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MESAČNÝ SPRAVODAJ O ŽIVOTE VARÍNA w ROČNÍK XI w ČÍSLO 129 w TERRA VARNA 1254
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V AKOM ŽIVOTNOM PROSTREDÍ TO ŽIJEME?
DÚFAJME, ŽE DISKUSIA UŽ SKONČILA
1. ROČNÍK JARMOKU
VARÍNČANIA NA MONT BLANCU
ČO NÁS PÁLI

Jesenný svet

Ilustrácia: Mária Peknušová VII.A

Vtáčie piesne sťa slová,

už prichádza móda nová.
Listy pestrými farbami hýria,
chýry o jeseni sa rýchlo šíria.

10,- Sk

Znie tichý šepot trávy,
i horský vetrík zdravý.
Lastovičky nás opúšťajú,
hlávky kvetov sa zatvárajú.
Slnko sa preč chystá,
ráno býva jeseň hmlistá.

Priehľadná voda sa pení,
krajina je v novom znení.
Šarkan sa ľahučko vznáša,
takáto je jeseň naša.
Simona Vráblová VII.A

OKTÓBER 2005
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Varínčan

Uznesenie č. 7 / 2005

z mimoriadneho tridsiateho zasadania Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 25. 8. 2005 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varíne
Starosta: Ing. Karol Strásky
Prítomní poslanci: Ing. Marián Androvič (30/30), Karol Boka
(26/30), Metod Bukovinský (29/30), Ferdinand Lopušan (28/30), Pavol Noga (24/30), Rudolf Pisch (28/30),
Ing. Marián Schmidt (30/30), Ing. Vladimír Štefánik
(24/30), Peter Tretina (28/30), Mária Zelinová (28/30)
Neprítomní poslanci: ospravedlnení: Ján Zelina (22/30)
neospravedlnení: 0
Ostatní prítomní: hlavný kontrolór, jeden občan

a vonkajších úprav v hodnote 2 710 777.- Sk podľa znaleckého
posudku.
Hlasovanie : za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní
10/0/0/1
Ľubor Panáček, prednosta OcÚ Ing. Karol Strásky, starosta obce
Overovatelia : Ing. Marián Androvič, Karol Boka
PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV NA NÁJOMNÉ BYTY
(15 dvojizbových a 7 jednoizbových bytov)

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne :
I. Schvaľuje :

1. Poradovník žiadateľov na nájomné byty v 22 bytovom nájomnom dome – príloha č. 1
Hlasovanie : za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní
7/0/2/2
2. Zakladaciu listinu neziskovej organizácie „Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o.“
Hlasovanie : za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní
10/0/0/1
3. Štatút neziskovej organizácie „Zariadenie opatrovateľskej
služby Varín, n.o.“
Hlasovanie : za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní
10/0/0/1
4. Riaditeľku neziskovej organizácie „Zariadenie opatrovateľskej
služby Varín, n.o.“ - Máriu Chovancovú
Hlasovanie : za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní
10/0/0/1
5. Správnu radu neziskovej organizácie „Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o.“ v zložení :
starosta obce - Ing. Karol Strásky
bytom: Pod Vajánkom 984 013 03 Varín
zástupca starostu obce - Ing. Marián Schmidt
bytom: Kamence 710 013 03 Varín
člen finančnej komisie - Ing. František Toma
bytom: J.Bottu 470 013 03 Varín
člen sociálnej komisie - Mária Janíčková
Bytom: Záhrady 855 013 03 Varín
člen sociálnej komisie - Anna Salátová
bytom: Starohradská 276 013 03 Varín
Hlasovanie : za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní
10/0/0/1
6. Dozornú radu neziskovej organizácie „Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o.“ v zložení :
hlavný kontrolór obce - Jozef Rovňan
bytom: Dr.J.Tisu 716 013 03 Varín
predseda finančnej komisie OZ - Ing. Marián Androvič
bytom: P.O.Hviezdoslava 545, 013 03 Varín
predseda sociálnej komisie OZ - Mária Zelinová
bytom: Pltnícka 316 013 03 Varín
Hlasovanie : za/ proti/ zdržali sa/ neprítomní
10/0/0/1

II. Zriaďuje :
1. Neziskovú organizáciu „Zariadenie opatrovateľskej služby
Varín, n.o.“ s nepeňažným vkladom Obce Varín :
- pozemok parc. KN č. 449 (zast.pl.) o výmere 443 m3 v hodnote
138 153 .- Sk
- stavba súp. číslo 236 na parcele KNč. 449 vrátane skladu
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meno a priezvisko
Vladimír Kubov
Eva Gecelovská
Peter Ripel
Peter Demko
Michal Jakubčík
Peter Bielik
Rasťo Akantis
Rastislav Lojek
Zuzana Rybárová
Jana Cvachová
Michal Hreus
Ladislav Ďugel
Tomáš Janík
Stanislav Androvič
Mária Fondrková
Juraj Podhorský
Katarína Melová
Peter Maťko
Marcela Moravčíková
Dana Čičmancová
Branislav Kolibáč
Mária Hubočanová
Róbert Šugár
Roman Hanuliak
Anna Ďatková
Ľuboš Mičo
Martin Vajda
Miroslava Koňušíková
Žaneta Lörincová
Roman Badač
Marek Martinček
Pavol Žiak
Anna Chovanová
Ján Zimen
Zuzana Ivaničová
Martin Gajdošík
Barbora Maslovská
Barbora Pešková
Ružena Krustová
Mgr. Zavadilová
Miroslav Cíbik
Vladimír Koňar
Vlastimil Mach
Peter Žiak

adresa,
J. Bottu 475, 013 03 Varín
P.O. Hviezdoslava 860, 013 03 Varín
Koňhorská 775/33, 013 03 Varín
Železničná 393, 013 03 Varín
P.O. Hviezdoslava 554/68, 013 03 Varín
Bottu 464, 013 03 Varín
Sama Chalúpku 828, 013 03 Varín
Pod Vajánkom 628, 013 03 Varín
Fatranská 724, 013 03 Varín
A. Meszároša 739, 013 03 Varín
Krivánska 807, 013 03 Varín
Makov 37, Makov
M.R. Štefánika 3/6, 013 03 Varín
Varín 712, 013 03 Varín
Fatranská 725/6, 013 03 Varín
Hviezdoslavova 538, 013 03 Varín
Sokolská 288/33, Strečno
Sama Chalúpku 824, 013 03 Varín
Nededza 164, Nededza
Priemyselná 745, 013 03 Varín
Martinčekova 92, 013 03 Varín
Placová 364, Teplička nad Váhom
Lysica 35, Lysica
A. Bernoláka 441, 013 03 Varín
Gbeľany 86, Gbeľany
Dolná Tižina 33, Dolná Tižina
Roľnícka 177/9, Nededza
Rybárska 34, Sliač
Gbeľany 132, Gbeľany
Kotrčina Lúčka , Kotrčina Lúčka
Dubenec 588, 013 03 Varín
Hôrky 167, Žilina - Závodie
Nezbudská Lúčka 38, 013 03 Varín
Starohradská 297/47, 013 03 Varín
Priemyselná 743, 013 03 Varín
A. Bernoláka 831, 013 03 Varín
Ústecká 5, Žilina
A. Bernoláka 831, 013 03 Varín
Štúrova 4, 013 03 Varín
Hrnčiarska 204, 013 03 Varín
Záhrady 677/3, 013 03 Varín
Stred 331, 023 54 Turzovka
Kúpeľná 93, 053 04 Spiš. Podhradie
Kubíková 8, 013 05 Belá

