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10,- Sk
MESAČNÝ SPRAVODAJ O ŽIVOTE VARÍNA ROČNÍK XI ČÍSLO 125 TERRA VARNA 1254

Z OBSAHU ČÍSLA:
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEľSTVA
BUDE VO VARÍNE KÓREJSKÁ DEDINA?

DEŇ MATIEK
ROZVOJ MIKROREGIÓNU

Najkrajší kvet
Najkrajším kvetom je slovo matka. Tak
krásne a ušľachtilé. No nielen slovo, ale
samotná mama. Ona je to najkrajšie, čo mi
Boh dal. Ukrývajú sa v nej skvostné
poklady – láska, neha a trpezlivosť. To sú
jej najvzácnejšie vlastnosti. Jej ruky sú ako
nežné ľalie, jej oči sú ako modré
nezábudky, jej srdce je sťa tá najkrajšia
ružička.

obrázkov. Snažme sa im pomôcť. Nech aj ony
cítia nehu materinského srdca, ktoré ich
každý deň privinie k sebe.
V Deň matiek sa chcem úprimne
poďakovať všetkým mamám za ich obetavosť,
námahu a starostlivosť. Za to, že toľko času
venujú práve nám deťom.
Veronika Záhorcová VI.A

Ale čo tie deti, ktoré ju nemajú? Môžu
aj ony takto snívať? Iba snívať. Sú ako
kvety bez vône, motýľ bez letu, kniha bez

Kresba: Natália Šimová VI.A
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Uznesenie č. 3/2005
z riadneho dvadsiatehošiesteho zasadania Obecného zastupiteľstva
vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 31.3.2005 o 16.00 hod. v kinosále MKS
Prítomní:
starosta:
poslanci:

Ing. Karol Strásky
Ing. Marián Androvič (26/26), Karol Boka (22/26),
Metod Bukovinský (26/26), Ferdinand Lopušan
(24/26), Pavol Noga (21/26), Rudolf Pisch
(24/26), Ing. Marián Schmidt (26/26), Ing.
Vladimír Štefánik (22/26), Peter Tretina (24/26),
Ján Zelina (20/26), Mária Zelinová (25/26)
neprítomní poslanci: 0
ostatní prítomní: prednosta OcÚ, hlavný kontrolór, 3 občania

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
I. Berie na vedomie:
1. Požiadavku p. Staňovej o sociálnu výpomoc na obstaranie
šikmej schodiskovej sedačky pre telesne postihnutého syna
2. Stavebnú dokumentáciu p. Sečkára o osadení RD a posúdenie
preslnenia obytných miestností RD
3. Požiadavky MUDr. Milovej na odsúhlasenie:
− zmeny užívania časti RD – vyňatie z bytového fondu
pre zriadenie neštátneho zdravotníckeho zariadenia
ambulancie
− novej nájomnej zmluvy pre novovytvorenú s.r.o.
− ordinačných hodín pre novovytvorenú s.r.o.
4. Správu hlavného kontrolóra, starostu a poslancov o plnení
uznesení
5. Správu audítora za rok 2004
6. Informáciu starostu o možnostiach zriadenia, prevádzkovania
a financovania opatrovateľského domu
7. Informáciu o výsledku ankety „prečo navštevujú deti z Varína
základné školy v iných obciach“
8. Informáciu o splnení povinnosti starostu (vyplývajúcej
z ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane vereného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov) predložiť
komisii oznámenie o funkciách a majetkových pomeroch
9. Informáciu o príprave rekonštrukcie miestneho potoka
10. Žiadosť AGRA – VÁH, s.r.o. o zníženie dane z pozemkov
II. Schvaľuje:
1. Program rokovania OZ
Hlasovanie: za-10, proti-0, zdržalo sa-0, neprítomní-1
2. Overovateľov zápisnice: Mária Zelinová, Karol Boka
Hlasovanie: za-10, proti-0, zdržalo sa-0, neprítomní-1
3. Príspevok p. Staňovej na obstaranie šikmej schodiskovej
sedačky pre telesne postihnutého syna výške 20 tis. Sk po
predložení faktúry
Hlasovanie: za-9, proti-1, zdržalo sa-1, neprítomní-0
4. Zámenu pozemkov medzi obcou a p. Sečkárom podľa
predloženej stavebnej dokumentácie p. Sečkára o osadení RD
a posúdenie preslnenia obytných miestností RD za podmienky,
že p. Sečkár v budúcnosti umožní rozšírenie MKS na hranicu
pozemku, osadí svoj RD podľa priloženého návrhu osadenia
RD a dá vyhotoviť GP
Hlasovanie: za-10, proti-1, zdržalo sa-0, neprítomní-0

5. Požiadavky MUDr. Milovej:
zmenu užívania časti jej RD – vyňatie z bytového fondu –
pre zriadenie neštátneho zdravotníckeho zariadenia –
ambulancie
novú nájomnú zmluvu pre novovytvorenú s.r.o. – MUDr.
Milo, MUDr. Milová s.r.o., Varín, Štefánikova 364/13 (podľa
predchádzajúcich podmienok)
ordinačné hodiny pre novovytvorenú s.r.o.:
Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok:
7.00 – 15.30 hod.
Návštevy: súrne ihneď
ostatné poobede
MUDr. Janka Milová – praktický lekár pre deti a dorast
Or
dinačné hodin
Ordinačné
hodinyy :
7.00 – 7.20 príprava ambulancie
7.20 – 8.00 odbery krvi a biologického materiálu
8.00 – 10.00 prvé vyšetrenie chorých detí
10.00 – 11.00 kontrolné vyšetrenie chorých detí
11.00 – 12.00 návšteva pacientov
12.00 – 12.30 obed
12.30 – 14.30 školské prehliadky (pondelok, utorok),
poradňa (streda)
14.30 – 15.30 administratíva a návštevy
Hlasovanie: za-10, proti-0, zdržalo sa-1, neprítomní-0
6. Troch delegovaných zástupcov obce do Rady školy v Základnej
škole s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne,
Štefánikova 432, Varín:
Ing. Karol Strásky, Ing. Marián Schmidt, Ferdinand Lopušan
Hlasovanie: za-10, proti-0, zdržalo sa-1, neprítomní-0
7. Predaj pozemkov vo vlastníctve obce Žilina Invest s.r.o. na
vybudovanie infraštruktúry parcely KN č:
3891/2 2 059 m2 za cenu
137,87.- Sk/m2
3891/4 2 812 m2 za cenu
153,03.- Sk/m2
Hlasovanie: za-11, proti-0, zdržalo sa-0, neprítomní-0
III. Nesúhlasí:
1. S inovačným zámerom Žilinskej Developerskej vybudovať
„Na Záhumí“ obytný súbor „KIA Town House“ pre manažment
a zamestnancov KIA Motors Slovakia.
Hlasovanie: za-11, proti-0, zdržalo sa-0, neprítomní-0
2. So žiadosťou AGRA – VÁH, s.r.o. zníženie dane z pozemkov
Hlasovanie: za-11, proti-0, zdržalo sa-0, neprítomní-0
IV. Ukladá OcÚ:
1. Pripraviť písomné stanovisko do Žilinského večerníka a
Varínčana k článku „Bude vo Varíne kórejská dedina?“, ktorý
bol zverejnený dňa 29.3.2005 v Žilinskom večerníku.
T: do budúceho zasadnutia OZ
Z: v texte
2. Usmerňovať parkovanie na verejných priestranstvách
T: trvale
Z: v texte
3. Písomne odpovedať na žiadosti a stanoviská občanov
T: do 15.4.2005
Z: v texte

