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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
VARÍNSKY SPEVÁCKY ZBOR OSLAVUJE
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU OTVORENÉ
ŽIACI PÍŠU
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A MY

Sen
V údolí ružových tieňov...
Kde tancujú nežné víly,
kde vzduch je presýtený vôňou kvetín,
kde sú všetci ľudia milí,
kde vzácny čas neletí,
kde motýlie krídla
utkané sú z látky nevinnej,
kde slnečnica
zlatými lupeňmi rozkvitne,
kde zmätené slnko
stratený lúč hľadá,
kde z blankytnej oblohy
padá krištáľová pravda,
kde nádhera
ukrytá je v banalitách,
kde nie je ľudská duša
pod falošnou maskou skrytá,
kde každé nové ráno je vzácne,
kde každý východ slnka,
každý úsmev, každé objatie
je nadovšetko krásne.
Kde nádhera je existovať,
kde nepostačia len slová...
...nemožné na našej planéte,
no aspoň v mojom sne ...
Simona Vráblová VIII.A

10,- Sk

Ilustrácia: Nora Halušková VIII.A

September 2007
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Uznesenie č. 5 / 2007

z riadneho piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 26. 7. 2007 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varíne
Prítomnosť poslancov na zasadnutí OZ a hlasovanie poslancov

Vysvetlivky Prítomnosť: P- prítomný, N- neprítomný, O- ospravedlnený, No- neospravedlnený
Hlasovanie:(+ za), (- proti), (/zdržal sa), (0 neprítomný)
Poslanec
Marián Androvič
Ing. Marián Androvič
Karol Boka
Metod Bukovinský
Ing. Jozef Kabatier
Patrik Miho
Štefan Noga
Ľudmila Porubčanská
Juraj Kurnocík
Ing. Vladimír Štefánik
Jana Zaparaníková
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hlasovanie č.5 - tajné
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Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
I. Schvaľuje
1. Program obecného zastupiteľstva
(hlasovanie č. 1)
2. Overovateľov zápisnice:
Ing. Jozef Kabatier, Patrik Miho
(hlasovanie č. 2)
3. Návrh spôsobu hlasovania pre voľby zástupcu starostu obce Varín
tajným hlasovaním
(hlasovanie č. 3)
4. Volebnú komisiu pre voľbu zástupcu starostu obce Varín: Janka
Zaparaníková; Jozef Rovňan; Štefan Noga
(hlasovanie č. 4)
5. Zvolenie zástupcu starostu Ing. Jozefa Kabatiera
(hlasovanie č. 5)
6. Podmienky výberového konania a poplatok za vypracovanie
podkladov o stave chaty Fatranka.
- 16.08.2007 prevzatie dokumentácie
- 22.08.2007 obhliadka chaty
- 12.09.2007 vyhodnotenie súťaže
poplatok za predloženie súťažných podkladov 1000,- Sk paušálne
(hlasovanie č. 6)
7. Schvaľuje finančný príspevok v sume 15 500,- Sk pre letný tábor
detí z Varína
(hlasovanie č. 7)
8. Názvy ulíc podľa miestneho názvoslovia
1. Námestie na Záhumní
2. ulice: Záhumnie I., Záhumnie II., Záhumnie III., Záhumnie IV.
9. Zrušenie príspevkovej organizácie MKS
(hlasovanie č. 8)
10. Odvolanie kronikára obce
(hlasovanie č. 9)
11. Zvolenie kronikára obce – Miroslavu Cvachovú
(hlasovanie č. 10)
12. Otváracie hodiny AZ CAR, s.r.o., 013 03 Varín č. 1052, pondelok
až piatok od 8,00 do 17,00 hod.,
sobota od 8,00 do 12,00 hod.
(hlasovanie č. 11)
13. Ukončenie nájmu nebytových priestorov predajňa mäsa, v prípade
nevyplatenia poplatku za nájom do 15 dní od doručenia upomienky
(hlasovanie č. 13)
14. Zmena užívania rod. domu, M.R.Štefánika 367, Varín na podnikateľské účely
(hlasovanie č. 14)
15. Schvaľuje dotáciu 50 000,- Sk pre vylepšenie priestorov obecnej
chaty č.p. 1102
(hlasovanie č. 16)
16. Mesačný nájom 66,-Sk/m2 v nájomnom bytovom dome, Námestie
na Záhumní č.1017
(hlasovanie č. 17)
17. Predaj nevysporiadaných pozemkov v dlhodobom užívaní občanov v lokalite Kamence za 100,- Sk/m2
(hlasovanie č. 18)
18. Prevádzkovanie terasy pred reštauráciou Amfóra v dňoch: pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa od 15,00 hod. do 22,00 hod.
a v piatok a sobotu od 15,00 do 23,00 hod.
(hlasovanie č. 19)
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19. Poverenie starostu na jednanie s biskupským úradom v Nitre
o pozemku pre výstavbu nového cintorína
(hlasovanie č. 20)
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20. Poverenie starostu na jednanie so Stredoslovenskou energetikou o vybudovaní trafostanice a rozvodov el. nergie v lokalite
Záhumnie
(hlasovanie č. 21)
21. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre druhý
polrok 2007
(hlasovanie č. 22)
II. Neschvaľuje
1. Žiadosť p. Stanislava Androviča, J. Bottu 474, Varín o odpredaj
alebo prenájom pozemku par.č. 351 pri požiarnej zbrojnici.
(hlasovanie č. 12)
2. Žiadosť p. Dušana Ďurinu, Dolná Tižina 143 na odkúpenie časti
par.č. 2231
(hlasovanie č. 15)
III. Berie na vedomie
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Informáciu zástupcov organizácie pre Eurodotácie o príprave
projektov pre Eurofondy
3. Žiadosť p. Vilmy Ondrušovej, Meszarosa 749, Varín o prenájme
nebytových priestorov
4. Žiadosť p. Milana Verčíka, O.Meszarosa 599, Varín o riešení vzťahov pri využívaní súkromných pozemkov cudzou osobou.
5. Žiadosť p. Františka a Anny Synakovej o odkúpenie časti parcely
č. 842/1
6. Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe medzi obcou
Varín a spoločnosťou NYMA INVEST s.r.o., Kamenná 19, Žilina
7. List ŽSR o úprave nástupišťa na železničnej stanici vo Varíne
8. List MVSR, odbor archívov a registratúr – heraldický register
o erbe a vlajke obce Varín
9. Žiadosť správcu športového areálu Juraja Sobolu o fin. dotáciu na
opravu v rámci areálu
10. Informáciu starostu obce o stave a majetkovo právnom vysporiadaní miestnych komunikácii
IV. Ukladá
1. Predvolať p. Miroslava Verčíka, O.Meszarosa 599, Varín a p.
Martina Weinera - EKODENDRA Varín na KŽP a VP vo veci
vysporiadania vlastníckych vzťahov
Zodpovedný: predseda KŽP a VP
Termín: do OZ
2. Ukladá správcovi obecnej chaty v prenájme Slov. skautingu vypracovať cenník užívania chaty
Zodpovedný: správca chaty Vladimír Zaparaník
Termín: do OZ
3. Po nedodržaní termínu odstránenia zrúcaniny rod. domu p. Antona Hurtu, Hrnčiarska č.200 a č.201 uložiť pokutu v maximálnej
výške Zodpovedný: OcÚ
Termín: do OZ
Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Kabatier, Patrik Miho
prednosta OcÚ:Ľubor Panáček; starosta obce: Ing. Karol S t r á s k y
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Panna Mária Matka
prečistá
Medzi ľudským stvorením najkrajší
kvet,
je Panna Mária Matka prečistá,
ktora porodila Božieho Syna
nášho Spasiteľa a Vykupiteľa Ježiša
Krista.
Pán si ju vyvolil
za matku Svojho Syna,
korunaval ju vencom výťazstva
za bolesti, ktoré na tomto svete vytrpela.
Trpela spolu s Ježišom
za hriechy celého sveta,
dostala od Najvyššieho odmenu
skvejúcu sa kráľovskú korunu.
Najdrahšia perla na zemi
nám bola za matku určená,
samotným Ježišom v najťažších
mukách
z kríža Jánovi odovzdaná.
„Hľa Tvoja matka, hľa Tvoj syn“
tak zneli slová Pána Ježiša Krista,
záruka našej ochrany a Orodovnice,
je Panna Mária Matka prečistá.
Viktória Novosadová

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Kristína Štrkáčová
Aleš Cíbik
Gréta Grenčíková
Daniel Čepela
Dorota Akantisová
Branislav Dominiak
Michaela Ripelová
Bianka Pekarová
Vratko Kvašňovský

8.6.2007
21.6.2007
23.6.2007
23.6.2007
25.6.2007
9.7.2007
16.7.2007
27.7.2007
15.8.2007