Ostatné žiadosti (nezaradené do poradovníka)
nespĺňali kritériá požadované legislatívou.
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Vážme si šediny...
október – mesiac úcty k starším
Starká

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:

Oči šťastím posiate,
srdce láskou zaliate.
Tvoja nebeská tvár
je pre mňa vzácny dar.

Emma Zákopčanová
Michal Zákopčan
Romana Škulcová
Matej Bugáň
Michaela Lovasová

Pokoj v duši tvojej sa skrýva,
tam býva neha a láska živá.
Hudba duše srdcom tvojím znie,
ty mojim túžbam nepovieš nie.

Manželstvo uzatvorili:

Tak povedz mi,
či si ťa zaslúžim.
Viem...
Povedz mi...
či lásku tvoju rozdávať smiem.
Veronika Záhorcová, VII.A

29.7.2005
29.7.2005
25.8.2005
19.8.2005
30.8.2005

„Vitaj dieťatko beľavé,
púčok tielka nerozvitý do kvetu!“

Miloslav Verčík a Božena Zichová
Andrej Ponechal a Martina Gáborová
Michal Zimen a Jaroslava Ťažká
Pavol Ťažký a Daniela Matejčíková
Radoslav Zaťko a Eva Cabadajová
Pavol Kasák a Anna Boková
Michal Muráň a Janna Pállová

20.8.2005
20.8.2005
27.8.2005
3.9.2005
3.9.2005
10.9.2005
17.9.2005

„Spokojnosť v domácnosti
nech je u vás denným hosťom
a dôvera s úprimnosťou
tým najdrahším lásky skvostom.“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci oslavujú narodeniny:

pán František Salát
pán Jozef Macák
pani Justína Hrušková
pani Magdaléna Gáborová
pán Jozef Talafa
pani Antónia Panáčková
pani Viera Cigániková
pán František Trojan
pani Margita Romančíková
pán Jozef Stehlík
pani Pavlína Halušková

87.
86.
84.
83.
83.
82.
79.
79.
78.
78.
78.

pani Otília Lopušanová
pani Helena Zelinová
pani Anna Chabadová
pán Peter Buček
pani Margita Svetlovská
pán Štefan Kapasný
pani Emília Beniačová
pán Tibor Blahušiak
pani Oľga Kováčová
pani Ľudmila Podhorská
pani Emília Willigerová

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:
„Zdvihnime teda hore čaše,
nech sladkým cvengom za nás vravia
a s nimi srdcia naše
nech Vám dá Pán Boh veľa zdravia!“

Odišli do večnosti:
pani Terézia Ondrišíková

* 24. 9. 1926

U30. 8. 2005

pán Jozef Paňák

* 2. 3. 1920

U10. 9. 2005

pán Martin Hošták

* 25. 10. 1924

U18. 9. 2005

pán Dušan Bielik

* 4. 1. 1947
Ilustrácia: Andrea Bugáňová VII. A

U19. 9. 2005

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“

77.
76.
76.
74.
74.
74.
73.
71.
71.
71.
71.
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V akom životnom
prostredí to žijeme?
Územie nesmie byť zaťažené ľudskou
činnosťou nad mieru únosného zaťaženia.
Prípustnú mieru znečisťovania životného
prostredia určujú medzné hodnoty stanovené osobitnými predpismi, tieto hodnoty
sa určia v súlade s dosiahnutým stavom
poznania tak, aby sa neohrozovalo zdravie ľudí a aby sa neohrozili ďalšie živé
organizmy a ostatné zložky životného
prostredia.
§ 11 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom
prostredí

Environmentálna regionalizácia Slovenska
Environmentálna regionalizácia je proces
priestorového členenia krajiny, v ktorom sa
podľa stanovených kritérií a vybraných súborov environmentálnych charakteristík vyčleňujú
regióny s určitou kvalitou stavu alebo tendencie
zmien životného prostredia. Tieto regióny sú
charakterizované kvalitou zložiek životného
prostredia, stavom environmentálnych rizikových faktorov a opatreniami zameranými na
ochranu životného prostredia.
Environmentálna regionalizácia predstavuje súbor tematických analitických a syntetických

máp (prevažne v M 1:500 00) vyjadrujúcich stav
zložiek životného prostredia, mieru pôsobenia
rizikových faktorov životného prostredia
a tiež prierezové hodnotenie kvality životného
prostredia SR podľa komplexu vybraných environmentálnych ukazovateľov.
Jedným z finálnych výstupov je mapa
hodnotiaca územie SR v 5 stupňoch kvality
životného prostredia, na základe ktorej sú identifikované environmentálne najviac zaťažené
oblasti. Územia v 5. stupni s najviac narušeným
životným prostredím predstavujú jadro jednotlivých zaťažených oblastí. K tomuto jadru boli
pričlenené aj územia najmä v 4. stupni kvality
životného prostredia s prihliadnutím na
geomorfologické, hydrologické a iné
relevantné kritériá.

Limitná hodnota 2003 (resp. povolený počet prekročení) bola na
monitorovacích staniciach v Žiline a v Ružomberku prekročená u častíc
PM10. Možno skonštatovať mierne narastanie imisnej záťaže ovzdušia
tuhými znečisťujúcimi látkami v meste Ružomberok. Limitné hodnoty
2003 za ostatné hodnotené látky (SO2, NO2 ) na monitorovacích staniciach

v oblasti neboli prekročené a došlo aj nepatrnému zníženiu koncentrácii
týchto hodnotených látok.
Tabuľka - Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitnej hodnoty + medze tolerancie za rok 2003 (limitné hodnoty 2003) na monitorovacích staniciach
v Hornopovažskej zaťaženej oblasti

u Znečistenie vody
Oblasť sa nachádza na hornom úseku Váhu. Povrchové vody sú zaťažené odpadovými vodami z priemyselnej činnosti v Ružomberku, Žiline
a odpadovými vodami z verejných kanalizácii sídiel. V posledných rokoch
nebola na Váhu v oblasti zaznamenaná V. trieda kvality a celkovo sa kvalita

vody v oblasti zlepšila v skupine Kyslíkových ukazovateľov (A-skupina)
a v skupine mikropolutantov (F-skupina). Významnými zdrojmi znečistenia vôd sú SČOV Ružomberok a ČOV Žilina – Hričov. V roku 2003 nastal
pokles vypúšťaného znečistenia do tokov a veľké priemyselné podniky
v oblasti už neboli zaradené medzi významné zdroje znečiste nia vôd.

