmenu skutočností potrebných na vyrubenie poplatku aj za ďalších členov
v spoločnej domácnosti, ak niektorá z uvedených skutočností v priebehu kalendárneho roka
nastane.
Zníženie a odpustenie poplatku. Obec zníži alebo odpustí poplatok za obdobie, za ktoré
poplatník obci preukáže splnenie podmienok
na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku
a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne
záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
Podmienky a podklady na zníženie alebo
odpustenie poplatku sú rozpísané vo Všeobec-

ne záväznom nariadení Obce Varín č. 2/2017
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ktoré nájdete na webovej stránke obce. Pripomíname, že podklady
na zníženie alebo odpustenie poplatku treba
predložiť do 15. 3. a v štátnom jazyku. Čestné
vyhlásenie nie je takýmto podkladom.
Obec poskytuje zníženie poplatku aj fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP
alebo ŤZP S alebo je v hmotnej núdzi, alebo je
prevažne alebo úplne bezvládna. V niektorých
prípadoch, hodných osobitného zreteľa, môže
obec na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť
rozhodnutím: napr. osamelej osobe nad 70 rokov, vo viacčlennej rodine, občanom bývajúcim
v extraviláne, vlastníkom pozemkov, podnikateľovi alebo pôvodcom odpadov, ktorí preukázateľne triedia komunálny odpad.
Vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
Ak je poplatok zaplatený, obec vráti poplatníkovi pomernú časť poplatku na základe oznamovacej povinnosti. Obec vráti poplatok vydaním
rozhodnutia. Poplatok vráti priamo poplatníkovi alebo zástupcovi poplatníkov, ktorému bol
poplatok vyrubený. O vrátenie treba písomne
požiadať.
Tlačivá na splnenie oznamovacej povinnosti
a žiadosť o vrátenie poplatku nájdete na webovej
stránke obce www.varin.sk.
ZS
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F o t o s p o m i e n k y
Fotospomienky pri príležitosti 90. výročia založenia Varínskeho speváckeho zboru
Pod dirigentskou taktovkou zbor viedli:
od r. 1927 zakladateľ Ján Ballay
od r. 1935 Ján Klocháň
od r. 1937 Ján Pavčík
prestávka na nátlak režimu
opäť Ján Pavčík
od r. 1990 Karol Kevický
od r. 1993 Ing. Zuzana Akantisová
od r. 2000 Helena Matejková

Gulášpartia členov zboru a ich rodín, rok 1949

Rodinný výlet členov spevokolu

foto: archív MO-MS vo Varíne, archív Štefana Cvacha
spracoval jt

Vdp. farár Dalibor Mišura končí pôsobenie vo farnosti, 16. jún 2012
Vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek na Námestí sv. Floriána

Spoločná fotografia v Terchovej, roky 1950 až 1955

Vystúpenie pri príležitosti 15. výročia prijatia Ústavy SR v roku 2007 v Žiline
Momentka zo štvrtkovej skúšky zboru

V poľskom Tarnówe v dňoch 30. 9. 2006 – 1. 10. 2006

Vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek na Námestí sv. Floriána

Vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek na Námestí sv. Floriána

Vystúpenie na jasličkovej pobožnosti v Kostole Najsv. Trojice
vo Varíne v roku 2008
Na speváckej súťaži v Banskej Bystrici, kde zbor získal bronzové pásmo

70. výročie založenia Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne, rok 2004