„Buďte šťastné deti! Najkrajšie kvety zeme!“

Manželstvo uzatvorili:
Iveta Gáborová a Peter Repa 30.6.2007
Katarína Volčková a Ing. Ján Schmidt 30.6.2007
Andrea Brežná a Ing. Tomáš Zelník 7.7.2007
Ing. Jana Póčiková a Patrik Miho 7.7.2007
Miroslav Cíbik a Veronika Repáňová 21.7.2007
Ing. Zuzana Akantisová a Ing. Ondrej Bukovinský 21.7.2007
Ing. Gabriela Zvarová a Mgr. Michal Kalaš 1.8.2007
Ing. Michaela Kubíková a Ing. Slavomír Tabak 4.8.2007
Jana Sedúchová a Tomáš Mariaš 11.8.2007
Iveta Jakubcová a Peter Bielka 18.8.2007
Mariana Ďurajová a Michal Kapasný 25.8.2007
Mgr.Daniela Stehlíková a Patrik Krištofík 1.9.2007
Simona Babišová a Ing. Jozef Lopušan 1.9.2007
„Nech radosť Vášho svadobného dňa nikdy nepatrí minulosti!“

Naši jubilanti:

V tomto mesiaci oslavujú narodeniny:
pán Gustáv Jozefčiak
pani Františka Semančíková
pani Kristína Stráska
pani Anna Bohačiaková
pán Cyril Zaymus
pani Kristína Tichá
pani Emília Hrivová
pani Mária Zichová
pani Mária Solárová
pani Štefánia Košturiaková

88.
86.
84.
84.
81.
79.
78.
78.
76.
76.

pán Václav Ďugel
76.
pani Štefánia Stráska
74.
pán Štefan Zachar
74.
pán Václav Kováč, Ing.
73.
pani Elena Fitošová
73.
pán Vladislav Fitoš, Ing.
73.
Okrúhle narodeniny oslaujú:
80-te
pani Edita Zaymusová
75-te
pán Vladimír Williger
70-te
pani Angela Cvachová

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme a posielame im
nasledovný vinš:
„ V pokojnom, tichom žitia prúdeďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,prinesie radosť, lásku, šťastie.“

Odišli do večnosti:
pán Cyril Cvacho, MUDr.
pán Bohumil Mrázik
pán Ján Šušovčiak
pán Tomáš Šepeš
pani Libuša Weinerová
pán Vojtech Turaček

* 11.3.1933
* 28.12.1954
* 23.6.1952
* 22.9.1934
* 6.12.1920
* 27.3.1931

† 2.7.2007
† 29.6.2007
† 4.7.2007
† 12.7.2007
† 17.7.2007
† 21.8.2007

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“
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Spevácky zbor má 80

Slovenský ľud od nepamäti vyjadroval svoje túžby, radosť i žiaľ
prostredníctvom ľudovej piesne. Spev bolo počuť pri oslavách i práci.
Všetky ľudové obyčaje boli spojené s piesňou, ktorá sa stala nenahraditeľnou súčasťou ľudského života. Práve preto bolo založenie spevokolu
akési prirodzené.
Zakladateľom bol v roku 1927 národovec a znalec miestnych pomerov
správca rímskokatolíckej ľudovej školy a organista vo farskom kostole vo
Varíne Ján Ballay. Uvedomoval si, že ľudová pieseň v zborovej úprave má
veľkú silu umeleckého pôsobenia na širokú verejnosť.
Založenie speváckeho zboru národne orientovaným Ballayom malo za
cieľ rozvíjať hudobnosť, prezentovať cirkevnú a národnú kultúru, obohatiť
oslavy a pozdvihnúť všestrannú vzdelanosť ľudu.
V roku 1935 prechádza spevokol pod vedenie Miestneho odboru Matice
slovenskej s umeleckým vedúcim Jánom Klocháňom, učiteľom Meštianskej
školy vo Varíne. Po ňom sa v roku 1937 ujal vedenia miešaného zboru učiteľ
rímskokatolíckej školy a organista Ján Pavčík.
Prácu pretrhli udalosti druhej svetovej vojny a odstraňovanie povojnových škôd.
V marci 1947 pokračoval spevokol vo svojej činnosti pod ochranou
Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne až do roku 1952, kedy už
bola celá kultúrna činnosť riadená Osvetovou besedou. V tomto čase mal
zbor 58 členov.
Pod vedením obetavého a húževnatého dirigenta Jána Pavčíka zaznamenal spevácky zbor obdobie najväčšieho úspechu. Vystúpil na viacerých
štátnych a verejných oslavách. Napríklad v roku 1951 vystúpil 16 krát
na významných podujatiach a mal 3 samostatné podujatia pod názvom
Koncert ľudovej piesne. Zástupcovia okresu i kraja udelili spevokolu

rôzne uznania. Znakom vyspelosti speváckeho zboru bola jeho účasť na
Celoslovenských slávnostiach zborového spevu v roku 1956 v Martine a
v roku 1957 v Košiciach.
Po zámernom a účelovom preložení učiteľa Jána Pavčíka v roku 1959 do
školy v Ružomberku aktivita spevokolu upadla.
V nasledujúcich rokoch pracovala so spevokolom organistka pani Albínka Filipeková, ktorej pomáhala p. A. Bugáňová, učiteľka na dôchodku.
V tomto čase sa účinkovanie zboru obmedzilo len na vystúpenia počas
výročitých sviatkov v miestnom farskom kostole.
Po dlhšom období odmlky bol opäť oslovený bývalý dirigent, teraz už
učiteľ na dôchodku Ján Pavčík. Pod záštitou Miestneho kultúrneho strediska s veľkou chuťou a odhodlaním začal v jeseni 1988 spolu s 28 členmi
nácviky. Koncom augusta nasledujúceho roku vystúpil zbor v kultúrnom
programe na Námestí sv. Floriána vo Varíne pri odhaľovaní pamätníka a
tiež na Jánošíkových dňoch v Terchovej. Vek a zdravotný stav už nedovoľovali dirigentovi pracovať tak, ako by si predstavoval. V roku 1990
prevzal dirigentskú taktovku Karol Kevický, študent Žilinského konzervatória (súčasný šéfdirigent Štátnej opery v Košiciach). Mladá generácia o
zborový spev neprejavovala záujem. V roku 1993 pod vedením dirigentky
Ing. Zuzany Akantisovej sa počet členov zboru ustálil asi na 30 spevákov.
Skúsenejší pomáhali zvládnuť prvé kroky novým členom. Všetci, hoci
amatéri, chceli vytvoriť niečo pekné. Trváce. V tomto čase sa zbor zúčastnil
speváckej súťaže matičných zborov v Liptovskom Mikuláši, kde sa umietnil
na bronzovom pásme. Ako hosť vystúpil na IV. Celoslovenskej súťažnej
prehliadke speváckych zborov Matice slovenskej v Banskej Bystrici. Zbor
absolvoval veľa podujatí, ale najkrajšou chvíľou bol určite deň, keď mu
po jeho vystúpení pri oslavách 70 - teho výročia založenia zboru tlieskal v
hľadisku jeho bývalý dirigent pán Pavčík.
V roku 2000 nastala na dirigentskom poste výmena stráží. Vedenie zboru
prevzala varínska rodáčka, učiteľka pani Helena Matejková. V posledných
rokoch zbor účinkoval na rôznych podujatiach. Cirkevné slávnosti, obecné
oslavy, vystúpenia na Slovensku i v Poľsku .
Členovia spevokolu sa raz do týždňa stretávajú na nácviku. S radosťou v
srdci sa učia skladby vhodné na rôzne podujatia. V každej novej nacvičenej
piesni je cítiť lásku k spevu a neskrývané nadšenie z jej zvládnutia.
V tomto roku bude už miešaný spevokol oslavovať 80. výročie svojho
vzniku. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili o jeho založenie. Ale
i tým, ktorí pokračovali v začatom diele a cez krásne piesne vyznali vieru
v Boha, svoj vzťah k rodnej obci i celému Slovensku.
Ing. Zuzana Akantisová

Varínčan
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Miestny odbor Matice
slovenskej informuje
Matica Slovenská v Martine vydala knihu
REGIÓN VODNÉHO DIELA ŽILINA
(Ludová kultúra v zátopovej oblasti)
autor: Ladislav Mlynka

Položením kytice kvetov k pamätníku sme si pripomenuli
70. výročie smrti Jozefa Martinčeka,
nášho rodáka, ktorý tvoril slovenské dejiny.
Bez nich by sme neboli tým čím sme dnes.
Bol mužom železnej vôle a vytrvalosti obzlášť vo vzťahu k
slovenskému ľudu.
Jozef Martinček kňaz, národný buditeľ a humanista,
je pochovaný v Syracuse.
V letných mesiacoch sme si pripomenuli nedožitých 80 rokov
našich občanov a matičiarov
p. Emil Cvacho nar. 14. 6. 1927
p. Mária Cvachová nar. 21. 8. 1927

V čase výstavby vodného diela, bolo nutné presídlenie obcí s nenávratnou
stratou časti nášho kultúrneho dedičstva.
V tejto monografii, je opísaná i naša obec Varín jej kultúra a história.
Taktiež sú tu opísané ďalšie obce ako Mojš, Strečno, Krasňany a Teplička
n/Váhom.
Kniha je doplnená historickými obrázkami.
Cena knihy je 200,-Sk
Záujemcovia si môžu túto knihu objednať u p. E. Cvachovej na tel.č.:
041/569 24 13
Kniha bola prezentovaná v MKS Varín 29. júna 2007.