Graf - Vývoj vypúšťaného znečistenia z významných zdrojov znečistenia vôd v Hornopovažskej zaťaženej oblasti (t/rok)

Tabuľka - Kvalita povrchových vôd v Hornopovažskej oblasti

Základné parametre zaťažených oblastí

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Smogový regulačný systém je súbor opatrení na časovo obmedzenú reguláciu zdrojov, ktoré sa rozhodujúcim spôsobom podieľajú
na znečistení ovzdušia. Smogový regulačný systém sa zriaďuje v oblastiach riadenia kvality ovzdušia s predpokladom vzniku smogovej
situácie, kde zhoršenie kvality ovzdušia spôsobujú znečisťujúce látky, pre ktoré sú ustanovené informačné hraničné prahy a výstražné
hraničné prahy.
§ 13 ods. 2 a 3 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia...

Naša obec patrí do Hornopovažskej zaťaženej oblasti
Znečistenie ovzdušia
Znečistenie ovzdušia v oblasti je spôsobené predovšetkým emisiami
základných znečisťujúcich látok zo zavedených tepelno - energetických
zdrojov situovaných v Žiline a Ružomberku. K celkovej emisnej situácii
sa pridáva aj lom a výroba vápenca, ako aj intenzívna cestná doprava
najmä v centre mesta Žilina. Značný podiel na tomto znečistení majú aj
u

malé lokálne zdroje. Špecifické znečistenie ovzdušia je spôsobené zmesou
prevažne organosírnych zlúčenín epizódne unikajúcich z technológie
výroby celulózy v meste Ružomberok.
Tabuľka - Poradie najvýznamnejších stacionárnych zdrojov znečistenia
ovzdušia a ich emisie základných znečisťujúcich látok v roku 2002 (t/rok)

u Odpadové hospodárstvo
Na základe RISO z 769 628 t ostatných a nebezpečných odpadov
vyprodukovaných v oblasti bolo zhodnotených 453 824 t odpadov, zneškodnených skládkovaním 165 760 t, spaľovaním 6 321 t, biologickým zneš-

kodnením 2 369 t. Environmentálnou záťažou v oblasti je skládka odpadov
(k.ú. Horný Hričov), ktorej činnosť bola k 31.7.200 ukončená.
Graf - Spôsob nakladania s odpadmi v Hornopovažskej oblasti
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Dúfajme, že diskusia
už skončila
V decembrovom čísle sme uverejnili rozsudok krajského súdu v Nitre v právnej veci
žalobcu RNDr. Mgr. Ladislava Zamboja proti obci Varín o pomenovaní ulice. Žalobca sa
odvolal na najvyšší súd SR, rozsudok najvyšššieho súdu bol na obec doručený 15. 8. 2005.
A tu ho uverejňujeme.
Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej
veci žalobcu RNDr. Mgr. Ladislava Zamboja, bývajúceho v Pukanci, Hrnčiarska č. 18, t.č. bytom
Praha 10, ul. Plk. Mráza č. 10, Česká republika,
proti žalovanému Obci Varín, o ochranu osobnosti, vedenej na Okresnom súde v Leviciach pod
sp. zn. 11 C 274/2000, o dovolaní žalobcu proti
rozsudku Krajského súdu v Nitre z 12. októbra
2004 sp. zn 6 Co 199/2004, takto rozhodol:
Dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského
súdu v Nitre z 12. októbra sp. zn. 6 Co 199/2004
odmieta.
Žalovanému náhradu trov dovolacieho konania nepriznáva.
Odôvodnenie
Okresný súd v Leviciach rozsudkom
z 27.4.2004 č.k. 11 C 274/00 – 123 zamietol návrh
žalobcu, ktorým sa domáhal uložiť žalovanému
povinnosť premenovať ulicu Dr. Jozefa Tisa na
iný názov ulice, ktorý nebude v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a ani so zákonmi Slovenskej republiky a tiež uložiť žalovanému povinnosť zaplatiť 16,- Sk.
V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že súd
nie je oprávnený preskúmavať zákonnosť a obsahovú správnosť uznesenia obecného zastupiteľstva, ktorým schválilo zmenu názvu ulice.
Žalobca nebol týmto konaním obce priamo dotknutý na právach chránených ustanovením § 11
OZ a nevznikla mu ani žiadna nemajetková, resp.
majetková ujma.
Krajský súd v Nitre rozsudkom z 12. októbra
2004 sp. zn. 6 Co 199/2004 na odvolanie žalobcu
rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil a žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť trovy odvolacieho
konania v sume 4 267,20 Sk do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Odvolací súd sa stotožnil
so skutkovými a právnymi závermi súdu prvého stupňa.
Proti tomuto rozsudku krajského súdu podal
včas dovolanie žalobca. Navrhol rozhodnutie
odvolacieho súdu a tiež súdu prvého stupňa
zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie
konanie. Uviedol, že dovolanie považuje za prípustné jednak v zmysle ustanovenia § 238 ods. 3
písm. b/ O.s.p. a jednak z dôvodu existencie vád
uvedených v ustanovení § 237 písm. f/ O.s.p. Odvolací súd mu odňal možnosť konať pred súdom
tým, že mu neumožnil na pojednávaní 12.10.2004
vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazov
a že vo svojom prednese, bol na rozdiel od žalovaného, prerušený a nebolo mu umožnené povedať všetko, čo chcel. Dovolanie odôvodnil tým, že
konanie pred odvolacím súdom bolo postihnuté

