Varínčan

1

12/2005

MESAČNÝ SPRAVODAJ O ŽIVOTE VARÍNA w ROČNÍK XI w ČÍSLO 131 w TERRA VARNA 1254

Tejto obci, buď požehnanie,
nech Vám ho udelí Dieťa narodené.
Sláva Bohu na nebi, pokoj ľuďom na zemi.
Anjel Boží nech vás vodí, chráni každej zlej nehody.
Duše Vaše nech rozsvieti, svetlo pravdy nech roznieti,
radostné a požehnané Vianoce.
Redakcia
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
NAJSTARŠIA SLOVENKA JE VARÍNČANKA
VEREJNÉ OSVETLENIE OBCE
OSADOVÝ PORIADOK ZÁHRADKOVEJ OSADY
Z DENNÍKA HOROLEZCA
REGIONÁLNE VOĽBY

Vianoce
Čas plný krás
Srdce sa láskou ligoce,
už opäť sú tu Vianoce.
Je to čas plný krás,
radosť horí v každom z nás.
Stromček uprostred izby žiari,
dobro vidno každému na tvári.
Harmónia domova už vládne,
každému človeku to dobre padne.
Anjeli nás spevom privolali,
by nám príchod Spasiteľa oznámili.
Sadnime k štedrovečernému stolu,
príchod jeho oslavujme všetci spolu.
Natália Šimová VII.A

10,- Sk

Ilustrácia: Nora Halušková VII.A
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Uznesenie č. 9 / 2005

z riadneho tridsiatehodruhého zasadania Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 10. 11. 2005 a 18. 11. 2005 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ vo Varíne
Prítomní: dňa 10.11.2005
Zástupca starostu: Ing. Marián Schmidt (32/32)
Prítomní poslanci: Ing. Marián Androvič (32/32), Karol Boka (28/32), Metod Bukovinský (31/32), Rudolf Pisch (30/32), Ing. Vladimír Štefánik (26/32)
Neprítomní poslanci: Ferdinand Lopušan (29/32), Pavol Noga (25/32), Peter Tretina
(29/32), Ján Zelina (22/31), Mária zelinová (29/32)
Ostatní prítomní: hlavný kontrolór obce, prednosta obecného úradu
Odchodom poslanca Ing. Vladimíra Štefánika o 18,30 hod. pred ukončením schváleného programu, prestalo byť zasadnutie OZ uznášaniaschopné.
Prítomní: dňa 18.11.2005
Starosta: Ing. Karol Stránsky
Prítomní poslanci: Ing. Marián Androvič (33/33), Karol Boka (29/33), Metod Bukovinský (32/33), Ferdinand Lopušan (30/33), Pavol Noga (26/33),
Rudolf Pisch (31/33),Ing. Marián Schmidt (33/33), Ing. Vladimír
Štefánik (27/33), Peter Tretina (30/33), Ján Zelina (23/33), Mária
Zelinová (30/33)
Neprítomní poslanci: ospravedlnení: 0, neospravedlnení: 0
Ostatní prítomní: hlavný kontrolór obce, prednosta obecného úradu

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
I. Schvaľuje:
1. Program rokovania OZ
Hlasovanie: za/proti/zdržali sa/neprítomní 6/0/0/5
2. Overovateľov zápisnice: Rudolf Pisch, Peter Tretina
Hlasovanie: za/proti/zdržali sa/neprítomní 10/0/0/1
3. Predaj pozemku v lokalite Kamence rodinu Bohačiakovcov, Závoďančíkovcov podľa GP za cenu 100,- Sk/m2.
Hlasovanie: za/proti/zdržali sa/neprítomní 10/0/0/1
4. Návrh rozpočtu pre rok 2006
Hlasovanie: za/proti/zdržali sa/neprítomní 10/0/0/1
5. Plán zasadnutí OZ do konca roku 2005: 9.12.2005 a 22.12.2005
Hlasovanie: za/proti/zdržali sa/neprítomní 10/0/0/1
6. Uskutočnenie verejného zhromaždenia obyvateľov obce k rozpočtu na rok
2006 a pripravovanému VZN o miestnych daniach
Hlasovanie: za/proti/zdržali sa/neprítomní 10/0/0/1
7. Odkúpenie domu č. p. – Káčerovia za cenu vo výške znaleckého posudku
Hlasovanie: za/proti/zdržali sa/neprítomní 10/0/0/1
8. Vyradenie kníh z miestnej knižnice podľa priloženého zoznamu inventarizačnej komisie
Hlasovanie: za/proti/zdržali sa/neprítomní 10/0/0/1
9. Finančný príspevok 2000,- Sk Slovenskému červenému krížu – územný
spolok Žilina pri príležitosti slávnostného odovzdávania plakiet prof.
Jánskeho
Hlasovanie: za/proti/zdržali sa/neprítomní 10/0/0/1
10. Otvorenie prevádzky Predajňa textilu a doplnkov, Námestie sv. Floriána
36 a otváracích hodín: pondelok – piatok: 8.00-12.00 hod. 13.00 – 16.00 hod.,
sobota: 8.00 – 12.00 hod.
a zmenu otváracích hodín v Ľudovej predajni, Námestie sv. Floriána 35,
pondelok–piatok: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 hod., sobota: 8.00 – 12.00 hod.
Hlasovanie: za/proti/zdržali sa/neprítomní 11/0/0/0
11. Otvorenie prevádzky Predajňa sudových vín, Hrnčiarska 230 a pracovnú
dobu: pondelok – piatok: 8.00 – 12.00 hod., 12.30 – 17.00 hod., sobota: 8.00
– 12.00 hod.
Hlasovanie: za/proti/zdržali sa/neprítomní 11/0/0/0
12. Otvorenie prevádzky Predaj textilu, hračiek, kož. galantérie, Martinčekova
123 a pracovnú dobu: pondelok – piatok: 8.00 – 12.00 hod., 12.30 – 16.30 hod.,
sobota: 8.00 – 12.00 hod.
Hlasovanie: za/proti/zdržali sa/neprítomní 11/0/0/0
II. Berie na vedomie:
1. Informáciu hlavného kontrolóra o plnení uznesení OZ
2. Informáciu starostu o rozvojových aktivitách obce
3. Informáciu p. Bukovinského o osvetlení v obci a zámeroch v znižovaní
energetickej náročnosti verejného osvetlenia
III. Ukladá:

1. OcÚ doručiť poslancom návrh VZN o miestnych daniach
Termín: do budúceho OZ Zodpovedný: v texte
2. OcÚ jednať s vlastníkmi nehnuteľností popri Trizuljakovej ulici o možnostiach zlepšenia dopravných podmienok na nej
Termín: priebežne Zodpovedný: v texte
3. OcÚ konať vo veci odvozu odpadu, odvodnenia okolia smetiska a zabránenia znečistenia okolitých komunikácií
Termín: do budúceho OZ Zodpovedný: v texte
4. Vedeniu miestnej knižnice nepožičiavať knihy osobám, ktoré majú vypožičané knihy dlhšie ako 1 rok
Termín: priebežne Zodpovedný: v texte
5. OcÚ projekčne pripravovať dva bytové domy na Záhumní
Termín: ihneď Zodpovedný. v texte
6. OcÚ zabezpečiť štúdiu dopravy a parkovania na Martinčekovej a Hrčiarskej ulici
Termín: do konca roku Zodpovedný: v texte
7. OcÚ projekčne riešiť WC v spoločnej budove pre dychovku
Termín: do budúceho OZ Zodpovedný. v texte
8. OcÚ zistiť možnosti umiestnenia bankomatu v obci
Termín: do budúceho OZ Zodpovedný: v texte
9. OcÚ riešiť Dolvapom s.r.o. prašnosť a hlučnosť na Železničnej ulici
Termín: do budúceho OZ Zodpovedný: v texte
Ľubor Panáček: prednosta OcÚ
Ing. Karol Strásky: starosta obce
Overovatelia: Rudolf Pisch, Peter Tretina:

Najstaršia Slovenka je Varínčanka
Vo štvrtok 17. novembra 2005 v Televíznych novinách televízie Markíza blahoželali najstaršej Slovenke pani Alžbete
Budinskej k 107. narodeninám.
Pani Budinská, ktorá žije v Košiciach sa
narodila 17. novembra 1898 vo Varíne.
Ku gratulantom sa pripájame i my.
(O pani Budinskej sme písali v čísle
3/2002)

