Rok 1996
Politická situácia na Slovensku
Znepokojovanie na Slovensku naďalej trvá a zdá sa, že sa stále stupňuje. Vstup do Rady
Európy komentovali v SNN č.33/l995 o čerstvých „demaršoch“ Európskej únie a prezidenta Clintona
25. a 27. októbra l995, ako aj novembrovú rezolúciu Európskeho parlamentu inými slovami
povedané zákroky do vnútorných záležitosti nášho štátu. Európska únia je pod americkou vojenskou
ochranou a ochranou spoločnosti trhového hospodárstva l5-tich terajších členských štátov a tvoria
obrovský vnútorný trh ohraničený navonok colnými bariérami. Európska únia (ďalej len EU) je ako
poradný rozpočtový orgán, čiastočne kontrolný a Súdny dvor. Parlament sídli v Štrasburgu, výbory v
Bruseli, generálny sekretár v Luxemburgu spolu so Súdnym dvorom. Moravčíkova vláda podala
žiadosť do Bruselu o bezúročnú pôžičku 300 miliónov dolárov, avšak EU z rozpočtu poskytlo l30
miliónov ECU, t.j. asi 243 miliónov Sk. Výbor pri pôžičke sa odvolal na zmluvu, článok l30, čím
zaradil Slovensko do kategórie rozvojových krajín, teda na úroveň štátov Tanzánie a iných. Z týchto
dôvodov si bruselské kolégium začalo nárokovať dirigovaním parlamentu a vlády, teda ústredného
európskeho štátu. Pred poskytnutím pôžičky slovenskí informátori úmyselne rozmazali priebeh
schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len NR SR) z 3. na 4. novembra l994 v Bruseli v
hrôzostrašnom podaní ako „noc dlhých nožov“, teror väčšiny“, „ nezákonné čistky“ a záhuba
demokracie Mečiarovou vládnou koalíciou. Keď sa Mečiar ujal vlády, bezúročnú pôžičku l30
miliónov ECU dostal za úlohu splatiť do 7-mich rokov. Zároveň navrhli sformovať „demarche“, ktoré
majú byť v súlade diplomatickým protokolom verejné a odovzdané Ministerstvu zahraničných vecí
Slovenskej republiky. Po voľbách 23. septembra l994 od 25. novembra l995 znovu pribúdali
demarše, dokonca od amerického prezidenta Clintona, ktorý bol znepokojený prijatím zákona o
štátnom jazyku NR SR l5. novembra l995. Delegácie postupne obchádzajú zodpovedné orgány v štáte
a uprednostňujú v rokovaní opozíciu. Poslanci maďarskej iredenty zaznamenávajú právny štát. Západ
nás zaraďuje do tretieho sveta a v asociačnej politike praktizovali diskrimináciu medzi štátmi v trvaní
asociačnej dohody. Tak napríklad lehota pre baltské štáty bola 4 roky, pre Slovenskú republiku l0
rokov so zdôvodnením, že sloboda slova a tlače je na Slovensku vládou zdeptaná.
Spory s prezidentom republiky sa stále stupňovali a chyba bola aj u predsedu vlády Vladimíra
Mečiara, že v záujme republiky nehľadal spôsob, ako upokojiť situáciu. Zastával stanovisko , že
prívrženci čechoslovakizmu a hungarizmu ako strojcovia proti zvrchovanosti a celistvosti štátu
nemajú v štátnych orgánoch čo robiť. O zmierenie bez súdov a cudzích atribútov sa pokúšala za
okrúhlym stolom Matica slovenská. Bol to len neukončený začiatok. Do napätia v štáte prispela
nedôvera EU, „demarše„ Európskej únie a amerického prezidenta, ktoré mali obavu z toho, že
imperialistické demokratické stredoeurópske štáty nebudú môcť vnucovať vôľu a rozkazovať
slovenským orgánom, ako sa majú správať. Vláda vychádzala z toho, že Slovensko je európsky
právny štát a nezasahuje neprípustnými zákonmi do vnútorných záležitosti nijakého európskeho štátu.
Už od roku l993, kedy vznikla Slovenská republika, týždenne dochádzajú správy za Štrasburgskej
Európskej komisie a súdneho dvora o hrubom porušovaní ľudských práv, ktoré donášajú parlamentní
pokrytci. / Slovenské národné noviny (ďalej len SNN) č. l9, str.3 /
Ministerská rada a európska komisia únie ratifikáciou potvrdili platnosť zmluvy o vstupe do EU dňa
l5.11. l995 a 5.1. l996 publikovali SNN, že poslanci v Európskom parlamente členských štátov EU
navrhli zrušiť dohodu, ktorú právny štát neplní. Naša vláda sa vyjadrila, že prenáhlenosť vstupu aj v
medzištátnych bilaterálnych vzťahoch škodí. Rozširovanie sa predĺži do roku 2010 a dovtedy bude
treba sa sústrediť na budovanie štátu a výstavbu prosperujúceho hospodárstva.
Slovenská demokratická ľavica (ďalej SDĽ) sa zrodila po novembri l989 z Komunistickej strany a má
v sebe genetické vzťahy, čo sa prejavilo v zákone o nemorálnosti komunistického systému, na čo sa
ohradili, že komunistický systém nebol ani nemorálny ani protiprávny. V zapätí zástupcovia SDĽ sa
vyjadrili, že sú ochotní vstúpiť do vlády, alebo „beda Ti“. Dáme pocítiť, čo je to tvrdá opozícia SDĽ.
Podmienkou je, že buď sa vládna koalícia podriadi požiadavkám a podmienkam, teda vzdá sa pre nich
nežiadúcich spojencov – Slovenskej národnej strany a Združenia robotníkov. SDĽ podľa prieskumu
až 70 % miestnych organizácii nesúhlasí so vstupom do súčasnej koalície. Vedenie na čele s Weisom,
Ftáčnikom, či Róbertom Ficom má množstvo vlastných problémov, strana je roztrieštená na viaceré

politické subjekty. Vnútrostranícky program SDĽ je rozštiepiť Hnutie za demokratické Slovensko
(ďalej HZDS). Na predčasnom štvrtom zjazde SDĽ bol zvolený predseda - Jozef Migaš a vážnejší
kandidát bol Róbert Fico, ktorý sa „kandidátky“ vzdal. V tom čase bol na návšteve generálny
tajomník Strany európskych socialistov J. F. Vallin, ktorý konštatoval, že EU a osobitne európski
socialisti sú veľmi znepokojení politickými krokmi slovenského premiéra, ktorý aby som bol
priamočiary a nemiešal sa do vnútorných problémov Slovenska zvonka, znamená prekážku pre
budúce členstvo Slovenska v EU. SDĽ začala robiť zmeny v politike a spracovávať vlastnú predstavu
procesu o vstupe do EU a NATO.
Pri návrhu zákona o nadáciách sa rozvinula široká propaganda opozície podporovaná západom a
americkým veľvyslancom Johnsonom, ktorý tlmočil podpredsedovi NR SR Gašparovičovi svoje
kritické pripomienky akceptujúce údajný rozpor zákona s demokratickými princípmi a európskymi
zvyklosťami ako neprípustné zasahovanie štátnej moci do občianskych iniciatív. Tento akt označil
ako nežiadúcu snahu ich zmarenia. Poslanec Miroslav Maxon HZDS označil toto počínanie
veľvyslanca za neobvyklé , kde takýmto spôsobom naliehal na zákonodarný zbor cudzieho štátu. Úrad
vysokého komisára Organizácie spojených národov (ďalej len OSN) pre utečencov na Slovensku
/UNHCR/ označil návrh zákona o nadáciách za príliš reštriktívny, pretože tretí sektor humanitných
aktivít mimovládnych partnerov potrebuje podpory. Poslanec Ján Langoš z Demokratickej strany
konštatoval, že predkladateľom zákona ide o potrestanie amerického multimilionára George Sorosa
preto, že je bohatý žid a Maďar. Móric za Slovenskú národnú stranu povedal v súvislosti so
skúsenosťami s nadáciami USA: „Každý človek, čo vedie nadáciu v Spojených štátoch, je chápaný v
podstate ako zahraničný agent, pretože dostáva peniaze zo zahraničia a tento človek i ľudia jemu
podobní v podstate ako keby boli podplácaní.“ Roman Hofbauer (HZDS) povedal. „Súčasné moderné
obdobie veľmi rýchlo odhalilo, že vznik a existencia základín sa môže jednoducho zneužívať proti
štátu. Cez nadácie sa začali i vnútroštátne prelievať obrovské finančné sumy s výsledkom daňových
únikov v oblasti nadácie a objavili sa aj náznaky ich využitia ako „pranie špinavých peňazí“. Zákon sa
navrhuje, aby k tomuto nedochádzalo cez nadácie a aby sa peniaze nepoužívali na iné ciele. Je
verejným tajomstvom, že na marcovom puči v roku l994 sa z týchto prostriedkov vo veľkej miere
použili aj nadačné peniaze prichádzajúce zo zahraničia na Slovensko. Táto konšpiračná hra
vplyvných a elitných nadácii s obrovským finančným pozadím stála napokon v dôsledku predčasných
volieb daňového poplatníka jednu miliardu slovenských korún na realizovanie nových volieb. / SNN
22/ l996./
Čemadok so znepokojením sleduje úsilie vlády Slovenskej republiky zveriť Matici slovenskej (ďalej
len MS) také úlohy, ktoré patria do kompetencie štátu. Matica slovenská podľa vládneho návrhu
zákona nebude kontrolovaná NR SR. Protestovali proti tomu, aby sa pod právomoc MS dostali
sústavy základného výskumu. Za mimoriadne nebezpečné pokladali, aby sa pod kontrolu MS dala
tvorba a vydávanie učebníc slovenských predmetov. Ideologické zameranie MS na idealizáciu prvej
Slovenskej republiky pokladali za osudne nebezpečnú pri výchove mladej generácie. /Szabad ujság
20/96/ Maďarské denníky verejne publikovali: Slovenská republika patrí do NATO, ale bez Mečiara.
/Ujszó 111/96./
Na l5-tej schôdzi NR SR vystúpili svojským spôsobom dvaja významní reprezentanti opozície: Milan
Kňažko a Ján Langoš. Vo štvrtok l6. mája v parlamentnej sieni Milan Kňažko spravil javisko zo
štátneho orgánu rôznymi hereckými grimasami. Na tieto scény Ľ. Hudek - minister vnútra pre
Slovenskú republiku dňa l7.5.l996 povedal: „Zažil som hroznú situáciu s vystúpením poslanca M.
Kňažku, ktorý mi pri rozvádzaní mojej správy hrubým spôsobom nadával do kriminálnikov a
gaunerov. Môj záver je taký, že nechcel som byť členom tejto spoločnosti, v ktorej môžu na adresu
kohokoľvek a beztrestne, bez akýchkoľvek dôkazov, vysloviť takéto vulgárne prašiviny. M. Kňažka
pokazila politika a už mu nepomôže ani alkohol ani ženy.“ Ján Langoš, označovaný ako ostrostrelec
opozičného klanu, na tom istom zasadaní NR SR na adresu Augustína Mariána Húsku vulgárne
vyslovil: „Drž hubu, tam ty hore!“ M. Húska, podpredseda NR SR, je všeobecne známy ako korektný
a vrcholne slušný človek s veľkou mierou tolerancie a trpezlivosti. Ako starší človek si zaslúži úctu
bez ohľadu na politický dres. Poslanec Langoš sa dostal do NR SR cez Kresťansko-demokratické
hnutie.

Niektorí poslanci NR SR od vzniku Slovenskej republiky nemuseli skladať ani poslanecký sľub
vernosti štátu, až po predčasných parlamentných voľbách. Zákon o záväznom vyjadrení lojálnosti voči
Slovenskej republike nepodpísala ani časť štátnych zamestnancov. Nebolo to žiadne prekvapenie, že
tento zákon schválený v parlamente, prezident republiky Michal Kováč nepodpísal a to s
odôvodnením, že nie je v súlade s Ústavou. / SNN 23/ l996/
Začali sa prejavovať chytráctva v krachovaní bank .Robia sa machinácie, vklady sa rozoberú cez
zamaskované pôžičky, tieto sú nedobytné a banka krachne a samozrejme ide do konkurzu. Bankári
sedia doma a bankrot odôvodňujú ekonomickou situáciou v štáte.
Celkove zhodnotenie a postavenie nášho štátu zhodnotil z pohľadu opozície prezident republiky
Michal Kováč pred poslancami 11. decembra l996, z ktorého niektoré časti vyberám: Základnú otázku
z medzinárodného postavenia SR a jej šancí na integráciu do európskych štruktúr cením si ako prejav
vlády o priaznivú konšteláciu vonkajších podmienok na získanie členstva respektíve pridruženia v
nich. Avšak musím sa vážne zamyslieť nad tým, prečo členské štáty EU a USA za posledné dva roky
opakovane vyjadrujú popri pozitívnom hodnotení makro ekonomických ukazovateľov slovenského
hospodárstva znepokojenie nad naším vnútropolitickým vývojom a z toho aj pochybnosti o našom
zahraničnom politickom smerovaní. Pribúdajú signály, že naša krajina sa začína dostávať do
medzinárodnej izolácie. Prestali prichádzať najvyšší predstavitelia EU. Predstavitelia vládnej koalície
medzičasom prišli s tvrdením, že západné krajiny voči nám a iným stredoeurópskym krajinám
uplatňujú dvojaký meter. Svet nás neposudzuje len z hľadiska dosiahnutých hospodárskych
výsledkov a krokov vykonaných pri napĺňaní asociačnej dohody a programu Partnerstva za mier.
Posudzuje nás aj podľa miery dodržovania základných ľudských práv a slobôd, podľa úrovne a
rozsahu demokracie, podľa spôsobu vládnutia, spravovania veci verejných a účinnej kontroly vlády z
úrovne politickej. Politický štýl, ktorý si vládna koalícia osvojila na domácej politickej scéne, sú voči
zahraničiu kontra produktívne. Mám obavu, že takto môžeme zmeškať prvý vlak do NATO, ale aj do
EU. Vláda bezdôvodne odkladá dôsledné uplatňovanie demokratických pravidiel v našom
vnútropolitickom živote. Nočné parlamentné rokovanie z 3. na 4. novembra l994 je tieňom na súčasnú
vládnu väčšinu. Vládna koalícia vysvetľuje, že dnešná opozícia sa nevie zmieriť s porážkou vo
voľbách. Víťaz volieb v roku l994 narušil pokus víťazstva volieb, keď eliminoval v parlamente
poslancov Demokratickej únie. Na tento politický cieľ sa zneužila pôda národnej rady, keď
parlamentná väčšina vytvorila komisiu na preskúmanie právoplatnosti ich zvolenia, ktorej existenciu
Ústavný súd SR neuznal za legitímnu. Zneužitá bola aj polícia, ktorá prešetrovala všetky petičné
hárky tejto politickej strany. Takto sa zaťahovali štátne orgány, aby pošliapali slobodný charakter. Za
ohrozením základných atribútov demokracie je neústupčivosť koalície pri kontrole výkonu vládnej
moci. Vyradením opozície z kontrolných a riadiacich orgánov v NR SR i ostatných zložkách štátnej
moci to znamená porušovanie práv a legitimity oficiálnej parlamentnej opozície, ako sa to zvykne
označovať v demokratických krajinách. Potláčať opozíciu znamená potláčať zvrchovanosť ľudu. V
politickom zápase o masmédia najskôr bola výmena riaditeľa rozhlasu, nato aj tlačovej agentúry a
verejnoprávnej televízie. Vláda doteraz nepredložila do parlamentu návrh zákona o jazyku menšín.
Na jeho potrebu som dôrazne upozornil pri podpise zákona o štátnom jazyku. Vznikla tak medzera pri
sobášoch, krstoch, školských vysvedčeniach a podobne. Príslušníci armádnych menšín oprávnene
pociťujú, že sa im odopiera ústavné právo používať jazyk v národnom styku.
Robia sa nátlaky vo forme pracovných porád pre vstup do politického hnutia vládnej moci.
Parlamentná väčšina sa pokúsila vysloviť nedôveru hlave štátu a vynútiť si moje odstúpenie. Išlo o
svojvoľnú demonštráciu politickej sily a zneužitie pôdy ústavných orgánov na stranícke účely čo
poškodilo povesť Slovenska v zahraničí. Potom pokračoval pokus mocensky zlomiť alebo aspoň
izolovať nezávislého prezidenta. Stále sa vymýšľajú nové škandalizujúce úskoky, doslova otravujúce
ovzdušie v celej krajine. Štátna identita by sa svojím obsahom mala nasmerovať dopredu, do
budúcnosti a neupierať sa pasívne len o minulosť. Z našej národnej histórie s aktuálnymi štátnymi
záujmami a s cieľom do budúcnosti prevziať jednoznačné posolstvá, ktoré môžu slúžiť ako kritérium
pre dnešok a projektovanie budúcnosti. Treba vidieť, že duch slobody objal celú Európu a že
Slovensko nesmie v nej ostať pod nijakou zámienkou izolovaným ostrovom. Poznamenávam, že
počas prejavu prezidenta Kováča poslanci koalície opustili parlamentnú sieň, ktorá zostala takmer
prázdna. Napätie v parlamente spočívalo v dôsledku prevzatia mocí jednotlivých politických strán a