aj inou vadou, ktorá mala za následok nesprávne
rozhodnutie a tým, že rozhodnutie odvolacieho
súdu (a tiež súdu prvého stupňa) spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci.
Žalovaný v písomnom vyjadrení k dovolaniu
žalobcu uviedol, že obe strany dostali rovnakú
možnosť vyjadriť sa k predmetu sporu. Bol to
práve žalobca, ktorý vo svojich vystúpeniach
„odbočoval“ od témy a rušil prednesy žalovaného, resp. predsedníčky senátu. Dovolanie žalobcu
preto považoval za nedôvodné.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd
dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.), po zistení, že
dovolanie podal účastník konania, skúmal predovšetkým jeho prípustnosť. Dospel pritom
k záveru, že dovolanie smeruje proti takému
rozhodnutiu, proti ktorému nie je prípustné,
preto ho treba odmietnuť.
Dovolaním možno napadnúť právoplatné
rozhodnutia odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon
pripúšťa (§ 236 ods. 1 O.s.p.).
Podmienky pripustnosti dovolania smerujúceho proti potvrdzujúcemu rozsudku odvolacieho
súdu sú upravené v ustanoveniach § 237 a § 238
ods. 2 a ods. 3 písm. a/ a b/ O.s.p.
Rozhodnutiu odvolacieho súdu nepredchádzalo rozhodnutie dovolacieho súdu obsahujúce právny názor v tejto veci. Preto dovolanie
podľa § 238 ods. 2 O.s.p. neprichádza do úvahy.
Nejedná sa ani o rozsudok, vo výroku ktorého
by odvolací súd vysloviť pripustnosť dovolania,
pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu (§ 238 ods. 3 písm. a/ O.s.p.)
Napokon nejde ani o prípad podľa § 238 ods. 3
písm. b/ O.s.p., pretože nedošlo v priebehu konania k zrušeniu rozsudku (nie uznesenia) súdu
prvého stupňa.
V ustanovení § 237 O.s.p. sú vymenované
vady, ktoré sú dôvodom pripustnosti dovolania smerujúceho proti každému rozhodnutiu
odvolacieho súdu. Dovolací súd, vzhľadom na
zákonnú povinnosť vždy na tieto vady konania
prihliadnuť, preskúmal pripustnosť dovolania aj
z hľadísk tam uvedených. Osobitne sa zaoberal
námietkou dovolateľa, že konanie trpní vadami
uvedenými v § 237 písm. f/ O.s.p.
Pod odňatím možnosti konať pred súdom
v zmysle § 237 písm. f/ O.s,p. treba rozumieť
taký postup súdu, ktorým znemožní realizáciu
tých procesných práv, ktoré účastníkom občianskeho súdneho konania procesné predpisy
priznávajú za účelom zabezpečenia spravodlivej ochrany ich práv a právom chránených
záujmov.
Pokiaľ žalobca v dovolaní namietal, že nemal
na pojednávaní konanom dňa 12.10.2004 rovnakú možnosť ako žalovaný vyjadriť sa k predmetu
sporu, treba uviesť, že táto skutočnosť z obsahu
zápisnice o pojednávaní z 12.10.2004 nevyplýva.
Po začatí pojednávania bol obidvom účastníkom daný priestor k tomu, aby predniesli a do-

plnili svoje návrhy, čo účastníci aj využili. Ako
to vyplýva z obsahu zápisnice o pojednávaní
žalobcovi bolo udelené slovo aj po prednese žalovaného. Nebol preto v konaní pred odvolacím
súdom narušený princíp rovnosti tak, ako sa to
snaží interpretovať žalobca. Napokon na skutočnosť, že tento princíp nebol odvolacím súdom
porušený, poukazuje aj žalovaný v svojom vyjadrení k dovolaniu.
K námietke žalobcu spočívajúcej v tom, že odvolací súd mu neumožnil vyjadriť sa ku všetkým
vykonaným dôkazom, dovolací súd udáva, že
odvolací súd na pojednávaní 12.10.2004, okrem
prečítania záznamu zo spravodajskej realizácie
predloženého samotným žalobcom, žiadne iné
dokazovanie na tomto pojednávaní nevykonal.
Neobstojí preto tvrdenie žalobcu, že mu odvolací
súd znemožnil realizáciu jeho procesného práva,
ktoré mu priznáva ustanovenie § 123 O.s.p. (právo vyjadriť sa k návrhom na dôkazy ak všetkým
dôkazom, ktoré sa vykonali).
Pokiaľ bol žalobca počas jeho prednesu vyzvaný predsedníčkou senátu, aby sa vyjadroval
k predmetu sporu, nemožno tento postup považovať za taký, ktorým by sa účastníkovi odňala
možnosť konať pred súdom. Pojednávanie totiž
vedie predseda senátu a v rámci neho robí vhodné opatrenia, aby zabezpečil splnenie účelu pojednávania a prípadne úspešného vykonania
dôkazov (§ 117 od. 1 O.s.p.).
Dovolanie žalobcu preto podľa § 237 písm. f/
O.s.p. prípustné nie je.
Dovolací súd nezistil ani existenciu žiadneho
ďalšieho dôvodu obsiahnutého v taxatívnom
výpočte uvedenompod písmenami a/ až d/, e/
a g/ § 237 O.s.p. Dovolanie v tejto veci preto ani
podľa týchto zákonných ustanovení prípustné
nie je. Napokon dovolateľ vady uvedené v týchto zákonných ustanoveniach ani nenamietal.
Keďže v prejednávanej veci dovolanie proti rozsudku odvolacieho súdu nie je prípustné
podľa § 238 ods. 2 a 3 O.s.p. a neboli zistené
ani dôvody prípustnosti uvedené v § 237 O.s.p.
Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie
žalobcu ako neprípustné odmietol (§ 218 ods.
1 písm. c/ O.s.p. v spojení s § 243b ods. 4 veta
prvá O.s.p.) bez toho, aby mohla byť preskúmaná vecná správnosť napadnutého rozhodnutia
krajského súdu.
Žalovaný mal v dovolacom konaní úspech,
preto mu patrí právo na náhradu trov konania
proti žalobcovi, ktorý úspech nemal (§ 243b ods.
4 veta prvá O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p.
a § 142 ods. 1 O.s.p.). Žalovanému však v dovolacom konaní žiadne trovy nevznikli, preto mu
neboli priznané.
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok.
V Bratislave 17. júna 2005
JUDr. Milan Ľalík, v. r. predseda senátu
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„Nedá sa len stále spať,
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Varínčan

1. ROČNÍK „UPRŠANÉHO“ JARMOKU
V minulosti bývalo vo Varíne viacero
jarmokov viažucich sa k rôznym udalostiam, prípadne obdobiam roka.:
1. po Fabiánovi a Šebastiánovi
v mesiaci január
2. po 4. nedeli pôstnej
3. po mene sv. Margity v júli
4. hodový v septembri
5. Ondrejský v novembri
Po 12. septembri býval jarmok hodový,
keďže v tom čase boli varínske hody. Farský
kostol bol pôvodne zasvätený Panne Márií.
Na hodovom jarmoku predávali pestovatelia zeleniny najčastejšie cibuľu, cesnak,
kapustu, tekvicu, zemiaky a mak.
Z ovocia boli ponúkané slivky – bystričky a jablká.
Spomínané produkty nepredávali
miestni obyvatelia, ale predavači pochádzali zo záhradníctva na okrajoch Žiliny,
od Rajca a Turca.
V predchádzajúcich storočiach bolo
na hodovom jarmoku ponúkané aj obilie