Nech nás nič nezlomí
Keď svedomie je čisté ako voda,
keď je práve úsvit rána,
keď priateľ tvoj ti ruku podá,
vtedy časť filmu je krásna.
Keď však znejú slová prázdne,
keď náš čln sa v búrke zmieta,
keď svetlo krásne v očiach zhasne,
keď prekonáš nástrahy sveta,
vtedy...
Nech nás žiadny víchor nezlomí
veď vieme, že
prehra bolí veľmi,
no žiť je krajšie.
A možno ostanú ostré kamienky,
ale v srdci nežné spomienky
na krásne víťazstvá...
Veronika Záhorcová VII.A
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Vianoce, čas pokoja.
Vianoce krásny čas,
čas radosti a pokoja,
chvíľa, ktorú posvätila,
mocná ruka Pánova.
Čakaný od dávna,
prorokmi predpovedaný
a tu maličké dieťa
v chudobnej maštali.
Náš Pán dobrotivý
prišiel na tento svet,
ako púčik voňavý
a rozvíjajúci sa kvet.
Kráľ kráľov prišiel k nám
v podobe malého dieťaťa,
ponížený a bezvládny,
ako všetky nemluvňatá.
Jak nekonečná musí byť láska,
nášho dobrotivého Pána,
keď poslal na tento svet,
svojho Jednorodeného Syna.
Nevybral si paláce,
ani domy bohatých pánov,
ale sa narodil v chudobe,
v jaskyni z chladných kameňov.
Čo Ti Ježiško
k jasličkám prinesieme?
Asi len batoh plný hriechov,
ktorými Ťa urážame.
Ježiško najmilší,
odpusť nám naše pády a viny,
ktoré sme tu kajúcne
ku jasličkám položili.
Nedívaj sa na našu zlobu,
odpusť naše previnenia,
nekonečná láska a dobrota,
do jasličiek položená.
Prehrej naše kamenné srdcia,
svojou láskou Pane,
prosíme o dar milosti a pokoja,
keď slávime Božie narodenia.
Viktória Novosadová

Ž

ivot nevráti, čo nám vzal,
zostala len bolesť a v srdci veľký
žiaľ. Tíško žil, rýchlo odišiel,
skromný vo svojom živote, veľký
vo svojej dobrote. Dňa 24.10.2005
nás po tragickej nehode vo veku
62 rokov opustil milovaný manžel, otec, starý otec
Pavol Ondruš. Touto cestou ďakujeme príbuzným, známym
a priateľom, ktorí ho prišli odprevadiť na poslednej ceste
dňa 27.10.2005. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy
sústrasti. Manželka, deti s rodinami a vnúčik Adamko

Spoločenská rubrika
(údaje sú z obecnej matriky)

Narodili sa:
Dávid Bohačiak 3.9.2005
Dávid Staník

18.10.2005

Jakub Štadáni 18.10.2005
Ján Bela

22.10.2005

„Narodil sa občan vzácny
– aj keď maličký.
Čo mu dáme do vena?
Vence, kvety, kytičky?
K tomu úsmev otca
– lásku jeho mamičky!
Narodil sa občan vzácny
– aj keď maličký.“

Manželstvo uzatvorili:
Marta Zichová a Miroslav Markotán 12. 11. 2005
Eva Cvachová a Kallis Kallis 19. 11. 2005
„Nech Vám tento veľký deň vždy zostane v pamäti.
Prajeme Vám zo srdca,
nech je Vaša láska stále prinajmenšom horúca.“

Naši jubilanti:
V tomto mesiaci oslavujú narodeniny:

pani Helena Androvičová 83.
pani Veronika Macáková 82.
pani Štefánia Kubalová 82.
pani Anna Hrivová
81.
pani Margita Marčeková 81.
pán Ján Zelina
79.

pani Katarína Pállová
pani Helena Boková
pani Margita Akantisová
pani Helena Kubíková
pán Silvester Chovan
pán Viktor Repáň

77.
77.
77.
76.
72.
71.

okrúhle narodeniny oslavujú:
80-te pani Helena Vlkoláčková
70-te pani Viktória Novosadová
Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme
a posielame im nasledovný vinš:
„Na smútok a na únavu nie je vážna príčina,
len Vy, jubilanti, objímte svet, to starobu zaklína!“

Odišli do večnosti:
pán Pavol Ondruš
U24. 10. 2005
pán Marián Hodoň
* 24. 3. 1957
U10. 11. 2005
pán Ján Ivanič
* 3. 7. 1950
U16. 11. 2005
* 27. 6. 1943

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“

4

Varínčan

VEREJNÉ OSVETLENIE
NAŠEJ OBCE

V súčasnej dobe to berieme všetci ako vec samozrejmú, že každá
cestu, každá ulica, každé verejné priestranstvo v obci je osvetlené
– jednak z dôvodu bezpečnosti a taktiež je to efektné.
Len pre všeobecnú informáciu môžeme uviesť fakt, že v roku 1990
bolo v celej našej obci vyše 20 funkčných lámp, no v roku 2005 je to
už 306 pouličných svietidiel.
V snahe dodržať v celom Varíne bezpečnosť v nočných hodinách,
ale myslieť tiež na ekonomickú stránku celej záležitosti verejného

osvetlenia, snažíme sa realizovať nákup s maximálnou zodpovednosťou. Úspora elektrickej energie súvisí aj s nákupom a montážou
tzv. súmrakových spínačov, ktoré sú veľmi citlivé na tmu, resp. na
svetlo a tým na šetrí energia na verejnom osvetlení.
Pre orientáciu, ako „gazdujeme“ s finančnými prostriedkami určenými v rozpočte našej obce na verejné osvetlenie predkladáme Vám
prehľad za roky 1996, 2000, 2005 a plán na rok 2006.
M.B.

Verejné osvetlenie obce Varín  preh�ad vybraných rokov
Ulica
elezni�ná
M.R.tefánika
Farská
Starohradská
A.Trizuliaka
O.Mesaroa
Fatranska
S.Chalupku
J.Jánoika
IBV
Kamence
Záhrady
Októbrova
Májova
Dr.Tisu
Hrn�iarska
Nám.sv.Floriána
J.Martin�eka
Ko�horska
Dubenec
Hviezdoslavova
J.Bottu
M.Kuku�ína
kolská
Cintorín
A.Bernoláka
Hrádok
Hájik

1996
Svietidlá(ks)
Výkon(W)
19
1785
15
1975
22
3550
26
3720

2000
Svietidlá(ks)
Výkon(W)
18
1393
16
1744
19
3028
27
1777

2005
Svietidlá(ks)
Výkon(W)
18
1304
16
924
21
3236
26
1818

2006-Návrh
Svietidlá(ks)
Výkon(W)
18
648
16
576
21
2376
26
1400

10

1375

12

432

12

466

12

432

10
8
8

1320
1095
1200

10
8
8

786
1006
1200

13

1255

11

971

12

1890

14

1267

9
12
13
18
9

905
1310
1470
2225
1360

9
12
13
21
10

636
1221
1470
1727
676

19

3030

20

2407

8

1820

12

983

5

645

5

556

22

3490

26

2450

4

640

4

640

10
8
8
20
3
6
11
4
9
13
22
20
10
4
17
12
1
1
3
27
1
3

642
1006
1200
754
210
566
788
212
549
1257
1540
1388
642
358
1051
894
36
70
450
1594
250
210

10
8
8
20
3
6
11
4
9
13
22
20
10
4
17
12
1
1
3
27
1
3

360
288
288
754
108
216
396
144
324
468
1370
720
360
144
612
432
36
36
108
972
36
108

262

36060

275

26370

306

23415

306

13712

Ponuka firmy TIP LUX s.r.o. Koice
Svietidlo Philips 36W
Potrebné dokúpi� nových svietidiel 36W
Spolu

2480
137
339760

SKK
Ks
SKK

Návrh obce Varín
Svietidlo Atache (Nové Zámky) 36W
Svetelný zdroj
Potrebné dokúpi� svietidiel 36W a zdrojov
Spolu

1677
200
137
257149

SKK
SKK
Ks
SKK

Spolu

Zakúpenie nových 36W svietidiel

Po�et svietidiel
310
300
290
280
270
260
250
240

1996

2000

2005

2006

Spotreba el.energie
Spotreba za rok 2005
Cena za kilowatt
Celková spotreba za hodinu
Celková spotreba za de� (9 hod.)
Celková spotreba za rok