následne nespokojnosť v dianiach, ktoré sa odohrali v priebehu roka l996. Tieto v skratke rozvádzam
podľa skupín.
Obhajoba štátu: V rôznych periodikách sa písalo, že Slovenský štát v rokoch l939 - l945 bol fašistický
a rôznymi nálepkami označovaný, aby bola zhodená jeho hodnota. /V SNN 20/1996/. Kardinál Korec
v prejave na seminári Združenia kresťanských pracovníkov kultúry v spolupráci s Nadáciou Hausa
Seidlera v Bratislave povedal: „Nevedno, prečo sa u nás hovorí o fašizme. U nás nemal vplyv
Musolíni a jeho fašizmus, lež Hitlerov zločinný národný socializmus.“
Vláda a opozícia: Jedna z udalostí posledných dní bolo vystúpenie riaditeľa Slovenskej informačnej
služby (ďalej SIS) Ivana Lexu. Opoziční poslanci zohrali divadlo snažiac sa o zosmiešnenie pána
Lexu a vyvolať incident, ktorý by rozmazávali v masmédiách. Poslanec Kňažko stál priamo pri
rečníckom pulte v parlamente a pod jeho vedením niekoľko poslancov ho obstúpilo s rôznymi
transparentmi a počas celého prednesu informačnej správy ho nemiestnymi poznámkami rušili a tí
poslanci z opozície, ktorí sedeli vo svojich vyhradených miestach, po celý čas prejavu búchali po
laviciach.
Správa bola varujúca v plnení SIS a hovoril, že ťažko rodiaca sa demokracia na Slovensku nie je
dostatočne zabezpečená a taktiež ani územná celistvosť Slovenskej republiky. “Za najrizikovejšie
okolnosti súčastnej situácie u nás považujem prudkú radikalizáciu politického života, ktorú
sprevádzajú dezinformačné kampane zneisťovania občanov a obavy dôvery v štátnu moc, jej
inštitúcie či dokonca štát ako taký. Ruka v ruke s touto poľutovania hodnou hrozivou radikalizáciou
prebieha proces výroby a šírenia dezinformácii adresovaných zahraničným príjemcom, ktoré sa ako
nákazlivé echo vracajú opäť metamorfované na autentický plnohodnotný, nespochybniteľný a
objektívny názor cudzích médií politických alebo hospodárskych kruhov.“ Ďalšie varovné slová boli
vyslovené riaditeľom SIS, keď sa vyjadril, že nebezpečenstvo ohrozenej suverenity Slovenskej
republiky nemožno nazvať inak ako krutou realitou. Oveľa významnejšie ovplyvňujú vývoj na
Slovensku rozličné nadnárodné či medzinárodné inštitúcie, nadácie, zahraničné záujmové skupiny.
Registrujeme aj také aktivity, ktoré nie sú v súlade so štátnymi záujmami Slovenskej republiky. Naša
geopolitická poloha je príčinou toho, že Slovensko je predmetom zvýšeného a zdá sa i trochu
nervózneho záujmu iných štátov, teda i spravodajských služieb. Ohrozujú našu republiku prenikaním
do jej politických, hospodárskych a bezpečnostných štruktúr. Riaditeľ SIS neobišiel ani prezidenta
Michala Kováča a verejne ho pred poslancami NR SR usvedčil zo zneužívania tajnej služby. Správa
Ivana Lexu obsahuje vo svojom jadre mnoho veľmi vážnych skutočností, ktoré vytvárajú drsný, ale
reálny obraz o našom verejnom živote. Z významných fenoménov informácií je podozrenie, či indície
súvisiace sa spoluprácou niektorých slovenských poslancov s cudzími spravodajskými službami. O
napojení týchto osôb na zahraničné spravodajské centrály sú zatiaľ indície, nie dôkazy. Za
pozoruhodné považujem verejné chválenie poslancov Ladislava Pitnera či Mikloša Ďuraja kontaktmi
so spravodajskými službami cudzích štátov. Podotkol, že v roku l991 sa hovorilo až o 80 % poslancov
bývalého Federálneho zhromaždenia, ktorí spolupracujú s niektorou zo zahraničných spravodajských
služieb. Je podozrivé, že viacerí slovenskí poslanci chodia do rôznych západných štátov na školenia
či prednášky v rozličnom časovom rozpätí. O tom píše v knihe bývalý agent Frolík, čo sa za týmto
vzdelávaním skrýva. Správa riaditeľa SIS vrhla prenikavé svetlo do vnútropolitických i zahraničných
súvislosti Slovenska. Súčasná opozícia sa neaktivizuje len proti legitímnej vláde, ale aj proti
samostatnému štátu. /SNN 24/96/. V uvedených novinách sa zaoberá Milan Kenda podstatou
demaršov, ktoré spočívajú v tom, že „západ“ počítal, že ľahko, lacno, rýchlo a na večné časy získa do
vlastníctva, čo na Slovensku stojí za to, aby sa odkúpilo za lacný groš.
Po tomto parlamentnom rokovaní sa v tlači objavili články na to, čo predviedla parlamentná opozícia
22. mája l996 pod názvom politický hyenizmus na scéne NR SR, ktorého sa zúčastnili KDH, DU a
Maďarská koalícia, v ktorom boli zastúpení vzdelaní ľudia a lekári. Najagilnejší bol Milan Kňažko s
urážajúcim textom na transparente a priamo ohrozoval prednášajúceho, ktorý ho musel požiadať, aby
mu nedýchal do tváre a išiel si umyť zuby. Kritizoval KDH, DU a maďarských poslancov, ktorí si
vynucujú postavenie a čakajú na svoj čas. Mikuláš Ďuraj za Spolužitie vyhlásil v Komárne: „Naším
najbližším cieľom je politická a hospodárska samospráva a celková autonómia.“ Jedine svornosť a
historické spojenie s našou materskou krajinou je zárukou na dosiahnutie cieľa. Maďarskí
zástupcovia v parlamente si presadili, že pre Maďarský skauting, ktorý sa vyčlenil od Slovenského,

dostal na činnosť 457.5l0.- Sk a Slovenský skauting dostal na činnosť 376.290.-Sk, hoci sú slovenskí
skauti počtom väčšia organizácia.
O väčšinovej vláde sa stále viedli rokovania. Migaš, predseda SDĽ, povedal: „Je reálne uzatvoriť s
Mečiarom dohodu, že podporia menšinovú vládu HZDS v prípade, ak by zanikla koaličná vláda.
SDĽ sa zaviaže, že nevysloví nedôveru vláde do volieb v októbri l998. Naproti tomu Migaš zaútočil
na Petra Weisa, že je proti sociálnemu demokratizmu a získava stúpencov z Robotníckej „Ľuptákovej
strany“. Mečiar nesúhlasil s takým návrhom, aby sa rozišiel so SNS a Robotníckou stranou. Na
politickej scéne sa situácia stále zhoršovala. Sebavedomie Maďarov stále stúpalo. V dňoch 4. -5. júla
l996 v Budapešti za účasti predstaviteľov vlády a politických strán a menšín žijúcich mimo Maďarska
a pod názvom „Maďarsko a Maďari žijúci za hranicami“ účastníci prerokovávali strategické otázky
medzi Maďarskom a maďarským spoločenstvom za hranicami. Spoločným cieľom bolo otvorene
podporovať a zneužívať maďarské národnostné menšiny v okolitých štátoch na presadzovanie
autonomistických cieľov, pričom autonómia má byť iba prechodným riešením. V konečnom dôsledku
rozvrat územnej celistvosti nielen na Slovensku, ale i v Rumunsku, Ukrajine, Chorvátsku a Juhoslávii.
Maďarská menšina sa sťažuje, že Matica slovenská dostala v roku l996 dvesto miliónov na činnosť
a maďarské menšiny dostali len 58 miliónov Sk. V tlači sa objavili správy, že sú obchodníci so
smrťou kradnú deti na náhradne diely pre bohatých chorých. Vyvolaná reakcia na média bola taká,
že keby ich nebolo, ani o zločinoch, ktoré sa páchajú, by nikto nevedel. Opozícia v zložení Moravčík
(DU) ,Langoš (DS), Čarnogurský (KDH) pripravujú zmluvu na dosiahnutie volebného víťazstva.
Počítajú aj zo zahraničnou podporou, či už osobnými návštevami zo zahraničia alebo s masmédiami.
Washingtonská tlač už v decembri l995 priniesla prognózu o etnických ozbrojených bojoch na
Slovensku v roku l996 a viacerí veľvyslanci na Slovensku sondovali u niektorých poslancov HZDS už
v prvom polroku l996, ako by Slovensko reagovalo na vojenský zásah Maďarska na „ochranu“
maďarskej menšiny na Slovensku. Predstavitelia USA na Kongrese vyjadrili bezpredmetnosť
zaradenia Slovenska do NATO. Na 21.septembra l996 avizuje maďarská koalícia uskutočnenie
ďalšieho Komárňanského stretnutia s následným vyhlásením autonómie na juhu Slovenska, kde žije
popri 500-tisícovej menšine maďarskej národnosti asi jeden milión občanov slovenskej národnosti.
Ponúka sa riešenie odkrojiť južné Slovensko po hranicu 2.11.l938 a pripojiť ku Maďarsku, alebo
opätovné pričlenenie Slovenska ku Česku, s čím súhlasia v Čechách republikáni „Zemanovci.“
Denné udalosti v obci v roku l996
Január
l. januára - už po polnoci sa poriadala oslava vzniku Slovenskej republiky a Nového roku l996 na
ktorej sa prihovoril starosta obce poďakovaním za spoluprácu a prianím úspešného roku l996. Na
polnočnej slávnosti vyhrávala dychová hudba Varínčanka.
Od 1. januára bolo pomerne teplo, bez snehu. Dokonca aj vtáčiky si spievali. Až koncom januára
napadlo trošku snehu, ale len veľmi málo. Až druhej polovici októbra napadla snehová prikrývka,
ktorá vydržala až do Veľkej noci, kedy sa nedalo ani prejsť autom po ceste Pod Jedľovinou.
2. januára – bola otvorená nová dielňa Monus, ktorá je zameraná na zasklievanie dverí, obrazov a iné
úpravy skla. Táto firma patrí podnikateľovi Vojtechovi Brezánimu, ktorému obce prenajala priestory,
aby mohol vykonávať túto podnikateľskú činnosť.
5. januára – bolo zverejnené nariadenie o dani z nehnuteľnosti č. 5/1995, na základe ktorého mali
občania do 31. januára 1996 podať nové daňové priznanie.
Taktiež bolo vydané všeobecne záväzné nariadenie – Požiarny poriadok v obci zákona Slovenskej
národnej rady č. 481/1992 Zbierky zákony o obecnom zriadení požiarnej ochrany. Nariadenia boli
publikované v mesačníku Varínčan č. 1/1996.
15. januára – bola otvorená Lekáreň – Zdravie do súkromia, ktorú ma na starosti Mgr. Anastázia
Franeková, bytom Meszárošova 729, Varín. Lekáreň je určená pre Varín, Gbeľany, Krasňany,
Nezbudskú Lúčku, Mojš, Dolnú Tižinu, Strážu a Nededzu.