Overovatelia:

Ľubor Panáček
prednosta OcÚ
Mária Zelinová
Karol Boka

Ing. Karol Strásky
starosta obce
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Mamine ruky
Povedal ti už niekto, mami,
aké krásne ruky máš?
Nežnosťami voňajú mi,
keď ma hladíš, objímaš.
Je v nich všetka neha sveta,
keď prvýkrát v náručí ma držíš
a ja malé toľko vrieskam,
kým pochopím, že ma ľúbiš.
Sú mi veľkou oporou,
keď sa učím kroky prvé,
túlim sa k ním s pokorou,
keď prežívam ťažké chvíle.
Je v nich plno bolesti,
keď odchádzam a ty mi mávaš,
z dlaní fúkaš bozk posledný
- na cestu mi silu dávaš.
Neviem básňou povedať,
aké vzácne ruky máš,
vždy si budem vážiť však,
lásku, čo mi z nich dáš.

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)
narodili sa:
Maroš Tlacháč
Linda Jandová

14.3.2005
13.4.2005

„Buďte šťastné deti,
najkrajšie kvety zeme!“

pán František Synák
pani Eva Káčerová

73.
72.

pani Mária Pállová
pani Melánia Piovarčiová
pani Žofia Bulajčíková
pán Július Zbyňovský

72.
72.
71.
71.

okrúhle narodeniny
oslavujú

manželstvo uzatvorili:
Katarína Vnenková a Ján Paško
9.4.2005
Veronika Šusteková a Jozef Mahút
16.4.2005

v mesiaci apríl
85-te pani Rozália Gáborová
v mesiaci máj
70-te pani Magdaléna Kapasná

DIEŤA

Deň narcisov
Dobrých ľudí sa všade
veľa zmestí
Hoci sa tohtoročný 8. apríl
niesol v znamení veľkého
smútku – poslednej rozlúčky
so Svätým Otcom Jánom
Pavlom II., nezabudlo sa ani
na tých, ktorí potrebujú našu
pomoc.
Liga proti rakovine
zorganizovala aj tento rok
Deň narcisov, kedy sme sa
mohli symbolicky - kúpou
žltého narcisa zapojiť do boja
s rakovinou. Členky miestnej
organizácie
Únie
žien
Slovenska
vyzbierali
10 375,- Sk, ktoré odoslali
Lige proti rakovine.
Všetkým organizátorom aj
štedrým darcom patrí srdečná
vďaka.

„Nech radosť Vášho svadobného
dňa nikdy nepatrí minulosti.“

naši jubilanti:

Všetkým jubila ntom srdečne
blahoželáme a posiela me im
nasledovný vinš:

v tomto mesiaci oslavujú
narodeniny

„K ďalšej Vašej žitia púti
jedným tónom srdcia vravia,

pani Žofia Berešíková
pani Kamila Jánošíková
pán Anton Mucha
pani Jozefa Jozefčiaková
pán Jozef Smolka
pani Irena Zimenová

89.
82.
81.
79.
78.
77.

jedným hlasom želajú Vám
veľa sily, šťastia, zdravia!“

pani Alojzia Andrišíková
pani Anna Ďuranová
pán Martin Bohačiak
pani Justína Synáková
pani Anna Pállová
pani Antónia Gáborová

76.
74.
74.
74.
73.
73.

Odišli do večnosti:
pani Irena Badurová
*7.7.1947
31.3.2005
pani Pavla Satinová
*6.6.1920
17.4.2005
pán Ondrej Šugár
*23.9.1944
17.4.2005
„Aj trýzeň smútku do nádejí
prekvitá.“
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DEŇ MATIEK
Mama – dar z neba

Vyznanie

Mama je sťa dar z neba,
mama je láska a neha.
Pomocnú mi ruku podá,
pri všetkom odvahu dodá.

Prvé slovo, ktoré som vyriekol, bolo mama.
Pri prvom nesmelom kroku mi pomáhala mama.
Prah školy so mnou prvýkrát prekročila mama.
Počas choroby stála pri mne mama.
Po úspechu bežal som zas len k mame.
V nešťastí žaloval som sa mame.
S každou jednotkou chválil som sa mame.
Keď sa chcem pritúliť, utekám k mame.
Za život a lásku ďakujem tiež mame.

Mama je môj anjel strážny,
mama je učiteľ, hoc aj vážny.
Vždy mi s láskou v srdci poradí,
jemne ma po hlávke pohladí.
Mama je oceán trpezlivosti,
mama je more usilovnosti.
Keď sa na mňa milo pozrie,
srdiečko v hrudi mi zovrie.
Anna Bielková VI.A

Mama
Pokladom mojím je mama,
s ňou nikdy necítim sa sama.
Veď ona mi život dala,
stále sa na mňa usmievala.
Moja mama veľké srdce má,
svojim deťom lásku rozdáva.
Ja svoju mamu rada mám,
preto jej veľa lásky dám.
Darina Holešová VI.A

Kytice
Dve kytice v rukách držím,
komu ich z lásky do rúk vložím.
Mame dám jednu z lásky,
kvety jej vyhladia vrásky.
Mamička moja láskavá
učila ma prvé slová.
Ona ma vždy poláska,
veď dobrého syna má.
Druhú dám pani učiteľke,
ona je mamou v našej triede.
Učila ma písať, počítať,
tiež svoju vlasť milovať.
Ďakujem mamička, že ťa mám,
za všetko červené ti ruže dám.
Ďakujem mama – moja pani učiteľka,
že vychováte zo mňa dobrého človeka.
Marek Peknuša IV.A

Marek Peknuša IV.A

Vzácny kvet
Mama – vzácny to kvet,
dieťa – jej veľký svet.
Nádherné usmiate oči mamy
sú sťa rozkvitnuté tulipány.
Láskou jej srdce prekvitá,
dobrota v ňom je ukrytá.
Bojím sa, že ju raz stratím
a lásku jej neodplatím.
Prosím preto Božiu Matičku,
nech ochráni moju mamičku.
Mária Peknušová VI.A

Mama
Si najkrajší kvet na svete,
si dôležitá v mojom živote.
Si ako lupene ružičky,
si krajšia než nebeské hviezdičky.
Si sťa anjel z neba,
si tu, keď mi pomôcť treba.
Si mojím anjelom strážnym,
si tá, ktorú si vážim.
Si jak hrejivý plameň,
si môjho života prameň.
Si ako tá včelička,
si moja dobrá mamička.
Janka Šimlíková VI.A

Najkrajší kvet
Ona je najkrajšia nota v piesni,
ona pomôže mi v každej tiesni.
Ona je najkrajší na lúke kvet,
ona je pre mňa celý svet.
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Mama
Ona mi život darovala,
kúsok svojho mi venovala.
Ja len málo povedať chcem:
„Mami, za všetko ďakujem.“

Je viac než všetky poklady zeme,
vždy ju s vďakou poslúchať chceme.