Žili a pracovali pre našu obec. Obaja sa venovali histórii. Zviditeľňovali našu obec i osobnosti v mesačníku Varínčan. A p. Emil
Cvacho tiež napísal hodnotnú monografiu o Varíne.
Svojimi vedomosťami pomáhali mnohým mladým ľuďom pri
písaní diplomových prác.
Boli to občania s vlasteneckým srdcom a s vzácnym darom slova.

Výzva
Opätovne žiadame občanov o staré, historické predmety, náradia, fotografie, pohľadnice pre stálu expozíciu
v Matici slovenskej na Hrnčiarskej ulici.
V prípade, že takéto veci vlastníte, môžete nám ich
priniesť vždy vo štvrtok od 18.30 h do domu Matice
na Hrnčiarskej ulici č. 175
Za darované predmety ďakujeme.

Z prezentácie knihy
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Centrum voľného času
● Poplatok za školský polrok za
zvolený krúžok je
250,-Sk
● Rodinám v hmotnej núdzi po
predložení potvrdenia môžeme
poskytnúť zľavu
50% na každý
krúžok
● V prípade odhlásenia sa z krúžku počas roka sa
poplatok nevracia. Poplatok je
možné vrátiť len
v prípade dlhodobej PN po predložení lekárskeho
potvrdenia
● Záujmové krúžky
začínajú informačnými stretnutiami, na ktorých
sa dohodne presný deň a čas stretávania sa. Časový rozpis nájdete
na nástenkách
CVČ.

Štefánikova 431, Varín 013 03, Tel.: 041/569 21 29

Varínčan
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Obec Varín zriaďuje v školskom roku 2007/08
centrum voľného času v ktorom poskytne záujmove aktivity pre deti a mládež. Pre zmysluplne vyplnenie voľného času. CVČ organizuje
najrôznejšie záujmové krúžky, akcie, výlety,
súťaže a tábory. Svoju činnosť ponúka v štyroch oddeleniach

Oddelenie pohybových
aktivít
Minibasketbal pre 1.-4. ročník ZŠ
Lyžovanie pre ZŠ
Ľahká atletika pre 1.-4. ročník ZŠ
Floorball pre 5.-9. ročník ZŠ
Baseball/softbal pre 5,-9. ZŠ
Aerobik pre ZŠ, SŠ
Fitnes pre SŠ
Futbal 1, 2, 3 pre ZŠ, SŠ
Volejbal pre staršie dievčatá

Mgr. Jana Šepešová
Lucia Zimenová
Mgr. Jana Šepešová
Mgr. Jaroslav Jiríček
Mgr. Jaroslav Jiríček
Silvia Ďungelová
Tomáš Stránsky
Ďugel, Cvacho,
Komačka
Mgr. Jana Šepešová

Oddelenie estetickej
výchovy
Mažoretky 1 pre ZŠ
Mažoretky 2 pre ZŠ
Hra na zobcovú flautu pre ZŠ
Folklór pre ZŠ
Dramatická činnosť pre ZŠ
Hip hop pre ZŠ

Lucia Michalková
Lucia Michalková
Mgr. Bohačiaková
Mgr. Bohačiaková
Mgr. Rozália Beniačová
Mirka Košútová,
Kristína Potočáková

Oddelenie spoločensko-vedných aktivít
Kynológia pre ZŠ
Turistika pre ZŠ
Hasičstvo pre ZŠ
Enviromentalistika pre 5.-9. ZŠ
Prvá pomoc pre ZŠ

Róbert Androvič
Pavol Bohačiak
Katarína Horošová
Mgr. Katarína Zakopčanová
Mgr. Petra Tichá

Oddelenie propagácie a výtvarných aktivít
Redaktorstvo pre ZŠ
Šikovné ruky pre ZŠ
Maliarstvo pre ZŠ, SŠ
Spevácky zbor Varínčatá pre 1.-4. ZŠ

Mgr. Karol Tichý
Bc. Danka Jánošíková
Mgr. Szabadosová
Helenka Matejková

Prihlásiť sa môžete každý pracovný deň v kancelárii CVČ
v budove ŠJ vo Varíne do 28.9. v čase:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8.30 - 16.00 hod.
8.30 - 16.00 hod.
8.30 - 17.00 hod.
8.30 - 16.00 hod.
8.30 - 15.00 hod.

Alebo na telefónnom čísle 041/569 21 29 v popoludňajších
hodinách.
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2. ročník literárnej súťaže žiakov varínskej školy
O sysľovi

Jeden malý syseľ
mal veľmi zvláštnu myseľ.
Natrhal si v poli žitka,
bolo tenké ako nitka.
Doniesol si do komory
litre vody do zásoby.
Voda sa mu vyliala,
jeho domček zaliala.
Upratoval si svoj dom,
zapotrošil kľúčik v ňom..
Prehľadal už celú izbu,
našiel iba malú vyžlu.
Na pole si doskočil,
pravú labku namočil.
Utiera sa uterákom
a pritom sa chváli vtákom.
Pyšným krokom po cestičke
vykračuje ku mamičke.
Mamka tam však nebola,
odkaz ale nechala.
“Miláčik môj jediný,
ty si stále bez viny.
Na stole je chutný hrach,
zelená sa ako mach.
Pekne sa ty napapaj
a potom sa vyspinkaj.”
Majka Rafajdusová, Silvinka Franeková,
Filipko Skutecký, Tánička Surovcová,
Martinka Synáková, Nikolas Mydliar

Prešibaná myška

Žila jedna myška malá,
bola veľmi prešibaná.
Chcela vlastniť peknú dierku
a v nej zasa velkú telku.
V izbičke je nízky stolík,
pri ňom stojí biely kotlík.
V každej izbe svetielko
a v kuchyni kresielko.
Pred skrýšou však mačka striehne,
čaká, kedy myška vbehne.
Ale ona potvora
ukryla sa do dvora.
Keď to zistil kocúr milý,
rozbehol sa z celej sily.
Lenže myška nelenila,
svoju labku podstrčila.
Brzdil chudák ňufákom,
zastavil ho veľký strom.
Na večeru miesto myšky
chrumká lieky z lekárničky

Katka Rybárová, Miška Willigerová,Miško Orčo,
Marek Cvacho, Dominik Salat

Milujem ťa
Myslím, že táto báseň je pre teba,
je plná mojich snov,
cítim kúsok tvojho tela
a ty si zas bez slov.
Milujem tvoje ústa,
keď sa ma nimi dotýkaš,
chcem byť stále tvoja,
tak ma už pobozkaj.
Milujem tvoje ruky,
keď ma držíš v náručí,
si synom matky lásky,
ktorá ťa všetko naučí.

Denne okolo teba prechádzam,
keď, Ťa vidím som v oblakoch.
Mojim pohľadom Ťa sprevádzam,
no ty sa dívaš po mrakoch.
S úsmevom Ti hľadím do očí,
s radosťou čakám, že sa usmeješ,
ty pohľadom vždy odbočíš,
ale veď, na mňa pozrieť smieš.
No tak, pozri,
aspoň jedenkrát.
Určite viem,
že aj ty budeš rád.
Gabriela Janíčková

Milujem ešte jedno,
to že ma máš rád,
bez teba by mi bolo smutno,
si môj najlepší kamarát.
Myslím, že ťa milujem
a ty mňa tiež,
ja to už dávno viem,
ďakujem, že ma miluješ.
Soňa Kulišová 8.B

Láska
Láska je všetko, čo máme,
v láske je všetko, čo dáme.
Z lásky je život, čo žijeme.
Dieťa, čo sa narodí,
už vie, čo je láska.
Mamine dlane pohladí,
otcovi srdce pohladká.
Láska je silný cit.
Láska je dlhá ako niť.
Láska je silné lano,
čo večer ťa ukotví
a podrží ráno.