Február
3. februára - pripravilo kresťanské spoločenstvo varínskej mládeže karneval pre žiakov základnej
školy. Na karnevale sa mládežníci predstavili v maskách od hviezdičiek, bábätiek, až po pirátov,
kovbojov, ježibáb na metle, a množstvo rôznych rozprávkových postáv.
9. februára - bola v priestoroch bývalého Okresného podniku služieb v Žiline na Ulici J. Martinčeka
vo Varíne otvorená filiálka Slovenskej štátnej sporiteľne a. s/ SLSP/. Na otvorení bola riaditeľka
SLSP zo Žiliny Ing. Oľga Streďanská. Už v súčasnosti sa tu spravujú vklady obyvateľov za 65
miliónov Sk .Klient má možnosti na vkladné knižky bez výpovednej lehoty, pre deti a mládež,
výherné vkladné knižky, termínové vklady, bežný účet fyzických osôb, organizácii, devízový účet,
prostredníctvom ktorého sa môže prijímať platba , sporiť, platiť i vyplácať.
9. februára - Bola uzatvorená Zmluva o prenájme nebytových priestorov a o odmene za služby
spojené s užívaním nebytových priestorov, Obec Varín - Štatutárny zástupca : Ing. Strásky Karol
starosta obce a ako prenajímateľ Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne v zastúpení predsedom
Emilom Cvachom. Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľnosti v k. ú. Varín a to dom č.l75 na
Hrnčiarskej ulici, ktorý je postavený na KN parcele 736 zastavaná plocha 328 m2 a záhrada - KN
parc.4.735 o výmere ll8 m2. Uvedené nehnuteľnosti sú zapísané na Správe katastra v Žiline na LV č.
l. pre obec Varín. Nebytové priestory sa prenajímajú pre účely nasledovných činností: Organizovanie
výstav, prednášok, besied, rozvoj kultúrnej a spoločenskej činnosti nájomcu, ktorý je oprávnený tieto
priestory poskytnúť pre činnosť ďalších spoločenských organizácii a to Demokratická únia žien,
Červený kríž, Zväz protifašistických bojovníkov ,Zväz záhradkárov. Podnájom bude organizovať
Odbor Matice slovenskej, ktorý zodpovedá prenajímateľovi za predmet prenájmu a činnosť bude
riadiť na základe plánu práce, ktorý predloží na odsúhlasenie prenajímateľovi. Nebytové priestory sa
prenajímajú na dobu neurčitú a to od 22.l.l996. Nájomca sa oslobodzuje od platenia nájomného,
nakoľko sa zaväzuje robiť kultúrno - výchovnú činnosť na území obce. Zmluvu podpísal Ing. Karol
Strásky starosta obce a Emil Cvacho predseda MO MS. Obec previedla rekonštrukciu budovy, a na
skultúrnení priestorov sa majú podieľať všetky spoločenské organizácie. MO MS si zabezpečil
stoličky stoly nábytok a začal s nácvikom zborového spevu , aktívne započal činnosť detský krúžok
ľudových tancov pod vedením Ing. Akantisovej a p. Trizuliakovej, cyklus prednášok o histórii Varína
a okolia, ovocinári a záhradkári mimo schôdzkovej činnosti usporiadali výstavu ovocia a zeleniny a
našli tu útulne prostredie aj ostatné spoločenské organizácie.
11. februára – v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne sa uskutočnil fašiangový koncert dychovej
hudby Varínčanky.
l5. februára -Miestne kultúrne stredisko zorganizovalo pre členov klubu dôchodcov zájazd do
Rajeckej Lesnej / Frívaldu/ spojený s prehliadkou vzácneho diela umeleckého rezbára J. Pekaru,
pomenovaný autorom ako „ Slovenský betlehem „ Dielo znázorňuje život pracovitého slovenského
ľudu a jeho národné tradície.
20. februára – v klube dôchodcov sa o 15.00 hodine uskutočnila fašiangové posedenie pre všetkých
členov klubu.
29. februára - Sa uskutočnilo prvé zasadanie obecného zastupiteľstva na ktorom v prvej časti
rokovania zobrali na vedomie:
- Odstúpenie Ing. Vladimíra Paňáka z funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva.
- Správu o plnení rozpočtu obce za rok l995.
Správu inventarizačnej komisie, činnosti polície, Miestneho kultúrneho strediska, a predsedu TJ za
rok 1995 a finančné požiadavky pre rok l996
Schválilo:
Návrh rozpočtu na rok l996, ktorý po pripomienkovaní od občanov bude znovu prerokovaný a
schválený.
Nastúpenie Štefana Boku za poslanca OZ a zloženie sľubu. Bol zaradený do komisie pre životné
prostredie.
Počet obecnej polície - traja , plus náčelník.
Opravu spoločnej budovy Spoje, Jednota a Obecný úrad. Pri oprave budovy pripraviť opravu javiska
v kine a pripraviť projekt na jeho rozšírenie.

vedúci podnikateľskej činnosti na lyžiarskom vleku predložiť vyúčtovanie finančných prostriedkov a
zoznam akcii na ktoré sa prostriedky využívajú.
Zvyšuje sa rozpočet výpomoci sociálnej komisie o 8.000.- Sk, na sociálne účely.
Stanovuje sa poplatok za relácie v miestnom rozhlase na 50.-Sk.
Odpredaj pozemku s objektom Chránenej krajinskej oblasti Malá Fatra , a pozemok pre rodinný dom
Dušanovi Kubalovi. Vykúpil sa pozemok pre majetkové usporiadanie Zeleniny.
Z rozpočtu OU Varín prispieť na úhradu nákladov na vybudovanie nového kúrenia v ZŠ Nezbudskej
Lúčke.
Ukladá sa :
- Organizačne zabezpečiť uzamknutie a prístup do požiarnej zbrojnice a inventár policajtov.
- Starosta obce zvolať obecnú schôdzu pre pripomienkovanie rozpočtu pre rok l996.
- Vyzvať Povodie Váhu na úpravu potoka v Hlbokom.
- Neschvaľuje vybudovanie lávky cez rieku Varínku v časti Kamence pre nedostatok finančných
prostriedkov.
Marec
11. marca - sa v Základnej škole vo Varíne uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavov Kubín ,v
umeleckom prednese poézie a prózy. Zúčastnilo sa po 48 žiakov v troch kategóriách.
- boli zverejnené všeobecné záväzné smernice o čistote a poriadku v obci Varín a užívatelia objektov
o skladovaní a odvoze domového odpadu.
17. marca – konala sa verejná schôdza, na ktorej sa rokovalo o príjmoch a výdavkoch obce, rozoberal
sa plán na rok 1996. Konala sa diskusia ohľadom plynofikácie na Ulici Jozefa Martinčeka, osvetlenia
kríža na Vajánku, vytvorenia skanzenu a obnovy historických pamiatok. Pre sledovaný rok sa plánuje
sprevádzkovať zdravotné stredisko, umiestniť v ňom lekáreň, vydláždiť Námestie svätého Floriána,
splynofikovať Základnú školu Varín, dobudovať chodníky na Ulici Jozefa Martinčeka a ďalšie akcie.
V tento deň sa Dome umenia Fatra v Žiline uskutočnil husľový koncert Kataríny Bírošovej, žiačky 6.
C triedy Základnej školy vo Varíne.
24. marca – bola otvorená nová predajňa VOCO (drogéria – kozmetika), ktoré majiteľkou je Ing.
Adriána Bukovská.
Apríl
9. apríla – vypukol lesný požiar na Pažitiach, keď neznámy občan zapálil suchú trávu a vyhoreli
približne dva hektáre trávy a kríkov. Požiar nastal o 10.00 hodine a počas dňa za pomoci požiarnikov
bol úspešne uhasený.
10. apríla – varínsky spevokol spieval veľkonočné piesne na svätej omši v Gbeľanoch.
11. apríla – uskutočnili sa veľkonočné prehrávky žiakov z hudobných kurzov. Žiaci koncertovali
v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne od 16.00 hodiny.
11. apríla - sa uskutočnilo druhé zasadanie obecného zastupiteľstva na ktorom zobrali na vedomie :
- Oznámenie Okresnej prokuratúry v Žiline o povinnosti dodržať postup pri premenovávaní ulíc v
budúcnosti v zmysle zákona 511/l990 Zb.
- Oznámenie, že železnice SR , neobnovia vlakové spojenie v čase o 5.11, 5.33 a 6.40 hod.
- Schvaľuje rozpočet pre rok l996.
- Ponechanie názvov ulíc v obci platnosti.
- Predĺženie platnosti dane z nehnuteľnosti do 30.4.l996.
- Delegovanie prednostu OU do školskej rady pri ZŠ Varín.
- Kúpu nehnuteľností v k. ú. Varín pre usporiadanie vzťahov pod individuálnu bytovú výstavbu /
IBV/ a majetkovoprávneho vysporiadania.
- Odpredaj bytov vo vlastníctve obce. Na tento účel je schválená komisia v zložení : starosta obce,
prednosta obecného úradu, predsedovia komisii sociálnej a stavebnej.
- Ukladanie sankcii 500.-Sk za sústavne porušovanie opatrení a užívaní verejného priestranstva.
Ukladá :
- Jednať o prenájme pozemku f. KOHER a spol. Žilina vo veci separovaného zberu komunálnych
odpadov

Predsedovi komisie športu so zástupcami lyžiarskeho oddielu a Urbáru prejednať odpredaj
lyžiarskeho vleku Tatrapoma „ P „ a podať stanovisko.
- Náčelníkovi polície rozpísať služby pracovníkom tak aby kontrolovali poriadok v skorých ranných
hodinách a to v tých dňoch keď sa konajú zábavy a diskotéky a podobné podujatia.
- Požiadať o vybudovanie verejných telefónnych staníc na Ulici Železničná a Bernolákova.
- Do decembra l996 asanovať staré neobývané domy vykúpené na Námestí sv. Floriána.
- Preveriť možnosti zjednotenia sadzby cestovného Varín Žilina na 8.-Sk u SAD Žilina.
11. – 14. apríla – v klube dôchodcov sa uskutočnila výstava ručných prác členom klubu dôchodcov.
13. apríla – martinskí umelci sa predstavili so svojím estrádnym programom s názvom „Na zdravie!“
v kinosále o 19.00 hodine.
l4. apríla - sa konala členská schôdza Urbárskej obce, pozemkového spoločenstva Varín v kinosále.
Účasť 55 % prítomných registrovaných členov podľa schválenej registrácie spolku k l.3.l995. čo
svedčí o rastúcom záujme o dianie v našom Urbáre. Podrobnú správu o činnosti a hospodárení
podávam v samostatnej kapitole o činnosti Urbáru.
15. apríla – celý deň husto snežilo. Napadlo takmer 15 cm snehu a len vo večerných hodinách sa
vyjasnilo. V noci bol mráz mínus 4 stupne.
16. apríla – trochu sa oteplilo, ale dosť pršalo, zmizli mrazy, cez deň boli 2 – 3 stupne.
-

Máj
l. mája - Požiarnici z Varína už tradične stavajú máj na Námestí sv. Floriána, pre radosť mladým
dievčatám. Počas stavania mája v miestnom rozhlase vyhrávala ľudová hudba. Na stavanie mája bolo
zvedavé početné zastúpenie občanov, Zo starších občanov si zaspomínali na mladosť a šibalstvá.
5. mája - na Námestí sv. Floriána sa uskutočnila sv. omša o l0.30 hod za prítomnosti požiarnikov z
Varína a celého okolia. Varínčania jednak chcú dodržať tradíciu pred kaplnkou sv. Floriána ,ale je to
zároveň ďakovná omša za ochranu pred povodňami a zároveň i prosebná za ochranu pred živelnými
pohromami.
l2.mája - sa na námestí sv. Floriána v odpoludňajších hodinách uskutočnila oslava „ Dňa matiek „ s
programom kultúrneho strediska , detí z Materskej a Základnej školy s dychovou hudbou Varínčanka.
15. mája – Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne usporiadal spomienkový večer pri príležitosti
75-teho výročia narodenia akademického sochára Alexandra Trizuljaka.
25. mája – Ing. Karol Strásky bol zvolený za predsedu okresného predstavenstva Hnutie za
demokratické Slovensko.
30. mája -sa uskutočnilo tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva na ktorom schválilo :
- Odpredaj pozemkov po bývalej Materskej škole pre výstavbu nového objektu pre Správu národných
parkov v SR, s tým, že nová stavba bude ukončená do 31.12. 1998.
- Poskytnutie príspevku 3.500.-Sk pre Dom svätej Terézie v Banskej Bystrici, kde je umiestnený aj
náš občan.
- Odpredaj domu pre Antona Pojezdalu.
- Zvolať mimoriadne zasadanie OZ za účelom dojednania ceny a predaji pozemku Správe
národného parku MF.
- Predseda ochrany verejného poriadku pripraviť rozhlasovú reláciu a príspevok do varínskych
novín o čistote obce.
- Podať správu o plnení rozpočtu a nedoplatkoch do 30.6.l996.
- Preveriť možnosť a podmienok poskytnutia úveru dostavby zdravotného strediska.
- Predsedovia komisii na ďalšom rokovaní OZ podať správu o činnosti.
Jún
1. júna - v sobotu odpoludnia sa v športovom ihrisku poriadala slávnosť Medzinárodný deň detí.
Slávnosť bola zameraná na detské hry a vzájomné súťaže. Odmenou bola maškrta a lahodiaca
dobrota. O sladkú odmenu všetkým prítomným deťom bolo postarané aby mali čo najlepšie
spomienky.

1. júna – konala sa Púť Najsvätejšej Trojice v starobylom farskom kostole z roku 1233 vo Varíne,
ktorý bol prestavaný v prvej polovici 17. storočia. Púť sa začala v sobotu večer o 18.00 hodine
a ukončenie bolo v nedeľu, 2. júna 1996.
10. júna – konala sa verejná schôdza a beseda s podpredsedom vlády Jánom Ľuptákom. Beseda sa
niesla v znamení pokladov budúcnosti.
l5. júna - boli vysvätení za kňazov naši dvaja rodáci bratia Jozef a Štefán Vojtekovci. Jozef narodený
l9.3.l970 vo Varíne a Štefán narodený l8.l2. l971 vo Varíne . Primičnú sv. omšu slúžili 23. júna l996
v rímsko-katolíckom kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne.
15. júna – bola otvorená predajňa Ruža – lačné odevy na Martinčekovej ulici číslo 55. Vedúca
predajne je pani Kašíková Ľubica zo Žiliny.
23. júna – bola primičná svätá omša bratov Jozefa a Štefana Vojtekovcov, ktorá sa uskutočnila vo
farskom kostole vo Varíne o 10.00 hodine a bola zakončená slávnostným požehnaním oboch
novokňazov.
26. júna - sa uskutočnilo štvrté zasadanie obecného zastupiteľstva vo Varíne na ktorom sa jednalo
schválenie odpredaja kúrie na námestí pre Správu národných parkov Malá Fatra, ktorá sa presťahuje z
Gbelian do Varína. Po vyjadrení sa každého poslanca obecného zastupiteľstva, prítomného na
zasadaní, návrh zmluvy bol schválený. Na zasadaní o schvaľovaní zmluvy o odpredaj súhlasili títo
poslanci: Androvič Ivan, Zelina Ján, Paučin Ladislav, Porubčanský Štefan a Ing. Strásky Karol. Proti
návrhu boli Baďura Juraj, a dvaja poslanci Ing. Toma František a Boka Štefan sa zdržali hlasovania.
27. júna – do našej obce zavítali zahraniční Slováci z Austrálie (16 ľudí), Juhoslávie (32 ľudí)
a Španielska (2 ľudia), ktorí sa predstavili svojím kultúrnym programom v kinosále Kriváň vo Varíne.
Po večeri v Autocampingu Varín bola spoločná beseda, kde sa dohodla so zástupcami Juhoslávie
výmena rekreácie a potom sa pokračovalo v spoločnom, družnom a priateľskom posedení. Zahraniční
Slováci prišli z dôvodu Dní zahraničných Slovákov na Slovensku, ktoré organizovala Matica
slovenská a tieto skupiny pozval Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne.
29. júna – bol sviatok svätých Petra a Pavla. Po svätej omši predniesol pán farár ďakovnú reč za
pôsobenie vo varínskej farnosti pánu kaplánovi, ktorý bol preložený biskupským úradom v Nitre a to
s platnosťou od 1. júla 1996.
30. júna – v nedeľu po svätej omši predniesol starosta obce poďakovanie správcovi fary pánu
Stanislavovi Duníkovi, ktorý pôsobil ako varínsky farár po dobu piatich rokov. Pán farár diaľkovo
študoval, robil si doktorát teologických vied s perspektívou účinkovať na Teologickej fakulte v Nitre.
Ako tému na diplomovú prácu si zvolil „Dejiny varínskej farnosti“. Počas jeho účinkovania v našej
farnosti sa v roku 1995 dokončil kostol v Gbeľanoch, v roku 1996 sa oplotila farská záhrada a bolo
taktiež dokončené osvetlenie celého okolia kostola.
Júl
1. júla – pri večernej svätej omši sa predstavil nový správca fary – Jozef Hlinka, ktorý prišiel
z Kysuckého Nového Mesta, kde pôsobil ako kaplán a predtým v sídelnom chráme v Nitre, kde
nastúpil hneď po svojom vysvätení ako novokňaz.
Od júla 1996 bol Ing. Karol Strásky zvolený za predsedu Okresného predstavenstva Hnutia za
demokratické Slovensko. Stalo sa tak po tom, čo došlo k rekonštrukcii štátne správy. Ako predseda
má celý okres Žilina. Bolo jeho snahou, že z titulu funkcie získať financie od Slovenského
plynárenského priemyslu, z Fondu životného prostredia a od Slovenských elektrární a podnikal prísun
dotácií pre individuálnu bytovú výstavku.
Jednotné roľnícke družstvo Varín dostávalo mesačnú dotáciu 600 tisíc Sk a peniaze „sa prejedli“,
jednoducho sa stratili a neboli použité na oživenie činnosti. Podarilo sa však získať financie na
plynofikáciu Základnej školy vo Varíne, vyriešil sa tiež problém s kúrením v Základnej škole
Nezbudská Lúčka a pomohlo sa aj Základnej škole v Dolnej Tižine.
20. júla - sa občania Varína a okolia zišli na Vajánku kde bola zapálená Vatra zvrchovanosti kde si
pripomenuli jeden z najvýznamnejších aktov nášho národa. Po odohraní našej hymny sa prihovoril
starosta obce Ing. Karol Strásky a predseda MO MS Emil Cvacho. Program spestril miestny spevokol
a folklórny tanečný krúžok MO MS. Slávnosť sa skončila piesňou Bože, čo´s ráčil v podaní dychovej