Natália Šimová VI.A

Je uprostred lúky nežný kvet,
lepšieho človeka na svete niet.
Je sťa orosená ranná lúka,
ochrannú ruku deťom ponúka.
Jej úsmev ma na srdci pohladí,
len ona mi v trápení poradí.
Jej oči sú plné nehy, lásky,
odpovedia na všetky otázky.
Simona Vráblová VI.A

V brušku tehotnej ženy boli dve bábätká. Prvé sa
spýtalo druhého:
„Veríš na život po pôrode?“
„Samozrejme. Niečo po pôrode musí byt. Možno sme
tu práve preto, aby sme sa pripravili na to, čo bude
potom.“
„Hlúposť, žiadny život po pôrode nie je. Ako by vôbec
moho vyzerať?“
„To presne neviem, ale určite tam bude viac svetla
než tu. Možno budeme chodiť a jesť ústami.“
„No to je ale nezmysel! Chodiť sa nedá. A jesť
ústami? To je úplne smiešne! Živí nás predsa
pupočná šnúra. Niečo ti poviem: život po pôrode je
vylúčený – pupočná šnúra je už teraz moc krátka.“
„Ale nie, určite niečo bude. Len asi bude všetko
trochu iné, než sme si tu zvykli.“

Môj drahokam
Mama – môj vzácny drahokam,
som rád, že ťa v srdci mám.
Mama – môj poklad najväčší,
celého sveta kvet najkrajší.
Nekonečné je srdce mojej mamy,
jej láska ma po celý život chráni.
Aj milý úsmev a pohladenie
je pre mňa veľké potešenie.
Mama – stojí pri mne každý deň,
za všetko jej zo srdca ďakujem.
Mama – to najdrahšie čo mám,
za veľkú lásku jej ružu dám.
Juraj Tichý VI.A

„Ale nikto sa predsa odtiaľ po pôrode nevrátil.
Pôrodom proste život končí. A vôbec, život nie je nič,
len dlhá stiesnenosť v temnote.“
„No, ja presne neviem, ako to bude po pôrode
vyzerať, ale každopádne uvidíme mamu a tá sa o
nás postará.“
„Mamu? Ty veríš na mamu? A kde má akože podľa
teba byť?
„No predsa všade okolo nás! V nej a vďaka nej
žijeme. Bez nej by sme vôbec neboli.“
„Tomu neverím! Žiadnu mamu som nikde nevidel,
takže je jasné, že žiadna mama nie je.“
„No ale niekedy, keď sme ticho, môžeš počuť ako
spieva, alebo cítiť ako hladká náš svet. Vieš, ja si
fakt myslím, že skutočný život nás čaká až potom!“
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Z HISTÓRIE OBCE A OKOLIA
Voľné pokračovanie z č. 12/2004
Testament
Skutočný príbeh
Pán doktor Dimitri Šteppa zaspomínal na
príhody, ktoré sa mu stávali pri návštevách
nemocných.
Furman Toňo Zachar ma večer viezol k vážnemu
prípadu do Harvelky. Na ceste boli záveje snehu.
Sedel som na saniach v košine, dobre odetý
kožuchom a baranicou. Počas cesty som aj zdriemol.
U Škorvagy v Novej Bystrici bol väčší závej snehu.
Sane nadskočili a košina sa skĺzla na zem. Toňo
Zachar si toho ani nevšimol, šibol koňa a uháňal
ďalej svojou cestou. Až keď prišiel pred dom
nemocného, zistil, že nemá ani kožušinu, ani pána
doktora. “Ej, zle sa mi povodelo”, povedal si a hneď
sa vrátil hľadať kožušinu i doktora. Šťastie, že k
prípadu som prišiel načas.
V auguste 1944 doviezli na voze mladú ženu.
Chlapi ju opatrne zobrali z voza a položili ju na stôl
v ordinácii. Keď som pristúpil k žene, pýtam sa jej.
Čo sa vám stalo? Pásla som kravy na prielohu
u Pavlíka. Išla som jednu zavrátiť a v tom sa prirútil
býk a rohom ma pichol. Žena mala rozpárané
brucho, črevá mala vonku. Bol to skutočne ťažký
prípad. Privolal som i moju manželku. Hovorím jej:
“Musíme urobiť všetko pre záchranu života tejto
mladej ženy, aj keď nádej je veľmi malá.” Po
dôkladnom vyčistení sme ranu zašili. Furmani
naložili ženu do perín, položili na voz a uháňali do
žilinskej nemocnice.
Bolo to v septembri 1944, keď nám neskoro
večer niekto zakopal na okno. Otvorte, pán doktor,
rýchlo. “Čo sa vám stalo”, spýtal som sa mladého
muža. Zostal vo dverách a hovorí mi: “Nič mi nie je.
Ja som robotník. V Skriželnom ťažíme drevo. Po
poledni taje išli neznámi chlapi, myslím, že ich bolo
desať. Boli to istek Rusi a pýtali sa ma, či som z tejto
dediny. Povedal som, že hej. Vytiahol z kabáta akúsi
„bomášku“, čítal a potom sa ma spýtal, znáš
čolovieka jeho zvať Šteppa? Hovorím mu, poznám,
je to náš doktor. To emigrant-necharoši. Ty nás budeš
večer čakať pri kostole. O 10 hodine prídeme a ty nám
ukážeš, kde on býva”. Bola to pre mňa hrozná
správa, ledva som tomu mužovi poďakoval. Rýchlo
sme si s manželkou zbalili najsúrnejšie veci a za
krátku chvíľu ma moji priatelia odviezli do Čadce.
Tam sme s manželkou prenocovali a ráno prvým

vlakom sme cestovali do Prahy. Veľmi zložité a neisté
boli ďalšie naše cesty životom.
Prešlo veľa dní a rokov, keď sa situácia
ukľudnila a ja som sa rozhodol navštíviť hrob nášho
syna Andruška v Starej Bystrici. Boli práve hody.
Na rínku v dave ľudí akási žena chytila ma za ruku
a pobozkala mi ju. Pýtam sa: “Prečo mi bozkávate
ruku, ja nie som kňaz” ?
„Ja viem pán doktor, ale bozkala som vám ruku
preto, lebo ona mi zachránila život. Ja som tá žena,
ktorej býček roztrhol celé brucho Pán Boh Vám
večitý za to zaplať.“
Dlho sme vás s manželkou spomínali, ale museli
sme odísť a potom sme sa už o vás nič nedozvedeli.
Želám vám dlhý život a šťastný, lebo vtedy sme vám
veľkú nádej na život nedávali.“
Pán doktor si pred odchodom na dôchodok
zabezpečil družstevný byt v Žiline, kde s manželkou
strávili posledné dni života. Chceli byť blízko Starej
Bystrice.
Manželka zomrela 6.7.1971. Miesto svojho
odpočinku našla tiež na cintoríne v Starej Bystrici,
vedľa svojho syna Andruška. Dr. D. Šteppa žil po
smrti manželky ešte 14 rokov.
Dňa 16. augusta 1985 nevychádzal z bytu.
Sused a priateľ, ktorému zveril kľúče od bytu, ho
prišiel navštíviť, ale už mu mohol iba zatlačiť oči.
Zomrel. Na nočnom stolíku mal položený testament.
„Prosím, aby ste ma pochovali na cintoríne
v Starej Bystrici do hrobu môjho syna Andruška.
V nočnom stolíku mám krásne zdobenú skrinku,
kde mám uložený najvzácnejší poklad, prosím, aby
ste mi ho dali do mojej rakvy. Keď skrinku otvorili,
na vrchu bol lístok: „Toto je zem z mojej drahej a
milovanej vlasti, ktorú som tak veľmi miloval a
nikdy som sa do nej nemohol vrátiť.“
Dr. D. Šteppa prežil v Starej Bystrici najkrajšie
roky svojho života, tu vedľa svojej manželky a syna
našiel miesto, kde bude čakať vzkriesenie z mŕtvych
a život budúceho veku.
Poslednú rozlúčku 20.8.1985 za prítomnosti
veľkého množstva občanov vykonal pop
pravoslávnej cirkvi z Prešova.
Oskár Dubovický
pripravila M.C.
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Dňa 29. marca 2005 bol v Žilinskom večerníku uverejnený článok s nasledovným
prekvapujúcim názvom