5,30
124,10
1116,90
407668,5

SKK
SKK
SKK
SKK

Spotreba za rok 2006  návrh
Cena za kilowatt
Celková spotreba za hodinu
Celková spotreba za de� (9 hod.)
Celková spotreba za rok

5,30
72,67
654,03
238720,95

SKK
SKK
SKK
SKK

Rozdiel

168947,55

SKK

Spotreba el.energie
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000

Pri nákupe 137 svietidiel úspora el.energie 168 934Sk za ro
Návratnos� nákladov za nákup nových svietidiel je cca dva rok

Poznámka:
IBV  túrova, Tajovského, Horeckého
Nám.sv.Floriána  park, nájomné byty
Starohradska  Pltnícka, vajánok, Ku eleznej sudni�ke, Hlboké

0

1996

2000

2005

2006

A.Bernoláka  bytovky
Hviezdoslavova  Sládkovi�a
Farská  Na rybníkoch, portova
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Záhradková osada sa stáva realitou
Uverejňujeme osadový poriadok, ktorý si schválili členovia záhradkovej osady.

Osadový poriadok záhradkovej osady
„HLBOKÉ-RUDY“

Článok 1
1. Názov a sídlo:
a) Záhradková osada Hlboké - Rudy
b) Katastrálne územie Varín
c) Slovenský zväz záhradkárov - Základná
organizácia Varín 28-1, Námestie sv. Floriána
1, 013 03 Varín
d) Okres Žilina
2. Záhradková osada vznikla uznesením členskej
schôdze ZO SZZ 28-1 Varín zo dňa 13.3.05
3. Záhradková osada je záujmovo – spoločenský,
organizačný a hospodársky celok malých záhradiek, slúžiacich na regeneráciu fyzických
a duševných síl záhradkárov a členov ich
rodín a na pestovanie ovocia, zeleniny, viniča,
kvetín a okrasných drevín.
Článok 2
Záhradkovú osadu tvoria:
1. pozemky vo vlastníctve ZO SZZ 28-1 Varín,
ktoré budú spoločne využívané vlastníkmi
individuálnych záhradiek ako prístupové
cesty a odstavné plochy. Ide o parcely KN č.
1,72 ha
2. spoločne vybudované zariadenia: rozvod
vody, rozvod elektrickej energie, komunikácie
a oplotenie so vstupnými bránami
3. pozemky individuálnych záhradiek vo vlastníctve členov záhradkovej osady. Ide o parcely
KN č. 8,12 ha
Článok3
1. Záhradkovú osadu spravuje 7 členný výbor záhradkovej osady, ktorý organizačne podlieha
výboru ZO SZZ.
2. Členovia výboru ZO SZZ a vyšších organizačných zložiek SZZ majú právo vstupu na jednotlivé parcelky, aby mohli vykonať kontrolu
a opatrenia na odstránenie nedostatkov.
3. V prípade poruchy alebo údržby inžinierskych
sietí musia vlastníci umožniť odborných
pracovníkom a ich mechanizmom vstup na
pozemok.
Článok 4
Užívateľ alebo vlastník záhradky musí byť
členom ZO SZZ a musí súhlasiť s týmto osadovým poriadkom.
Článok 5
1. Členovia osady majú všetky práva a povinnosti
vyplývajúce zo stanov SZZ, pokynov výboru
ZO SZZ a výboru záhradkovej osady.
2. Členovia osady sú povinní:
a) dodržiavať stanovy SZZ, ustanovenia
tohto osadového poriadku a zúčastňovať sa
členských schôdzí ZO SZZ,
b) sledovať oznámenia výboru záhradkovej
osady a výboru ZO SZZ na vývesných tabuliach v záhradkovej osade,
c) v určenej lehote platiť členské známky a
účelové príspevky, zúčastňovať sa prác pri

budovaní a údržbe spoločných zariadení podľa
rozhodnutia výboru záhradkovej osady,
d) užívať záhradku dohodnutým spôsobom
podľa tohto osadového poriadku, udržiavať
záhradku v riadnom stave , t.j. včas vykonávať agrotechnické opatrenia, ktoré vyplývajú
zo zásad hospodárenia a rozhodnutí výboru
záhradkovej osady. Je potrebné ničiť burinu,
chrániť záhradky pred škodcami a chorobami
a vykonávať opatrenia, aby sa ich výskyt zamedzil.
e) dovoliť vykonávanie prác potrebných pre
vybudovanie spoločných zariadení,
f) dodržiavať plán vysádzania
g) musia sa zdržať všetkého, čím by rušili
užívanie záhradiek ostatnými užívateľmi
3. Členovia osady majú tieto práva :
a) zúčastňovať sa členských schôdzí ZO SZZ,
rozhodovať hlasovaním závažných problémoch organizácie a záhradkovej osady
b) predkladať podnety týkajúce sa života v
osade,
c) požadovať od výboru záhradkovej osady vysvetlenie k jeho rozhodnutiam a opatreniam,
d) byť volený za člena výboru záhradkovej
osady a výboru ZO SZZ,
e) pôsobiť svojim správaním na prehĺbenie
spločenského života medzi členmi,
f) spolupôsobiť na dodržiavanie osadového
poriadku druhých členov a v prípade jeho
porušovania toto ohlásiť výboru záhradkovej
osady,
g) propagovať a sám sa zúčastňovať s členmi
rodiny odborných inštruktáži a iných podujatí
poriadaných ZO SZZ,
h) so súhlasom výročnej členskej schôdze ZO
SZZ byť volený na Okresnú konferenciu SZZ.
4. Členovia záhradkovej osady podávajú svoje
žiadosti, sťažnosti a podobne na zasadnutiach
členských schôdzí ústne a lebo písomne.
Článok 6
1. Záhradky sa môžu užívať iba na záhradkárske
- pestovateľské účely. Nesmú sa využívať na
iné účely ( sklady, garáže, parkovanie a pod.)
2. Chovať včely a drobné hospodárske zvieratá v
osade nie je dovolené.
3. Každá záhradka musí byť priestorovo tak
usporiadaná, aby korene a konáre stromov a
krov nepresahovali hranicu záhradky ani najmenšou svojou časťou, prípadne nezatieňovali
susedné záhradky a aby plazivé kry a rastliny
neprenikali do susedných záhradiek. Stromy,
kry a kvety sa zásadne vysádzajú najmenej v
takej vzdialenosti od susednej záhradky, aká
je predpokladaná polovičná výška dospelého
stromu, kra alebo rastliny.
4. Rastliny pestované na opore nesmú byť vedené
po oplotení záhradkovej osady.
5. Základným tvarom ovocných drevín sú nízke
zákrpkové tvary ( steny, vretená, štvrťkmene
a pod.) a kry rastúce alebo tvarované na drô-