hudby Varínčanka, ktorá koncertovala do neskorých večerných hodín. Prítomní občania spievali a
spev bolo počuť až do obce.
21. júla – konal sa Matičný deň, ktorý bol spojený s vystúpením folklórnych súborov. Poriadal sa pri
príležitosti výročia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Organizovaný bol
prostredníctvom Miestneho odboru Matice slovenskej.
22. - do 31. júla - V lokalite Rozbehov sa uskutočnila Gilwellská vodcovská lesná škola / GVL Š- 96
/ - WOOD. Bagde kurz pre 32 vodcov celého Slovenska. Počas existencie skautingu na Slovensku
bola GVLŠ 96 vo Varíne druhou historickou v poradí. Po prvý krát sa konala v lokalite obce Závod
pri Moravskom svätom Jáne v roku l947.Tohoročnú GVLŠ vo Varíne viedol nositeľ najvyššieho
skautského vyznamenania - Strieborný vlk -inštruktor a okresný vodca z Prievidze - brat Tibor Sokol,
skautským menom - Noe absolvent prvej GVLŠ na Slovensku v roku l947. Jeho zástupcom bol
študent z Tanzánie - brat Rashid Mchata absolvent Gilwallského kurzu v roku l990. Celkom bolo 32
chlapcov z celého Slovenska.
August
1. augusta - zasadalo obecné zastupiteľstvo vo varíne, ktoré v prvom bode zobralo na vedomie:
Správu kontrolóra o plnení uznesení obecným zastupiteľstvom, činnosti komisii a plnenie rozpočtu za
I. a II. Q roku l996.
Správu o poskytnutí finančných prostriedkov Ministerstva životného prostredia SR pre Správu
národného parku na realizáciu investičného zámeru vo Varíne.
Výkup pod cestu Dubenec sa nebude realizovať pre nedostatok peňazí.
Žiadosť Ing. Staníka o kúpu pozemkov na námestí susediacich s jeho parcelou l32/l .
Žiadosť o výmenu pozemkov Ing. Cáderovej Evy.
Požiadavka Staňovej Nadeždy vo veci neoprávneného vyvlastnenia pozemku, ktorý je jej
vlastníctvom.
Schvaľuje:
Plnenie rozpočtu za prvý a druhý kvartál roku l996 a pre nedostatok finančných prostriedkov sa
plynofikácia v časti Koňhora v roku l996 budovať nebude.
Poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie pre Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže Dolný Val
Žilina vo výške l.500.- Sk.
Zakúpenie tlakomeru pre starých občanov, ktorý bude v opatere v charitnom dome.
Komisiu pre riešenie ďalšej činnosti hospodárenia s majetkom TJ Panáček Ľubor predseda, Boka
Štefan, Ondruš Pavol, Bohačiak Ján a Paučin Ladislav.
Zoznam odpustených pohľadávok z dane nehnuteľnosti.
Odpredaj pozemkov v lokalite Kamence pre IBV za 35.- Sk m2.
Zaplatiť Urbárskej obci Varín za predaj pozemkov lokalite Kamence pre IBV v plnej výške.
Ukladá sa :
Predsedovi stavebnej komisie Androvičovi Ivanovi predložiť doklady o vykúpení pozemkov pre
objekt zdravotného strediska.
Spracovať zoznam občanov, ktorým sa pridelia pozemky pod stavbu rodinného domu.
Urgovať rozbory vody vytekajúcej do rieky Varínky z ČOV na ulici Krivánskej.
Vyzvať občanov na zákaz umývania a parkovania motorových vozidiel v blízkosti miestnych
komunikácii a na verejných priestranstvách.
Predsedovi stavebnej komisie urobiť zoznam ulíc na ktorých sa nachádzajú zostatky stĺpov po
telekomunikačných vedení na ich odstránenie
Posúdiť žiadosť Antona Brežného bytom Varín o oplotení rodného domu so záhradou..
5. - 14. augusta - sa uskutočnila chate Jedľovina detský letný tábor Amicus ´96. Tábor bo
organizovaný spoločenstvom mladých z Varína, ktorí patria do organizácie Hnutie katolíckej
slovenskej mládeže / HKSM/ a zúčastnilo sa ho 46 detí vo veku od 6 do l4 rokov. Podujatie podporili
desiati sponzori v celkovej čiastke 20 700,– Sk. Celý program bol zameraný na súťaže, túry, poznanie
prírody, celodenné výlety, táboráky a krátke modlitby. Účasť na tábore bola umožnená aj deťom zo
sociálne slabších rodín.

l5. augusta - po 36 rokoch sa stala Žilina krajským mestom. Niekoľko minút po jedenástej hodine
odovzdal predseda vlády Slovenskej republiky Vladimír Mečiar primátorovi mesta Ing. Jánovi Slotovi
certifikát prvého krajského sídla. Potom inauguračná slávnosť pokračovala v priestoroch nového
Krajského úradu v Žilina na Ulici Janka Kráľa. Tam prebral menovaný dekrét prednosta Krajského
úradu v Žiline Ing. Jozef Grapa z Krásna nad Kysucou a prednostovia jedenástich okresných úradov
618-tisícového Žilinského kraja. Neskôr, o 15.30 hodine mal prejav Vladimír Mečiar, po ňom sa slova
ujali podpredsedovia Národnej rady Slovenskej republiky Ján Ľupták a Augustín Marián Húska. Na
Okresnom úrade v Žiline sa stretli všetci novomenovaní prednostovia okresných úradov žilinského
kraja.
16. augusta – po 36-tich rokoch bol znovu zriadený Krajský úrad v Žiline, do ktorého patria okresy
Žilina, Čadca, Dolný Kubín, Martin, Považská Bystrica.
17. augusta - V spoločenskej miestnosti TJ Fatran Varín sa uskutočnilo stretnutie varínskych
rodákov. Akcia poriadala po prvý krát a mala veľký ohlas. Mnohí sa nevideli dlhé roky ba boli
prípady že od detstva.. Po úvodných slovách , piesňach Hej Slováci a Bože čo´s ráčil v podaní
varínskej dychovky a príhovoru starostu sa rozprúdila živá debata a oživovali sa spomienky z
minulosti.
18. augusta – predstavenstvo obce s Požiarnym zborom vo Varíne oslávili 120. výročie založenia
Obecného požiarneho zboru. Požiarny zbor bol založený v roku 1876. Ráno o 8.00 hodine bola na
Námestí svätého Floriána slávnostná svätá omša a odtiaľ sa sprievod odobral do areálu Telovýchovnej
jednoty Fatran Varín, kde prebiehali súťaže s okolitými zbormi požiarnej ochrany. Na slávnosti sa
zúčastnili aj zástupcovia štátnej správy a Úradu dobrovoľnej požiarnej ochrany: pán Zahaltán –
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Ing. Forgáč Csc. – prezident Úradu Dobrovoľnej
požiarnej ochrany (ďalej len DPO) v Bratislavy, Ing. Kontra – prednosta Okresného úradu v Žiline,
pán Ďuriš – predseda DPO v Žiline a iní. Príhovor mal taktiež aj starosta obce – Ing. Karol Strásky.
Čo sa týka požiarnych zborov, boli zastúpené dediny ako Teplička nad Váhom, Nededza, Gbeľany,
Krasňany a Nezbudská Lúčka. Na oslave boli vyznamenaní zaslúžilí členovia požiarnej ochrany. Celý
program spestrila dychová hudba, folklórny súbor Poľana zo Zvolena, Krasňanček z Krasňan a
spevácka skupina Petríček z Nezbudskej Lúčky.
September
7. septembra - sa zosilnili dažde a zdanlivé malé jarčeky začali vo veľkej miere ohrozovať majetok
občanov hlavne tým, že voda začala prenikať do pivničných priestorov. Museli zasahovať aj
požiarnici. Pomoc poskytovali na Koňhore, v časti Kamence a na Starohradskej ulici a pri hájovni.
7. septembra - na podnet obecného zastupiteľstva Miestny odbor Matice slovenskej zorganizoval
Dožinkový jarmok. Ponuka zo strany predávajúcich bola bohatá, avšak kupujúcich bolo málo pre
vytrvalý celodenný dážď, ktorý nakoniec spôsobil v jednotlivých častiach obce záplavy.
8. septembra – Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky dáva odpoveď Obecnému
úradu Varín na premenovanie názvov v obci Varín nasledovne:
1./ Zmena názvu „Terchovská dolina“ na „Varínska dolina“
Názov „Terchovská dolina“ nie je evidovaný v rozsahu Základnej mapy Slovenskej republiky 1:10
000 a nebolo možné ju objaviť ani na podrobnejších mapách. Názov Varínska dolina je pravopisne
správny a je možné ho používať na pomenovanie úseku doliny, a to od Varínky v obci Terchová až po
jej ústie vo Varíne. Časti doliny, kadiaľ tečie Varínka (v obci Terchová), sú pomenované: Stará
dolina, Vrátna dolina.
2./ Zmena názvu – Výskyt prírodného asfaltu Nezbudská Lúčka, hoci je považovaný za chránené
územie, nie je uvedený v evidencii chránených území Slovenskej republiky. Ak sa prírodné ložisko
vyskytuje v katastri obce Varín, je ho možné v súčinnosti s Ministerstvom životného prostredia
Slovenskej republiky pomenovať podľa obce Varín.
3./ Zmena názvu – Starý hrad na Hrad Varín. Odporučenie bolo, aby sa ponechal názor Starý hrad,
ktorý sa používal počas posledných piatich storočí.
Ďalšími argumentmi je aj fakt, že hrad leží na hranici medzi obcami Varín a Nezbudská Lúčka,
pričom väčšia časť vrchu je v obci Nezbudská Lúčka.

l2. septembra - Zasadalo obecné zastupiteľstvo na ktorom zobralo na vedomie informáciu o
postupnom zavádzaní deviatych ročníkov Základnej školy a rozšírenie priestorov pre deviate triedy.
Prijíma správu predsedu komisie verejného poriadku opatreniach pre zvýšenie čistoty v obci a
sťažnosť Milana Verčíka na obmedzovanie vlastníckych práv v lokalite Koňhora.
Schvaľuje:
Výšku nájomného 300.- Sk za prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku pre prevádzku
lekáreň.
Zmenu územného plánu pod IBV - rádová zástavby sa mení na výstavbu samostatných rodinných
domov.
Odpredaj pozemkov v lokalite Kamence pre IBV za 35.- Sk m2.
Odpredaj pozemku pod objekt technickej vybavenosti - reštauračné zariadenie pre MVDr.
Skuteckého.
Kúpu pozemkov od Poľnohospodárskeho družstva Nededza pre IBV a miestne komunikácie..
Prenájom nebytových priestorov pre Buchtu Jaroslava na zriadenie predajne Elektro.
Najnižšia výška poplatku za vývoz smetí je l00.-SkKaždá domácnosť, ktorá sa nepreukáže
vlastníctvom smetnej nádoby bude uložená pokuta 500.-Sk.
Na ONV v Žiline zistiť presne do ktorého katastrálneho územia patrí lokalita „ Výskyt prírodného
asfaltu „.
Starosta obce vstúpiť do jednania so Železnicou SR a Povodím Váhu o úpravu potokov v obci a
vybudovanie zariadení na odvod vôd.
Neschvaľuje predaj pozemku pre Ing. Kučeríka Jaroslava a požiadavku nadácie „ Verní sebe „, osadiť
tabuľu Otomara Kubalu riaditeľa meštianskej školy vo Varíne v rokoch l935 - l939 ,pokiaľ nadácia
nedoplní historicky podložené doklady o živote a práci menovaného.
Riaditeľ odboru geodézie a kartografie Ing. Ondrej Vojtičko CsC dáva odpoveď obecnému úradu
Varín ponechať názov Starý hrad, ktorý sa používa posledných päť storočí. Zmena názvu „
Terchovská dolina“ na „Varínsku dolinu „ Názov Terchovská dolina nie je evidovaný ani v
základných mapách Slovenskej republiky l : l0.000 a ani v podrobnejších mapách. Názov Varínska
dolina je pravopisne správny od prameňa po obec Terchová. Od Terchovej je postupne pomenovaná
Stará dolina, Vrátna dolina.
Výskyt prírodného asfaltu v Nezbudskej Lúčke je možné pomenovať podľa obce Varín ak sa
nachádza v jeho katastri.
29. september – konalo sa Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne, na
ktorom boli predstavení kandidáti za predsedu Miestneho odboru Matice slovenskej na volebné
obdobie 1996 – 1999. Po zhodnotení činnosti sa uskutočnila priama voľba nového výboru Miestneho
odboru Matice slovenskej vo Varíne. Novým predsedom Matice slovenskej vo Varíne sa stal Ľubor
Panáček a členmi výboru: Tretinová Oľga, Milová Albína, Androvičová Elena, Hrivová Tatiana,
Cvachová Emília a Androvič Marián. Správa Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne je aj
publikovaná, a to v mesačníku Varínčan č. 11/96.
Október
3. októbra – sa uskutočnil autobusový zájazd členov Klubu dôchodcov vo Varíne.
6. – 8. októbra – v priestoroch domu Matice slovenskej na Hrnčiarskej ulici občania vystavovali dary
Zeme, štedrú tohtoročnú úrodu. Návštevníci mohli obdivovať rôzne druhy jabĺk, hrušiek, hrozno,
orechy, pestrú zeleninu, medzi ktorými boli aj mohutné 35 a 36 kilogramové tekvice dopestované pani
Alojziou Gáborovou a pán Jozefom Žákom. Súčasťou podujatia bola i výstava citrusov pestovateľa
pána Mariána Androviča, spojená s predajom mandariniek, pomarančov, citrónov, fíg a ananásu.
Výstavu si pozrelo asi 500 návštevníkov nielen z Varína, ale i okolia.
Hosťom výstavy bol člen Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov zo Žiliny, pán Stanislav
Staňo, ktorý s pomocou poroty vybral 12 najkrajších exponátov ovocia a tieto boli v dňoch 11. – 14.
októbra vystavené na okresnej výstave v Žiline. Po skončení výstavy bolo všetko ovocia odovzdané
deťom Materskej školy vo Varíne.
8. októbra – o 15.30 hodine sa v Klube dôchodcov konalo spoločenské posedenie pre členov tohto
klubu.