BUDE VO VARÍNE KÓREJSKÁ DEDINA?
Povodný termín kolaudácie kórejskej dedinky,
miesta, Kde budú bývat’ kórejskí za mestna nci
automobilky KIA, bol stanovený na december 2005.
Vytypovaných vhodných lokalít na bytovú výstavbu
bolo pôvodne 22, v poslednom období sa reálne
uvažovalo o dvoch. o Budatíne a Žiline - Zádubní.
„Vzhlľadom na problémy spojené s výkupom
pozemkov, najmä v dôsledku nevysporiadaných
vlastníckych vzťahov, množstva dedičov, je tento
termín ohrozený. V snahe dodržať ho sme prijali aj
ďalšiu alternatívu - postaviť dedinu v katastrálnom
území Varína,”, informoval Ing. K. Gabriš zo Žilinskej
Developerskej. Ako ďalej uviedol, konečnú bodku za
výberom miesta výstavby dajú samotní vlastníci.
“Podľa toho, ktoré z území bude skôr pripravené,
tam s výstavbou začneme,” dodal K. Gabriš.

Vizualizácia obytných domov (75 bytov s rozlohou bytu
70 m2 ) pre kórejskych zamestnancov automobilky.
Top manažment bude bývať v rodinných domoch.

V ten istý deň bol na Obecný úrad vo Varíne doručený list ŽILINSKEJ DEVELOPERSKEJ, ktorý
uvádzame v plnom znení aj s priloženou dokumentáciou (viď str. 8-9).

Ide o lokalitu “Záhumnie” oproti materskej škôlke,
ktorá je už dlhšiu dobu pripravovaná pre výstavbu
rodinných domov našich občanov. Vedenie obce a obecné
zastupiteľstvo boli informáciou publikovanou v
regionálnej tlači ohromení, pretože na uvedenú lokalitu
obec vypracovala doplnok územného plánu a elaborát
riešiaci vlastnícke vzťahy a niekto “z vonku” by chcel mať
s týmto územím iné zámery?!
Je potrebné si všimnúť na priloženom situačnom
návrhu, že západná takmer polovica tohto územia by mala
slúžiť pre prezidentský do m, riaditeľské domy a

apartmanové do my s bazénom a športoviskami a
východnú polovicu by tvorila výstavba bytových domov
pre radových zamestnancov automobilky KIA.
Obecné zastupiteľstvo a vedenie obce tento zámer
jednoznačne odmietlo (viď uznesenie 3/2005), pretože má
záujem riešiť bytovú otázku našich občanov a bude im v
tom nápomocne.
Na takéto velikášske a mocenské postupy nie sme v
našej obci zvyknutí a nesúhlasíme, aby sa dotýkali
vlastníckych práv našich občanov.
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ŠKOLA INFORMUJE
Prijímacie skúšky žiakov 9. ročníka
K 31. marcu 2005 si podalo prihlášku na SŠ 54
žiakov 9. ročníka našej základnej školy a 1 žiak 8.
ročníka.
Povinná školská dochádzka je 10-ročná a každý žiak,
ktorý absolvoval základnú školu, musí nastúpiť na
štúdium na niektorej strednej škole. I tento rok si žiaci
podávali dve prihlášky.
Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dvoch termínoch
– t. j. 2. a 5. mája 2005. Termíny skúšok si žiaci určili
sami a uviedli sa v ich prihláškach.
Do prihlášok boli vpísané i výsledky Monitoru 9, t.j.
počet bodov a percento úspešnosti z matematiky a
slovenského jazyka.
Riaditelia stredných škôl sú povinní prihliadať na
výsledky testovania a zahrnuli ich aj do kritérií pre
prijímanie na SŠ.
Do 20. marca 2005 mali všetky SŠ povinnosť
zverejniť kritériá pre prijatie. Rodičia spolu so žiakmi
mohli zvážiť všetky dostupné informácie a vybrať pre
žiaka najvhodnejšiu školu.
Veľká časť rodičov sa zúčastnila i rodičovského
združenia 21. januára 2005, kde dostali všetci prítomní
v dostatočnom časovom predstihu všetky základné
informácie od výchovného poradcu a triednych učiteľov
o Monitore 9, talentovaných skúškach, prijímacích
pohovoroch a typoch stredných škôl.

Žiaci sa mohli za pomoci výchovného poradcu v rámci
konzultačných dní zorientovať v základných typoch
stredných škôl, obsahovej náplni jednotlivých povolaní a v
rámci programu Proforient porovnať svoje výsledky s
prihlásenými žiakmi na vybranú SŠ.
Na aktuálnych nástenkách v priestoroch školy mali
neustále k dispozícii všetky dostupné informácie. Aktívne
využívali i internet alebo dni otvorených dverí stredných
škôl. Množstvo informácií poskytovali i masovokomunikačné
prostriedky.
Naša základná škola administratívne nebránila ani
jednému žiakovi zaslať prihlášku na školu vybranú ním a
rodičom.
V priebehu apríla každý uchádzač o stredoškolské
štúdium obdržal od vybratej SŠ pozvánku na prijímacie
pohovory alebo rozhodnutie o prijatí bez prijímacích
pohovorov a oznámenie o termíne, mieste a spôsobe zápisu.
ZŠ vydá žiakovi iba jeden zápisný lístok a je na rodičoch,
kam žiaka zapíšu.
2. kolo prijímacích skúšok sa bude konať 14. júna 2005.
V takomto prípade ZŠ vydá žiakovi novú prihlášku a zašle
ju na danú SŠ. Celý priebeh pohovorov bude obdobný ako
v 1. kole, vrátane zápisu.
Záujem žiakov o jednotlivé školy podľa miest bol takýto:
A/ školy v Žiline
: 16
B/ školy v Kysuckom Novom Meste
:1
C/ školy v Martine
:7
D/ školy v Dol. Kubíne
:2
E/ školy v Banskej Bystrici
:1