tenkách.
6. Vysádzanie vysokokmeňov a stromov s veľkými korunami sa zásadne nepovoľuje.
7. Pri výsadbe ovocných stromkov, kríkov a
ostatných plodín vyššieho vzrastu musia byť
od hranice susedného pozemku a spoločných
ciest dodržané tieto minimálne vzdialenosti:
a) ovocné stromky polokmene : Čerešňa, višňa,
slivka, orech, marhuľa, broskyňa a pod. minimálne 5 m od hranice,
b) ovocné stromky zákrpky vo vzdialenosti
minimálne 1,5 m od hranice,
c) kríky (ríbezle, egreše, maliny) vo vzdialenosti minimálne 1 m od hranice
d) rastliny pestované na opore ( fazuľa, uhorky a pod.) vo vzdialenosti 1 m minimálne od
hranice
e) okrasné časti záhradiek v blízkosti záhradného domčeka sa majú osádzať domácimi druhmi
drevín s prevahou ihličnatých druhov.
Článok 7
Hnoj, komposty a stavebné materiály sa
nesmú opierať o spoločné oplotenie a nesmú
sa skladovať na spoločných priestranstvách
záhradkovej osady.
Článok 8
1. Zakazuje sa budovať ploty ( drevené, drôtené
a pod.) na hraniciach medzi záhradkami.
2. Terénne úpravy - terasovanie, svahovanie a
budovanie oporných múrikov je povolené
realizovať len takým spôsobom, aby týmto
úkonom neboli dotknuté susedné záhradky,
resp. spoločné priestory. Výška terasových
múrikov nesmie prekračovať 0,75 m.
Článok 9
1. Stavebnú činnosť možno v záhradkách vykonávať iba na základe povolenia príslušného
stavebného úradu pri dodržaní všetkých stanovených podmienok.
2. Stavbu záhradnej chatky a iného zariadenia
~- skleníkov, fóliovníkov, kopanie studní a
pod. možno začať po oznámení a odsúhlasení
výborom záhradkovej osady. Užívatelia musia
chatky a iné zariadenia udržiavať v riadnom a
vzhľadom stave.
Článok 10
1. V priestore osady nie je dovolené:
a) používať vzduchovky, ani iné strelné zbrane
b) nechať voľne behať psov a iné zvieratá
c) púšťať rozhlasové, televízne a magnetofónové prístroje tak, aby rušili susedov
2. V osade sa môžu používať motorové vozidlá
iba za účelom dovozu materiálu.
3. Vodovodné a elektrické prípojky zo spoločného rozvodu je možné zriaďovať po oznámení
a odsúhlasení výborom záhradkovej osady.
Článok 11
1. Všetci užívatelia záhradiek musia mať záujem
na úprave osady. To vyžaduje, aby užívateľ
a jeho rodinní príslušnici:
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a) udržiavali čistotu, nepohadzovali papiere,
odpadky a pod.,
b) biologický odpad, ktorý vzniká na parcelách
likvidovali v záhradkách kompostoch na vlastnej parcele,
c) komunálny odpad ukladali do určených
nádob,
d) dbali na čistotu a voľnosť – priechodnosť
ciest a chodníkov a odstavných plôch,
e) dovolili, aby sa na ich parcelke vykonávali
práce potrebné pre spoločné zariadenia,
f) chránili spoločný majetok a zariadenia osady,
g) odber úžitkovej vody vykonávali s maximálnou hospodárnosťou,
h) hlásili výboru záhradkovej osady prípadne
nedostatky, ako aj porušovanie spoločných
zariadení.

Článok 12
Cudzím osobám nie je dovolený vstup do
osady bez sprievodu užívateľa záhradky.
Užívateľ zodpovedá za svoje deti aj za osoby,
ktoré s jeho súhlasom na užívanú parcelu alebo
do areálu vstupujú. Vstupné brány je potrebné
zamykať.
Článok 13
1. Všetkým užívateľom záhradiek slúžia spoločné
zariadenia, ako je oplotenie pozemku, komunikácie, vodovodné a elektrické prípojky a pod.
2. Tieto zariadenia pre spoločné užívanie sa
zriaďujú a udržujú z prostriedkov a účelových príspevkov členov záhradkovej osady
alebo prácou, prípadne v oboch formách. Tieto prostriedky a účelové príspevky spravuje
výbor záhradkovej osady.
3. Každý užívateľ záhradky je povinný v stanove-

nej lehote zložiť účelové príspevky a vykonať
pracovnú povinnosť určenú výborom záhradkovej osady. Finančnú úhradu za neodpracované hodiny stanoví členská schôdza.
4. Ak člen nedodrží ustanovenia osadového
poriadku, môže výbor záhradkovej osady
nariadiť na jeho náklad náhradné plnenie,
ale v tomto prípade sa musí vopred vyzvať,
aby určitú povinnosť splnil, alebo odstránil
závadný stav v primeranej lehote.
Článok 14
Pri akomkoľvek skončení užívania záhradky
nemá užívateľ nárok na náhradu za vykonanú
prácu na spoločenských zariadeniach.
Článok 15
Tento osadový poriadok schválila členská
schôdza členov záhradkovej osady dňa
13.11.2005

Matternhorn – Kráľ vrchov
Z denníka horolezca

30. august
Prichádzame do Turína
a máme čas na obhliatku tohto
historického talianskeho mesta.
Je tu množstvo pamätihodností,
takže čas vyčlenený na obhliadku
redukujeme na tie najznámejšie.
Chrám a seminár Dona Bosca,
katedrála, v ktorej je vystavené
Turínske plátno, námestia, múzeum kinematografie. Vonku
je horúco, takže chvíle strávené
v chladivom tieni kamenných
stavieb prídu vhod. Keď však
vychádzam z Národného múzea,
som rád, že som opäť na vzduchu.
Všade samé krviprelievanie a ja ďakujem v duchu Bohu, že Slovensko
nie je militantný štát a naše dejiny
sú vcelku pokojné.
Mesto samotné žije prípravami
na zimné olympijské hry, ktorých
práve Turín bude hlavným centrom.
My už ale pokračujeme v ceste
smerom do Francúzska, príjazd do
Chamonix je rýchlejší ako sme
očakávali.
31. august
Vzduch je iný ako doposiaľ,
prítomnosť vánku z neďalekých
ľadovcov je zreteľná. Jasná obloha
veští dobré počasie, už sa nedá
zaspať. Zdola kopec nevyzerá
náročne. Uvidíme...
Po zbalení vecí sa dostávame
pod lanovku a potom ďalej zubačkou vyššie. Nie je to moc športové,
šetríme však čas a sily uvedomujúc
si, že ideme hore bez potrebnej
aklimatizácie. Cesta chodníkom
ubieha fajn, stretávame veľa ľudí,

občas je aj sranda. Michal, ktorý
kráča ďalej vpredu kričí: „pozri na
tie nohy!“ Oproti idú dve turistky
v kraťasoch. „Skutočne, také pekné
Francúzky som tu ešte nestretol!“
Odpovedám v domnienke, že
tie dámy sú tak ako väčšina tu
prítomných ľudí z Francúzska.
„Dobrý deň!“, pozdravia a usmejú
sa, „idete na Mont Blanc?“
Do večera sme nad Gouterom, staviame stany na ľadovci
a pripravujeme sa na noc, bude
mrazivá. Spoločne s Lojzom zaliezame do spacákov. Na vrchol
nám zostáva necelých tisíc metrov,
to zvládneme, len aby čas vydržal.
Ešte mi prebehne mysľou vtip
o horolezkyniach, potom skúšame
zaspať.
1. september
Vlado nás budí, ešte nie sú
ani tri hodiny, nechce sa mi. Zdola
z chaty prichádzajú naši, varia čaj
a triedia výstroj. Piati vyrážame,
čoskoro si však každý volí svoje
tempo a trháme sa. Kopec akoby
rástol, s pribúdajúcou výškou pribúdajú aj prestávky na oddych.
Svitá, koľko ešte? Pred každým výšvihom si myslím, že za
ním nasleduje vrchol, to sa však
opakuje asi trikrát, kým tomu
v skutočnosti tak je. Janko ma už
očakáva, pripíjame si na Mont
Blanc spoločne s Barčíkovcami.
Vyšlo nám to, počasie je vynikajúce, samozrejme máme veľkú
radosť. Všade dookola panoráma
Alpských končiarov a ja v diaľke
hľadám ten, ktorý už dlhé roky
zamestnáva moju myseľ – Mat-

terhorn. Vidím ho, áno je to on.
Vyráža z ľadovca dohora príkrymi
skalnými stenami a svojím štíhlym
elegantným tvarom majestátno
dominuje okoliu.
Šesťdesiatpäť kilometrov
vzdušnou čiarou nás teraz delí od
seba, do odchodu zostávajú dva
dni, skúsim to?
Zostup je pohodlný a rýchly,
čoskoro sme pri Vallote, kde sa
stretávame so skupinou našich
s pánom Panáčkom. Klobúk dole,
úctyhodný výkon. Balíme stany
a schádzame dole. Ešte po ceste
stretávame vracajúcich sa našich
ľudí, ktorí napriek tomu, že im
kopec nevyšiel sú plní nadšenia
a pekných dojmov. Naozaj, samotný vrchol ešte neznamená všetko.
Podstata je v tom, ako prírodu
vnímame a staviame sa k nej.
2. september
Pekné ráno, únava a ja v duchu premýšľam: Zajtra odchá-

dzame z Chamonix do Zermattu,
keby som sa dostal pod Matterhorn
dnes, pri troche šťastia by som ho
mohol zdolať. Oboznamujem
s týmto plánom vedúceho aj ostatných. Neprekypujú nadšením no
nakoniec súhlasia a ja sľubujem,
že nepôjdem do extrémov. Takže
cieľ je jasný, už len dostať sa pod
kopec. Spôsob poznám.
Vodič prvého auta, ktoré mi
zastavilo, Angličan ma vyvádza
z omylu, musím prejsť na druhú
stranu cesty. Po chvíli ďalšie auto,
znova Brit. Mám pred sebou okolo
150 km cesty. Ďalšie auto bola fuška, mladá rodinka priamo z Paríža,
prevezú ma cez hranice až do Martigny, vďaka! Nasleduje Ďalší stop,
potom kamión a ocitám sa v údolí
rieky Rhône. Krásna kotlina lemovaná trojtisícovými vrchmi, okolité
hrady, svahy porastené viničom.
Šofér kamiónu je skvelý chlap,
zavezie ma až pred železničnú
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stanicu v Sione, kde zisťujem cenu
lístku. Lapajúc po vzduchu sa opäť
ocitám pri krajnici skúšajúc šťastie.
A ono mi aj naďalej praje.