19. októbra – pri príležitosti mesiac úcty k starším Miestneho kultúrne stredisko pripravilo kultúrny
program pre dôchodcov z našej obce. Program prebiehal v kinosále Kriváň vo Varíne od 16.00
hodiny.
27. októbra – skončil letný čas o 3tej hodine stredoeurópskeho času a hodiny sa posunuli na druhú
hodiny. Letný čas tak zodpovedá rozhodnutiu vlády o úprave v celej Európskej únii.
28. októbra – bola zasadená nová lipa na Námestí svätého Floriána, a to oproti Kaplnke
Sedembolestnej Panny Márie. Nahradila tak starú, takmer tristoročnú lipu, ktorá už bola spráchnivená
a vplyvom vetra spadla.
November
17. novembra – v kinosále Kriváň Varín sa o 16.00 hodine uskutočnil zábavný koncert dychovej
hudby Varínčanky, ktorý spríjemnil nedeľné odpoludnie hlavne milovníkom ľudovej hudby.
28. novembra - siedme riadne zasadanie obecného zastupiteľstva , na ktorom v prvej časti zobrali na
vedomie odpustenie daní z titulu nepodnikania, správu obecnej polície za I.,II., a III. Q l996 a správu
finančnej komisie.
Schvaľuje:
Inventarizačne komisie, správu o plnení rozpočtu, nákupu osvetlenia na vianočnú výzdobu v obci.
Odpredaj vleku Tatra Poma P za 200.000.-Sk , vybavenie nového lyžiarskeho vleku.
Zriadenie predajne kotlov, odpredaj pozemkov na výstavbu rodinných domov po 35.-Sk m2.
Poskytnutie finančnej pomoci Základnej škole vo Varíne vo výške l0.000.-Sk nad rámec rozpočtu a
zmenu nájmu pre lekáreň na 250.-Sk m2.v zdravotnom stredisku.
Odpredaj bytov v dome 474 v počte 11. do 31.12.l996 s tým , že cena je splatná do 31.l2.l997.
Neschvaľuje predaj pozemku ktorý je určený pre detské ihrisko a predaj nehnuteľnosti na Ulici
Martinčekovej, ktoré sú určené pre služby občanov a predaj bytov v dome 474, ktorý majú
rozostavaný dom.
Ukladá sa:
Požiadať spolumajiteľov Jednota, Pošta o finančné prostriedky na opravu strechy.
Pripraviť návrh na odmenu darcov krvi, ktorí v roku l995 a l996 získali zlaté, strieborné a bronzové
ocenenie.
Preveriť v akom štádiu je výkup pozemkov pod miestne komunikácie Záhrady,
Pripraviť podklady pre návrh erbu a zástavy obce a vypracovať pracovnú náplň pre správcu trhoviska.
30. novembra – konalo sa stretnutie bývalých „skalných“ varínskych turistov na Chate pod
Jedľovinou (bývalá chata Sklární Kyjov). Pri stretnutí si mnohí oživili spomienky zo sklárskej
činnosti.
30. novembra – sa konal tradičný Ondrejský jarmok na Námestí svätého Floriána. Organizoval ho
Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne.
December
7. decembra – v sobotu o 15.30 hodine na Námestí svätého Floriána sa slávnostne rozsvietil vianočný
stromček. Toto podujatie bolo aj stretnutím Mikuláša s deťmi. Po rozdaní darčekov sa v kinosále
premietali rozprávky pre deti zadarmo
17. decembra – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne zabezpečilo divadelné predstavenie s názvom
Pipi. Vystúpenie bolo určené deťom a konalo sa o 10.00 hodine.
18. decembra – žiaci z hudobných kurzov sa predstavili so svojimi nacvičenými koledami
v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne o 16.00 hodine.
l9. decembra - sa uskutočnilo osme zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne na ktorom zobrala
na vedomie, správu o plnení úloh a odstúpenie dvoch občanov od kúpy pozemkov pre IBV a žiadosti
o pridelení pozemkov na IBV.
Schvaľuje:
Postup pri udeľovaní súhlasu kultúrnych podujatí.
Pracovnú dobu Lystra a Biliard Bar Mika vo Varíne.
Nariadenie o dani z nehnuteľnosti a prenájom priestorov pre klubovú činnosť Skautskému zboru 2 .
Zníženie poplatku daní a odvoz smeti dôchodcom.

Ukladá:
Jednať s Okresným úradom o prevode majetku Materskej školy a detských jasiel pre obec a TJ Varín
o prevode chaty Fatranka do majetku obce.
Poveriť predsedu komisie životného prostredia ako sa likviduje odpad v prevádzkach a u
podnikateľov.. Pozvať Dolvap, spoločnosť s ručením obmedzeným, Varín na rokovanie o
podmienkach vývozu materiálu na obecnú skládku.
21. decembra – bola vo Varíne spoločná svätá spoveď.
27. decembra – konalo sa stretnutie darcov krvi, ktoré zorganizovala sociálna komisia pre Obecné
zastupiteľstvo Varín.
Bronzovú plaketu získali: Cesnek Jozef, Miho Peter, Brezáni Vladimír, Cvečka Miroslav mladší,
Ružička Dušan mladší, striebornú plaketu získali: Kysela Ivan, Krivko Ján, Hošták Ján, Cigánik
Marián, Klocáň Ján a Milo Jarolím. Zlatú plaketu získali: Ing. Prekopová Eva, Ing. Toma František
a Blahušiak Pavol.
31. decembra – na Námestí svätého Floriána sa oslavoval koniec starého a privítanie nového roku.
Finančné hospodárenie obce Varín za rok 1996
Príjmy obce Varín za rok 1996
Stočné
Materská škola – záloha na kúrenie
Za práce na plynovode ZŠ – faktúra
Školstvo
Dotácia pre Materskú školu
Matica slovenská – kultúra
Byty – nájomné
Daňový úrad – grant na teplo
Bytové hospodárstvo
Služby Domu smútku
Cintorínsky poplatok za miesta
Pohrebníctvo spolu Príjmy obcí od úradov práce na verejnoprospešné práce
Služby miestneho hospodárstva
Verejná skládka – za odpad na verejných skládkach
Od občanov za odvoz smetí, odstraňovanie komunálnych odpadov
Zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov
Daň z nehnuteľností – stavby
Za psa
Poplatky z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
Za zábavné hracie prístroje
Ubytovacia kapacita
Z reklamy
Za rekreačný pobyt
Za znečisťovanie ovzdušia
Za užívanie verejného priestranstva
Cestná daň
Správne poplatky
Správne poplatky – predaj bytov

59 127,00 Sk
10 000,00 Sk
13 000,00 Sk
23 000,00 Sk
5 000,00 Sk
5 000,00 Sk
235 692,00 Sk
21 899,00 Sk
257 591,00 Sk
35 540,00 Sk
3 200,00 Sk
38 740,00 Sk
474 449,00 Sk
513 189,00 Sk
680,00 Sk
106 572,00 Sk
2 785 562,00 Sk
1 408 837,00 Sk
19 400,00 Sk
344 060,00 Sk
498 603,00 Sk
2 928,00 Sk
2 046,00 Sk
11 855,00 Sk
11 600,00 Sk
10 492,00 Sk
478 575,00 Sk
10 769,00 Sk
16 000,00 Sk

Výdavky obce Varín za rok 1996
Poľnohospodárstvo
Voda – výtokový stojan
Čistička odpadových vôd – rozbor vody
Pokuta za čističku odpadových vôd
Vodné hospodárstvo – obecná kanalizácia

2 107,30 Sk
1 163,85 Sk
678,80 Sk
4 000,00 Sk
578 389,40 Sk

Vodné hospodárstvo spolu
Čistenie MK, úprava potoka
Úprava potoka
Dlažba – Námestie
Doprava ,.výstavba a oprava komunikácii
Hospodárstvo
Bankové operácie
Geodézia, kartografia a kataster – služby technického charakteru
Požiarna ochrana – elektrická energia
Požiarna ochrana – vlajky, brožúry
Požiarna ochrana – 120. výročie – videokazety
Požiarna ochrana – oleje
Požiarna ochrana – poistné vozidiel zákonné
Požiarna ochrana – pohostenie
Požiarna ochrana – odmena 120. výročia DZP
Požiarna ochrana – dotácia na vydanie knihy
Požiarna ochrana – ochrana osôb a majetku
Peňažné a technické služby
Materská škôlka
Materská škôlka – medzinárodný deň detí
Materská škôlka – dotácia hračky
Materské školy – spolu
Základná škola – lopty
Základná škola – Nezbudská Lúčka
Základná škola Varín – plynofikácia
Základná škola – medzinárodný deň detí
Základné školy – spolu
Školenia pracovníkov – poslancov
Školstvo
Telovýchovná jednota – elektrická energia
Telovýchovná jednota – plyn
Telovýchovná jednota – voda
Telovýchovná jednota – kopačky, dresy
Telovýchovná jednota – oprava Karosy - autobus
Telovýchovná jednota – poistné vozidiel zákonné (autobus)
Telovýchovná jednota – inštalačné práce, opravy sociálnych budov
Športové podujatia – pohár starostu obce
Areál telovýchovnej jednoty – plynofikácia
Telesná výchova a šport
Kultúra – elektrická energia
Plyn – viacúčelová budova
Kultúra – dotácia na činnosť
Klubové zariadenia
Dom spoločenských organizácii – plyn
Matica slovenská – krpce- pre folklór
Matica slovenská – opravy (zasklievanie)
Zahraniční Slováci – občerstvenie
Matica slovenská
Obecná hudba – vybavenie priestorov
Montáž drevenej podlahy
Branci – pohostenie
Obecná hudba – p. Takáč
Obecná hudba – pozvánky

584 232,05 Sk
5 187,30 Sk
26 675,00 Sk
1 006 812,90 Sk
1 038 675,20 Sk
1 625 014,55 Sk
5 873,72 Sk
130 091,00 Sk
23 642,49 Sk
40 121,90 Sk
5 600,00 Sk
45 721,80 Sk
3 984,00 Sk
6 194,40 Sk
1 505,00 Sk
1 000,00 Sk
82 227,69 Sk
218 192,41 Sk
515 183,00 Sk
1 000,00 Sk
10 000,00 Sk
695 507,55 Sk
4 984,00 Sk
127 729,90 Sk
120 291,10 Sk
14 000,00 Sk
267 005,00 Sk
4 614,00 Sk
967 126,55 Sk
31 584,00 Sk
93,20 Sk
5 650,90 Sk
18 800,00 Sk
59 916,90 Sk
9 624,00 Sk
11 912,80 Sk
3 310,00 Sk
157 557,80 Sk
298 449,60 Sk
39 625,27 Sk
148 992,70 Sk
420 000,00 Sk
608 617,97 Sk
836,70 Sk
7 560,00 Sk
805,00 Sk
1 842,00 Sk
11 043,70 Sk
1 800,00 Sk
3 091,00 Sk
1 392,00 Sk
2 500,00 Sk
3 000,00 Sk

Obecná hudba – hudobné nástroje
Ostatná činnosť v kultúre
Kultúra – spolu
3-obvodové zdravotné stredisko
Klub dôchodcov – elektrická energia
Klub dôchodcov – doprava uhlia
Zariadenia sociálnej starostlivosti
Dom sv. Terezy – príspevok na činnosť
Príspevok dôchodcom na stravu
Jednorazové peňažné dávky
Sociálne – na výživu dieťaťa
Starostlivosť o rodinu – jednorazové peňažné dávky
Starostlivosť o rodinu a deti
Náklady telesne postihnutým umelcom – príspevok
Sociálne zabezpečenie – spolu
Plynofikácia obce
Ulica májová – projekt stavby MK
Výstavba miest a obcí
Bytové hospodárstvo
Bytová výstavba, bytové hospodárstvo a ubytovanie
Verejné osvetlenie – elektrická energia
Materiál – výbojky
Verejné osvetlenie – pohonné hmoty
Verejné osvetlenie – mazivá a oleje
Verejné osvetlenie – odmeny za práce na údržbe verejného osvetlenia
Verejné osvetlenie – spolu
Dom smútku – elektrická energia
Dom smútku – voda
Dom smútku – odmena správcovi
Pohrebníctvo
Verejno-prospešné práce – mzdy
Trhovisko – elektrická energia WC
Trhovisko – odmena správcovi verejné WC
Ostatné služby miestneho hospodárstva
Verejná zeleň – Urbánek
Verejná zeleň – kvety
Verejná zeleň – spolu
Zakúpenie kuka – nádob
Odmena správcovi verejnej skládky
Základný poplatok za uloženie odpadu
Poplatok za uloženie odpadu na skládku v Považskom Chlmci
Odvoz smetí občanom – firma Tera
Vývoz kontajnerov
Odstraňovanie komunálnych odpadov
Katolícka charita a cirkevné vydavateľstvá
Slovenský červený kríž – príspevok
Politické strany a politické hnutia
Obecná polícia – elektrická energia
Obecná polícia – telefón
Obecná polícia - mzdy
Obecná polícia – poštovné
Obecná polícia – kancelársky materiál
Obecná polícia – odevy, šitie, nákup

24 560,00 Sk
36 343,00 Sk
656 004,67 Sk
2 340 883,17 Sk
2 334,13 Sk
211,50 Sk
2 545,63 Sk
3 500,00 Sk
14 670,00 Sk
46 640,00 Sk
2 000,00 Sk
12 000,00 Sk
14 000,00 Sk
1 000,00 Sk
82 355,63 Sk
668 501,91 Sk
6 000,00 Sk
674 501,91 Sk
185 557,78 Sk
860 059,69 Sk
106 081,16 Sk
91 603,50 Sk
3 850,00 Sk
350.00 Sk
34 600,00 Sk
236 484,66 Sk
6 187,25 Sk
424,60 Sk
3 910,00 Sk
10 671,85 Sk
792 695,00 Sk
2 875,09, Sk
6 200,00 Sk
9 075,09 Sk
15 864,00 Sk
1 295,00 Sk
17 159,00 Sk
9 840,00 Sk
10 925,00 Sk
2 237,90 Sk
13 941,60 Sk
142 912,50 Sk
16 729,30 Sk
196 586,30 Sk
10 839,80 Sk
1 000,00 Sk
11 839,80 Sk
16 497,87 Sk
11 542,80 Sk
314 699,00 Sk
110,00 Sk
937,60 Sk
6 366,90 Sk