/jačmeň/, chmeľ, dubové súdky s natlačenou kapustou, prútené košíky, hrable,
kosy, kosáky, drevené varešky, misky...
Tieto výrobky boli ponúkané oddávna až do
druhej svetovej vojny, kedy jarmoky zanikli.
Neodmysliteľným jarmočným sortimentom
boli aj sladkosti – turecký med, marcipánové
bábiky, koníky zdobené farebnou cukrovou
polevou, cukrové píšťalky, ktoré sa po pískaní dali zjesť, pražená kukurica...
V snahe oživiť tradíciu jarmokov
(Ondrejský už býva niekoľko rokov), sme
sa tentoraz zamerali na ten septembrový.
Keďže farské hody máme v súčasnosti na
sviatok Najsvätejšej Trojice, septembrový
jarmok sa nemohol nazvať hodovým, a tak
dostal pomenovanie Dožinkový a remeselnícky jarmok, pretože sortiment, ktorý
sa na ňom pôvodne ponúkal zodpovedá
práve takémuto pomenovaniu.
Prvý víkend po 12. septembri bola
sobota 17. septembra. Upršané ráno neveštilo nič dobré, a tak organizátori 1. ročníka

obnoveného jarmoku stáli pred dilemou ako
deň zorganizovať. Zo sľúbených 20-tich remeselníkov prišla iba časť a celodenný dážď
odradil aj predajcov ovocia a zeleniny. Prišli
iba tí, ktorí mali „strechu nad hlavou“.
Tanečné súbory, ktoré mali vystúpiť
v popoludňajšom kultúrnom programe
svoje vystúpenia odvolali, a tak zostali iba
domáci – Varínčanka, mažoretky a z hostí
fujarista z Vrútok a buková muzika J. Jánošíka. Tí, ktorých neodradilo zlé počasie určite
neľutovali. Mohli si pozrieť výstavu ovocia
a zeleniny, aranžovanie kytíc, ochutnať
výborné guláše, burčiak... A tiež vidieť vyrábať a môcť si zakúpiť košíky, paličkovanú
čipku, zdobené medovníčky, látkové bábiky v krojoch, tkané a drôtikované výrobky
a ozdoby zo slaného cesta.
Dúfame, že tradícia dožinkového a remeselníckeho
jarmoku sa ujme a budúcoročný bude pekný slnečný.

Varínčan
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Varín očami detí
Júlia Gáborová VII. B
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Čo nás páli...
Rozkopané cesty v obci
Na jeseň roku 2004 sa v našej obci začali
stavebné práce na výstavbe kanalizačného
zberača v časti Kamence a Ul. J. Tisu.
Po krátkej zimnej prestávke pokračovali práce na splaškovej kanalizácii
v úsekoch štátnych ciest a na miestnych
komunikáciách.
Medzi obcou Varín a dodávateľom
stavby – Doprastavom Žilina, a. s. , resp.
jeho poddodávateľmi, bol dohodnutý
harmonogram prác, vypracovaný v spolupráci s SAD, a.s. Žilina a tiež správcom
štátnej cesty. Pravidelnou účasťou na kontrolných dňoch upozorňujeme investora
stavby SVS, a. s. Žilina a dodávateľa stavby Doprastav, a.s. Žilina na nedostatky pri
výstavbe kanalizácie. Taktiež sme viackrát
predniesli pripomienky našich občanov. Zo
strany investora, ako aj dodávateľa, sme
boli ubezpečovaní, že dôjde k náprave.

Za účasti všetkých kompetentných bola
niekoľkokrát vykonaná pochôdzka po
rozkopaných cestách a komunikáciách.
Do dnešného dňa takmer nedošlo k žiadnej náprave /pomalá realizácia domových
prípojok, veľmi zlý stav prejazdnosti komunikácií – pravidelné nedosýpanie rýh na
vozovke, tiež veľmi slabé tempo vyspravovania povrchu rýh vozoviek/.
Pre informáciu uvádzam, že vo Varíne
sa má realizovať cca 12 km kanalizácie, do
každého obývaného domu viesť prípojka.
K dnešnému dňu je zrealizovaných
približne 8 km kanalizácie a 120 domových
prípojok. Upravených rýh po výkopoch je
asi 620 m. Už z daných údajov je vidieť, že
súčasný stav je veľmi neuspokojivý, možno
povedať, až kritický.
Dňa 27.9.2005 som vyjadril veľkú
nespokojnosť s postupom prác. Následne
bola určená komisia, ktorá na mieste zisťovala opodstatnenosť kritiky. Dala mi za

pravdu a sľúbila vec urýchlene riešiť. Dopadlo to tak, že aj čata, ktorá realizovala
úpravu rýh recykláciou použitého asfaltu,
následne odišla.
Pretože dochádza k rôznym interpretáciám danej problematiky a nespokojnosti
vás, vážení spoluobčania, chcem uviesť, že
obec neriadi výstavbu, ani ju nekoordinuje, je len účastníkom konania ako vlastník
miestnych komunikácií.
Na poslednom kontrolnom dni som dodávateľovi stavby predostrel požiadavku,
že ak do napadnutia prvého snehu nebudú
všetky ryhy na miestnych komunikáciách
vyspravené, zimnú údržbu bude musieť
zabezpečovať Doprastav, a.s. Žilina.
Vážení spoluobčania, chcel by
som vás požiadať o trpezlivosť a verím, že spoločne toto dielo dovedieme
do úspešného konca a bude trvalo
slúžiť nám všetkým.
starosta obce

Soňa Košturiak

ová

J. Šlesár

Ohlasy z misií
Drahí dobrodinci misijného diela!
...“spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy chválospevy a duchovné piesne“...
Kol. 3,16

Prázdniny a letné aktivity s deťmi sa končia. týmto pozdravom
z Baku Vám chceme vyjadriť veľkú vďačnosť za podporu letných
táborov, osobitne za to, že v tomto roku sme pomocou Vašich príspevkov mohli usporiadať jeden samostatný tábor pre deti z PAD,
zo sociálne slabých rodín, ktorého sa zúčastnili aj niektorí rodičia.
Pán nás požehnáva v práci i v starostlivosti o iných. Vyprosujeme
aj Vám hojnosť Božích darov pre Vás i Vašu rodinu.
J. Ometák

31. 08. 2005

don Ján Čapla, SDB
ordinár „Missio sui iuris“

„Dnešná Cirkev nás napomína, že máme neodkladnú úlohu, volá po ráznej
a rýchlej odozve:
„Naliehavosť misií je očividná“. „Ale čo nás ešte viac pohýňa k naliehavosti
misionárskej evanjelizácie, je skutočnosť, že toto je prednostná služba, ktorú
môže Cirkev preukázať každému človeku i dnešnému ľudstvu, ktoré, zdá sa že
stratilo zmysel pre posledné skutočnosti a pre život sám.“
(Tom, Forrest, Vpred, str. 87)
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Ale vráťme sa do základného tábora. Večer
zavládla príjemná nálada, ktorú podporila dobrá
večera obohatená ohnivou vodou. Mňa zalomilo
veľmi skoro. Chcel som si oddýchnuť, ale počul
som, že niektorí ťahali až do neskorej noci.