ZÁUJEM ŽIAKOV PODĽA TYPU SŠ A JEJ ZAMERANIA BOL TAKÝTO:
typ školy
SOU

ZSŠ

odbor

SPŠ

Gymnázia

OA

dievčatá

talentovky

13

5

8

študijný

32

20

12

3-ročný

8

2

6

4-ročný

12

7

5

3

0

3

podnika nia

3

0

3

pedagogická

2

0

2 áno

sociálna akadémia

1

0

1

zdravotná

1

0

1

poľnohospodárska

2

0

2

stavebná

7

6

1

strojnícka

3

3

0

štátne

7

0

7

cirkevné

4

0

4

bilingválne

2

0

2 áno

štátne

6

2

4

cirkevné

5

1

4

1

0

1

2-ročné

1

1

0

HA
Učilištia

chlapci

učebný

DOŠ

SŠ

počet
žiakov

prijatí

1

1

Mgr. Vojteková,
vých. poradkyňa
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Z PRÁCE MISIJNÉHO KL
UBU
KLUBU
Náš misijný klub má t. č. sedem členov, ktorí sa schádzajú podľa
potreby v klube pod RKFÚ.
Naša činnosť v r. 2004 bola zameraná na:
získavanie použitých poštových známok,
použitých okuliarí,
rozširovanie misijnej tlače: Hlasy z domova a misií, Misijné
kalendáre,
získavanie finančných a vecných darov od misijných darcov,
obrázkov, ružencov, čistých pohľadníc – tie sme pribalili do
balíkov.
Získané prostriedky v r. 2004 predstavovali
Z toho: finančné prostriedky
dary
Pomoc misiám: odoslané balíky 5 ks v hodnote
Poštovné
Štát Rusko – Nižnij Tagiľ

50 606.50,- Sk
43 117.00,- Sk
7 489.50,- Sk
11 350.50,- Sk
6 081.00,- Sk

Finančné podpory: Misijným rehoľným spoločenstvám:
PMD:
4 000.Adopcia na diaľku – Baku
12 175.Výstavba kostola Jakutsko
5 000.Podpora evanjelizácie doma:
Rodinná adopcia Útulok sv. Vincenta B. Bystrica

som vám už asi písala, že okná sú urobené s veľkými
škárami, a tak v zime cez ne duje a v lete je zas prievan.
Kto má, tomu prinesú paplón z domu, aby mu nebola taká
zima. Teraz Vám trochu napíšem, ako sme tu prežili Vianoce.
Naši veriaci mali veľkú radosť že Božie narodenie aj Štefana
bolo toho roku v soboru a v nedeľu, pretože tu je ináč v
tieto dni pracovný deň. Na Štedrý deň sme mali sv. omšu
večer o 18.00 hod. Štedrú večeru sme mali spoločne s naším
pátrom. Na polnočnej nás bolo toho roku 12 ľudí, no tešili
sme sa, z narodenia Pána a každý z nás mal v srdci všetkých
svojich drahých, známych a dobrodincov, a tak v duchovnom
zmysle bo náš kostolík na prasknutie. Na Božie narodenie
bola sv. omša doobeda, teda ako v nedeľu a všetkých nás
bolo 52 ľudí, čo je maximum, pretože prišli aj tí, ktorí
dochádzajú zo 70 km diaľky. Detí máme v našej farnosti
málo, no aj s tými dvoma plus nejakí dospelí nacvičila
sestrička krátky program, ktorí sme všetci videli pred sv.
omšou. Potom nás páter všetkých pozval na čajopitie, do
farského domu. Tam sme sa spoločne rozprávali, hlavne s
tými, ktorí dochádzajú z ďaleka. Na sv. Štefana nás bolo
na sv. omši už menej.

12 000.-

NA ILUSTRÁCIU UVÁDZAME LIST, KTORÝ NÁM POSLALA SESTRA
MÁRIA DUBEŇOVÁ Z RUSKA:
V Tagile 11.2.2005

Milí naši misijní priatelia vo Varíne!
Posielame Vám všetkým pekný a srdečný pozdrav z Nižného
Tagila. Aj teraz sa Vám chceme z úprimného srdca
poďakovať za Vaše modlitby, obety a aj Vašu materiálnu
pomoc. Ďakujeme za všetko čo obetujete za našu a pre našu
misiu. Ďakujeme za balíky. Prišli v poriadku, potešili sme
sa im. Ďakujeme za oblečenie, za posteľné pradlo, záclony
mnohí sa im veľmi potešili. Mnohé veci sme už rozdali a
osobitná vďaka za sušené mlieko, klobásu a tiež lieky. Ja
som sa osobitne potešila tabletkám Novalgin. Občas ma
veľmi rozbolí hlava a on mi dobre zaberá. Keď som bola na
Slovensku chcela som si kúpiť, no bez receptu mi nechceli
predať, že sú to silné tabletky a dávajú sa len na recept. Ja
užijem možno jednu, niekedy dve za mesiac. A tak sa Pán
cez Vás o mňa na dlho postaral. Vďaka. Toho roku tak ako
aj vlani, nie je tuhá zima, no predsa je v nemocnici niekoľko
pacientov, ktorým amputovali končatiny. Tiež je tam teraz
dosť ľudí s popáleninami. Takže veľká vďaka aj za preväzový
materiál. Ten, čo ste poslali som použila pre jedného chorého
na TBC. Tiež aj posteľné prádlo aj nejaké oblečenie bolo aj
pre neho. Ľudí chorých na TBC je tu veľa. Sú to často bývalí
väzni, ktorí po prepustení ostanú tu v Tagile, a tak sa počet
chorých na TBC a bezdomovcov stále zväčšuje, keďže v
Tagile a v okolí je údajne 13 väzníc. Tak isto aj v nemocnici.
Často sú to ľudia, ktorí majú len to čo majú na sebe a keď
sa trochu umyjú už im samým sa do toho špinavého,
smradľavého nechce obliecť. Možno povedať, že títo ľudia
pyžamá nepoznajú, a ak aj, v nemocnici sa naň musia ešte
poriadne naobliekať, lebo slabo kúria a fučí cez okná. To

Po Novom roku sme s koledami detí navštívili našich
chorých farníkov, aj niektoré choré babičky, ktoré poznáme.
A s naším malým chórom sme navštívili počas sviatkov
chorých na traumatológii, chorých na TBC v nemocnici a
tiež slobodárky, v ktorých žijú chorí na TBC. Mnohí z nich
plakali a tešili sa z toho, že niekto na nich pamätá. Ako
darček sme im mi priniesli vrecko kolienok – cestoviny. Boli
veľmi vďační. Sú to ľudia na okraji spoločnosti, ktorými
všetci pohŕdajú a od ktorých sa všetci odťahujú. My ich a
oni nás majú úprimne radi a s mnohými vecami sa na nás
obracajú. Tak sme už niektorým vybavili doklady, dôchodky.
Teraz sme začali vybavovať občiansky preukaz a dôchodok
jednému dedovi, ktorému omrzli obe nohy, preto mu ich
amputovali. Pred viac ako 10 rokmi mu zhorel dom a v ňom
aj jeho dokumenty. A hoci má už 70 rokov, nemá ani žiadny
dokument, ani dôchodok. Leží na traumatológii, kde
chodíme pomáhať. Našťastie v tom dome, ktorý už 10 rokov
neexistuje, má trvalý pobyt a tak s dokladmi nebudú také
ťažkosti, aj keď vieme, že vydanie občianskeho preukazu trvá
2 mesiace. To sme kvôli nemu išli do jednej dediny a pre
tých ľudí tam, ktorí nikdy sestry nevideli, sme boli ako z
inej planéty. No boli k nám dobrí a išli nám v ústrety. No to
som sa ale rozpísala, však?
Dnes máme u nás pomerne chladno, máme -20°C, ale zima
ako taká je mierna.
Takže ešte raz Pán Boh zaplať za všetko.
s. Mária Dubeňová, N. Tagil
pripravila: S. Halušková
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MIKROREGIÓN TERCHOVSKÁ DOLINA

V roku 2001 sa stretli zástupcovia obcí Belá, Dolná
Tížina, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica,
Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráža, Stráňavy, Strečno,
Teplička nad Váhom, Terchová a Varín z okresu Žilina
a zástupca obce Zázrivá z okresu Dolný Kubín. Cieľom ich
stretnutia bola snaha koordinovať práce súvisiace s rozvojom
regiónu, v ktorom sa tieto obce nachádzajú, teda regiónu
ležiaceho na svahoch Malej Fatry.