Obecná polícia – ošatenie
Obecná polícia – fotograf, materiál
Obecná polícia – oprava budovy sociálnej
Obecná polícia –svadobný dar
Obecná polícia – poplatok za rádiostanicu
Obecná polícia – poistné pracovníkov
Obecná polícia – preddavky na rozpočtové výdavky
Obecná polícia – spolu
Občerstvenie poslancov obecného zastupiteľstva
Odmeny poslancom a kontrolórom
Členovia obecných zastupiteľstiev
Správa – servis, údržba auta
Správa –mzdy aparát
Správa - poistné vozidiel zákonné
Správa - poistné vozidiel havarijné
Nákup súčiastok na vozidlá
Mzdy robotníkov
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
Poistné na nemocenské poistenie
Poistenie na dôchodkové poistenie
Príspevky do Fondu nezamestnanosti
Elektrická energia Dom služieb, Úrad práce, chata Jedľovina, vlek a iné
Správa – záloha na plyn
Voda v obci výpustové stojany a Dom služieb, Úrad práce, MO MS a iné
Autocamping
Správa obce – pošta, kolky
Správa – kancelársky materiál
Papier
Správa – rôzne vybavenie kancelárskych priestorov
Zástava, vlajka Slovensko
Plyn – Don spoločenskej organizácie na Hrnčiarskej ulici
Čistiace a dezinfekčné potreby
Tlačivá a tlačové služby
Správa – knihy, časopisy, Zbierky zákonov
Správa – materiál vo vlastnej réžii
Správa – tabuľa
Zdravotnícke potreby
Správa – čistenie, pranie
Správa – DNM – programové vybavenie
Správa – stravovanie
Správa – pohonné hmoty Favorit, traktor
Správa – oleje, mazivá do dopravných prostriedkov
Správa – oleje, mazivá do traktora
Oprava Favorit
Oprava traktora
Dom služieb – schody
Opravy – Dom služieb elektrina, WC
Kanalizácia – Sirotskovec
Budova obecného úradu – zábradlie
Viacúčelová budova – zábradlie, inštalačné práce
Rekonštrukcia budovy obecného úradu
Správa – oprava rozhlasovej ústredne
Správa – údržba výpočtovej techniky

12 180,00 Sk
1 662,00 Sk
6 507,30 Sk
1 330,00 Sk
2 760,00 Sk
4 620,00 Sk
5 000,00 Sk
384 213,47 Sk
4 476,00 Sk
20 600,00 Sk
25 076,00 Sk
874,00 Sk
727 454,00 Sk
16 735,60 Sk
2 948,00 Sk
984,00 Sk
351 968,00 Sk
228 102,00 Sk
50 641,00 Sk
455 813,00 Sk
69 000,00 Sk
67 680,42 Sk
110 332,95 Sk
7 781,85 Sk
98 726,10 Sk
45 321,30 Sk
14 700,35 Sk
4 559,55 Sk
6 400,00 Sk
1 540,00 Sk
1 993,50 Sk
2 052,50 Sk
7 608,90 Sk
14 043,70 Sk
397,50 Sk
15 000,00 Sk
92,70 Sk
59,00 Sk
5 089,00 Sk
52 260,00 Sk
69 541,40 Sk
1 812,00 Sk
4 859,00 Sk
23 486,60 Sk
2 400,00 Sk
14 742,00 Sk
41 566,50 Sk
2 438,00 Sk
1 200,00 Sk
6 684,00Sk
23 976,30 Sk
2 307,00 Sk
6 923,10 Sk

Drobné opravy rozmnožovacieho stroja
Správa – oprava kotlov
Správa – reprezentácia, pohostenie
Znalecký posudok Schwarzerovec
Správa – poistné budov
Za audit 95
Viazanie domových kníh
Povinný prídel do sociálneho fondu
Správa – notárske poplatky
Správa – preddavky na rozpočtové výdavky
Služby – informácie pre PC
Správa – faktúra KPM – altera
Správa – poplatok za postavenie priehradku
Správa – udržiavací poplatok programového vybavenia
Poplatok na medzinárodné turné salón Expotour
Búranie Potrepčiakovca
Členský príspevok ZMOS
Správa – žumpa
Koncoročný poplatok za rozhlasový prijímač
Za pozemok Budín, Rihák, UličnáSpráva – software
Zakúpenie nábytku – kancelárskych stolov
Zakúpenie počítača Pentium
Nákup – kosačka
Správa – pripojená PD budova obecného úradu
Správa obecných úradov
Samospráva obcí - spolu
Príjem i výdaj od pracovníkov – strava
Káblová televízia – prerobenie modulu -Eurosport
Káblová televízia – pozáručný servis
Káblová televízia – nové pripojenie – rozšírenie
Káblová televízia – rozsah príjmu o TV Markíza
Káblová televízia – za trasový zosilňovač
Doplnkové príjmy od fyzických osôb
Za pozemok PD Nededza
Ostatné finančné opatrenia
Výdavky spolu

3 668,40 Sk
2 435,40 Sk
3 906,00 Sk
2 768,00 Sk
34 925,00 Sk
3 000,00 Sk
510,00 Sk
9 200,00 Sk
1 340,00 Sk
- 10 900,00 Sk
687,00 Sk
1 231,00 Sk
300,00 Sk
6 757,00 Sk
1 000,00 Sk
6 000,00 Sk
1 589,50 Sk
900,00 Sk
240,00 Sk
51 976,00 Sk
17 099,20 Sk
72 822,20 Sk
39 329,25 Sk
17 722,90 Sk
19 700,00 Sk
2 850 302,17 Sk
2 875 378,17 Sk
- 3 680,00 Sk
6 765,00 Sk
52 353,70 Sk
73 251,00 Sk
12 313,00 Sk
3 142,80 Sk
-147 825,50 Sk
342 351,50 Sk
486 497,00 Sk
12 068 686,61 Sk

Investičná výstavba v obci v roku l996
- výstavba obecnej kanalizácie
- dláždenie námestia -zámockými kockami
- oprava komunikácii kladenie nových kobercov po plynofikácii a vodovode
- zavedenie plynu do Materskej školy
- zbúranie starej kúrie - Schwarzerovec zo l6. storočia na tomto mieste sa vybudovala nová účelová
budova pre ochranárov
prírody Malá Fatra ako zrkadlový obraz starej budovy
- plynofikácia - prívod plynu na vykurovanie do Základnej školy vo Varíne na Hrádku
- plynofikácia - prívod plynu do areálu telovýchovnej jednoty
- obecnej dychovej hudbe „ Varínčanka „ zakúpenie - doplnenie nástrojov
- pokračovalo sa vo výstavbe zdravotného strediska
- pokračovalo sa v plynofikácii po obci, zabudovaním plynového potrubia
- na rôznych verejnoprospešných prácach pracovali nezamestnaní, ktorým bola uhradená mzda
celkom 792.695.- Sk

- zbúral sa dom, ktorý bol odkúpený od Potrepčiaka na ulici Štefánikovej, pre získanie priestoru pre
potreby obce.
Pohyb obyvateľstva
Ku 1. 1. 1996 mal Varín
V sledovanom roku sa narodilo
zomrelo
prisťahovalo sa
odsťahovalo sa
zosobášilo sa
Ku 31. 12. 1996 mal Varín
Celkový prírastok bol

3239 obyvateľov.
48 detí, z toho 25 dievčat a 23 chlapcov,
28 občanov, z toho 11 žien a 17 mužov,
39 obyvateľov,
21 obyvateľov,
22 párov,
3277 obyvateľov.
38 občanov.

Obyvateľstvo a zamestnanosť
K 31. 12. 1996 bola miera nezamestnanosti 7,39 %, čo predstavuje 112 občanov evidovaných ako
nezamestnaných, z toho muži v počte 40 a ženy 72. Údaj je získaný z Národného úradu práce v Žiline
- pobočka Varín.
V roku 1996 bolo sčítanie ľudí.
Konalo sa ku dňu 07. 08. 1996 a z toho upravený pobyt obyvateľov ku 31. 12. 1996. Stav obyvateľov
podľa veku bol nasledovný:
- muži
1210
- ženy
1324
- deti
722
Spolu
3256
Rozpis:
- obyvatelia do 18 rokov
729
- obyvatelia od 18 do 60 rokov 1826
- obyvatelia nad 60 rokov
477
- obyvatelia od 70 do 80 rokov
59
- obyvatelia nad 90 rokov
1
- priemerný vek zomrelých v roku l996 je 69 rokov. Najmladší zomrel 40 ročný a najstarší 93 ročný
Nariadenie o dani z nehnuteľností č. 5/1995
Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností,
z toho dôvodu bolo potrebné v termíne do 31. 1. 1996 podať nové daňové priznanie na daň
z nehnuteľností, podľa Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností č. 5/1995 schváleného
dňa 14. 12. 1995 obecným zastupiteľstvom vo Varíne.
Toto nariadenie upravuje daň z nehnuteľností, ktorá zahŕňa daň z pozemkov a daň zo stavieb.
Základné ustanovenie: Obecné zastupiteľstvo vo Varíne pre priznanie daní z nehnuteľností určuje
jednotlivé daňové pásma na území obce Varín. Prvé pásmo – priamy dotyk nehnuteľností (pozemok
i stavba) a námestím. Druhé pásmo – mimo časti obce Koňhora a železničná stanica. Tretie pásmo –
časť katastrálneho územia od cesty II/583 smerom na Koňhoru, časť katastrálneho územia železničná
stanica ohraničeného Železničnou ulicou, t. j. cesta okolo židovského cintorína, železničnou traťou,
cestou III/01170 a parcelou 3215/1, t. j. cestou Gbeľany – Varín. Štvrté pásmo – extravilán.
Daň z pozemkov: Daň je povinná platiť každá fyzická a právnická osoba, ktorá vlastní alebo má
v nájme pozemok nachádzajúci sa na území obce Varín. Daňovníkom je vlastník pozemku alebo
správca pozemku vo vlastníctve štátu, alebo správca pozemku vo vlastníctve obce. V ostatných
prípadoch je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva. Ak nie je nájomca pozemku sám
daňovníkom, ručí za daň. Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, vyrubí sa daň
daňovníkovi určenému dohodou spoluvlastníkov, inak tomu spoluvlastníkovi, ktorého správca dane
vyzval na podanie daňové priznania. Predmetom dane z pozemkov sú všetky pozemky na území obce
Varín vedené v katastri podľa členenia:
1./ orná pôda, vinice, ovocné sady: Základom dane z pozemkov je cena pôdy bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a ceny pôdy zistenej za 1m2 odvodenej od bonitovaných

pôdno-ekologických jednotiek podľa platných cenových predpisov. Ročná sadzba dane z pozemkov je
0,75% zo základu dane jednotne na celom území obce Varín.
2./ trvalé trávnaté porasty: Základom dane z pozemkov je cena pôdy bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a ceny zistenej za 1 m2 odvodenej od bonitovaných pôdnoekologických jednotiek podľa platných cenových predpisov. Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25%
zo základu dane jednotne na celom území obce Varín.
3./ záhrady: Základom dane je celková výmera daní podliehajúcich pozemkov v m2. Ročná sadzba
dane je 0,10 Sk/m2 jednotne na celom území obce Varín. Ročná sadzba dane z pozemkov sa násobí
koeficientom 1,0 jednotne na celom území obce Varín.
4./ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy: Základom dane z pozemkov je cena pôdy určená
vynásobením skutočnej výmery pozemkov v m2 a ceny pôdy zistenej na 1 m2 podľa platných
cenových predpisov. Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25% zo základu dane jednotne na celom
území obce Varín.
5./ zastavané plochy a nádvoria: Základom dane z pozemkov je celková výmera daní podliehajúcich
pozemkov v m2. Ročná sadzba dane za každý i začatý m2 je 0,10 Sk v 2. a 3. pásme a 0,15 Sk v 1.
a 4. pásme. Ročná sadzba dane sa násobí koeficientom 1,0 jednotne na celom území obce Varín.
6./ stavebné pozemky: Základom dane je celková výmera daní podliehajúcich pozemkov v m2. Ročná
sadzba dane za každý i začatý m2 je 1,– Sk v 2. a 3. pásme a 2,– Sk v 1. a 4. pásme.
7./ ostatné plochy: základom dane je celková výmera dani podliehajúcich pozemkov v m2. Ročná
sadzba dane za každý i začatý m2 je 0,10 Sk v 1., 2. a 3. pásme a 0,20 Sk v 4. pásme.
Daňové úľavy z pozemkov sa poskytujú na pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené
vzhľadom na ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami,
nadmerným imisným zaťažením, pozemky, ktorých vlastníkmi sú sociálne odkázaní občania
a pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov po splnení ďalších podmienok.
Daňovníci sú povinný do 30 dní správcovi dane oznámiť skutočnosti rozhodné pre vznik alebo zánik
daňovej povinnosti. Pri nesplnení tejto povinnosti správca dane uloží daňovníkovi pokutu vo výške
1% z celkového objemu dane, fyzickej osobe najmenej 500 Sk a právnickej osobe najmenej 5000 Sk.
Daňové priznanie sú občania povinní podať do 31. januára 1996.
Slovensko v roku l996
Štátne zriadenie:
Hlavné mesto
Geografické informácie
Nadmorská výška
Maximálna dĺžka
Maximálna šírka
Zemepisné súradnice

Slovenská republika
Bratislava / 452.053 obyvateľov /
rozloha 49 030 km 2
95 m / rieka Bodrog/ - 2655 m n. m. / Gerlach /
428 km /Záhorská Ves - Nová Sedlica./
l95 km /Štúrovo - Skalité /
Juh - Patince 47 , 43´ 55´´sevarnej šírky
Sever - Oravská Polhora 49 , 36´ 54´´severnej šírky
Západ - Záhorská Ves l6 , 50´ 04´´východnej dĺžky
Východ- Nová Sedlica 22 , 34´20´´východnej dĺžky
Susedné krajiny
Česká republika, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Rakúsko.
Obyvateľstvo:
počet obyvateľov 5,356.207
Hustota obyvateľstva
l09,5 / km2
Národnosti
slovenská
85.7 % maďarská
l0.7 %
rómska
l.5 % česká
l. l %
rusínska
0.3 % ukrajinská
0.3 %
nemecká
0.l %
poľská
0.l %
ostatné
0.2 %
Administratívne delenie : Počet krajov - Bratislava, Trnava, Trenčín, Žilina, Nitra, Banská Bystrica,
Košice, Prešov.
Počet okresov 79, počet miest l36, počet samostatných obcí 2867 / stav ku l3.8.l996/
Varínska farnosť v roku 1996
Počet krstov na farnosť
110 (z toho vo Varíne 48)