Prešľapal som mnoho kilometrov po cestách aj koľajach,
kým som sa konečne dostal do Täsch. Zubačku chytám v poslednej
chvíli a čoskoro som v Zermatte.
Všade veľa ľudí, toto mestečko
žije výlučne cestovným ruchom.
Je to taká malá výkladná skriňa
Švajčiarska. Napriek tomu, že sa
nachádza v nadmorskej výške
1616m (zhruba Veľký Rozsutec),
je tu vynikajúca klíma, vraj s najväčším počtom slnečných dní
v krajine. Či je to len reklamný
ťah alebo ozaj pravda, to neviem.
Prechádzam uličkami lemovanými
výkladmi a reštauráciami vnímajúc
všetku tú spleť vôní z blízkych taverien. Čoskoro sa začne zmrákať,
takže kráčam nahor, lanovky už
dávno nepremávajú a mám pred
sebou ešte kus cesty.
Na Zum – See vidím malú kaplnku, dvere otvorené, vo vnútri
blikajú sviečky. V tichej modlitbe
si vyprosujem požehnanie pre
zajtrajšok. Budem ho potrebovať.
Cestou k Sohwarzsee ma
chytá búrka, naberá na intenzite.
Do polnoci som pri Hörnlihütte,
až teraz sa mi ukázal Matterhorn
v plnej nádhere, doposiaľ bol
zväčša v oblakoch. Skutočne, je
naozaj prekrásny. Jeho ostré línie
teraz ešte zvýrazňuje svetlo nočnej
búrky, ktorá na Talianskej strane
trvá skoro do tretej hodiny. Tie
kontúry sú vyzývajúce a odstrašujúce zároveň. Pyšne sa vypínajúci

7

štít do štyri a pol tisíc metrovej výšky nedával pokojne spať mnohým
smelým mužom tých čias. Zo šesťdesiatky Alpských štvortisícoviek
zostával posledný
nepokorený, posledný odolávajúci
útokom horolezcov,
ktorí sa oň pokúšali.
Najhúževnatejšie
asi Angličan Edward
Whymper a Talian
Jean Antonie Carrel,
obaja to skúšali
z talianskej strany.
Keď sa to nakoniec
Whymperovi a jeho
spoločníkom v r.
1865 podarilo zo
švajčiarskej, delilo
ich od konkurenčného družstva Talianov
len niekoľko hodín.
Pri zostupe sa však
štyria z prvovýstupcov zrútili.
Zermattu prinieslo pokorenie
Matterhornu i napriek tragédii
(alebo práve kvôli nej) slávu
a prosperitu, ktorá trvá dodnes.
Prichádza tu množstvo ľudí nielen
z Európy a Švajčiari dokážu túto
skutočnosť náležite oceniť. Nad
lunaparkom lanoviek, zubačiek,
vlakov a vysvietených chát by si
naši ochranári istotne trhali vlasy.
3. september
Hörnilihütte – chata, ku
ktorej som po polnoci dorazil je
východiskový bod výstupu na
Matterhorn. Nachádza sa vo výške 3260 m.n.m. a odtiaľto vyrážajú
k vrcholu tí, ktorí sa pokúšajú zdolať ho. Prevýšenie činí cez 1200 m
a terén je náročný, zväčša lezecký,
nie každému sa to podarí. Čakám
s pohľadom upretým na vrch
a nočnú oblohu nad ním. Cítim
podvedome, že budem úspešný,
možno je to umocnené tou túžbou,
ktorá ma priviedla až sem.
Konečne, po troch hodinách
čakania sa začínajú zo spiacej
chaty trúsiť prví ľudia. Trojica
poľských horolezcov, s ktorými sa
zoznamujem ma ponúka teplým
čajom. Včera sa pokúšali dostať
hore, nevyšlo to. Nevadí. Možno
dnes. Spoločne vyrážame hore.
Je tu množstvo kamenných veží,
bludných ciest, zle sa orientuje.
značenie žiadne, ak chceš ísť hore,
zaplať si vodou.
Dostávame sa na severovýchodný hrebeň, skala je žulová,
lezenie po nej je priam balet. Sto-

percentné chyty, neporovnateľne
bezpečnejšie ako na vápenci. Začína svitať, východná stena, v ktorej
sa nachádzame sa zhora zaplavuje
slnečným jasom. Intenzívnejšie
pociťujem smäd, lepšie sa však
orientuje.
Z malého stanovišťa robím
zopár záberov s vedomím, že ak
mi niečo z batoha vypadne, je to
v nenávratne.
Po nejakom čase vidíme nad
sebou Solvay. Už máme slušnú
výšku, celkom to ide. Mosleyho
platňa, spodná časť. Tu sa už istíme, stále sa však lezie vynikajúco.
Na Solvay doberám Piotra na lane,
je rád, včera sa tak vysoko nedostali. Sme v štyroch tisícoch, stále nám
však na vrchol chýba päťsto – tých
najobtiažnejších. Pohľad na kolmo
zalomený hrot východnej steny
vzbudzuje rešpekt. Výstupová
cesta je však v kritických miestach
istená fixnými lanami, poďme,
kvôli tomu som sem prišiel.
Chvíľu sa zhovárame, môj
spolulezec tu končí. Nepresviedčam ho. počká na svojich kamarátov a potom sa rozhodnú. Vracajú
sa späť.
Ďalej teda pokračujem sám
vedomý si sľubu, čo som dal našim v Chamonix – žiaden extrém.
Myslím na nich a asi aj oni na mňa.
Už sú možno v Zermatte. Viem, že
mi držia palce a aj ja sa chcem vrátiť dole zdravý.
Hore to ide dobre, natiahnuté
laná pomáhajú a po nejakom čase
sa ocitám vo vrcholovom ľadovci.
Mačky ani cepín tu nedržia so stopercentnou istotou, občas musím
cepínom švihnúť viackrát, kým
nadobudnem spoľahlivý záchyt.
Pod vrcholom stojí chlapík v klobúku, sem – tam ho zahalia mraky,
ktoré ako na potvoru museli akurát
teraz prifučať. Tak ten chlapík, už
som pri ňom je odliaty z bronzu,
podľa oblečenia asi páter alebo
niečo také.
A som hore! Stojím na Matterhorne, splnil sa mi môj dávny sen.
Mám radosť. Bohu vďaka!
Na talianskom vrchole šťastím
hulákajú dvaja Rakúšania, gratulujeme si podaním rúk a navzájom sa
fotíme. Vrchol je vlastne kúsok príkreho hrebeňa pokrytého ľadom.
Smerom na východ vidno Monte
Rosu so svojimi siedmimi končiarmi. Liskan, Castor Polluxon aj Breithorn. Takmer dokonalý hraničný
múr so susedným Talianskom. Za
Fruggským hrebeňom v Theodulskom ľadovci trčí kamenný špic