Bojím sa,
neviem čoho.
Že či budem ľúbiť?
Áno, asi toho.
Ale veď báť sa nemusím,
však ja ľúbim Teba.
Prišiel si tu, ku mne,
ako krásny anjel z neba.
Budeš ľúbiť aj ty mňa?
- to je moje tajné prianie.
Možno sa zaobídeš bezo mňa,
ale ja bez teba fakt nie.
Gabriela Janíčková
Môjmu srdcu cnie sa za Tebou,
moja myseľ po Tebe pátra,
keď Ťa v blízkosti necítim,
moja duša chátra.
Neprejde jediný deň,
čo na Teba nemyslím.
Ale ty si povieš:
„To sú len nezmysly...“

Patrícia Solárová 7.A

Milujem Ťa!
Takej veľkej lásky niet.
Tá moja je k Tebe sladká,
skús, je sladšia ako med.
Gabriela Janíčková

Varínčan
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Šťastie v nešťastí

Riško

“Aký krásny deň! Len škoda, že musíme ísť do
školy” vzdychla som si. Všetko išlo ako po masle. Aspoň to tak vyzeralo. Po tretej vyučovacej
hodine sa to stalo.
Kráčala som po chodbe s kamoškami. Oproti
mne išiel chalan, ktorý sa mi už dlhšiu dobu páčil. Obzrela som sa za ním. Nevšimla som si šupku z banána. Nečakane som spadla na zem ako
zostrelený vták . Bol to taký strašný rachot, že si
to všimol aj ten chalan. “Hm, somár, “odsekla
som. Dobre že sa neváľal po zemi od smiechu.
Kamošky ku mne okamžite pribehli a spýtali sa
ma: “Nestalo sa ti nič?” Tisli sa mi slzy do očí.
Hanbila som sa. Strašne ma bolela moja pravá
ruka. Mala som ju úplne opuchnutú a červenú.
Pani učiteľka zavolala rodičov. Bála som sa.
Čakala ma cesta do obávanej nemocnice. “Nuž,
ruku ti musíme zasadrovať. Máš ju zlomenú,”
povedala doktorka. Potešilo ma, že by nemali
nastať komplikácie. Sadra mala ostať na ruke
celý mesiac. To bude otrava.
Bála som sa Ísť do školy aby sa mi ostatní
nesmiali. Ach, nie! Oproti mne kráčal On. Keď
videl, že mám ruku zasadrovanú, pribehol ku
mne a povedal:” Sorry, že som sa ti tak smial, tá
ruka ma mrzí. To sa stalo už aj mne. Môžem sa
ti podpísať?” Súhlasila som. Bol to ten najkrajší,
najlepší deň v škole. Kúsok sadry mám dodnes
stále pri sebe. Nosí mi šťastie. Trapas bol aj na
niečo dobrý.
Odvtedy mám priateľa.

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami za, siedmimi dolami, kde sa piesok lial a kde sa voda
sypala, bolo jedno zabudnuté lesné mestečko.
Zabudnuté preto, lebo blízko neho postavili
oveľa väčšie a krajšie mesto. Keďže bolo väčšie,
tak všetky zvieratká, ktoré prechádzali okolo, šli
vždy cezeň. Ba dokonca sa tam presťahovali aj
mnohé zvieratká z malého zabudnutého mestečka. Čas plynul a plynul... Mestečko takmer
zmizlo z mapy.
Raz ráno vysvetľovali rodičia malému veveričiakovi, čo je správne a čo nie, čo sa patrí a ako
sa má správať. Lenže malého Riška to vôbec
nezaujímalo. Robil všetko iné, len nepočúval
rodičov.
Jedného dňa sa jeho rodičia rozhodli, že pôjdu
na výlet. Hneď na ďalší deň si zbalili všetko, čo
potrebovali. Po dôkladnom zbalení všetkých
potrebných vecí konečne vyrazili na cestu.
Práve keď prechádzali cez mestečko, pokazilo
sa im auto. Snažili sa nájsť nejakú pomoc, ale
márne. Nenašli by však nikoho, pretože všetky
dobré a milé bytosti sa z tohoto, kedysi pekného
mestečka, už dávno odsťahovali. Zostali tam len
pankáči a rôzne gangy. Najhoršie na tom bolo to,
že to boli samí mladí, ba dokonca aj deti.
Keď sa Riškovi rodičia vrátili k autu, Riško tam
už nebol. Stratil sa. Okamžite ho začali hľadať a
kričať: “Riškóóó, Riškóóó, Riškóóó, kde si, Riškóóó?!” Kričali, ale Riško ich nepočul. Všetko
bolo máme. Jeho zúfalá mama nechcela ukončiť
pátranie, ale nemali na výber.
Bola už neskorá noc. Na ďalší deň ráno ho opäť
začali hľadať. Po niekoľkých dňoch ho našli
ukrytého v zabudnutom drevenom sude. Bol
vystrašený a celý sa triasol od vyčerpania, zimy
a hlavne od strachu.
Riško si navždy zapamätal, že sa má držať pri
svojich rodičoch a počúvať ich rady. Jeden nikdy
nevie, kedy sa mu to môže zísť.

Katarína Čičmancová, VII.A

PENIAZE
Často chodievam na vyšetrenie do nemocnice.
Toto sa mi stalo asi vo februári.
Bol som na kontrole na pľúcnom oddelení/ale
na lačno. Mama mi dala peniaze, aby som si išiel
kúpiť buchtu alebo koláč. Ona mi išla kúpiť čaj.
Pečivo sa predáva pred poliklinikou. Ako stojím
v rade, za mňa sa postaví staručká babka s jednou barlou. V ten deň strašne mrzlo. Kúpil som
dva koláčiky a dával som peniaze do peňaženky.
Vtom počujem ako si babka nahlas rozpráva, že
peňaženku nechala doma. Opýtal som sa: “
Babka chýba vám niečo?” Ona sa rozplakala, že
v tej zime a snehu musí ísť znova domov, lebo
nemá peniaze. Keď som sa opýtal, čo chcela kúpiť, odpovedala mi, že len päť rožkov. Vytiahol
som zvyšné peniaze a zaplatil som za ňu. To by
ste mali vidieť tú radosť v jej očiach. Jej stará tvár
sa rozžiarila, oči zasmiali šťastím. Po chvíli sa ma
opýtala, či to myslím vážne. Ja som odpovedal:
,,Babka, moja mama sa nebude hnevať pre to, čo
som urobil. Len choďte pekne domov.”
Ona sa ešte raz usmiala a pomaly kráčala. A ja
som bol rád, že som mohol pomôcť a bežal som
za mamou.
Marek Peknuša VI.B

Barbora Jánošíková 7.A

Šťastie v nešťastí
,,Nie!” skríkla som, keď som zistila, že som
nestihla môj posledný autobus.
Mala som chuť rozkopať všetko v mojom okolí.
“Kľud!” povedala som si a do úst som si vložila
mätovú žuvačku. “ Veď domov to mám iba
zopár kilometrov,” utešovala som sa, “aspoň sa
prejdem.” Bola mi zima. Vytiahla som zrkadlo a
pre istotu som skontrolovala môj zovňajšok.
Všade vládlo nebeské ticho. Bolo počuť len
vŕzgajúci sneh pod mojimi nohami.
Prešla som ani nie päťdesiat metrov a už ma
boleli nohy.
Fúkal silný vietor. Mala som pocit, že sa s
mojimi vlasmi hrá naháňačku. Neustále som
si ich upravovala, ale bez viditeľného výsledku.
“Neznášam zimu, “ mrmlala som.
Snehové vločky sa mi lepili na tvár. Efekt bol
taký, že môj make-up mal podobu roztopenej
karamelovej zmrzliny.