- z toho chlapcov 54 a dievčat 56
Zomrelo za farnosť
64 (z toho vo Varíne 32)
- z toho 39 mužov a 25 žien
Uzatvorilo manželstvo
46
Počet rozdaných hostíí
150 000
Počet narodených podľa obcí vo farností:
- Nededza
13
- Gbeľany
20
- Krasňany
17
- Nezbudská Lúčka
6
- Varín
46
- spolu
102
Vo farnosti sa uskutočnila birmovka, na ktorej sa zúčastnilo celkom 400 birmovancov. Na
predposlednej birmovke v roku 1992 sa zúčastnilo celkom 360 birmovancov.
Činnosť charity a rehoľných sestier
Zmeny medzi sestričkami sú dosť časté. V tomto roku do Varína došla z Petržalky sestra Vinea
Buranská a z Ukrajiny prichádza sestra Salome Kuzmová. Obidve sa venujú sociálnej službe, mládeži
pripravujú stretnutia v spolupráci miestnym kaplánom Hlinkom. Sestričky sa rýchlo prispôsobili
novému prostrediu a Salome Kuzmová ktorá došla z Ukrajiny úsmevom na tvári povedala: „ Čo sa
divíte, jednoducho som šťastná .“ S mládežou a miestnymi duchovnými v sprievode domácimi
obyvateľmi pochodili po okolitých horách a lúkach. Nechýbali stretnutia so staršou mládežou ,ktorá si
vytvárala vlastnú hudobnú skupinu pre verejné účinkovanie, vlastnú zábavu i v kostole počas
bohoslužieb. Bolo samozrejmosťou, že asistovali mimo svojej práce. Ich hlavným poslaním boli
Veľkonočné obrady, prvé sväté prijímanie a jeho dôstojný priebeh, sviatok Božieho Tela,
vysluhovanie svätej omše na námestí na sviatok sv. Floriána , sv. Cyrila a sv. Metoda a pri iných
príležitostiach.
V tomto roku ich navštívila generálna predstavená sestra Anuntuáta Pak, ktorá konala vizitu
Slovenskej provincie. Pri návšteve jej poukazovali pamätihodnosti nášho okolia a uskutočnili aj
prehliadku Strečanského hradu.
Z činnosti misijného klubu
Už niekoľko rokov pracuje v našej obci misijný klub, ktorý sa stretáva v charitnom dome pravidelne
každý utorok o l7.30 hod. Dušou a vedúcou osobnosťou celého klubu je sestra Majka Androvičová.
Ich snahou je pomoc biednym v Afrike, Indii, Tanzánii, na Sibíri, na Ukrajine v Kazachstane a
ďalších krajinách. Každý týždeň odošlú jeden balík do niektorej z týchto krajín, ktorý obsahuje
šatstvo, hygienické a školské potreby základnú zdravotnú pomoc. Materiál ktorý odosielajú získavajú
od obetavých darcov, prípadne nakupujú. Peniaze potrebujú najmä na poštovné, ktoré je dosť vysoké
a zakúpenie liekov. Finančné prostriedky získavajú z pokladničky tvare srdiečka, ktorá je umiestnenia
na stene pri východe s kostola Misionári a rehoľné sestry , ktoré v týchto krajinách pracujú zaslali do
Varína už množstvo ďakovných listov. Časť niektorých z týchto uvádzam.
Drahá p. Mária. - veľmi srdečne Vám ďakujem za balík s takými nádhernými vecami. Nech Vás drahý
Boh požehná a bohato odmení. Ak môžete poproste aj druhých dobrodincov o ľahké šaty a jedlo.
Budeme vám veľmi vďační. Modlím sa za Vás. S láskou Matka Tereza.
Drahá Mária. Dostali sme Váš balík, ktorý ste nám poslali minulý mesiac a sme Vám veľmi vďační za
pomoc ktorú nám poskytujete. Hlavne za Vašu láskavosť a štedrosť k nám. Určite Vás to stojí veľké
obete, aby ste dali dokopy všetky tieto veci a poslali nám ich. Nech Vás Boh odmení a nech Vám dá
radosť. Pri tejto príležitosti Vám prajem šťastnú a svätú Veľkú noc. Nech zmŕtvychvstalý Kristus
ukáže na Vás a Vašich rodinách slávu a požehnanie v hojnosti a odplatí vám Vašu ťažkú prácu a
obete. Osobne by som Vám chcela poďakovať za všetky balíky, ktoré sme od Vás doteraz dostali.
Budem preložená a v polovici mája odchádzam z Goa. Uisťujem Vás o svojich modlitbách a nová
predstavená, sestra Veronika Fernandes si bude s Vami písať. Ešte raz Vám ďakujem a želám Vám

požehnanú Veľkú noc. S pozdravom AUXILIUM CONVENT CARONA, ALDONA 403 500 GOA
INDIA.
Drahá Mária. Srdečný pozdrav a krásnu spomienku na Teba Ti zasiela Sibírsky vlk Jana. Ale teraz
vážne. Využila som príležitosť, aby som po jednom dievčati, ktoré odchádza na Slovensko, oslovila
Teba i celý Váš misijný klub. Veľmi by som Vás prosila o zaslanie balíkov s potravinami. Potrebovali
by sme najmä trvanlivé konzervy, paštéty, suché keksy a dobošky a ja by som prosila o zaslanie kávy.
Chystáme sa robiť letný tábor a potrebovali by sme nejaké malé čokoládky ako odmenu. Deti sú
veľmi milé a potrebujú mať zážitok z viery. Saleziánom sa podarilo krásne dielo. Pokrstili už veľa detí
a mladých. Dúfame, že k rozšíreniu spoločenstva kresťanov dopomôžu aj letné tábory, ktoré
plánujeme od l0. júla. Budú to 4 turnusy po 40 detí Pozdravujem všetkých a prosím o modlitby. Jana.
Moja adresa : Sacha - Jakutija 678 900 - Aldan Proletarskaja l. Christijanskij dom Jana Trešaková.
A dopisov ďakovných i prosebných je viac..
Sieť predajní potravín a poskytovaných služieb v obci v roku l996
Lumic - Ulica Antona Bernoláka (vedúca Ľudmila Cvachová), sortiment potravín, drogistický tovar,
mäsové výrobky, zelenina.
Potraviny Prima - Ulica Jána Bottu, majiteľ Anton Panáček, samoobsluha so sortimentom
potravinárskeho tovaru, zeleniny, drogistického tovaru, mäsa a mäsových výrobkov.
Potraviny - rozličný tovar - Námestie svätého Floriána, majiteľka p. Ľubica Gregová. Sortiment:
trvanlivé potraviny, drogéria, školské potreby, drobná keramika.
Drogéria - Námestie svätého Floriána, majiteľ Ing. Složil, sortiment špeciálna drogéria a domáce
potreby.
Potraviny Koruna samoobsluha - majiteľ p. Rendek Ján, Ulica Hrnčiarska so sortimentom potravinársky tovar, mäsové výrobky, ovocie, zelenina, drogéria, rybacie výrobky, zákusky, ktoré si
možno aj objednať.
Sega - Ulica Jozefa Martinčeka, majiteľ František Gábor so sortimentom potravinársky tovar,
mäsové výrobky, ovocie, zelenina, drogéria.
Juma - Ulica Fatranská Kamence, majiteľ Ladislav Kysela so sortimentom - alkoholických a
nealkoholických nápojov, trvanlivé potraviny aj vo väčšom balení.
Jednota – Námestie svätého Floriána, vedúca p. Sidónia Bulejčíková so sortimentom: všetok
potravinársky tovar, mäsové a rybacie výrobky, drogéria.
Jednota - Ulica Fatranská Kamence, vedúca p. Amália Vojteková so sortimentom potraviny a
drogéria, zelenina, mäsové výrobky.
Jednota - Ulica Jozefa Martinčeka, vedúca p. A. Kuricová so sortimentom potraviny, mäsové
výrobky, drogéria, zelenina.
Santa Maria Ulica Farská, majiteľka p. Mária Synáková so sortimentom – reštaurácia, potravinársky
tovar, zákusky, jedlá na objednávku, svadobné hostiny, spoločenské posedenia, možnosť objednať si
zákusky na svadby, krstiny, vianočný stôl.
Pekáreň - Potravinka - Ulica J Martinčeka, majiteľ Ľuboslav Moravčík - pekáreň, široký sortiment
čerstvých pekárenských výrobkov, mlieko, mliečne výrobky, mäsové a rybacie výrobky, základné
potraviny.
Potraviny Ulica Farská, majiteľ p. Panáček so sortimentom - potravinársky tovar, mäsové výrobky,
zelenina, ovocie, drogéria.
Potraviny Ulica Ondreja Mesároša, majiteľ Ing. Vladimír Paňák, vedúca Anna Lopušanová - so
sortimentom potraviny a drogéria.
Ovocie a zelenina – Námestie svätého Floriána - majiteľ Ing. Remek, vedúca predajne Mária
Majerčíková, sortiment rôzne druhy ovocia, zeleniny, niektoré druhy trvanlivých potravín.
Zelokvet -Námestie svätého Floriána, majiteľ p. Roman Kováč, sortiment: rôzne druhy ovocia,
zeleniny, nealkoholických nápojov.
Kontakt (pri trhovisku) - majiteľ Danihel Topitzer, vedúca Anna Nogová sortiment - záhradkárske
potreby, semená, hnojivá, krmivá pre vtákov, krmivá pre zvieratá, malé balenia i vážené väčšie
množstvá, rôzne druhy kvetináčov, rašelina, rôzne druhy porcelánových výrobkov, taniere, šálky,
poháre, pletivo a iný tovar.

Rozličný tovar + komisionálny predaj - Námestie svätého Floriána, majiteľka p. Margita Talafová.
Ponuka: denná tlač, školské a kancelárske potreby, drobný tovar, bižutéria, hračky, športové potreby,
staršie veci možno kúpiť alebo predať.
Knihy - papier - drobný tovar: Námestie svätého Floriána majiteľka Zuzana Salátová - knihy,
školské a kancelárske potreby, hračky, obrazy, kozmetika..
Obuv Fatra: Námestie svätého Floriána, majiteľka p. Edita Bulejčíková so sortimentom obuv,
pančuchy, ponožky, kožená galantéria.
Vapa - Námestie svätého Floriána, majiteľ Ing. Vladimír Paňák, vedúca Alena Ondrušová so
sortimentom drobný tovar, bižutéria, hračky, rôzne druhy metrového textilu za nízke ceny, galantérny
tovar.
Teby - Námestie svätého Floriána, majiteľ Peter Janek so sortimentom dámsky, pánsky a detský
kusový textil.
Second - hand - Námestie svätého Floriána, majiteľka Jana Turačková, ponúka lacný textil z dovozu,
pánsky, dámsky, detský.
Intos – Ulica Jozefa Martinčeka - majiteľ Ing. Ján Papan, Peter Zicho zo sortimentom obuv,
pančuchový tovar, ponožky, kožená galantéria, nábytok rôzneho druhu - možnosť objednávky
nábytku podľa katalógu.
Velatex – Ulica Jozefa Martinčeka, majiteľka p. Katarína Janečková so sortimentom kusový textil detský, dámsky, pansky, textilná galantéria, pletacia priadza.
Rádio-televízna služba - Hrnčiarska ulica, majiteľ p. Ján Solár, oprava televíznych prijímačov a
elektrospotrebičov.
Kveta – Ulica Antona Bernoláka, majiteľka p. Renáta Urmínová ponúka rezané a črepníkové kvety,
drobnú keramiku, zeminu, rašelinu, možnosť objednať si kvety a príležitostné kytice.
Kaderníctvo AJA – Ulica Jozefa Martinčeka, majiteľka p. Alena Kubalová ponúka kadernícke
služby pre ženy, mužov a deti.
Dana - zákazkové šitie a oprava odevov – Ulica Jozefa Martinčeka, majiteľka p. Danka Jánošíková.
Ponúka šitie dámskych, pánskych a detských odevov, opravu a úpravu odevov.
VOCO Drogéria - kozmetika – Ulica Jozefa Martinčeka, majiteľka Ing. Adriana Benkovská, vedúca
p. Irena Chalupjanská, ponúka všetok drogistický tovar, pracie prášky, čistiace prostriedky,
kozmetika.
MONUS: Ulica Jozefa Martinčeka, majiteľ Vojtech Brezáni ponúka zámočnícke, klampiarske a
stavebné práce, sklárstvo.
Zberné suroviny - Ulica Starohradská, za mostom, ponuka: výkup druhotných surovín, ako sú
lepenka, noviny, časopisy, spisy, črep biely, farebný, ľahký šrot, ťažký šrot, olovo mäkké, vodiče,
mosadz, textil a iné.
Obvodný úrad práce: Ulica Jozefa Martinčeka /v Dome služieb/ eviduje a poskytuje pracovné
miesta nezamestnaným v celej varínskej doliny, od Terchovej až po Nededzu.
Slovenská sporiteľňa, a.s. na Ulici Jozefa Martinčeka /v Dome služieb/, vedúca p. Daniela Stráska.
Poskytuje služby ako vkladné knižky, termínované vklady, vkladové listy, bežné účty fyzických osôb,
bežné účty právnických osôb, devízové účty, stavebné sporenie, zmenáreň, uzatváranie všetkých
druhov životných a úrazových poistení, poistenie mládeže, uzatváranie všetkých druhov majetkových
poistení.
UNIO - priemyselný tovar - majiteľka Ing. Klaudia Gáborová, Ulica Jozefa Martinčeka:
železiarstvo, stavebniny, farby, laky, riedidlá, poľnohospodárske potreby, elektroinštalačný materiál.
UNIO - odevy – Ulica Jozefa Martinčeka - ponúka lacné odevy.
Očná optika – Ulica Jozefa Martinčeka /v Dome služieb/, majiteľ Ing. Macák ponúka vyhotovenie
okuliarov na lekársky predpis i bez neho, oprava okuliarov, brúsenie a čistenie skiel ultrazvukom,
čistiace potreby na okuliare, predaj optických pomôcok, slnečných okuliarov, retiazok a puzdier na
okuliare.
Severoslovenské štátne lesy, drevosklad Varín: Ulica železničná, vedúci p. Poliak ponúka palivové
drevo, výrezy, guľatinu.
Pohrebná služba - majiteľ p. Jozef Bugáň, Ulica Jozefa Martinčeka - nepretržitá služba zabezpečuje
kompletné služby so zabezpečovaním pohrebu.