70. výročie založenia Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne, rok 2004
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Škola informuje
Žiaci získali nové technické pomôcky
Vďaka inovatívnemu projektu Podpora technického a jazykového vzdelávania, ktorý pripravila Nadácia Kia Motors
Slovakia, dostalo 29 škôl zo žilinského regiónu nové pomôcky. Pomôcky boli prispôsobené veku a schopnostiam detí
a žiakov od materských až po stredné školy. Do projektu bolo
vybraných sedem materských škôl, osem základných škôl
s materskými školami, dvanásť základných škôl a dve stredné
odborné školy. Sme radi, že sa nám podarilo zapojiť sa do
tohto projektu a získať pre naše deti a žiakov nové interaktívne a praktické pomôcky na rozvoj technických a jazykových
zručností.
Deti z našej materskej školy sa tešia z nových stavebníc,
vďaka ktorým si precvičia jemnú motoriku. Pod vedením
pani učiteliek sa naučia technicky premýšľať a spájať diely
drevených stavebníc. Sami si budú môcť skonštruovať plne
funkčné odrážadlo, kočík pre bábiky, model auta, lode i lietadla.

Pomôcky na technické vzdelávanie
pre materskú školu
Lego Flexi Cubes (pre deti od 3 až 4 rokov) 1 stavebnica
Stavebnica Pony (pre deti od 4 až 5 rokov) 4 stavebnice
Stavebnica Kit4Kid (pre deti od 5 až 6 rokov) 1 stavebnica
Žiaci našej školy budú využívať na vyučovaní nové Lego
zostavy, ktoré im umožnia pochopiť základy fyziky pri
jednoduchých a hnaných strojoch. Naučia sa naprogramovať si vlastných robotov. Na hodinách technickej výchovy sa
budú učiť pracovať na elektrických obrábacích strojoch, ako

sú variácie sústruhov, pílok, brúsok a vŕtačky. Pomocou Energy boxu pochopia princípy využívania alternatívnych zdrojov
energie, kde sa naučia zapájať funkčné solárne panely alebo
veternú turbínu na výrobu elektrickej energie.

Pomôcky na technické vzdelávanie
pre základnú školu

Varínčan
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Spaľovanie odpadov v domácnostiach
verzus kvalita ovzdušia
Vážení spoluobčania, práve v tomto
období potrebujeme vykurovať naše
domácnosti. S pribúdajúcimi chladnými dňami si naše byty a domy vyžadujú
vykurovanie. Nad touto dôležitou témou som sa zamyslel s mojím priateľom a zároveň odborníkom na životné
prostredie RNDr. Michalom Ďurišom,
PhD.

Lego Education (1. stupeň ZŠ) 8 kusov
Energy Box (2. stupeň ZŠ) 1 kus
Unimat Basic & Classic (2. stupeň ZŠ) 8 kusov
Súčasťou prípravy žiakov na budúce povolanie je aj jazykové vzdelávanie, preto v rámci tohto projektu venovala Nadácia Kia Motors Slovakia základným školám nový laptop,
tablety a interaktívnu tabuľu s projektormi na využitie moderných aplikácií počas vyučovania.

Pomôcky na všeobecné/jazykové vzdelávanie
pre základnú školu
Lenovo Yoga Tablet 15 kusov
Interaktívna tabuľa 1 kus
Epson projektor 1 kus
Notebook HP 1 kus
V mene detí a žiakov školy veľmi pekne ďakujem za poskytnutie týchto moderných didaktických pomôcok, ktoré
budú neoddeliteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania.
Monika Filová, riaditeľka školy

Ovzdušie je nevyhnutnou zložkou
životného prostredia pre existenciu života na Zemi. Od kvality ovzdušia sme
priamo závislí, preto je nesmierne dôležité venovať ovzdušiu náležitú starostlivosť a ochranu.
V poslednom čase sa veľmi často na
verejnosti objavuje téma znečisťovania
ovzdušia súvisiaca s vykurovaním do-