Myslela som si, že sa mi nič horšie už nemôže
stať. Mýlila som sa. Po tom, ako som prekonala
fujavicu, skupinku nadšencov, ktorí ma bez váhania vyváľali v snehu a zopár pádov na ceste,
som stretla Janka, moju lásku.
Hľadala som únikovú cestu, len aby sme
sa nestretli. Zbytočne. Zmierená, že po tomto
stretnutí ma bude obchádzať oblúkom, som
si pre istotu utrela z líc roztečený make-up a
rozmazanú špirálu.
,,Ahoj, “ povedal. ,,Ahoj,” povedala som nesmelo. ,,Ako sa máš?” spýtal sa a prezrel si ma od
hlavy po päty. “Celkom dobre a ty?” povedala
som a hneď sa mi začali triasť nohy. “Dobre,”
povedal, “ale mal by som sa lepšie, keby si so
mnou šla dnes večer do kina. “ Dodal a nastala
trápna chvíľa ticha. ,,Áno, rada strávim večer
v tvojej spoločnosti, “ povedala som rozpačito
a mala som pocit, že mi z líc šľahajú plamene.
“Ešte sa ozvem, “ povedal a odišiel.
Pohla som sa a nechápavo som pozerala pred
seba. Keď som celú situáciu konečne pochopila,
videla som všetko jasnejšie. Všetko sa obrátilo
naruby. Videla som snehové vločky tancujúce
v povetrí a predo mnou nič, len šíre polia pripomínajúce cukrom posypaný koláč. Božské
ticho. Ani som si neuvedomila, aká je zima
krásne obdobie.
Od domu ma už delilo len pár krokov. Natešená som bežala k dverám a rýchlo som ich
otvorila. Nos mi pošteklila vôňa vanilkových
rožtekov.
Vyzula som sa a vybehla som hore po schodoch.
,,No ahoj!” zakričala Lucka. “Čau, “ odpovedala
som a už som stála pred skriňou a po rozume mi
behali všetky možné kombinácie.
Obsah skrine sa ocitol na zemi a celá izba bola
hore nohami. Mala som pocit, že tam stojím už
celú večnosť.
Po chvíli sa ozval hlas z kuchyne: ,,zvoní ti
mobil!” Zbehla som po schodoch a zobrala som
ho zo stola a čítala. ,,Ahojkaj! Dnes o 20:00 na
križovatke. Už sa teším. “ Líca sa mi sfarbili na
purpurovo a Lucka hneď vedela, o čo ide.
“Na rande sa zachcelo mojej sestričke, “ povedala a rozviazala si zásteru, no ja som bežala
do izby. Bezmocne som tam stála, kým neprišla
moja záchrana. Lucka.
Na stôl mi položila tanier s napečenými koláčikmi a šibalsky sa usmiala.
Postavila sa vedľa mňa a spoločne sme premýšľali. “Tieto rifle a...,” povedala, “a toto biele
tričko. Stála som v nemom úžase.
“Ďakujem,” šepla som a pobozkala ju na líce.
,,Nie je začo, “ povedala a už mala hrebeň v
ruke. V priebehu tridsiatich minút ma nalíčila
a načesala.
Nechápavo som stála pred zrkadlom a porovnávala som to zmoknuté kuriatko s touto super
kočkou pred zrkadlom. “Je čas vyraziť,” povedala sestra a šla po auto. Naposledy som skontrolovala svoj make-up a vlasy. Pri spomienke na
Janka mi v hrudi začalo lietať tisíc motýľov.
Počula som zvuk klaksónu sestrinho auta. Obliekla som si bundu, obula topánky a na pery
som si naniesla poslednú vrstvu lesku. Nastúpila
som do auta a moje prvé rande sa mohlo začať.
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Pikošky z Pod Jedľoviny V
V májovom Varínčane som písal o včelároch. Keďže som na
niektorých pozabudol, alebo som nevedel, že sa tomuto hobby
venujú, rozhodol som pikošky č. 3 doplniť aj s dodatkom čo ich
najviac trápi a sťažuje im ich činorodú prácu.
Jednou z najstarších včeláriek bola aj pani Anna Mikulíková,
ktorá obhospodarovala asi 40 rodín. Včelíny mala v záhrade za
riekou /dnešná Starohradská ulica/.
Kamil Hliník dlhé roky včeláril Pod Jedľovinou, a teraz sa o svoje včielky stará na Kamencoch oproti autokempu, pod varínskym
potokom, ktorý už potokom nie je.
Ďalším včelárom je Ladislav Paučin. Ten sa o svoje včelstvá
stará na Koňhore v Doline.
Včelárom robí najväčšie problémy klieštik – maličký, takmer
neviditeľný tvor, ktorý napadá včelstvá a hubí celé rodiny.
Ešte väčšie problémy však robí včelárom náš najväčší dravec
zákonom chránený medveď hnedý. Rád si zgustne na dobrom
horskom medíku a ešte radšej navštevuje úle s larvami, z ktorých
sa liahne nové potomstvo včiel. Vždy si vyberie ten úľ, v ktorom
je najviac plodu
Včelár Ladislav Paučin mi o týchto problémoch povedal:
„Myslím si, že včelári majú dosť problémov s liečením včelstiev a ešte im
robia problémy aj ochrancovia prírody škodami spôsobenými medveďmi.
Na mojej včelnici v lokalite Dolina od roku 2002 mi medveď poškodil 12
úľov. Včelárim tu už 35 rokov, stále na tom istom mieste a do roku 2000
som s medveďmi problémy nemal. Pritom je včelnica oplotená a posledné
roky chránená aj elektrickým prúdom. Neviem si vysvetliť postoj ochrancov
prírody, že čo vlastne ochraňujú a koho pred čím.“
Kamil Hliník včeláril spoločne s Ondrejom Franekom Pod
Jedľovinou v lokalite pod Drmľovou za Rechtorovým jarkom.
Medvede im veľakrát včeličky vyrabovali, úle zničili a včelstvo zahubili. Rozhodli sa dať úle do jednej batérie z drevenej konštrukcie.
Tu umiestnili štyri rodiny, ktoré boli chránené v úľoch v kobke.
Táto mala prístup ku včelám zozadu. Dala sa na nej sklápať aj
oplechovaná strecha. Zo všetkých strán konštrukcie boli v podlahe
každých 10 cm nabité klince, aby sa medveď poranil a dal včelám

pokoj. Nepomohlo to. Medveď si aj tak prišiel na svoje. Zásobník aj
so včelami vyvrátil až do jarku, úle rozmlátil, plod a med zožral a
rámiky rozniesol po celej záhrade. Pod stromami zostali iba drevené
časti rámikov trus s krídlami včiel a vosk. Prázdny kontajner bez
včiel, medu a plodu nemohli z jarku vyterigať štyria chlapi. Medveď
si s ním, k tomu ešte plným, poradil sám...
Janko Bulejčík včelári pri svojej chate z južnej strany Bučkových
stromkov. Medveď mu včely viackrát zničil. Na radu správy národného parku Malá Fatra dal úle na dvojmetrové koly. Nepomohlo ani
to. Medveď si ich aj tak našiel....Janko vymenil drevenú konštrukciu
za oceľové stojky a podstatne ju zvýšil. Medveď sa tam nedostal, ale
našiel riešenie: Vyškriabal sa na susednú borovicu a z nej sa snažil
prehupnúť na konštrukciu. Dolámal konáre a vždy spadol na zem.
Dostal nápad: snažil sa prehrýzť kmeň stromu tak, aby spadol na
konštrukciu, a po ňom by sa dostal hore. Nepodarilo sa ... to bol
ten lepší prípad.
Bratia Julo a Rudo Bugáňovci mali včelín na Prudkých lúkach
pod Sedlom. Včelín bol pevný. Bola to zrubová chata z pevnej
guľatiny o priemere do 20 cm. Macko sa zahral na drevorubača .
Zrub svojimi pazúrmi tak rozmrvil, že privolaní policajti tvrdili, že
to musel urobiť človek sekerou.
Dr. Laco Milo po svojich skúsenostiach s medveďmi na Koňhore presídlil svoje včelie kráľovstvo pod Rozbehov Pod Jedľovinou.
Včelín odkúpil po nebohom Jožkovi Staníkovi. Bol dostatočne
chránený pred medveďom. Stavba plechová, plot z plechových
dielcov, oplotenie chránené elektrickým, prúdom. Medveď prišiel
viackrát, no nepochodil. Avšak sa poučil... Našiel jeden uvoľnený
stĺpik, zohol ho na elektrickú ochranu, vznikol skrat, vyhodilo
poistky a cestu k včielkam mal otvorenú...
Včelári z Pod Jedľoviny by vedeli rozprávať mnoho takýchto a
podobných príbehov . Možno niekedy nabudúce...
V prílohe chcem ponúknuť niečo o včelích produktoch a ich
využití.
Alexander Panáček
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Prínos včiel
pri opeľovaní
rastlín.
Najväčší úžitok zo včiel je opeľovanie kvetov. Včely pri hľadaní potravy opeľujú kvety.
Pri zbieraní nektáru a peľu z kvetov zostáva na
chĺpkoch včiel zachytený peľ, ktorý sa pri návšteve ďalších kvetov mimovoľne prilepí na ich
lepkavú bliznu. Takto nastáva opelenie.
Včely opeľujú asi 73% hmyzomilných rastlín.
Veľký význam majú pri opeľovaní ovocných
stromov záhradkárov a v poľnohospodárstve
pri opeľovaní pestovaných kultúr. Vhodným
zavčelením poľnohospodárskych kultúr sa
dosahuje značného prínosu na kvalite i kvantite dosiahnutého pestovateľského výsledku.
Napríklad repka olejná pri využití opeľovacej
kapacity 3-4 včelstiev na 1ha, dosahuje až o 40%
vyššiu úrodu, vrátane zlepšenej kvality semien,
rýchlejšieho a rovnomernejšieho odkvitania.
Význam včely medonosnej pre opeľovanie je
umocnený tým, že:
- včely navštevujú kvety jedného druhu rastlín, kým len na nich nachádzajú, nektár, alebo
peľ
- vyvinutý informačný systém včiel usmerní
za krátky čas veľký počet včiel na určitú
kultúru,
- veľká znášková usilovnosť včely poháňa
včely k neustálym návštevám kvetov, pričom
včela, ak si chce naplniť medový váčok, musí
navštíviť minimálne 100 kvetov,
- včely na rozdiel od iného hmyzu prezimovávajú ako organizované spoločenstvo a na jar
ich je dostatočné množstvo na to, aby opelili
prevažnú časť kvitnúcich kvetov.