Varínčania na Mont Blancu
- Michal Zimen

Niekomu z varínskej pospolitosti skrsla
v hlave myšlienka o zmene doterajších turistických výletov - ochutnať trošku ine kafé,
v podobe alpského turistického ošiaľu.
Prípravy sa podarili a pre skupinu 36 turisticky naladených ľudí sa busom Fera z Kysúc
začala dlhá a úmorná cesta do francúzskeho
Chamonix. Trasa cesty nebola ničím neobvyklá.
Možno by mnohí použili menej známu cestu cez
Žabokreky smerom ku Čiernemu moru a odtiaľ
dostavníkom až do Alma Aty. Z Alma Aty do
Chamonix pozná cestu dnes už hádam každý.
My sme nakoniec šli skratkou cez Austria/
Italy/France.

a vstáva/zaspáva celkom sám. Však vekový
priemer v autobuse je možno okolo 30 rokov.
Najmladší bol môj bráško. Závidel som mu, že
sa ako jediný dokázal poskladať na dve sedačky
a spal ako chcel. Ale čochvíľa aj jemu sa skončí
toto milé obdobie malého vzrastu a pocíti čo je
to, keď človek nevie čo-ako-kde s nohami si má
počať.
Okrem vstávania a zaspávania v autobuse
sa činnosť nezdala až taká monotónna ako to
možno na prvý pohľad môže vyzerať. Štrnganie „domácich“ fľašiek s ohňovým obsahom
bolo počuť hádam až ku šoférovi, ktorý mohol
v duchu len slepo závidieť.

Šoférovi predpisy nedovoľovali, aby sme
šli dlhšie ako 16 hodín. Darmo, smernice EÚ
nepustia nevyspatých šoférov ďalej ani o krok.
Hoci mal kolegu, išli sme najskôr iba do Turína.
Ako to býva zvykom, sem-tam sme ovzdušňovali nielen dýchacie ústrojenstvo. Ľudia, ktorí ešte
boli pri zmysloch sa vraj aj umývali. Neviem,
zdá sa mi to zbytočný luxus, za tie peniaze.

Možno slepo až nie, lebo ohnivá voda neobsahovala metanol. Striedali sa rôzne vône, chute
a pachute. Občas som mal pocit ako na oslave
storočnice prevratu. Ochutnal som, otočil som
hore dnom niektoré z trhovej ponuky. Nebolo
to zlé, ale že by ma prešiel smäd, som nemohol
povedať. Azda sa raz nám v hlavách natoľko
vyjasní, že to už bude každému jasné.

Turín je krásne mesto, ale človek ktorý má
nohy dlhšie ako detská bábika, sa asi v autobuse
nedokáže poskladať do takej polohy, ktorá by
predurčovala zdravý a dlhý spánok. Našťastie
s busmi typu Karosa to nie je až také zlé a životné minimum (rozumej základný priestor pre
výbeh – voliéra) je tu cca 1m3, takže obhliadka
akéhokoľvek krásneho mesta po takmer prebdenej noci je determinovaná týmito elementárnymi
potrebami.

Platíme za tunel. Prezentácia toho, že zarobiť je možné aj na tunelovaní. Ihneď za tunelom
sme v Chamonix. Krásne mesto. Pripomínalo
mi trošku Varín v noci. Predstavte si, že aj tu
v ďalekom Francúzsku, je v noci pravá čierna
tma. Toho, kto ešte nikdy nebol v zahraničí,
by to mohlo prekvapiť, možno až popudiť. Ale
nás turistov, ktorí už pochodili, aspoň Tatry, to
nijako nepohlo.

Taliani sú taliani a môžeme im len závidieť, že ich poobedňajšia siesta naozaj funguje.
Predstavte si, že vás v práci od 12 do 14:30
zastavia a prikážu vám „siestovať“, len tak,
lebo je siesta... Pre workoholikov by boli zrážky
z platu v prípade, že by podvádzali a ešte aj pri
„siestovaní“ by chceli premýšľať. Takže akonáhle sme dorazili do Turína, hlavná katedrála bola
ešte „CLOSED“. Nachádza sa v nej „Turínske
plátno“, teda plátno, v ktorom bolo pochované
telo Ježiša Krista.
Šoféri sa vyspali do ružovkastej farby.
Spali takmer 8 hodín, čo je dnes naozaj veľký
luxus. Otvorili autobus, úschovne batožín.
Každý okamžite začína tlačiť do hlavy zvyšné
rezne alebo klobásy. Odchádzame z Turína. Je
večer. Chytáme tam malú zapchu (dopravnú),
to však nijako nevyvádza z miery našich šoférov
a pokračujeme smerom na tunel pod Mont Blanc.
Už sa začína stmievať a Alpy nie a nie vidieť.
Mám pocit, že šoféri blafujú a naozaj smerujú
do Alma Aty. Našťastie niektorých z nás toto
mrzuté čakanie vysililo do takej miery, že simulovali spánok.
Prebúdzanie nie je nijako centralizovane
riadené. Každý sa riadi vlastnými inštinktami

Pristávame na miestnom parkovisku. Nikde
žiadny policajt, strážca. Čas ísť sa vyspať na rovnú plochu. Zopár z nás volí miesto v parku. Ja
som sa natiahol na zem hneď pri autobuse.

Bolo to vlastne jedno, ale zdalo sa mi to
normálnejšie ako v cudzom parku na tráve.
Ráno vstávame už skoro ako ľudia z postele. Sadáme do busu a hľadáme náš hotel. Čas
ubytovania mal byť až okolo 9:00. Sympatická
majiteľka, prišla neskôr, keď sa všetci vybaľovali
a nabaľovali si veci, potrebné na výstup. Počasie
sa malo zhoršiť, a tak všetci spoločne riskujeme.
Vyrážame okolo 10:30 autobusom smerom do
Les Houches. Celkom 23 ľudí chcelo dobyť
vrchol. Vystupujeme pri lanovke a kupujeme
lístky. Druhá skupinka sa nevtieravo približuje
zubačkou kdesi kamsi, kde sú len vysoké rebríky. My sa vezieme v neveľkej lanovke bezpečne
ku zubačke „Tramway du Mont Blanc“. Tu
čakáme ďalšiu hodinu na zubačku. Je stále
viac a viac hodín a ani neuveríte, že presne za
59 minút, bolo zhruba o hodinu viac ako pred
59 minútami. Neuveriteľné. Slnko pečie ako
swina. Natierame sa všakovakými masťami
a krémami.
Dočkali sme sa. Zubačka je tu. Nasadáme
a do prudkého svahu sa vezieme. Šetríme energiou. Fotografujeme fantastické okolie.
Vystupujeme a začíname šlapať do kopca.
Vyzerá to celkom nevinne, ale pohľad na chatu
Gutier (3800 mnm) neprezrádza nič príjemné.
Vidno totiž skalný hrebeň, ktorý treba preliezť.
(nič extra, ale nie je to klasický tatranský chodník na Štrbské Pleso).Pomaly ideme hore, až po
chatu Tete Rosse, kde niektorí trošku oddychujú. Odtiaľto začína azda najžažší úsek výstupu.
Miestami preletí kameň, čo býva najčastejšou
príčinou úmrtí pri výstupe. V helme je to istejšie,
ale ak sa oproti vám rúti aj horolezec, prilba je