mácností, so spaľovaním odpadov z domácností a pod. Obzvlášť je táto téma
aktuálna počas zimných mesiacov, na
začiatku a na konci záhradkárskych
prác a pod.
Pri spaľovaní odpadov na verejných
a súkromných pozemkoch a v domácnostiach vznikajú škodlivé plyny a tuhé
prachové častice mikroskopických rozmerov. Hlavným
znečisťujúcim plynom je oxid uhoľnatý (CO), ktorý je
jedovatý, schopný
viazať sa na krvné
farbivo hemoglobín a tým znemožniť prenos kyslíka
krvou, čo môže
viesť k uduseniu.
V spalinách sa nachádzajú nebezpečné chlórované
uhľovodíky (plyny prispievajúce k fotochemickému smogu), dechtové látky
(polyaromatické uhľovodíky obsiahnuté v dechtoch boli prvými látkami,
u ktorých boli dokázané rakovinotvorné účinky) a v niektorých prípadoch aj
jedny z najnebezpečnejších látok – rakovinotvorné dioxíny.
Spaľovaním tuhých látok a odpadov

Ďakujeme občanom, podnikateľom a právnickým osobám,
ktorí sú pôvodcami komunálnych odpadov na území obce
a zapojili sa do triedeného zberu. Zároveň chceme všetkých
povzbudiť, aby vo svojom úsilí – triedení odpadov – nepoľavili a ostatých chceme vyzvať, aby sa k tejto povinnosti postavili zodpovedne aj vzhľadom na udržanie priaznivého životného prostredia. Nenechajte
sa ovplyvniť všeobecným názorom, že triedenie odpadov
je zbytočné, pretože aj tak
všetko končí v jednom (zberovom aute, na jednej skládke,
v jednej kope). Prispejme aj
my k neplytvania prírodných
zdrojov aspoň tým, že pri nákupe najskôr obmedzíme používanie plastových vreciek
na balenie potravín (etiketu
s váhou potraviny nalepíme

v domácnostiach sa sami vystavujeme
nebezpečenstvu vdychovania týchto
nebezpečných látok. Ohrozujeme zdravie detí i dospelých, čím sa vystavujeme
riziku vzniku respiračných ochorení,
prinajmenšom prispievame k obťažovaniu okolia a zamorenia dymom.
Zamyslime sa nad tým, čo všetko
vkladáme do svojho kotla na tuhé palivo alebo do piecky a následne aj pálime. Spaľovaním iných materiálov ako
je čisté prírodné drevo (vysušené a chemicky neošetrené) ohrozujeme čistotu
ovzdušia a zároveň neprispievame na
pevnom zdraví nás aj ďalších občanov.
Akú kvalitu ovzdušia máme v našej
obci počas vykurovacej sezóny? To je
otázka na každého jedného z nás…
Odpad je dôležité separovať, nie
spaľovať.
Ľubomír Sečkár,
RNDr. Michal Ďuriš, PhD.

priamo napr. na strapec banánov) a tašku na odnos nákupu
si prinesieme z domu. Tašku si môžeme aj ušiť z krásnych
kvetovaných šiat, ktoré bez úžitku visia v skrini už niekoľko
rokov ako pamiatka na lepšie časy. 
ZS
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Majster šuster
V čísle 10/2017 sme si mohli prečítať príbeh našej rodáčky
Aj takto sa kedysi žilo. Bol to autentický prepis jej výpovede. V dnešnom príspevku figuruje pre zmenu muž, Varínčan František Gollais. Bol to majster obuvník – šuster, ako
sa tomu hovorilo ešte v minulom storočí. Narodil sa v roku
1909 pri Opave a zomrel v roku 1983. Celý život šil peknú,
pohodlnú a trvácu obuv. Keďže bol veľmi šikovný, pravdepodobne zhotovuje topánky a papuče aj v nebi. V nasledujúcich
riadkoch si môžete prečítať jeho autentickú výpoveď – postup
pri výrobe. Chce sa niekto ďalší stať tovarišom?