Včelie produkty
a ich využitie
Med

Med ako biologicky vysokohodnotná potravina
sa využíva:
- v zdravej výžive všetkých vekových skupín
obyvateľstva,
- pri rekonvalescencii po ťažkých chorobách a
operáciách,
- v ľudovom liečiteľstve,
- dobre pôsobí pri chorobách srdca, pečene,
obličiek, žalúdka a čriev,
- pre jeho baktericídnosť pri zápalových ochoreniach dýchacích ciest,
- pri pravidelnom používaní pomáha pri zmierňovaní nervovej vyčerpanosti, únavy, nespavosti

a vysokému krvnému tlaku,
- v mliekárenstve a pekárenstve,
- pri výrobe medoviny.

Peľ

Peľ je vhodným doplnkom výživy človeka.
Okrem toho sa v mnohých prípadoch využívajú jeho liečivé účinky. Vo všeobecnosti
možno povedať, že liečivé účinky peľu sú
zhodné s liečivými účinkami rastlín, z ktorých
peľ pochádza. Peľ sa odporúča používať najmä
pri neuspokojivej činnosti srdca, pečene, žlčníka,
žalúdka, ďalej pri málokrvnosti, poruchách vo
vývoji a raste detí, pri zlej činnosti prostaty,
pri ťažkostiach v prechode, pri cukrovke, pri
celkovej telesnej i duševnej vyčerpanosti a pri
prejavoch starnutia.

Vosk

Vosk je produktom voskotvorných žliaz včiel,
ktorý používajú na stavbu diela. Vosk produkujú mladšie včely - mladušky vo veku 12-18 dní.
Novovystavaný vosk je bieložltej farby a nazýva
sa panenský. Po vyliahnutí plodu vosk tmavne.
Vosk sa používa na výrobu medzistienok pre
včelárov, ozdobných sviečok, v ľudovom liečiteľstve a vo farmaceutickom priemysle.

Propolis

Včely pripravujú propolis zo živíc a silíc, ktoré
sa tvoria na rastových vrcholoch osí stromov a
krov. Jeho rozmanité zloženie umožňuje široké
použitie v humánnej a veterinárnej medicíne.
Dobré výsledky sa dosiahli s použitím propolisu pri liečení kožných chorôb, pri poraneniach

kože, pri popáleninách, pri ekzémoch, pri
odstraňovaní mozoľov, bradavíc, otlakov a pri
liečení zápalov ústnej dutiny a zubov, najmä paradentózy a podobne. Propolis si získava stále
viac pozornosť človeka ako účinný prostriedok
pri ochrane zdravia. No treba upozorniť na
to, že asi niektorí ľudia sú naň alergickí, takže
jeho použitie môže pôsobiť na ich organizmus
škodlivo.

Včelí jed

Včelí jed je výlučkom jedotvornej žľazy robotníc
a matky. Používa sa na výrobu liečiv a to najčastejšie vo forme injekcií, alebo vo forme masti.
Včelím jedom sa liečia reumatické bolesti, zápaly
svalov, zápaly nervov a žilová trombóza.

Materská
kašička

Materská kašička je výlučkom hltanových žliaz
mladých včiel/6-12 dňových/, ktorým kŕmia
larvy. Najviac materskej kašičky sa nachádza v
materskej bunke. Materská kašička sa používa na
výrobu liečiv vo forme dražé, alebo masti, ktoré
sú využívané proti astme, zápalu priedušiek,
arterioskleróze a stareckým chorobám. Okrem
liečiv sa z nej vyrábajú kozmetické prípravky
ako napríklad Gellé Royale.

Konzumovaním
domácich medov
utužujeme svoje
zdravie!
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Životné prostredie a MY
Spozná budúca generácia tento svet?

seba, svoje zdravie a podmienky vlastného prežitia. Okrem emisií,
ktorými zaplavujeme stratosféru našej zeme, doslova otravujeme
zem a moria nebezpečnými chemickými látkami a rádioaktivitou.

Patrím ku generácii, ktorá prežila detstvo v krásnom, čistom
životnom prostredí. Mesiac máj nás privítal záplavou kvetov v
sadoch, ale aj množstvom chrobákov, chrústov, ktoré sme ako deti
s radosťou chytali. Nikomu nejako vážne neprekážali. Sady bzučali
množstvom včiel, ktoré svojou prácou zabezpečovali bohatú úrodu
plodov, najmä sliviek, ktorým sa v našom kraji veľmi darilo. Lúky
boli v júni dočista pokosené a každé stebielko trávy starostlivo
uložené v stodole. Tak senom rozvoniavala celá dedina. Stromky
v júli boli plné čučoriedok, lesných jahôd a Jedľovina plná malín.
V lesoch bolo všade plno studničiek s krištáľovo čistou pitnou
vodou. Na Kamencoch sa tiahli zákruty potokov, ktoré zásobovali
vodou mlyny a pílu. V nich sa mihotalo množstvo pstruhov, ktoré
sme chytali do rúk. Tento svet však čoskoro zmizol ako zakliaty
čarovným prútom.

Francúzski novinári a ekologickí aktivisti Fabrice Nicolino a Francois Veillerette napísali knihu ,,Pesticídy - odhalenie francúzskeho
škandálu”, v ktorej otvorene píšu, že sme počas niekoľko desaťročí
zapríčinili zmiznutie jedného sveta a civilizácie stabilnej stáročia.
Francúzsko, tretia krajina v množstve používania pesticídov na
svete, je nimi poriadne zamorená, takže škandál s azbestom je proti tomu skoro nič. Zamorená je väčšina pôdy. Sú v daždi, hmlách,
riekach, v prameňoch pitnej vody a zdravie ľudí je ohrozené. Koncom 90-tych rokov jedna z najkrajších oblastí Európy Provence
zažila šok. Náhle uhynutie včiel. Stredozemné more a jazerá boli
pokryté kobercom mŕtvych včiel. Miliardy a miliardy týchto našich
priateľov zahynuli rukou človeka. Sady a záhrady zostali bez ich
bzukotu. Na našej čerešni vykonávali prácu dve včielky, takže
úroda bola len skromná. Príčinou bolo používanie dvoch nových
insekticídov, ktoré boli dokázané v peli rastlín, a ten potom vyhubil
rody včiel pravdepodobne na celé desaťročia.

V 90-tych rokoch, ako aj začiatkom 21 storočia, som letá trávila
na Slovensku a opatrovala svoju maminku. S veľkou radosťou
som sa vracala do svojho rodiska Varína. Ale nejedenkrát som tam
zažila prekvapenie alebo smútok. Lazy, oblasť nad Varínkou, sa
v porovnaní s minulosťou nemajú čím pýšiť. Tráva takmer vyše
metra a nepokosená, chodníky zarastené, hotová džungľa. Starostlivá ruka našich predchádzajúcich generácií chýba na každom
kroku. Prekvapenie mi prichystala hojná úroda paradajok a paprík
v záhradách. Tak toto za mojich čias vo Varine nebolo. Papriky a
paradajky vozili na Horniaky z južných oblastí Slovenska, alebo „od
Maďarov“, ako sme my tomu hovorili. Úroda paprík a paradajok vo
Varine len potvrdila moje vedomie, že globálne otepľovanie našej
planéty podstatne mení naše klimatické podmienky a že sa dožijeme
ešte veľkých prekvapení.
Pred globálnym otepľovaním našej planéty varovali vedci už
dávno. Dokonca už v roku 1897 významný švédsky chemik varoval,
že priemyselný rozvoj a emisie môžu viesť ku klimatickým zmenám
na našej planéte. Začiatkom 80-tych rokov minulého storočia švédska televízia odvysielala program o zmenách, ktoré sa odohrávajú
na našej planéte. Napríklad monzúnové dažde, ktoré sa posunuli
na sever od svojej pôvodnej oblasti čo spôsobuje veľké záplavy v
Bangadeši podobné zmeny. Bohužiaľ, ani vedci a hlavne ani politici
nebrali varovania vážne. Dohadovali sa o časových dimenziách,
kedy sa tieto zmeny naplno prejavia a tvrdili, že je.to otázka vzdialenej budúcnosti. Ale sa veľmi vážne mýlili.
Trestajúci bič nami zdevastovanej prírody nás neúprosne šľahá z
roka na rok vážnejšie a bolestnejšie. Orkány kosia naše lesy, záplavy
ničia obydlia, ľudské životy a úrodu. Suchá nás varujú pred hladom,
hladiny oceánov sa nebezpečne dvíhajú, ľadovce topia a priemerné
ročné teploty presahujú všetky rekordy. Nedávno som si mohla na
stránkach Time prečítať, že 30% podmienok pre existenciu golfského prúdu je vážne narušených. Čo všetko nás ešte čaká, si vôbec
nedokážeme predstaviť. Isté je však, že človek svojimi aktivitami
neničí len prírodu a podmienky života na našej planéte, ničí aj sám