zbytočná. Posledný úsek je najťažší. Pomaly, ale
isto však zdolávame túto chatu takmer všetci. Je
veľa hodín, každý má na dnes toho dosť, a tak
chystáme obydlia. Niektorí z nás prišli neskôr
a stihli ukecať pripitého chatára aby mohli
prespať. Ostatní spali v stanoch, alebo len-tak
sa zahrabali do snehu.
Noc bola strašná. Aspoň pre mňa.. Odkusol
som 2 kúsky z klobásky, čo bolo asi to najhoršie
čo som mohol urobiť. Celú noc chcel žalúdok
extrahovať obsah von, ale v danom čase a na danom mieste to jednoducho nebolo možné. Prišiel
som o značnú časť energie a k tomu pridružený
nedostatok spánku predurčovali, že ešte bude
o čom písať. ráno vstávame o 2:30. Veľa ľudí
už šlape na vrchol. Vyzerá to ako lampiónový
sprievod na výročie VOSR. Ráno ešte dopĺňame
zásoby vody, (topíme sneh), ktorej nikdy nebolo
dosť, konzumujeme čokolády a vitamíny. Bežím
s lanom, že sa naviažeme, ale nestihol som to.
Boli rýchlejší ako ja, tak chvíľu čakám a stretám
našich. Skupinka asi 10tich, so „Šaňom“ na čele.
Priviazal som sa a lano som hodil do batoha.
Trošku to bolo cítiť, lanom malo 35m. Ideme
pomalým tempom, ktoré je ešte pomalšie, lebo
sem-tam sa nielen mne odopínajú mačky. Možno
to znie čudne, ale tie mačky boli riadne swine.
Sem-tam povolili a len len že som ich nepraštil
dole do doliny. Možno by ani „mňaučanie“ nebolo počuť. Nakoniec si našli tú správnu polohu
a už bez technických problémov pokračujeme
ďalej smerom (asi hore). Začína sa rozvidnievať.
Pri chate Vallot (4300 mnm) stretáme zopár našich. Niektorí už schádzajú z vrcholu, a niektorí
pri pohľade naň kapitulujú. Nezdá sa to, ale bola
to riadna výška. 500 m je 500 m. Podaktorí museli
chtiac/nechtiac cúvnuť. Ale tým, ktorí sa odhodlali šlapať hore sa námaha vyplatila. Fantastické
počasie. Lepšie ani v rozprávkach nenájdete.
Úžasná viditeľnosť (Matterhorn), ohromná
scenéria alpských vrcholov. Víťazný vrcholový
pocit. Vedomie, že sme „najvyššie“ v celej EÚ...
to všetko a ešte omnoho viac. Chvíľka oddychu,
vrcholové foto, podanie si rúk...

Vraciame sa. Začínam cítiť, že mi už veľa
síl nezostáva. Nadmorská výška, málo tekutín
spánku, žalúdočné vypätie sa podpisujú pod
momentálny stav únavy. Pri chate Vallot to
somnou sem-tam hodí na zem, chvíľa oddychu
a zase hore šľapať a šľapať. Prestávky začínali
byť častejšie. Mám toho už dosť, sem tam hodím
„crazy“ nápad, že sa dolu šmyknem a čakanom
to ubrzdím, ale našťastie ma nikam nepustili.
Stále naviazaní ako skupina, sme eliminovali
možnosť nebezpečenstva. Aj s Božou pomocou
prichádzame na chatu Gutier. Oficiálne prehlasujem, že tu ešte ostávam si oddýchnuť a že až
ďalší deň pôjdem dole. Ostali sme viacerí. Niektorí sa tiež necítili na priamu cestu dolu okamžite
a iní zo solidarity, aby sme sa my vyčerpanejší
mali s kým istiť. (Vďaka!) Prespávame na chate.
Ja kontrolujem cez SMS aký mám typ poistenia,
nevedomky tak vyvolávam dole v základnom
tábore malú paniku. Ale to sa stáva. Nocujeme zadarmo. Beztak sme tam boli jediní a pri
pohľade na nás im asi iné napadnúť nemohlo.
Konečne normálny spánok, po toľkých dňoch.
Po pár hodinách vstávame, raňajkujeme, pijeme
a pomaly bežíme dole. Bežať je asi silné slovo.
Išli sme naviazaní, pre prípad, keby čosi. Predsa
len som ešte nebol v 100% forme. Dokázali sme
to. Prešli sme až po zubačku. Trvalo to síce trošku dlhšie, ale nebolo sa kam náhliť. Chytáme
poslednú lanovku. Vysmiati, vyfotení sa vynárame z lanovky, kde nás už čakal náš autobus.
Milé prekvapenie. Deklarujeme, že sme v plnom
počte. Ľudia nám gratulujú a všetci hrdinsky
opisujú svoje zážitky. Myslím na večeru, sprchu
a iné kultúrne výdobytky, ktoré sme tam hore
postrádali. Medzitým sa jeden človek od nás
vybral na riskantnú cestu stopom do Zermatt,
kde krásnou dominantou je vrch Matterhorn. Pokladali sme to za šialenstvo, lebo tí čo sa vyznali
vedeli, že je to čosi iné ako Mont Blanc, parketa
pre horolezcov. Treba vedieť čo to obnáša. Celý
čas sa lezie po skalách, kde je dôležité sa istiť.
Pri pomyslení, že náš priateľ to chce ťahať sólo,
chodili nám po chrbte zimomriavky.