Zo živočíchov tu žijú napríklad medveď, rys, vydra, orol
skalný, výr skalný, tetrov, hlucháň, murárik červenokrídly
a ďalšie.

Prítomní sa dňa 7. marca 2001 dohodli na založení
Mikroregiónu s názvom:

MIKROREGIÓN TERCHOVSKÁ

DOLINA

Za účelom lepšej koordinácie a spoločnom postupe pri
uskutočňovaní rozvojových zámerov a aktivít sa zástupcovia
obcí združených v Mikroregióne Terchovská dolina dohodli na
spoločno m vypracovaní Progra mu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja v zmysle platnej legislatívy. Bola
vytvorená spoločná Lokálne akčná skupina, ktorá sa
v priebehu septembra až decembra 2004 stretávala. Práce
tejto LAG boli koordinované Regio nálnou rozvojovou
agentúrou Kysuce v Čadci a jej úlohou bolo v partnerstve
spracovať informácie a podnety občanov potrebné pre obsah
programu, ako i spolupracovať pri vyhodnocovaní údajov
získaných dotazníkovým prieskumom. LAG poskytla podklady
pre analýzu súčasného ekonomického a sociálneho života v
meste a pre SWO T analýzu. LAG sa taktiež dohodla na
strategických cieľoch mikroregiónu. Vypracovala súpis
rozvojových zámerov, vytypovala nositeľov zámerov, partnerov
potrebných pre úspešnú realizáciu zámerov, stanovila časový
a rozpočtový harmonogram realizácie. Po úprave podnetov do
formy návrhu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mikroregiónu bol návrh otvorený na pripomienkovanie
a predložený na schválenie jednotlivým obecným
zastupiteľstvám obcí Mikroregiónu Terchovská Dolina.

MIKROREGIÓNDNES
Jedinečné prostredie určovali charakter osídlenia tohoto
územia od najstarších čias až po dnešok. Prevážna časť
územia Mikroeregiónu Terchovská Dolina sa rozprestiera buď
priamo, alebo v okolí Národného parku Malá Fatra, jej
Kriváňskej časti. Tento fakt je dôležité mať na zreteli pri
každom rozvojom zámere. Národný park Malá Fatra má
rozlohu 26,30 km2.
Národný park Malá Fatra zaberá po Vysokých a Nízkych
Tatrách naše najvyššie jadrové pohorie s bohatou a pomerne
zachovalou západokarpatskou prírodou. Pestré geologické
zloženie a značná relatívna výška pohoria podmieňujú
existenciu bohatstva rastlinnej a živočíšnej ríše i pestrosť
foriem reliéfu. Najvyšším miesto m je vrchol Veľkého
Fatranského Kriváňa - 1709 m n. m. V území bolo doteraz
zistených viac ako 900 druhov vyšších rastlín. Z toho je 22
druhov západokarpatských endemitov, 14 karpatských
endemitov, 15 karpatských subendemitov a 1 vlastný
endemit Malej Fatry, jarabina Margittaiho. Na vápencoch a
dolomitoch možno obdivovať chránené druhy ako je astra
alpínska, horec Clusiov, dryádka osemlupienková, stračia
nôžka a ďalšie.

ap
M
a

územia mikroregiónu Terchovská dolina:
Poloha a rozloha
Mikroregión Terchovská Dolina sa rozkladá z prevážnej
časti v okrese Žilina. Tvoria ho obce Belá, Dolná Tížina,
Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš,
Nededza, Stráža, Strečno, Teplička nad Váhom, Terchová
a Varín a obec Zázrivá z okresu Dolný Kubín.
Pohorie Malá Fatra se nachádza v severozápadnej časti
Slovenska. Je ohraničená na východe Turčianskou a na
západe Žilinskou kotlinou. Na severe ohraničujú územie
Kysucké vrchy a na juhu a juhozápade hraničí Malá Fatra
s pohorím Žiar a Strážovskými vrchmi. Celá oblasť sa
nachádza na území okresov: Žilina, Martin, Dolný Kubín a z
časti aj Prievidza.
Podľa typu reliéfu patrí územie Mikroregiónu Terchovská
Dolina svojim výškovým rozpätím 340 - 1709 m do nižšej
hornatiny až veľhornatiny, alebo nízkej vysočiny až vysokej
vysočiny.
Územie je budované horninami druhohôr a z krasového
pohľadu ho možno rozdeliť na dve časti:
a) územie tvorené vápencom a dolomitom obalové a
krížňanskej série (oblast Malého Kriváňa, Belská dolina,
záver Vrátnej doliny - jeskynné útvary, krasové pramene,
priepasti,
b) oblast dolomitu a chočského príkrovu (bizardné tvary
reliéfu v dolomitoch Sokolia, Bobôt a oboch Rozsutcov,
kde se vyskytujú tiesňavy, kaňóny, vodopády, obrie
hrnce, pereje, jaskynné útvary, polosuché dolinky,
jaskyne)
Územie mikroregiónu Terchovská dolina patrí do povodia
Váhu. Toky majú charakter bystrín, horských riečok a
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potokov, majú zvyčajne spád. Predovšetkým v oblastiach
vápencových hornín vznikli vodopády
Archeologické nálezy z tohto územia dokazujú, že územie
bolo využívané a obývané ľuďmi už od najstarších čias
a niektoré časti mikroregiónu boli prakticky osídlené
kontinuálne až do dnešných dní.

Typ osídlenia jednotlivých obcí mikroregiónu bol daný
historickým vývojom územia a na slovenské pomery sú tu
zastúpené obce s veľkým počtom obyvateľov, obývajúcich
pomerne veľké územie. Priemerná hustota osídlenia za celý
mikroregión Terchovská dolina je 79,56 obyvateľov na km2.
Najväčšia obec je Terchová so 4 080 obyvateľmi, najmenšia
je obec Nezbudská Lúčka so 413 obyvateľmi.

Región je bohatý nielen svojou krásnou prírodou, ale
i množstvom historických pamiatok a pamätihodností.
Prvé osady na tomto území boli zaklada né za
jednoduchým cieľom, využitia surovinového potenciálu tohto
územia, najmä dreva. Taktiež valašská kolonizácia v druhej
polovici 15. a v 16. stor očí ovplyvnila osídľovanie
a zaklada nie viacerých dedín a osád mikroregiónu
Terchovská Dolina.
Medzi najstaršie obce tohto Mikroregiónu možno
zaradiť Varín (1254) Tepličku nad Váhom (1267), Strečno
(1321), Krasňany (1354), Stráňavy (1356) a Nededzu
(1384).
Ostatné obce vznikali postupne, väčšinou pri
valašskej kolonizácii tohto územia, najneskôr obce
Zázrivá (1556), Terchová (1580) a Lutiše (1662).
Rozvoj územia Terchovskej Dolina bol úzko zviazaný
s ťažbou a spracovaním dreva, ktorého bol spolu s pastierstvom
vždy hlavným zdrojom obživy obyvateľov tohto regiónu.
Celková rozloha mikroregiónu je 346,94 km2.