Pomôcky:
Adams,emo,
Namora,belit,
adinola, en,

vylosovaný výherca bude
odmenený
prémiou 10 €že je človek vždy
Úsmev
vždy neznamená,
šťastný...(záver je v tajničke)

Správne znenie tajničky z č. 12/2017 – 1/2018
…cestu bez prekážok, určite nevedie nikam.
Výherca: MARTINA ZIMENOVÁ
Srdečne blahoželáme.
Úsmev vždy neznamená, že je človek vždy
šťastný… (záver v tajničke)
Autor: Jozef
Otravné látky
Blaho

Pseudonym
Schopfera

Vsietenie
lopty
do bránky

Šuster František Gollais robí posledné úpravy na topánke

Pobrežná
plytká pláž

Tlačová
agentúra
Turecka

2. časť
tajničky

Mužské
meno

Portugalský
spisovateľ

4. časť
tajničky

Talianska
energetická
spoločnosť

3. časť
tajničky

Riečny
nákladný čln

Rímskych
999

Návod

Africký kmeň
Mena Macaa
Módny štýl
Spevohra
Technické
služby (skr.)

Žltohnedá
farba

Anglická
skratka pána

Párový gén,
alelomorfa

Čínska droga

Druh slabozubca

Európska
norma

Čistila praním
Čistil od buriny
Týčilo sa
(kniž.)
Rešzaním
rozdelí

Lesklá
bavlnená
tkanina

Varínčan

Anglický
atronóm
(1819-1892)

Rohovcovitá
jemnozrnná
hornina

Cudzokrajný
divý osol

Dozrievala
Úhor, po anglicky

Poznala

V, vnútri (lek.)

Osada
pri Jordáne

Fúkalo

Viatím
odnieslo

Úkon, čin

Latinská
predložka
(od)

Bola vo vare

Žrď na voze

Jemná, tenka
koža

Slinkový
nerast

Belavá

Dával pozor

Veľké oči
(expr.)

Tenisový
úder
Mačkovitá
šelma

Ubránilo sa

Obytný
automobil
Akváriová
rybka

Šklbala

Zabávali
Okrasná
cibuľovitá
rastlina

Súhlas
Varínčan

Terminologický slovník:
zesúkať – spliesť, podešvy – spodok na obuvi, štepovať –
prišívať, bild – obraz, vzor, podľa ktorého sa pracovalo, branzola – spodok na topánke, cverna – niť kúpená v obchode
obuvi na šitie zvršku, obces – opätok, draťva – konopná niť,
ktorou sa zošívali topánky, muster – vzor, pomôcka na vykrojenie podošvy a zvršku, svršek – vrch topánky, lást – kopyto, duršláček – dierkovač, ringel – železný klinec, lashák –
hák na vyťahovanie kopyta z topánky

1. časť
tajničky

Plochá
čiapka

Maďarské
jazero

Vylúštený text tajničky pošlite alebo odovzdajte do
20. februára 2018 na adresu redakcie alebo pošlite
mailom na adresu: varincan@varin.sk
Nezabudnite uviesť svoje meno a adresu.

Papuča. „Dostali ste kus sukna jako stvol. Podla mustri ste si
vykrojili šecko. Keť to išlo na stroji šiť, tak sa to zešilo na stroji,
a keť nie, tak v rukach. Na papuči sa robeli podešvy sukenné aj
kožené. To sa muselo z ruku prišivať – z draťvu. To sa dalo dohromady. Draťvi se zesukali ze smolu, spolu sa to natrelo, aby
to drželo pohromade. Potom sa cverny nerozchadzali. S tym sa
to ručne štepovalo. Keť bol vrch hruby, aj ten sa v rukach šil.“
Topánka. „Priprava – svršky sa robeli podla mustri:,Sadnite si, vyzujte si pravu nohu, zmerame nôšku, popišeme dĺšku,
šírku, výšku – šecko!’ Podla toho sa urobela šablona. Podla
mustri sa vyrezali s kože a spracovali svršky na stroji. Nariadite si jake chcete alebo aj podla bildou. Boli tupe špice,
ostre, podla teho jaka bola móda. Barva bola hneda, modra,
kombinovana. Bola aj zelena a šediva. Ku svrškom musel mať
stroje, musel rozumieť mustru. Podla mustru, podla tych čisel jako bola noha zmerana, musela sa urobiť mustra a mohol
spracuvávať svršky. Bolo treba, aby to malo svoj vzlet a švich.
Svršek sa potom napasoval na lást, najprv sa prišila branzola,
potom zase podraška, opces. Šecko bolo treba skompletizovať. S kože bol vrch aj spodek. Opcese sa dali s kože alebo
kupel v obchode drevene a optiahol potom s kožu. Majster
dal pomocnikovi hotovy vrch, to ostatne spravel pomocnik.
Natiahol vrch na lást, dobre ho naň nacvikal kliešťami. Tu dal
topanke formu. Aky bol lást, taka vyšla aj topanka. Potom sa
pridal spodek, duršláčkom sa urobeli dierky na ringle, aby to
dobre drželo. Nakoniec sa lasháhom lásti vybrali.“