Človek sa stáva martýrom vlastných činov. Vo Francúzsku je
približne toľko astmatikov, koľko obyvateľov má Slovensko a
ich počet rastie rapídne každý deň. O alergiách ani nehovoriac.
Výsledky výskumu rakovinových ochorení potvrdzujú ich spojitosť
so životným prostredím a životným štýlom človeka. Neurologické
ochorenia ako parkinsonova choroba stále viac a viac potvrdzujú
vplyv chemických látok na zdravie človeka. Je pravdou, že priemerný ľudský vek sa v rozvinutých krajinách zvyšuje, ale je to za cenu
veľkých zdravotných problémov a utrpenia. Ľudstvo sa v chorom
svete stáva viac a viac chorým.
Posledné mesiace sa predsa len čosi deje. Politici sa prebúdzajú
z enviromentálnej letargie a médiá sa stále viac a viac venujú ekologickým témam. Niet sa čomu čudovať. Globálne emisie dioxidov
uhlíka dosiahli za minulý rok 32 miliard ton, okolo 25% podielu
má USA. Rýchly rast priemyslu v Číne posúva našu planétu tiež
bližšie a bližšie ku totálnej katastrofe. Vo svetových médiách sa
stále objavujú správy o tom, aké zmeny v našom spôsobe života sú
potrebné, aby sme sa mohli vyhnúť tomu najhoršiemu. Ale tieto
zmeny budú tiež bolestné. Budú obyvatelia našej planéty schopní
obmedziť používanie áut, nechať auto stáť doma, chodiť pešo, alebo
používať iné dopravné prostriedky? Budú schopní sedieť v zime v
nevykúrených obývačkách, obmedziť používanie počítačov, alebo
nakupovať len lokálne potraviny? Vo švédskej spoločnosti sa hovorí
veľa o tom, čo ľudstvo čaká. V úvahách sa zjavujú aj také možnosti
ako benzín na prídel. Čo to môže znamenať pre Slovensko, ktoré
sa v priebehu pár rokov má stať prvou krajinou na svete vo výrobe
áut na obyvateľa, si nechcem vôbec ani predstaviť. A koľko miliárd
budú stáť ozdravujúce projekty? Bude mať ľudstvo zdroje na dôchodky, lekársku starostlivosť, školstvo? Stojíme pred historickou
výzvou a zatváranie oči nám v budúcnosti pridá len viac a viac
utrpenia. Možno práve preto mi moje podvedomie vo sne šepká
tie slová a obrazy, ktoré sú posolstvom mojich veršov.

Varínčan
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Srdce vesmíru

Zem

V diaľavách horizontov dotykom nežným
sa stretávajú na rande svety vesmíru.
Súmrak ich hry milené halí telom krehkým
do tajov, čo ľudia pochopiť nestihnú.

Na lone zakrývaš osud svoj
závojom orkánov, dažďa, hmly.
Zem, v srdci ti vládne nepokoj,
rukou človeka kráčaš v ústrety tmy.

Nekonečnou láskou si milenci liečia rany.
Reč bolestí tečie prúdom sťa horské riavy
z útrob zvráskavenej tváre našej zeme.
Nebesia posielajú dúhu na potešenie tebe.

Na šírych brázdach zakrývaš žiale
prachom tisícročí ľudského diania.
Smútkom si stelieš nedozerné diale
z pachu mŕtvol, holokaustov a vojen.

Končiare veľhôr podávajú ruky miliardám
galaxií na púti, ktoré neminú svoj cieľ.
Človek ale život prirovnáva k večným hrám
a vracia sa stále k začiatku svojich hier.

Láskavú tvár ti menia do nepoznania
krátery bômb, výbuchy smrti z rakiet.
Mračná požiarov ti halia svit hviezd
a búria vlny tvojho odhodlania.

V horizonte sa objímajú svety a dráhy hviezd.
Zabúdame pre úzkosť života krásy veniec niesť.
Blúdime v nádeji, že šťastie a láska prídu k nám
samé od seba na prahu domova, na konci ciest.

Tvoj dych sa kráti v emisiách mračien,
dlane ti vráskavejú z jedov jarma.
Ožiarená strácaš svoj pôvab, stárneš,
ponúkajú ti smrť vykúpením zdarma.

Srdce vesmíru je rodnej matky lono, jej tvár,
v nej spoznávaš sám seba. Je veľkosti a sily dar.
Je mozaikou náručí, výstrahou darovanou tebe,
je bolesťou, že človek si najviac škodí sám sebe!

Pred svetlom slnka si zakrývaš zrak.
V tme hľadáš útechu u vesmírnych svetiel.
Z večnosti saješ neprestajne života pach
a nádej, pokoj všedných dní a nedieľ.

september 2004

A nad tebou človek - nemilosrdný vládca
v úzkosti nad svojím dielom sa zmieta.
Jeho život sa pomaly do neznáma stráca,
márne túžbou do výšin nebies vzlieta.

Univerzum
Človek - tvojím vlastným tieňom
je otrávená tvojho domova stratosféra.
Skleník je tvojho všedného dňa dielom,
zem si ho márne ako pot z čela stiera.
Univerzum márne jej líca orkánmi chladí,
márne jej hlas nebesia na kusy trhá.
Človek si skleník plynmi vykuruje a hnojí
a stvoriteľskou svojou silou len mrhá.
Človek - tvojím druhým ja sa stáva
vlastných nebies otvorená ozónová diera.
Preto ti slnko so zlomeným srdcom dáva
smrtiace lúče - pochybnej lásky tvojej miera.
Univerzum, všade je cítiť tvoj pulz!
V myslení si človek tvoje šírky merá.
Hĺbky tvoje dvíhajú v dýchaní jeho hruď
a tlkot srdca mu sprevádza tvoja viera.
Z lásky tvojej sa pre nás život zrodil,
zákony tvoje sú pre nás životom a smrťou.
Pulzom tvojim sa náš deň z tmy brodil
Vďaka ti, že vládneš inou ako človek dušou.
Maj 2006

január 2006
Edita Anna Bäck
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Pamäti
Na čučoriedky
Ako každý rok, tak aj teraz som podnikol túto akciu a
podnikol som ju rád. Okrem mojej veľkej záľuby - pobyt v
lese, horách - bola tu potreba nadobudnutia tak vzácneho
artikla, ako sú lesné plody. Veď čučoriedky - zvlášť sušené
- sú liekom pre deti pri črevných ochoreniach, priaznivo
vplývajú na zrak, prekrvujú mozog a obsahujú vzácne
vitamíny A, C a E. Poznal som nový recept ich šetrného
konzervovania bez sterilizácie. Nie plné poháre čučoriedok doplníme vrstvou brusníc, zasypeme cukrom, dobre
uzatvoríme a práca by mala byť dokonalá. Takúto “špéciu
“ som si kládol za povinnosť pre rodinu zabezpečiť.
Ťukol som pravou topánkou o schod, poťažkal ruksak na chrbte, zvolal som na pozdrav rodine. A ide sa!
Keď som vyšiel na Vajánok, už som mal zladený krok s
dychom - úplná pohoda. Napriek tomu, že som nedávno
tadiaľ prechádzal, všímal som si v okolí každú maličkosť.
Neviem prečo mi pri tom napadla táto úsmevná príhoda:
Tetke Katrene som nanúkal dennú tlač. „No dajte, Hermína bude
čítať: „Po krátkej dobe vidím, že tetka Hermína Kosová a Katrena
Muchová sedia na vyvýšenom prahu drevenice, noviny roztiahnuté pred sebou - osvetová idylka. Znie Hermínin monotónny
plynulý hlas a Katrena pritakáva pohybom hlavy dovtedy, kým
nezaznie veta: „Na akcii sa zúčastnia všetky zložky Národného
frontu.“ Vtom vyletí vystretý prst na ohnutej ruke tetky Katreny
smerom k zemi: „Tu, tu, tu frontu na tých komunistov!”
Kráča sa mi v pohode hore Bôrami smerom k dohovorenému miestu stretnutia a ani mi nenapadá možnosť, že
by Jožko Janek nedodržal slovo. Je to chlap dobrej povahy,
nepodlieha náladám, móde, ba ani politike. Dobre si veru
rozumieme a doposiaľ sa radi stretávame. Vyšlo nám to
presne podľa dohody. Spustil som sa od Varínskych rúd
na Krasňanské lúky. Táto lokalita má názov Lány. Teda
ako sa v Krasňanoch rozpráva, stretli sme sa na „Lániech.“
Prvé Jožkove slová pri stretnutí zneli: “Pliam, pliam, ako
by povedal Janko Stanko.”
Janko bol starší mládenec - dobrák od kosti a naivný ako dieťa.
Skoro každú vetu začínal slovom „pliam“. Mal miernu rečovú
vadu a keď sa mu ťažšie vydieralo slovo „pliam“, pery mu nadulo, až sa mu na nich zjavila slinová bublina. Na otázku ako sa má,
zvyčajne odpovedal: „Pliam tak oba časy,“ - čo znamenalo dobre
aj zle. Janko pilne pomáhal na poľnohospodárstve aj v kolárskej
dielni otcovi. Mal dvoch starších bratov. Jakub bol v Krasňanoch
prvý, čo dosiahol maturitné vzdelanie. Chlap to bol dobrej postavy, tak cez meter deväťdesiat, v uniforme dôstojníka slovenskej
armády - to bola figúra. Najstarší Juraj bol železničiar a chodil s
parnou lokomotívou. Starý pán Stanko - teda ich otec Blažej - bol
chýrny majster kolár. Skúsený človek, dobre hovoril nemecky i
maďarsky, ako decko robil džarka kysuckému drotárovi. Neskôr sa
vyučil za kolára v Sučanoch. Vedel, aký druh dreva sa má na čo
použiť; ba aj to, kedy a kde má toto drevo odťať, Bol tiež vojak 1.
svetovej vojny. Slúžil vo Viedni na letisku ako opravár „eroplánov“. „Keď eroplán plano sadol a zlomil filung, tak sme mu ho
vymenili,“ hovoril majster Stanko, teda prvý letecký mechanik.
Na otázku, či vojsko používalo ďalekohľady, odpovedal: „No kúkery mali oflciery a hľadeli na eroplány aké majú cajchy.“
Kráčame hore lúkami k vysokej hore. Vľavo od nás je
začiatok Kúrskej doliny, stojí tam novopostavená hájovňa