Malého Matterhornu.
Zostupujem dole. Že cesta
nazad nebude valčík mi bolo jasné
už pri výstupe. Väčšiu časť treba
zlaňovať, nesmiem sa unáhliť. Toto
nie je terén, kde by sa dalo učiť na
vlastných chybách. Smädný myslím na to, čo spraví vôl, keď pred
neho postavíte vedro s vodou a so
slivovicou, napije sa z toho, kde
je voda. Pretože je vôl. Ja by som
určite teraz spravil to isté, aj keby
som mal riskovať, že mi na hlave
vyrastú volské rohy.
Východnou stenou presviští
pár kameňov, nasleduje kamenná
lavína. Slnko klesá, zostup je
namáhavý, aj náročný na čas. Konečne sa po mnohých peripetiách
dostávam na Hörnli, odkiaľ priam
bežím dole. Počujem tichý žblnkot
potôčika – jedna z podôb rajskej
hudby. Po viac ako trinástich hodinách konečne voda.
V Zermatte čakám pol hodinu
na zubačku, márne sa pokúšam telefonicky spojiť s našimi. Meškám
už dve hodiny, asi si dobre nedokážem prestaviť čo prežívajú. Tí ma
zožerú, samozrejme ak tam vôbec
ešte budú. Täsch – vystupujem. Sú
tu. Ale mi odľahlo. Im ešte viac.
S radosťou ma vítajú, ani slovo
výčitky, zaslúžil by som si, viem.
Nahnal som všetkým poriadny
strach.
Nakoniec sa vraciame domov
s dvomi Alpskými štítmi zvučných
mien zdolanými v krátkom časovom rozpätí. Čo však je najdôležitejšie, všetci živí a vcelku zdraví.
Mali sme vynikajúce počasie, keby
toho nebolo, snáď by sme Alpy ani
nevideli. Môžeme byť radi a to my
skutočne sme.
V závere dodávam, že som
nemal v úmysle zážitky s výstupov na oba vrchy zverejňovať,
trošku ma však zamrzela tá
skutočnosť, že môj sólový výstup
na Matterhorn bol v októbrovom
čísle interpretovaný ako hľadanie
hraníc medzi horolezcom a šialenstvom. Domnievam sa, že v čisto
športovej záležitosti nie je náležité
tieto dimenzie takto formulovať.
Preto tento článok.
Ďakujem všetkým členom
tejto výpravy, tiež šoférom za ich
ústretovosť a trpezlivosť.
Ospravedlňujem sa všetkým
tým, ktorým som svojím meškaním
spôsobil ujmu ako aj tým, ktorým
som ujmu nespôsobil.
Juraj Boka
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A zas nám nadišli tie

RADOSTNÉ SVIATKY
Svetlo lásky
Vianoce majú zázračnú moc,
čarovná je tiež každá ich moc.
Nádherná je každá minúta či chvíľa,
Betlehemská hviezda už zasvietila.
Svetlom lásky žiaria sviece,
stromček sa šťastím trbliece.
Láska blízkych nás pri srdci hreje,
Ježiško z jasličiek na nás sa smeje.
Sme spolu celá naša rodina,
nastala vytúžená sviatočná hodina.
Veľkí, malí, dospelí aj deti
nemyslíme na čas, čo neúprosne letí.

Ilustrácia: Andrea Bugáňová VII.A

Anna Bielková VII.A

Vianoce pre opustených

Štedrý večer

Vianoce

Kedy sú vlastne Vianoce?
Keď mám veľa darčekov?
Keď sa stromček krásou ligoce?

Vianočný čas prišiel k nám,
rozohriali sa rúry našich mám,
rozvoňali naše domy
vanilkou a dobrotami.

Odišla nám pekná jeseň,
z diaľky počuť niečiu pieseň.

Vianoce sú sviatky lásky,
odpoveď na všetky otázky.
Keď biela perina, dotkne sa stromov,
je zima tým, čo nemajú domov.
Či je to človek a či psík,
nemal by to byť vôbec nik.
Všade je ticho, zrazu plač:
„Mamička, k sebe si ma pritlač!“
Dieťa plače, narieka:
„Zima mi je veliká!“
Pod stromčekom chce si nájsť,
šťastie v balíčku,
nech mamička pohladí mu,
opustenú tváričku.
Anna a Lucia Badurové IV.A

Kapor vo vani pláva,
otecko na stromček ozdoby dáva.
Večera sa pripravila chýrna,
stretne sa pri stole rodina.
Medovníky, koláčiky,
kapustnica, klobásky,
všade krása, spev anjelský
a náručia plné lásky.
Rozžiarené stromčeky,
vôkol samé darčeky.
Dedko s babkou koledujú,
dnes sa všetci radujú.
Narodil sa Kristus Pán!
Šťastie, radosť, spásu nesie nám.
Kolektívna práca IV.A

To deti v malom domku čakajú Ježiška,
ich malé očičká, hľadia do nebíčka.
Tešia sa na krásne sviatky,
plné lásky, žiadnej hádky.
V domku teplo, vôňa medovníčkov
a veľa darčekov pod malou jedličkou.
Na stromčeku visia krásne sklenné
veci,
ktože sa to prieči? Drevo puká v peci.
V krbe horí oheň vianočný a svieži,
darčeky sú v izbe, vonku husto sneží.
Postretlo nás veľké šťastie,
ktoré cez tieto sviatky stále rastie.
Na tvárach nám vyčarí úsmev,
a preto ním najbližších obdariť skúsme.
Anna a Lucia Badurové IV.A

Varínčan
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Vianoce

Kedy sú Vianoce?
Keď sme všetci spolu doma,
keď dom medovníkom vonia,
keď sa smaží chutná ryba,
keď sviečky na stole horia,
keď vyzdobíme stromček,
keď rozbalíme darček,
keď srdiečka šťastné máme,
keď koledy si zaspievame,
keď k jasličkám prichádzame,
keď Ježiškovi vďaku vzdáme.
Vtedy sú Vianoce ...
Marek Peknuša V. B

Vianočný vinš

Nádherný čas

Ježiško v jasličkách

Po krôčiku, pomaličky,
zas je tu čas pre jedličky.

Už je tu zase nádherný čas.
Sú tu Vianoce, čas krásnych krás.

Ježiško malý v jasličkách leží,
Mária, Jozef tíško pri ňom stojí.

Za oknami tíško sneží,
Jezuliatko v jasliach leží.

Trblieta sa tu takmer všetko,
zrodilo sa nám už dieťatko.

Hviezda betlemská v noci mu svieti,
stráži jasličky, nech dobre je ti.

Radosť, šťastie, pokoj svätý,
aby boli šťastné deti,
aby láska všade vládla
a nenávisť vo svete padla.

Ježiško malý, krásny, milý,
tešíme sa my v tejto chvíli.

Toto prajem každému
mladému i starému.
Do každého domčeka
želám žiaru stromčeka.
A každému do srdiečka
lásku narodeného Ježiška.
Ivana a Alžbeta Beniačové IV.A

Vianoce
Stromček sa už ligoce,
opäť prídu Vianoce,
s Vianocami Ježiško,
zastavme sa máličko.
Na detských tvárach úsmev žiari,
čakajú nás krásne dary,
na oblohe žiaria hviezdy jasné,
všetko navôkol je veľmi krásne.
Renátka Badurová IV.A

Je láska samá, vie to každý,
zostane s nami stále, navždy.
Kolektívna práca IV.A

Vianoce
Čo sú vlastne Vianoce?
Predsa, keď sa krásou všetko ligoce!
Až zacingá zlatý zvonček,
pod stromčekom každý hľadá darček.
Keď sa doma zíde celá rodina,
vtedy Štedrý večer u nás začína.
Keď sme všetci zdraví, šťastní,
potom je čas Vianoc krásny.
Marianka Bobáňová IV.A

Prosba
Ježiško v jasliach maličký,
opatruj všetky detičky,
nech ani jedno nestenká.
opatruj kvetom semienka,
opatruj tráve rosičku
a rybkám vodičku.
Ježiško, svetlo na púti,
nech nikto nezblúdi.
Nechceme zlobe platiť daň,
Ježiško, prosím, chráň nás, chráň.
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Julske Alpy