Ráno strohé raňajky, ktoré energeticky len
o niečo prevyšovali čistú vodu. Už zbalení sadáme do busu na svoje miesta. Sem-tam sa mihne
nejaký ten štamprlík s ohnivou vodou. Cesta do
Zermattu je pomalá, ako celý autobus. Do Zermattu musíte prestúpiť v Tasch na zubačku, lebo
inak sa tam ísť nedá. V celom Zermatte, až na pá
výnimiek sa prepravuje elektromobilmi, alebo
po vlastných. Je to niečo na spôsob rezervácie.
A funguje to. Je to skvelý biznis. A skutočne,
mestečko Zermatt je ukrutne drahé. Lanovky
boli skvelé, na mapke vyzerali sľubne, ale
pohľad do cenníka zredukoval u niektorých
ich plány na minimum. Ja som to zredukoval
na peší prechod uličkami. Bolo na čase aj čosi
ušetriť a Maternhorn, bol aj zdola k pohliadnutiu. Niektorí sme v čulej debate a s výhľadom na
Maternhorn počkali až do popoludnia, a potom
počkali a hľadali „strateného syna“.
Nastal čas ťažkých hypotéz, konštrukcií,
proroctiev. Čo sa mu, kde a ako asi mohlo
stať. Keďže nič nedal o sebe vedieť, tápali sme
v tme. Stmievalo sa. Blížilo sa desať hodín, čas
odchodu a „strateného syna“ nikde. Posádka
sa začala obávať o jeho život. A pri tomto type
výstupe v podmienkach, aké mal „stratený syn“,
šlo skutočne o život. Väčšina našich musela ísť
v pondelok už do práce. Napätie stúpalo. Padlo
rozhodnutie ísť aspoň na horskú službu nahlásiť
nezvestnú osobu, pre prípad, že by... Začínalo to
mať prudký spád. Stretávame skupinu Poliakov,
ktorí nám potvrdzujú že „stratený syn“ s nimi
liezol asi tak do polovice, oni to potom vzdali,
ale on sóloval ďalej hore. Niektorí, čo to počuli,
v okamihu stŕpli. Koniec úseku je dosť kritický,
treba sa tam dobre istiť, je tam hnusný terén,
ideálny na voľný pád. rozhodlo sa čakať na
posledný spoj z Zermatt... Oplatilo sa. „Stratený syn“ sa vrátil a ako neskôr musel priznať, že
aj napriek tomu, že sa dostal na vrchol, bolo to
veľmi veľké nebezpečenstvo. Možno si položiť
otázku, kde sú hranice horolezectva a šialenstva.
Pokiaľ sa oplatí riskovať, a hlavne pre čo sa oplatí riskovať.??
Takže naozaj sme kompletní. Straty na životoch sú nulové. Miestnej horskej službe voláme,
že všetko je už OK. Sadáme do busu a letíme
na Slovensko. Šoféri vtipkujú, že sme za pár
hodín doma. Nakoniec sme si trošku predĺžili
cestu kvôli blokádam, na horskom priechode vo
výške niečo cez 2000 mnm,
Slovakia. Konečne doma. Myslím, že máme
dôvod ďakovať Bohu, za krásny čas, za bezpečnosť, za fantastické spomienky, ktoré budú robiť
krajšie tie všedné dni.
Takisto vďaka p. Ľuborovi Panáčkovi, ktorý
toto celé zorganizoval.
Tešíme sa na ďalšie pokračovanie tohto
príbehu. Ktohovie, možno o rok, o dva, a možno
práve Monte Rosa...
autor článku je študent

14

Varínčan

Poznáme ulice našej obce?

Varínčan
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Kultúrno –
spoločenské
podujatia

Knižnica informuje
Nové knihy pre čitateľov
Drakeová, S. – Víťazný rytier
Quicková, A. – Ľúbostný románik
Michaelsová, F. – Neskoré kvety
Nagyová – Džerengová – Chcem len tvoje dobro

Štvrtok 20. októbra
16.00 hod. v Kinosále

Október – mesiac úcty k starším

Spoločenské posedenie s kultúrnym programom

Streda 11. novembra
Autobusový zájazd do Jablonky
cena: 170,- Sk
Prihlášky: MKS

Pripravujeme
kurz FRIVOLITKOVANIA
prihlášky: v MKS

Crais, R. – Rukojemníci
Mehranová, M. – Chuť granátových jabĺk
Márquez, G.G. – Neuveriteľne smutný príbeh
o nevinnej Eréndire a jej bezcitnej starej mame
Pre deti
Pokorná, D. – Prečo veveričky nenosia dáždnik?

Predám zachovalý klasický písací stroj
ZN: Robotron 20; cena: 300,- Sk
tel.: 569 24 68

Poďakovanie
Varínski záhradkári ďakujú za sponzorské príspevky na
dožinkový a remeselnícky jarmok:

Urbárskej obci, poz. spoločenstvo Varín
OcÚ Varín
VAS, Mojšová lúčka
Stavebniny, Ľ. Tichák
Pizzeria U babky
Reštaurácia Boma
Autoservis Joras
Zelokvet
Pavol Boka
Ján Hodoň
Antis, Žilina
Ján Bohačiak

Krulik, N. – Leonardo di Caprio
Slatinský, Ľ. – Dúha nad riekou
Strasser, T. – Kevin sám doma
Salgari, E. – Sandokan
Arthur, R. – Záhada zeleného strašidla

Na mesiace október, november, december

– zľava na zápisnom 50%

Prosíme čitateľom, ktorí majú knihy dlhšie
ako dva mesiace o ich vrátenie!
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Varínčan

Tajnička z čísla 7-8/2005 znela:„Mal som ho pod košeľou.“100,- Sk vyhráva pani Katarína Šmidová, Nezbudská lúčka 137
u KUPÓN Č. 10 u KUPÓN Č. 10 u KUPÓN Č. 10 u KUPÓN Č. 10 u

Pomôcky:
dhan, EAT, Obarila
Mieris, ora,
drimys, Ki

Bratanec
Rokovanie Dávidov

Ruská
rieka

Hranica
(lek.)

Skratka
valuty

Orientálny Tenká
rozprávkový hrdina doštička

Hovoril
znova

vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. novembra 2005
na adresu redakcie.

VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 100,- SK
Dospievajúci syn žiada otca o radu:
- Po ktorej strane chodníka má muž
viesť svoju ženu?
(odpoveď v tajničke krížovky)
Útvar
Autor:
Písomné starších
Obsievanie
Jozef Blaho potvrdenie prvohôr

Kým,
pokiaľ

Kancelár.
skratka
Otr. látky
(skr.)

Postupne
zmerala

Kam

Plemeno
Starorím.
úradník

Vrch na
Kréte

Rímska
minca

Zn. kryptónu
Tibetský
vták

Arab.
plachetnica
Svévsky
kmeň

Ženské
meno
Kvitnúca
drevina
Chytil

Popevok
MPZ áut
Tanzánie
2. časť
tajničky

Plano
Zlámať,
česky
Sumerský
názov zeme

Meno
Elemíra
4. časť
tajničky

Druh
trvácej
rastliny

Príjemne

Uplietol

Tlačil

Staroveký
štát

Povzdych

Zn. lantánu

Otec nymfy
Aigíny

Tohto roku
(skr.)

Značka
amerícia
3. časť
tajničky

Papagáj

1. časť
tajničky
Smerom do
vnútra

Patriaci
Ede
Holandský
barokový
maliar

Ľahký čln

- Mesačný spravodaj o živote Varína
Redakčná rada: Tatiana Rolková, zodpovedná redaktorka: Katarína Schmidtová. Adresa redakcie: MKS Varín, PSČ 013 03,
tel.: 569 21 13. Redakčná uzávierka vždy do 18. predchádzajúceho mesiaca. Náklad 500 kusov, registrované okresným
úradom v Žiline pod číslom 3/94
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Cena 10,- Sk