Ľudia a bývanie
Demografický prehľad obcí združených v mikroregióne
Terchovská Dolina

OBEC
Belá
Dolná Tížina
Gbeľany
Kotrčina Lúčka
Krasňany
Lutiše
Lysica
Mojš
Nededza
Nezbudská Lúčka
Stráňavy
Stráža
Strečno
Teplička nad
Váhom
Terchová
Varín
Zázrivá

Spolu:

POČET OBYVATEĽOV
CELKOM ŽENY
DETÍ

POČET
DOMOV

3 312
1 213
1 202
413
1 225
860
857
465
920
410
1 838
665
2 640

1 243
476
457
168
435
193
332
198
357
145
779
257
1 337

761
259
287
89
339
202
180
64
207
86
313
158
693

945
387
317
130
263
310
280
170
204
154
418
180
738

3 464

1 444

747

948

4 080
3 469
2 823

2 024
1 742
1 105

945
761
608

1 520
965
986

29 856

12 692

6 699

8 915

Obce mikroregiónu Terchovská Dolina ležiace v okrese
Žilina majú celkom 27 033 obyvateľov, čo je približne 17,25
% obyvateľov okresu Žilina. Obec Zázrivá má 2823
obyvateľov, čo je 7,17 % okresu Dolný Kubín. Obyvatelia
slovenskej národnosti tvoria prevážnu časť z celkového počtu
obyvateľov mikroregiónu Terchovská dolina. Ďalšie, ale
minimálne zastúpené národnosti sú česká, maďarská,
nemecká, poľská a ukrajinská.

OBEC:

BELÁ
BELĽÁ

POČET OBYVATEĽOV:
POČET EKONOMICKY

3312
1853

ČINNÝCH OBYVATEĽOV
2

ROZLOHA (KM )
PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA
KONTAKT:
PSČ
E-MAIL:
WEB:
OBEC:

46,2
1378
041/ 569 33 31
013 05
oubela@nextra.sk
www.oubela.sk
DOLNÁ TIŽINÁ
DOLNÁ TIŽINÁ

POČET OBYVATEĽOV:
POČET EKONOMICKY

1213

ČINNÝCH OBYVATEĽOV
2

ROZLOHA (KM )
PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA
KONTAKT:
PSČ
E-MAIL:
OBEC:

16,15
1439
041/ 599 50 80
013 04
oudolnatizina@stonline.sk
GBEĽANY

GBEĽANY

POČET OBYVATEĽOV:
POČET EKONOMICKY

1202
566

ČINNÝCH OBYVATEĽOV
2

ROZLOHA (KM )
PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA
KONTAKT:
PSČ
E-MAIL:
OBEC:

13,01
1362
041/ 598 03 64
013 02
obec_gbelany@stonline.sk
KOTRČINÁ LÚČKA

KOTRČINÁ LÚČKA

POČET OBYVATEĽOV:
POČET EKONOMICKY

413
241

ČINNÝCH OBYVATEĽOV
2

ROZLOHA (KM )
PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA
KONTAKT:
PSČ
OBEC:

4,15
1439
041/ 563 02 72
013 02
KRASŇANY

KRASŇANY

POČET OBYVATEĽOV:
POČET EKONOMICKY

1225
609

ČINNÝCH OBYVATEĽOV
2

ROZLOHA (KM )
PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA
KONTAKT:
PSČ
OBEC:

18,56
1354
041/ 569 23 81
013 03
LUTIŠE
LUTIŠE

POČET OBYVATEĽOV:
POČET EKONOMICKY

860

ČINNÝCH OBYVATEĽOV
2

ROZLOHA (KM )
PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA
KONTAKT:
PSČ

20,08
1662
041/ 567 60 93
013 05

Varínčan

14

OBEC:

LYSICA
LYSICA

POČET OBYVATEĽOV:
POČET EKONOMICKY

857

ROZLOHA (KM )
PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA
KONTAKT:
PSČ
OBEC:

STREČNO
STREČNO

POČET OBYVATEĽOV:
POČET EKONOMICKY
2

15,52
1475
041/ 599 90 07
013 05

ROZLOHA (KM )
PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA
KONTAKT:
PSČ
E-MAIL:
WEB:

MOJŠ
MOJŠ

POČET OBYVATEĽOV:
POČET EKONOMICKY

465
180

ČINNÝCH
OBYVATEĽOV
2

ROZLOHA (KM )
PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA
KONTAKT:
PSČ
OBEC:

2,6
1419
041/ 569 23 83
010 01
NEDEDZA
NEDEDZA

POČET OBYVATEĽOV:
POČET EKONOMICKY

920
451

ČINNÝCH OBYVATEĽOV
2

ROZLOHA (KM )
PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA
KONTAKT:
PSČ
E-MAIL:

6,30
1384
041/ 598 05 19
013 02
nededza.ou@stonline.sk
NEZBUDSKÁ

NEZBUDSKÁ LÚČKA
LÚČKA

OBEC:

POČET OBYVATEĽOV:
POČET EKONOMICKY

420

ROZLOHA (KM )
PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA
KONTAKT:
PSČ
OBEC:

9,00
1439
041/ 569 7 326
013 24
STRÁŇAVY
STRÁŇAVY

POČET OBYVATEĽOV:
POČET EKONOMICKY
2

OBEC:

10,87
1356
041/ 596 63 70
013 25
info@stranavy.sk
www.stranavy.sk

665
316

ČINNÝCH OBYVATEĽOV
2

ROZLOHA (KM )
PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA
KONTAKT:
PSČ
E-MAIL:

POČET OBYVATEĽOV:
POČET EKONOMICKY

3464
1985

ČINNÝCH OBYVATEĽOV
2

ROZLOHA (KM )
PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA
KONTAKT:
PSČ
E-MAIL:
OBEC:

11,13
1267
041/ 598 21 28
013 01
obec.teplickanv@stonline.sk
TERCHOVÁ
TERCHOVÁ

POČET OBYVATEĽOV:
POČET EKONOMICKY ČINNÝCH

4080
1927

OBYVATEĽOV
2

ROZLOHA (KM )
PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA
KONTAKT:
PSČ
E-MAIL:
WEB:
OBEC:

85,50
1580
041/ 569 51 38
013 06
terchova@terchova.sk
www.terchova.sk
VARÍN
VARÍN

POČET OBYVATEĽOV:
POČET EKONOMICKY ČINNÝCH

3469
1546

2

ROZLOHA (KM )
PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA
KONTAKT:
PSČ
E-MAIL:
WEB:
OBEC:

21,70
1254
041/ 569 22 16
013 03
varin@slovanet.sk
www.varin.sk
ZÁZRIVÁ

ZÁZRIVÁ

POČET OBYVATEĽOV:
POČET EKONOMICKY ČINNÝCH

STRÁŽA
STRÁŽA

POČET OBYVATEĽOV:
POČET EKONOMICKY

TEPLIČKA NAD
TEPLIČKA NAD VÁHOM
VÁHOM

OBEC:

1838

ČINNÝCH OBYVATEĽOV

ROZLOHA (KM )
PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA
KONTAKT:
PSČ
E-MAIL:
WEB:

13,18
1321
041/ 569 73 50
013 24
obec@strecno.sk
www.strecno.sk

OBYVATEĽOV

ČINNÝCH OBYVATEĽOV
2

2640
1799

ČINNÝCH OBYVATEĽOV

ČINNÝCH OBYVATEĽOV
2

OBEC:

2823
950

OBYVATEĽOV
2

ROZLOHA (KM )
PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA
KONTAKT:
PSČ
E-MAIL:
WEB:

67,00
1556
043/ 589 62 31
027 15
obeczazriva@stonline.sk
www.zazriva.sk

CELÝ MIKROREGIÓN TERCHOVSKÁ DOLINA
POČET OBYVATEĽOV:
POČET EKONOMICKY ČINNÝCH

26 518
12 143

OBYVATEĽOV

3,17
1439
041/ 569 40 01
013 02
obecstraza@stonline.sk

2

ROZLOHA (KM )

346,94

Varínčan
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K ultúr
no-s
poloč
ens
ké podu
jatia
ultúrno-s
no-spoloč
poločens
enské
podujatia

Knižnica informuje

Nedeľa 8. mája o 1600 hod. – Námestie Sv. Floriána

Deň matiek
Program pre všetky mamy, v ktorom účinkujú deti varínskych škôl
Nedeľa 8. mája o 1800 hod. – Farský kostol

Koncert speváckeho zboru LÚČNICE
Nedeľa 15. mája 1030 hod. – Námestie Sv. Floriána

Nové knihy pre čitateľov
Čertík, J.
Woodová, B.
Sheldon, S.
Grisham, J.
McKinneyová
McBain, E.

– Dodatok k ruži
– Hořké tajemství
– Časovaná smrť
– Bratstvo
– Osídla lásky
– Skladačka

Slávnostná sv. omša pri príležitosti
Sv. Floriána – patróna hasičov
Nedeľa 22. mája 2005 o 1500 hod. – Námestie Sv. Floriána

Varínske hody
Program, v ktorom účinkuje dychová hudba Varínčanka a
hudobná skupina Akord s ľudovým rozprávačom
Nedeľa 29. mája o 1630 hod. – Námestie Sv. Floriána

MDD
om
Majstrom
Program pre deti, s Majstr

„N“

Aforizmy Petra Boku ml.
O Slovákoch:
Roky sme boli „porobení – teraz už máme len
„porobené“.
Slováci na nohy! Slogan večne aktuálny až do tej
doby, pokiaľ si ich budeme „podkopávať“!
Blýska sa nad Tatrou, blesky do hôr šijú, americkí
páni naše pivo pijú. Prečo ba aj nemohli, tí vraj
môžu vždycky, veď sú to Slováci, naši americkí!
My Slováci odjakživa držíme spolu zásadu: Keď
koza zdochne mne, nech aj susedovi!
Kedysi boli Slováci hrdí na svoje polia, ale dnes
„poľujú“ na svoje hrdlá.
○ ○ ○

Niečo všeobecne:

Pre deti

Učiteľovi netreba platiť, on musí platiť za to, že sa
ním stal!

Disney, W.
Moravčík, Š.

Lekárovi neostáva nič iné, len „brať“, ale od koho,
keď ľudia majú už len „suchoty“ – vreckové!
Ceny sú už také vysoké, že by sme už pomaly všetci
mali sedieť v parlamente!
Platy sú už také nízke, že nám neostáva už nič
iné, len ísť do ulíc – žobrať!
Kto do teba kameňom, ty do neho chlebom – aký
je v tom rozdiel? Veď chlieb je deň čo deň tvrdší.

Mikolajová, R.
Lenčová, B.
Korandová, M.

– Príručka mladých svištov 3
– Veselé potulky
po Slovenskej republike
– Slovenský rok
– Dávnych jaskyňa predkov
– Hrajnohov poklad

Náučná literatúra
Ondrejka, K.
Muntag, E.
Vyvíjalová, M.
Sobotníková

– Rekordy Slovenska
– M. Benka a hudba
– Matej Bel
– Anglická mluvnice

Varínčan
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KUPÓN Č. 5

KUPÓN Č. 5

KUPÓN Č. 5

Dňa 8.1.2004 v nočných
hodinách táto krásna
chata varínskeho
urbáru ľahla popolom.
Nezistený neznámy
páchateľ sa postaral o
to, aby tam nebola.
Nikto ho už nezistí.
Varínsky urbár túto
chatu postavil v roku
1995 pri budovaní novej
cesty cez Jedľovinu do
Zadnej kopy. Slúžila
budovateľom cesty,
ťažbárov pri ťažbe dreva,
aj urbárnikom. Škoda
bola vyčíslená na cca
E. Akantis
200 000 Sk.
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Tajnička z čísla 4/2005 znela: „Však to na nej ani nevidno.“ 100.- Sk vytvára pani Emília Cvachová Hrnčiarska 158, Varín
POMÔCKY:
ORA,
TOAD,ORR,
AAM,IMID

- Pán doktor, môj muž občas
hovorí zo spánku.

1

MESTO
V TURECKU

ÚZKONOSÁ
JUHOÁZIJSKÁ OPICA

BUDOVA

INAM

HRANICA
(LEK.)

PLEMENO
ZNAČKA
ARGÓNU

- Milá pani, ...

OBTOČIL

4

STAR.ŠPOR.
SKRATKA

AUTOSTOP
(HOVOR.)

ROBIL
SLADKÝM
SLEČNA
BÝVALÝ
KANADSKÝ
HOKEJISTA

STĹPOVÁ
SIEŇ
SPŽ OKR.
S. ĽUBOVŇA
OPOJ
ROBÍ
DOHADY

5
NEZDRAVÁ
VENUJE
SA HRE
MINÚTA
(SKR.)

MUŽ

3
ROPUCHA,
ANGLICKY
ZN. KREMÍKA

ZNAČKA
ŽILETIEK

TUREK

PATRIACI
OTOVI

POKRM

KOPANÍM
OBROBIL

FAREBNÝ
TÓN
(KNIŽ.)

7

NÁDOBA NA
KÚPANIE

ZNAČKA
CÉRU
RÍMSKA
MINCA

SYN
ATÉNSKEHO KRÁĽA
TÉZEA

RODIČKA

LAHODNÝ
NÁPOJ

MPZ ÁUT
TURECKA
RÍMSKYCH
150
STRATA
NA VÁHE
TOVARU

6

HORÚČOSŤ
(EXPR.)

ZĽAKNUTIE

OKUL

TU MÁŠ

LISTOVÁ
SKRATKA
OBAL NA
SPISY

TURECKÉ
MUŽSKÉ
MENO

/dokončenie je v tajničke krížovky/

MESTO
V INDII

CHODBA
V BANI

PRÁZDNA
STRANA
V KNIHE

Čo mám robiť?

AUTOR:
JOZEF
BLAHO

VARÍNČAN

HOLANDSKÁ
OBJEMOVÁ MIERA

DAROMNÁ

2

POPEVOK

PRÍSLUŠNÍK STAROVEKÉHO
NÁRODA

SEKUNDÁRNY
AMID

DUŠE
ZOMRELÝCH
V EGYPTE

ZNAČKA
HLINÍKA

PRÁZDNA
(KNIŽ.)

MESIAC
(BÁS.)

MESIAC
(BÁS.)
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- MÁJ 2005

CENA 10,- Sk