Štátnych lesov. Aj k nej sa mi viaže spomienka - udalosť
priam ako z rozprávky: V hájovni býval horár so ženou a
ich jedenásť detí. Desať dievčat a jedno chlapča. Otcova snaha
mať mužského potomka takto dopadla. Milujúca matka napriek
všetkým ťažkostiam svoj údel hrdinsky znášala. Deti chodili peši
do školy viac než dva kilometre v každom ročnom období. Staršie
sestry pomáhali mladším - rodina tak fungovala. A keď ich postihlo nešťastie - druhá dcéra Amálka sa pri zoskoku padákom
utopila vo Váhu mama ju oplakávala ako jedináčika. Ach, to bol
žiaľ, celý kraj sa rozplakal.
V čase našej prechádzky bola už druhá polovica septembra. Čučoriedky boli vyzreté aj na tienistých miestach
- tam, kde nik nechodil. Ba ani medvede. Jožko Janek tieto
miesta dobre poznal. Rád chodil po horách, dokonca aj
sám. Medvede sa v tom čase chodníkom vyhýbali. Vetrili
na nich totiž ľudskú stopu - prirodzený pud sebazáchovy.
Keď sa stalo, že sa nejaký starý maco začal objavovať na
miestach kde by mohol narobiť škodu - včelstvá, statok,
úroda - hájnik hneď zakročil. V krajnom prípade maca
potrúsil drobnými brokmi zo svojej dvojrúrovej hamerlesky. Hájnici si robili patróny do svojej flinty sami - dávku
brokov a ich veľkosť do kožucha votrelca starostlivo ordinovali. Medveď mal tak možnosť precibriť si svoj inštinkt
- čo môže a čo nie. To nebolo tak ako dnes. Nemohlo sa
stať, že by medveď zvliekol z kože samotného hájnika. „Či
už tu neplatí zákon divočiny? Či len na iných miestach?”
pýtam sa často sám seba. V minulosti sa ľudia v lese pohybovali bezpečne. Ženy sadili a ošetrovali porast, muži
ťažili a upravovali cesty, svažnice a lesné chodníky. Keď
skupina robotníkov prišla na svoje stanovisko, ohlásili sa
zdĺhavým: “Ohohóóó!” Ženy zas zvolali: “Ujujúúúj!” Keď
potom dostali odpoveď z iných častí lesa, necítili sa sami.
Mohli sa spoliehať na prípadnú pomoc. Mnohí ľudia zastávajú názor, že ľudia nemajú zbierať lesné plody. Vraj tak
ochudobňujú jedálny lístok zveriny, čo je potom príčinou
zlého správania sa zvierat. „To nie.” Veď za hrebeňom Suchého až po svahy Kriváňa, Lysickej hole a Meškálky -len
v tejto oblasti Malej Fatry, boli čučoriediská na desiatkach
hektárov. To by nevypásol ani kŕdeľ medveďov! No dnes
sú ich potravou len slivky na Podhuti.
- pokračovanie v budúcom čísle
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Sobota 22.september
od 10.00 hod Námestie sv. Floriána
3. Dožinkový a remeselnícky jarmok
Popoludní kultúrny program
15.30
Martinské mažoretky
16.00
folklórny súbor Stavbár
17.00
dychová hudba Varínčanka
18.00
veselica

Knižnica informuje
Nové knihy pre čitateľov
Martinová. Kat
Quinnová, Julia
Christopher, Paul
Calmanová, Stephanie
Hofmanová, Corinne
Deverauxová, Jude
Steelová, Danielle
Featherová, Jane
Millerová, Linda
Heyerová, Georgette
Smallová, Bertrice
Izakovič, Ivan

-

Diablov náhrdelník
Spaľujúca vášeň
Michelangelov zápisník
Spoveď zlej matky
Biela Masajka
Výlet
Debutantky
Osídla lásky
Jessica
Láska a vzdor
Zakázane rozkoše
Zachráňte mi syna

Streda 26.september
Autobusový zájazd do Jablonky
Prihlášky:MKS

Pripravujeme:
17.október
Autobusový zájazd do Jablonky
18.október o 15.30 v MKS
Október – mesiac úcty k starším
program pre seniorov

Vzdelávacie kurzy
v šk. roku 2007-2008
Hudobné: klavír, gitara, spev
pohybová výchova pre deti
výtvarná výchova
tanečná pre dospelých

Nové knihy pre deti
Brasharesová, Ann

-

Tolkien, J.R.R
Kesselová, Carola

-

White, E.B.
Traja pátrači
Roddová, Emily

-

Paolini, Christopher Carman, Patrick
-

Klub putovných džínsov - prvé
lásky
Húrinove deti
Čarodejnice z jazdeckej školy - kto
čaruje
Šarlotina pavučinka
Tajomstvo kaňonu duchov
Deltora - udolie stratených - návrat
do del
Eragon
Elyonova krajina
Kniha 1 - Za hradbami,
Kniha 2 - Za údolím tŕňov
Kniha 3 - Desiate Mesto

prihlášky: MKS

Pozvánka

Varínsky spevácky zbor pozýva do svojich
radov spevákov mužov- na obsadenie hlasov
tenor a bas. Nácviky bývajú každý štvrtok
o 19.00 hod. v budove Matice slovenskej na
Hrnčiarskej ulici. Muži neváhajte a príďte
posilniť mužskú časť zboru! Všetci záujemcovia sú vítaní!!!

Náučná literatúra
Ako čo najbezpečnejšie a najúčinnejšie prepojiť alternatívnu
a konvenčnú medicínu
Peters, David Nová medicína - rodinná encyklopédia
zdravia
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Tajnička z čísla 5/2007 znela:
„Tentoraz som dostal podpis bez listu.“
100,- Sk vyhráva pani Justína Synáková, Varín 678
Pomôcky:
Vik, Lina, Brá, Steblo slamy
Bedan, mus, ol,
Marin, IR, Tan

Útok
Plstená
závesová látka
Francúzky
sochár

Myš (lek.)

„Amálka, prosím ťa prikry mi nohy
a vypni televízor.“
(odpoveď je v tajničke krížovky)
1. časť
tajničky

Skratka pre
kus

Druh antilopy

Listová skratka

Prevaľujú
Francúzky
básnik

3. časť
tajničky

Zatajuj

Druh rýb

Šero, prítmie
Kazia
Americký
maliar

Koniec
modlitby

Citoslovce
varovania
Pálením urobí
dieru

Tupia
Teplomilná
drevina
Biskupská
palica

Drúk

Hneď, priam

Platina (zn.)

Robia balíky

Opäť

Oceľový sud

Vykonaj

Mesto v
Taliansku

Odporovacia
spojka
Ženské meno

Sadrovec

Skracovala
Oceány

Obracal
smerom dole

Časť celku

Premotal
Znova odváži

Pozývala
(kniž.)
Mesto v
Taliansku

Planétka

Kvôli

Vchod do
domu
Meno Edisona
Dánska počtová
miera

Zato

Osobné
zámeno

Číslovka

Investičný
kupón
Praobyvateľ
Peru

Časť noža

Prežívali

MPZ áut Iránu

Plúž

Česká plošná
miera

Pridal korenie

Druh dropa

Stav pokoja,
pohoda

Blokový útržok
horniny

Syn Galádov

Rímskych
1100

Lámal

2. časť
tajničky
Tmavozelený
nerast

Plietol

Značka Pascala
Šľachta po Polynézsky boh
nemecky
lesov
Sumerský boh
nebies

Nerast,
kysličník
titaničitý

♣

Značka
abvoltu

Druh morskej
ryby

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 100,- SK

Stolík na hru
v kocky

maliar
Druh antilopy Český
a grafik

Budovali

Vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. októbra 2007
na adresu redakcie.

Autor:
Jozef Blaho

Celý (lek.)

Zolov román

Krídlo

Látka tkaná
do drobných
vlniek

- Mesačný spravodaj o živote Varína
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