Krížovka

Mustra na výrobu papuče

Ovanul

5. časť
tajničky

Nakosil

Ostrič na
kosu

Ovláda

Značka
ruských
lietadiel

spracovala: Ing. Jana Mihová
Nákres topánky

Ťaví kríženec

Nápor

Rubídium
(zn.)

Ani (bás.)

Srbské pohorie

Rieka
pri Omsku

Osobné
zámeno

Druh palmy

Bodná zbraň

Zabezpečia
obživu

Štvorček
(typ.)

Rozrývaj

Na, po anglicky

Tropický plod

Krídlo (odb.)

Ťažné
zvieratá

Starogrécky
strunový
nástroj

Lineárny
(skr.)

Inak
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Z OBSAHU ČÍSLA:

FAšIANgOVé PODuJATIA
uzNESENIA ObEcNéhO zASTuPITEľSTVA
hARMONOgRAM VÝVOzu ODPADOV
AKTIVITy VARÍNSKych SKAuTOV
KNIŽNIcA V MARcI zATVORENá

Z lyžiarskych pretekov, foto: LK







1

4-2017

NA AKÝch uLIcIAch bÝVAME?
POD JEDľOVINOu SA PRETEKALO
AKO SME fAšIANgOVALI
KRúŽOK MAMIČKy S DEťMI
uzNESENIA ObEcNéhO zASTuPITEľSTVA
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5-2017
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Z OBSAHU ČÍSLA:

Prijmite pozdrav krátky
na
veľkonočné sviatky.
Prežite ich v radosti,
želáme Vám veľa
zdravia a milostí.

Z OBSAHU ČÍSLA:

MAŽORETKy OPäť úSPEšNé
šKôLKARI SA uČILI PLáVAť
TVORbA ŽIAKOV NA TéMu JARI
NA KuRzE REzu OVOcÍN
bOhOSLuŽby cEz VEľKú NOc







21. MáJA OSLáVIME DEň MATIEK
VARÍNSKy SILáK
REKONšTRuKcIA MOSTA NA STAROhRADSKEJ
hASIČI zASAhOVALI PRI POŽIARI
DETI POzÝVAME NA OSLAVu MDD

Ku Dňu matiek namaľovala Henrietka Hliníková, 2. B

Pod Jedľovinou sa lyžovalo

Po rokoch bol opäť v prevádzke lyžiarsky vlek pod Jedľovinou

foto: Ing. Ján Bugáň

Február 2017

Číslo bezplatne poskytuje Obec Varín

Varínčan

foto: JT

Detský fašiangový karneval

Marec 2017

Číslo bezplatne poskytuje Obec Varín

Veľkonočné medovníky od Janky Mihovej

Apríl 2017

Číslo bezplatne poskytuje Obec Varín

Hasiči postavili na Námestí sv. Floriána máj

foto: JT

Číslo bezplatne poskytuje Obec Varín

Máj 2017

Prehľad titulných strán mesačníka
Varínčan z roku 2017
Varínčan
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1
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Z OBSAHU ČÍSLA:

POzVáNKA NA O 5 zAPOJENÍ
INfORMácIE ObcE
AKO DETI OSLáVILI SVOJ SVIATOK
AKTIVITy zŠ Ku Dňu zEME
TRETIAcI hRALI DIVADLO V ČR







MDD 2017, viac na str. 8-9

Varínčan
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MESAČNÝ SPRAVODAJ O ŽIVOTE VARÍNA  ROČNÍK XXIII.  ČÍSLO 10/2017  TERRA VARNA 1254

Z OBSAHU ČÍSLA:

REKONšTRuKcIA PAMäTNÍKA SNP
šPORTOVé DRuŽSTVO DHZ NA NOČNEJ LIgE
MAŽORETKy VÍťAZILI NA fESTIVALE V PRAHE
AKTIVITy Zš A JEJ ŽIAKOV
90 ROKOV OD LETEcKEJ TRAgéDIE VO VARÍNE

Holubár Tibor Cvacho, viac na str. 6

Varínsky silák 2017

1

9/2017

Z OBSAHU ČÍSLA:

V ObcI PRIbuDOL ďALšÍ chODNÍK
PONuKA záuJMOVÝch KRúŽKOV
PRázDNINOVé VÝLETy DETÍ
LK VARÍN 3D Má DVOch MAJSTROV EuRóPy
INfORMácIE ŽSK

Viac na str. 4 a 5







NOVÝ šTVORKOLESOVÝ POMOcNÍK
AJ TAKTO SA KEDySI ŽILO
SENIORI NA VÝLETE V RuŽOMbERKu
NETRADIČNÝ zAČIATOK šKOLSKéhO ROKA
FARNÍcI PuTOVALI NA SKALKu A buTKOV

Práce na cestách, viac na str. 11

Mladí rybári súťažili
na Memoriáli Jozefa Púčika

V apidomčeku pomáhajú ľuďom včely,

viac na str. 6 – 7

1. strana: dorobím

Varínčanka Mária Kubičková prenáša 180 kg, disciplína super yoke

Číslo bezplatne poskytuje Obec Varín

foto:JT

Jún 2017

viac na str. 5

foto MW

Júl – august 2017

Číslo bezplatne poskytuje Obec Varín

Varínčan
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Včielka z úľa Ladislava Paučina sedí na echinacei

foto: jt

September 2017

Číslo bezplatne poskytuje Obec Varín

Varínčan

Športové družstvo DHZ hodnotí sezónu, viac na str. 8 – 9

PONuKA PRácE
PLáNy A PROJEKTy ObcE
Z huDObNEJ hISTóRIE ObcE
AKO JE TO S VÝRubOM STROMOV?
ŽIAcI ZŠ V úLOhE hASIČOV

1

12/2017–1/2018

MESAČNÝ SPRAVODAJ O ŽIVOTE VARÍNA  ROČNÍK XXIV.  ČÍSLO 12/2017–1/2018  TERRA VARNA 1254

Z OBSAHU ČÍSLA:






Homília počas štvrtého ročníka Dňa rodiny

Číslo bezplatne poskytuje Obec Varín

Z OBSAHU ČÍSLA:

Zasnežené Námestie sv. Floriána







BOhOSLuŽBy POČAS VIANOČNÝch SVIATKOV
KEDy SI ODPáLIť BETLEhEMSKé SVETLO?
POzVáNKy NA OBEcNé PODuJATIA
OzNAM DAňOVNÍKOM
ÚSPEchy MLADÝch VARÍNSKych RODáKOV

25. novembra 2017
Kostol Najsvätejšej Trojice vo Varíne

Číslo bezplatne poskytuje Obec Varín

November 2017

Číslo bezplatne poskytuje Obec Varín

foto: Marek Kvačkaj

december 2017 – január 2018
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