K

lub slovenských turistov /KST/, okresný výbor v Žiline
poriada každý rok turné po Julských Alpách. Tento rok
to bol už 5 ročník. Uvedené pohorie sa nachádza v Slovinsku Sú to
prekrásne hory, pre milovníkov vysokohorskej turistiky a horolezcov ako stvorené.
roch ročníkov sa zúčastnili aj členovia KSTLpri Fatran Varín. Na prvom ročníku sme nemali zastúpenie a posledný
sme tiez vynechali pre zájazd, ktorý sa konal na Mont Blank. Do
autobusu sme nasadli vo večerných hodinách v Žiline a cez Bratislavu, Wiedeň, Grác, Klagenfurt a Villach sme sa dostali v ranných
hodinách do Slovinska. Po prebdenej noci v autobuse, sme navštívili
Planicu a údolie Tamár, kde sa nachádzajú mostíky pre lety na lyžiach. Je to stredisko, ktoré drží svetový rekord v letoch na lyžiach.
Potom sme navštívili mestečko Bled, ktoré sa nachádza pod hradom
a and jazerom toho istého mena. Tento hrad sa preslávil aj ako hostiteľ prezidentov krajín kandidujúcich na členstvo v Európskej únii.
Jazero je obrovskej rozlohy, asi také veľké ako dve Štrbské plesá a
má priezračnú vodu, ktorá je termálna. Na jazere je vybudované
kúpalisko a tiež slúži pre rôzne preteky na vodné športy a kanoistiku. Po prehliadke mesta sme sa pobrali do doliny Vrata, kde sme
sa ubytovali. Cestou na začiatku doliny sme sa zastavili obzrieť si
vodopád Peričník v dedine Dovje Mojstrana. Vodopád je asi 40m

T

- katolícky kňaz Jakub Aljež. Otvorená bola v roku 1904. Po dobrej
večeri, ktorú sme si pripravovali individuálne, sme chvíľku posedeli a šli sme spať, nakoľko nás ráno čakal najvyšší vrchol tohto
pohoria, Triglav vysoký 2864 m. Vstávame o 4 hodine, varíme
raňajky, balíme sa a začíname
šlapať Tominškovou cestou,
cez skalné traverzy, zaistené
fixnými lanami. Odtiaľto je
nádherný výhľad do priepasti
doliny Vrata. Na Kredaricu,
ktorá je vysoká 2515 m sme sa
dostali asi o 10.30 hodine. Je tu
vybudovaná najväčšia chata s
kapacitou asi 150 posteli, pri
ktorej je vybudovaná kaplnka. V
nej slúžil sv. omšu aj svätý otec
Ján Pavol II. Všetko na chatu sa
vyváža helikoptérou. Zvláštnosťou je, že každú nedeľu v sezóne sa tu konajú sv. omše pre horolezcov. Na vrchol Triglavu sme vyliezli asi o 12.30 hodine. Posilnení
a oddýchnutí sme urobili niekoľko záberov a pobrali sme sa dole.
Spomínaný kňaz Aljež dal na vrchole postaviť plechovú vežičku,
ktorá je typická pre najvyšší
vrchol a v nepohode sa do nej
môžu skryť štyria ľudia. Ked‘že
sa počasie zmenilo, rýchlo sme
sa pobrali k zostupu. Prišla
búrka, na ktorú nikto asi dlho
nezabudne. Padali krúpy vo
veľkosti orechov, fúkal víchor
a česal nás dážď. Na dôvažok
v skalách Triglavu po celom
hrebeni sú vyvesené tabuľky
s menami horolezcov, ktorých
tu zabil hrom. Šťastne sme
sa dostali na chatu, kde sme
J. Cyprich, A. Panáček,
prečkali búrku a vrátili sme
J. Varínsky st. a ml.
sa na Alježov dom okolo 21.30
hodiny.
áno sme sa presunuli cez mestečko Kranjska Gora /konajú
sa tu každoročne preteky svetového pohára v zjazdovom
lyžovaní/ do sedla Vršič, ktoré sa nachádza vo výške 1611 mnm.
Je to výška nášho Rozsutca. Vedie sem asfaltová cesta , ktorá má
asi 50 serpentín z jednej i druhej strany. Budovali ju ruskí zajatci
po prvej svetovej vojne.
a túto udalosť je tu noho svedkov. Obrovský bunker asi pre
500 ľudí v skalnom masíve pod Veľkou Mojstrovkou, strážený niekoľkými guľometnými hniezdami a delami. V tomto údolí
boli veľké boje a dolinu pred obsadením strážili tak, že strieľali do
skál z ktorých padali lavíny, a tak zatarasili talianskym vojskám vstup
do Slovinska. Tu sme sa ubytovali na chate Poštársky dom, ktorá je
vzdialená asi 15 min. od sedla. Nachádza sa pod Prisojnikom , 2547
mnm. Počasie nám nepraje a na vrchol sa nedá ani pomyslieť. Nútení
sme prezrieť si nemých svedkov udalosti z rokov 1914 - 1918.Kupujeme suveníry, balíme sa a na druhý deň ráno odchádzame cez Rakúsko

R

N

vysoký vytvára krásnu scenériu, ktorá je podfarbená dúhami a majestátnym hukotom. Ubytovali sme sa v chate Alježevdom, ktorá
je jednou z najnavštevovanejších chát. Dal ju postaviť horolezec

Varínčan

domov. Aj keď nám počasie moc neprialo , boli sme šťastní, že nám
vyšiel výstup na Triglav. Vracali sme sa obohatení o nové skúsenosti
a zážitky a plní nádeje, že na budúce to bude lepšie.
Prisojník

V

roku 2003 sme sa znovu vybrali do týchto krásnych hôr.
Autobus nás zaviezol do Planice pod mostíky a odišiel do
sedla Vršič. Celá skupina sme šliapali cez dolinu Tamár k chate,
odkiaľ je prekrásny výhľad na najkrajší vrchol Julských Alp Jalovec
(volajú ho aj Materhorn). Skutočne svojou majestátnosťou a krásou
sa vyrovná tomu z Zermattu. Pokračovali sme cestou popod Via
Jalovec
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Ferrata, ktorá vedie na Veľkú a Malú Mojstrovku do sedla Vršič,
kde sme boli ubytovaní v chate Tyčarjev dom. Ráno sme skoro vstali
a pobrali sa údolím na Jalovec. Cesta išla dlhou traverzou popod
borovicovým lesom až do kaňonu, odkiaľ bol výstup k chate pod
Jalovcom. Tu v týchto dolinách už nie je žiadny život, iba skaly,
skaly a ešte raz skaly. Vyzerá to tu ako mesačná krajina. Potoky sú
pusté bez vody. Sú to obrovské korytá, ktoré odvádzajú jarné vody z
topiaceho sa snehu do rieky Sávy. Prichádzame na chatu s nádejou,
že si doplníme zásoby vody, ale chata je zatvorená. Našťastie sú tu
veľké kade, do ktorých sa chytá voda z topiaceho sa snehu a tak si
fľaše napĺňame a vodu dochucujeme šumiacim celaskonom. Odtiaľ
vedie chodník cez snehové polia a dostávame sa k skalnej stene zaistenej fixnými lanami a lezieme na hrebeň. Tento je ostrý ako britva
s tisícmetrovými priepasťami na jednej strane do Talianska a na druhej do Slovinska. Vrchol, ktorý je vysoký 2649 mnm. sme dosiahli
asi na poludnie, kocháme sa prekrásnym výhľadom a scenériou.
Po odpočinku zlietame do údolia a večer sa vraciame na chatu.
Počasie nám tento raz praje a využívame ho aj v nasledujúci deň a
vyrážame na Prisojník. Najťažšiu cestu, ktorá vedie cez Hanzovu
pot vynechávame, nakoľko máme ťažký výstup z Jalovca v nohách
a volíme trochu ľahšiu cestu cez okno, ktoré je najväčším a najvyššie
položeným oknom v Alpách. Z tohto okna vedie Via Ferrata kolmo
v stene na Razory a odtiaľ na vrchol. Ten sme dosiahli tiež okolo
obeda, pojedli sme zásoby, spravily pár fotiek a kocháme sa pohľadom na Triglav a na Skrlaticu, druhý najvyšší vrchol, ktorý máme
v pláne /ak sa nám podarí sem dostať/ na budúci rok. Schádzame
druhou stranou po sutisku serpentínami do údolia. Na chate dobre
padol kúpeľ pod teplou sprchou. Pripravili sme si večeru, pojedli,
posedeli a na záver sme si dopriali aj po kalíšku tej našej slovenskej
/gbeľanskej/ slivovice a ideme spať. Ráno pred chatou nás čaká
delegácia divých oviec , ktoré tu len tak pobehujú a čakajú od turistov niečo pod zub. Vyprevadili nás k autobusu, nakladáme bagáž
a odchádzame na jazero Jasná, kde sa nachádza socha Zlatoroga
opradeného povesťami, ešte niekoľko fotiek, smutný, ale radostný
pohľad na Jalovec a tešíme sa domov.
Alexander Panáček
Okno pod Prisojníkom
R. Midula, A. Panáček, J. Varínsky
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Prvý sneh
Keď sa ráno zobudím,
hneď maminu pohladím.
Mamička, moja už letí prvý sneh?
Budeme sa guľovať, kĺzať hneď?
Teším sa na ďalšie ráno,
keď mamička povie áno.
Hurá, hurá prvý sneh,
na lyžiach sa budem spúšťať dnes.
Danka Androvičová IV.A
Zima
Zima je už za dverami,
tešíme sa veru, ver mi!
Budeme sa hrať a smiať,
stále iba sánkovať.
Na stromoch sa zaiskria malé vločky snehu.
Tak sa teda tešme,
že tu máme milú zimu.
Anna Badurová IV.A

Na Martina
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Regionálne voľby 2005
Ako sme hlasovali vo voľbách do VÚC konaných 26. novembra 2005
č.: 1
Volebný okrsok
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov
884
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
155
Počet odovzdaných obálok
155
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva
150
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu
150
Účasť:
17,54%

48
63
1
4
7
3

Ako sme hlasovali za našich zástupcov:
1. OcÚ 2. ZŠ
3. MS Spolu
Ľ. Panáček
30
38
25
93
Ing. K. Strásky
115
104
123
342
Hlasovanie na predsedu
Blanár
54
63
52
169
Sočuvka
56
56
74
186
Tarčák
24
39
28
91
Michálek
11
6
9
26

%
18,27
67,19
33,20
36,54
17,87
5,10

1. OcÚ
2. ZŠ
3. MŠ
Spolu

č.: 2
854
172
172
167
169
20,14%

Celková účasť v obci:
OP
VO
PL
884
155
150
854
172
167
922
182
172
2660
509
489
Účasť: 19,13%

č.: 3
922
182
182
172
170
19,74%

PLŽ
150
169
170
489

OP – oprávnení voliči, VO – vydané obálky, PL – platné lístky
PLŽ – platné lístky pre voľby župana

Do 57 členného parlamentu ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA boli zvolení títo poslanci
Peter Weber Ing.
Štefan Pucko Ing.
Ján Podmanický PhDr.
Jozef Grapa Ing.
Jozef Marec MUDr.
Milan Gura Ing.
Jozef Kanaba MUDr.
Ján Kožák MUDr.
Pavol Faktor Ing.
Pavol Holeštiak PhDr.
Ivan Budiak Ing.
Ján Kapala Mgr.
Peter ŠUlej MUDr.
Milan Očko Ing.
Jana Svrčková Ing.
Ján Pokrivka
Alexander Slafkovský MUDr.
Jozef Repaský Ing.

948
771
2664
1765
1747
1732
1683
1658
1642
1494
1996
1493
1484
1656
1523
1251
2402
1936

Peter Kašuba Ing.
Ján Škombár MUDr.
Jozef Straka
Milan Vrábel‘ Ing.
František Poleta Bc.
Jozef Djubek Ing.
Michal Slašťan Ing.
Ján Ondrejka
Stanislav Bella PaedDr.
Jozef Rizman Ing.
Dušan Lauko
Milan Litva Ing.
Ivan Šaško Ing.
Rudolf Piták MUDr.
František Adamčák Mgr.
Náš žilinský obvod zastupujú
Andrej Sočuvka Ing.
Ján Slota Ing.

1582
3010
2537
2068
1956
1696
2749
2598
2451
2112
1927
863
2399
1839
1666

Ladislav Andreánsky MUDr.
Peter Pethô Ing.
Milan Kružliak Ing
Ján Kuska Ing.
Alexander Lilge Ing.
František Výrostko
Ladislav BevilaQua Ing.
Peter Belica Ing.
Jozef Országh RSDr.
Katarína Adamicová, doc.,MUDr.,PhD.,
Viliam Majda Ing.

1 670
1616
1438
1382
2674
2129
2058
1893
1666
1600
1598

Mária Gašicová
Ivan Chaban MUDr., MPH
Peter Dobeš RNDr.
Štefan Zelník MUDr.
Peter Belinský Ing.
Pavel Pavlásek doc., Ing., PhD.
Juraj Marko Ing.
Tibor Mintál Ing.
Jozef Choluj Ing.
Ján Sága Ing.
Ľubomír Bažík MUDr.

4248
4218
4132
3 807
3803
3683
3667
3589
3417
3216
3171

6187
4385
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2. kolo volieb predsedu VÚC dňa 10.12.2005
Volebný okrsok
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu

1 J. Blanár
2 J. Tarčák

č.: 1
885
75
75
75

č.: 2
859
84
84
81

č.: 3
917
85
85
85

1. OcÚ
56
19

2. ZŠ
55
26

3. MS
45
40

Po odstúpení zvoleného poslanca J. Choluja z regionálneho parlamentu sa novým poslancom stal Viktor Vallo.

Nový cestovný poriadok
Odchody autobusov

Zo zástavky: Varín , ObÚ.

Platí od 11.12.2005 do 9.12.2006

Varínčan

Kultúrno –
spoločenské
podujatia
Sobota 10. decembra
19.00 h. kinosála
Beseda s účastníkmi výstupu na Mont Blanc
spojená s premietaním videofilmov

15

Knižnica informuje
Nové knihy pre čitateľov
SPARKS, N. – Zápisník jednej lásky
ANDREWSOVÁ – Zlomené krídla
SHAWOVÁ, P. – Pierko a kameň
MILLEROVÁ, L. – Pištolník
KELEOVÁ, VASILKOVÁ – Ja a on
MARTINOVÁ, L. – Láska na pastvinách
BURGES, A. – Mechanický pomaranč
MONTEFIORE – Nezábudková sonáta
LEILA – Vydatá proti svojej vôli
HANNAHOVÁ, K. – Sesterské puto
KNIGHTOVÁ – Môj život na tanieri

Sobota 17.,
nedeľa 18. decembra
Predajná výstava vianočných výrobkov
So: 13.00 - 17.00
Ne: 9.00 - 16.00

Nedeľa 18. decembra
Kino KRIVÁŇ
18.00 h. filmové predstavenie
Mr. and Mrs. Smith
MP od 12 rokov, vstupné 45,-Sk, 120 min.

Sobota 31. decembra

Pre deti
ADLOVÁ, V. – Vojto a medveď Peter
HAŠTOVÁ, M. – Zo starej horárne
GAŠPAROVÁ, E. – Slávna ľavačka
NAVRÁTIL, J. – Žltý mustang
NOHEJL, B. – Objavenie planéty Michovice
SEKORA, O. – Utečenec na vtáčom strome
LENČO, J. – Mesačná princezná
WOLFF, B. – Bobria stopa
FEHÉR, T. – Hajdúchovo dobrodružstvo
KRAUS, D. – Môj domov na predmestí
SVEDELIT, D. – Betónové ruže

Nám. sv. Floriána
SILVESTER 2005

Privítanie nového roka a oslava štátnosti

Poďakovanie:
Pacienti z Nezbudkej lúčky touto cestou ďakujú
MUDr. Kadlečíkovej
za profesionálny prístup a ochotu vždy pomôcť.
Doučím matematiku
základnej školy
Telefónne číslo: 0915 531 539

Kopírovanie v knižnici:
A4 – 2,- Sk
A3 – 4,- Sk

Zápisné na rok 2006
Deti do 15 rokov: 10,- Sk
Ostatní: 20,- Sk
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u KUPÓN Č. 12 u KUPÓN Č. 12 u KUPÓN Č. 12 u KUPÓN Č. 12 u

Tajnička z čísla 10/2005 znela:
„Po tej, kde nie sú výklady.“ 100,- Sk yhráva pani Vieroslava Chladnúchová, Varín 770

vylúštený text tajničky spolu
s nalepeným kupónom pošlite do
15. januára 2006
na adresu redakcie.
VYLOSOVANÝ VÝHERCA BUDE
ODMENENÝ PRÉMIOU 100,- SK
„Marienka, priznám sa ti. Ja strašne
rád hrám na husliach.“
(záver je v tajničke krížovky)

- 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
December 2005
Cena 10,- Sk