Kamenárstvo a autodoprava: Ulica Jána Bottu, majiteľ Milan Minarčík ponúka výrobu, úpravu,
opravu, montáž pomníkov, autodoprava AVIOU s plachtou.
Pneuservis - majiteľ p. Anton Pojezdala, Ulica Antona Bernoláka. Ponúka opravu plášťov, duší,
diskov, duší pre nákladné autá, montáž aj demontáž kolies z áut, motoriek, bicyklov, vyvažovanie
kolies z osobných áut.
Servis váh – Starohradská ulica, majiteľ p. Anton Panáček: opravy a kontrola váh.
Družstevná predajňa mäso – údeniny: dve predajne, a to na Ulici Jozefa Martinčeka a na Ulici
Alexandra Trizuljaka - majiteľ Poľnohospodárske družstvo Varín ponúka čerstvé mäso, výsekové
mäsové výrobky, ovčí syr, svieži i údený.
Ubytovací hostinec Má-ša - Ulica železničná, majiteľ p. Štefanatná ponúka služby: nealko + alko
nápoje, teplé párky, obložené misy, v ranných hodinách možnosť zakúpiť mlieko, mliečne výrobky,
chlieb, pečivo, ubytovanie v dvoj-, troj- a päťposteľových izbách .
Pošta: Ulica Jozefa Martinčeka, vedúca p. Košútová , ponúka služby: stávková služba, peňažná
služba, zapísané zásielky - balíky, doporučené listy a donáška listových zásielok do domu vrátane
dôchodkov.
Oprava vstrekovacích čerpadiel naftových motorov nákladných vozidiel – Ulica Jozefa
Martinčeka, majiteľ p. Boka.
Ekodendra - majiteľ p. Martin Weiner, Ulica Jozefa Martinčeka, ponúka sadové úpravy, predaj
okrasných drevín, predaj dreva, paliva, reziva, nákladná doprava .
Chladenie - majiteľ p. Štefan Podkopčan, Ulica Farská, ponúka služby: oprava všetkých druhov
chladničiek, mrazničiek, a chladiacich zariadení.
Nákladná doprava, zámočnícke práce, predaj stavebnín, autoškola: majiteľ Ľubomír Tichák, Ulica
Jozefa Martinčeka.
TBS - veľkosklad nápojov: majiteľ Ľubomír Tichák, Ulica Jozefa Martinčeka, ponúka alko a nealko
nápoje, cukrovinky a trvanlivé pečivo.
RUŽA - predaj lacných odevov: majiteľ p. Ľubica Kašíková, Ulica Jozefa Martinčeka, ponúka
predaj všetkých druhov pánskych , dámskych a detských odevov, kožené odevy.
Javor - Ulica októbrová, majiteľ Michal Rendek ponúka predaj okrasných drevín, kosenie parkov a
záhrad.
Urbárske pozemkové spoločenstvo Varín – Ulica Milana Rastislava Štefánika ponúka predaj
úžitkového dreva, dopravu automobilom Tatra 8l5 s hydraulickou rukou, salašníctvo - možnosť dať
ovce na letné obdobie na pasenie, salaš ponúka v roku l997 do prenájmu.
Činnosť Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne
Miestne kultúrne (stredisko ďalej len MKS) zabezpečuje počas roka činnosť kina, knižnice, klubu
dôchodcov. Organizuje kultúrne podujatia, výchovno-vzdelávacie akcie, zájazdy, výstavy. Činnosť
zabezpečujú dve pracovníčky a jeden premietač kinofilmov.
V roku 1996 MKS pripravilo:
- besedy: novinky na knižných pultoch, ochrana životného prostredia, beseda s lekárom na tému
kožné ochorenia, infekčné choroby, história Varína + premietanie videokazety
- spoločenské posedenia pre dôchodcov: novoročné, fašiangové, ku Dňu matiek (posedenia sú
spojené s kultúrnym programom, ktorý zabezpečujú deti z miestnej Materskej školy, varínski
skauti a dychová hudba Varínčanka), októbrové – pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším
- premietanie videofilmov v celkovom počte 8
- akadémia ku Dňu matiek – program zabezpečený v spolupráci s Materskou a Základnou školou
Varín, skautmi, MO MS a Varínčankou
- výstava ručných prác členiek klubu dôchodcov
- divadelné predstavenia
- zábavné popoludnie pre deti pri príležitosti Medzinárodného dňa detí spojené s premietaním
filmovej rozprávky
- estrádne programy: Na zdravie! A Zábavný program s kúzelníkom
- zájazdy: návšteva Slovenského Betlehemu v Rajeckej Lesnej, pútnický zájazd do rakúskeho
Mariazellu, hrad Beckov a mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle, výstava ovocia v Novej
Bani, chrám v Hronskom Beňadiku, Bojnice

privítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka
vzdelávacie kurzy: hru na klavíri navštevovalo 22 detí, bol pripravený kurz anglického jazyka, hry
na gitaru a akordeón, tieto sa však pre malý počet záujemcov nemohli otvoriť
- prehrávky žiakov kurzu hry na klavíri – veľkonočné, koncoročné a vianočné
- obecné noviny Varínčan – v roku 1996 MKS vydalo 11 čísel mesačníka Varínčan
MKS sa podieľalo na zabezpečovaní a organizovaní osláv 120. výročia založenia Obecného
požiarneho zboru Varín a vydaní bulletinu pri tejto príležitosti
- kino: počet predstavení – 56, počet divákov – 3170, priemerná návštevnosť na jedno predstavenie
– 57 divákov
- knižnica: bolo prihlásených 472 čitateľov, vypožičalo sa 23512 kníh, počet výpožičných dní –
223, priemerný počet výpožičiek denne – 105 kníh
Od júna sa v knižnici požičiavajú aj videokazety, ktoré sú majetkom Ing. Marendiaka, ktorý vlastní
videopožičovňu v Žiline.
- dychový súbor Varínčanka – pod vedením dirigenta pána Pavla Takáča organizuje koncerty
a vystúpenia pri rôznych podujatiach v obci.
-

Základná škola Varín
Zápis do 1. ročníka Základnej školy sa uskutočnil na našej škole 25. januára 1996. Bolo zapísaných
52 detí.
Klasifikačná porada za I. polrok školského roka 1995-96 bola 29. januára 1996 za cieľom
zhodnotenia prospechu, dochádzky a správania.
Vysvedčenia za I. polrok školského roka boli vydané vysvedčenia 1. februára 1996, 2. februára 1996
boli polročné prázdniny.
Ples – maškarný ples pre žiakov 1. – 8. ročníkov bol 3. februára 1996 v telocvični našej školy.
Najlepšie a najkrajšie masky boli ocenené vecnými cenami.
Vyhodnocovania porada – za I. polrok školského roka 1995-96 bola 5. februára 1996. riaditeľka
školy zhodnotila polročnú prácu učiteľov a žiakov.
1.– 4. ročníky – 228 žiakov, z toho s výborným prospechom je 38 žiakov, s dostatočným prospechom
7 žiakov, s nedostatočným prospechom 1 žiak.
5. – 8. ročníky – 309 žiakov, z toho s výborným prospechom bolo 15 žiakov, s dostatočným
prospechom 75 žiakov a s nedostatočným prospechom 6 žiakov.
Z 1. ročníkov bola 3 žiakom dodatočne odložená školská dochádza. 4 triedy ročníkov 1. – 4. sa
vyučujú v Nezbudskej Lúčke.
Správanie: 1 znížená známka na druhý stupeň, 9 pokarhaní triednymi učiteľmi, 35 pochvál triednymi
učiteľmi, 32 pochvál riaditeľkou školy.
Dochádzka: žiaci z 1. – 8. ročníkov spolu vymeškali 15212 ospravedlnených hodín, 1 hodinu
neospravedlnenú. Pedagogickí pracovníci vymeškali spolu 485 hodín.
Školský klub detí pracoval v nových podmienkach – v bývalom byte školníka, navštevuje 19 detí.
Krúžková činnosť bola rozdelená do jednotlivých krúžkov a zameraná na zvýšenie a prehĺbenie
vedomostí žiakov nasledovne:
basketbalový krúžok – Mgr. Trizuliak
basketbalový krúžok – Mgr. Androvičová
kvetinársky krúžok – Mgr. Trizuliaková
flautový krúžok
– Mgr. Trizuliaková
prírodopisný krúžok – Mgr. Paučinová
literárny krúžok
– Mgr. Galčíková
matematický krúžok – Mgr. Boleková
zberateľský krúžok – Dr. Kubovčík
krúžok šikovných rúk – p. Ďuračková
dopravný krúžok
– Mgr. Smolková
ochranársky krúžok – p. Haráni
tanečný krúžok
– Mgr. Mravcová

KUBO – divadelné predstavenie bolo 16. februára pre žiakov 5. – 8. ročníkov našej školy
v Mestskom divadle v Žiline.
Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníkov bol organizovaný od 20. do 23. februára 1996 pod
Jedľovinou.
Jarné prázdniny boli v týždni od 26. februára do 1. marca 1996.
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo bolo 11. marca 1996, zúčastnilo sa 48 žiakov 1. – 8. ročníkov:
Červená čiapočka – bábkové divadelné predstavenie pre žiakov 1. – 4. ročníkov bolo v kinosále vo
Varíne 14. marca 1996.
Hviezdoslavov Kubín – obvodové kolo bolo 27. marca 1996 v Gbeľanoch.
Deň učiteľov – oslávili sme 29. marca 1996 v našej zborovni. Učiteľom k ich sviatku zablahoželala
predsedkyňa ZO PŠV Mgr. Mravcová, riaditeľka školy Mgr. Paučinová, za rodičov p. Lovás a starosta
obce Varín p. Strásky.
Klasifikačná porada – za III. štvrťrok školského roka 1995-96 bola 22. apríla 1996 za cieľom
zhodnotenia prospechu, správania a dochádzky.
Prijímacie pohovory pre žiakov 8. ročníkov boli 7. a 8. mája 1996.
Deň matiek – 12. mája 1996 naša škola prispela kultúrnym programom k oslave tohto sviatku v obce
Varín. Do programu sa zapojili žiaci pod vedením Mgr. Galčíkovej a Mgr. Mravcovej.
Účelové cvičenia – v prírode boli 6. mája – teoretická časť, za cieľom získania vedomostí zo
zdravotnej oblasti a orientácii a pohybu v prírode. Praktická časť boli 7. mája na rôznych stanovištiach
v okolo Varína.
Klasifikačná porada za II. polrok školského roka bola 20. júna 1996 za cieľom zhodnotenia
prospechu, správania a dochádzky.
Športový deň pre žiakov našej školy bol 21. júna 1996 na školskom areáli.
Vyhodnocovania porada – za II. polrok bola 24. júna 1996. Riaditeľka školy Mgr. Paučinová
zhodnotila prácu učiteľov a žiakov v rôznych oblastiach – hospitačná činnosť, výsledky testov zo
slovenského jazyka a matematiky, výber žiakov 2. ročníkov do jazykovej triedy v 3. ročníku,
krúžková činnosť, olympiády, kultúrne programy, športové súťaže, triedne výlety, exkurzie, začatie
prác na ústrednom kúrení v škole v Nezbudskej Lúčke, vysadením školského dvora drevinami,
činnosť detí v školskom klube. Poďakovala sa za prácu p. Židekovej, ktorá odchádza do dôchodku,
ako aj p. Trembošová.
Prospech:
221 žiakov na ročníkoch 1 – 4, z toho 45 žiakov s čistými jednotkami, 9 žiakov s dostatočnom na
vysvedčení.
309 žiakov na ročníkoch 5 – 8, z toho 15 žiakov s čistými jednotkami, 96 žiakov s dostatočnou na
vysvedčení.
Správanie:
6 žiakom bolo dané riaditeľské pokarhanie
10 žiakom bola udelená riaditeľská pochvala
Dochádzka:
Žiaci vymeškali 16968 hodín ospravedlnených a 3 hodiny neospravedlnené.
Stav v rozmiestnení žiakov 8. ročníkov:
Gymnázium
– 6 žiakov
Stredná odborná škola
– 25 žiakov
Stredné odborné učilište – 50 žiakov
2 žiaci neumiestnení
Slávnostné ukončenie školského roka bolo 28. júna 1996 na školskom dvore. Riaditeľka školy Mgr.
Paučinová vo svojom príhovore zhodnotila uplynulý školský rok,, udelila riaditeľské pochvaly,
odmenila najlepších žiakov knihami, rozlúčila sa so žiakmi 8. ročníkov. Po krátkom kultúrnom
programe v triedach triedni učitelia rozdali vysvedčenia.
Prvá porada – v školskom roku 1996 – 97 bola 26. augusta. Riaditeľka školy Mgr. Paučinová
oboznámila učiteľov s organizáciou nového školského roka, zadelila triednictvo, úväzok učiteľov
a privítala nových učiteľov – p. Šimlíkovú, p. Hruštincovú, p. Mihaliakovú.

Triednictvo:
I.A – p. Hermannová
I.B – p. Smolková
II.A – p. Grečnárová
II.B – p. Ďuračková
III.A – p. Mravcová
III.B – p. Haráni
IV.A – p. Tropková
IV.B – p. Mravcová

V.A – p. Trnovská
V.B – p. Androvičová
V.C – p. Kozáková
VI.A – p. Boleková
VI.B – p. Košút
VI.C – p. Tavačová
VII.A – p. Trizuliaková
VII.B – p. Adamková
VII.C – p. Mäkká
VIII.A – p. Fodorová
VIII.B – p. Andelová
VIII.C – p. Chabadová

Zástupkyňa riaditeľky školy – Mgr. Galčíková
Výchovný poradca – Mgr. Trizuliak
Vyučujúca v ŠK – p. Kořínková
Vyučujúci náboženskej výchovy: sestrička Brunerová, p. farár Mgr. Pšenák, p. kaplán Mgr. Hlinka, p.
Beniačová
Bez triednictva: Mgr. Zuborová, p. Šimlíková, p. Hruštincová
Kalokagatia 96 – vyhodnotenie medzinárodnej súťaže – slovenského kola vo voľnej tvorbe –
výrobky a nerecyklovateľných materiálov – bolo 29. júna 1996 v Trnave. Naša žiačka 6. A triedy M.
Kolembusová obsadila 1. miesto výrobkom Vlak. Obdržala diplom a medailu Kalokagatie. Žiačka
pracovala pod vedením Mgr. Trizuliakovej.
2. septembra 1996 bolo slávnostné otvorenie nového školského roka 1996 – 97. Riaditeľka školy
Mgr. Paučinová vo svojom príhovore privítala rodičov, žiakov a prváčikov, oboznámila všetkým
s organizáciou nového školského roka. V triedach triedni učitelia žiakov poučili o bezpečnosti
a ochrane zdravia a požiarnej výchove.
Rádio Perlička – pod názvom Rádio Perlička je proste jednička sa začala pravidelné pondelňajšie
rozhlasové vysiela 5 žiakov zo 7. C triedy pod vedením Mgr. Trnovskej. Obsahom sú rôzne oznamy
a zábavné hry.
Zhromažďovanie rodičov – 7. októbra 1996 bolo celoškolské zhromaždenie rodičov. Riaditeľka
školy Mgr. Paučinová oboznámila rodičov s organizáciou nového školského roka ako aj so stavom
dobudovania plynového kúrenia v našej škole a ústredného kúrenia v škole v Nezbudskej Lúčke.
Výstavka Škola je veľký dom – výstavka literárnych prác – vlastná tvorba žiakov 7. A triedy – bola
inštalovaná na I. poschodí. Žiaci literárneho krúžku pracovali pod vedením Mgr. Galčíkovej.
Výstavku inštalovala Mgr. Trizuliaková.
Plynofikácia našej školy sa začala už počas letných prázdnin, ako aj zavedenie ústredného kúrenia
v škole v Nezbudskej Lúčke a od 15. októbra 1996 sa začalo s kúrením.
Zber gaštanov- 17. októbra 1996 sa uskutočnil zber gaštanov. Žiaci nazbierali gaštany v hodnote
800,– Sk. Najviac gaštanov nazbierali žiaci 7. B, 4. A a 7. A triedy. Z jednotlivcov najviac nazbierala
Irena Ticháková, žiačka 7. A triedy.
Geologická exkurzia – do Banskej Štiavnice bola 18. októbra 1996 pre žiakov 8. ročníkov.
Účelové cvičenia – teoretická časť boli 25. októbra 1996 za účelom získania teoretických vedomostí
zo zdravotnej prípravy, pobytu a pohybu v prírode, riešenie rôznych životne nebezpečných situácií.
Koza rohatá – divadelné predstavenie pre žiakov 1. – 4. ročníkov bolo v kinosále vo Varíne dňa 30.
októbra 1996.
Jesenné prázdniny boli od 31. októbra do 4. novembra 1996.
Krádež v škole bola v noci z 9. na 10. novembra 1996.
Kúzelnícke predstavenie pre žiakov 1. – 8. ročníka bolo 19. novembra 1996 v kinosále vo Varíne.
Výtvarná súťaž o najkrajšiu detskú poštovú známku, okresné kolo bolo 22. novembra 1996. bolo
zaslaných 9 prác žiakov, ktorí pracovali pod vedením Mgr. Trnovskej a Trizuliakovej.
Klasifikačná porada za 1. štvrťrok školského roka bola 25. novembra 1996 za cieľom zhodnotenia
prospechu, správania a dochádzky.

Konzultácie rodičov s vyučujúcimi boli 27. novembra 1996.
Účelové cvičenia v prírode boli 29. novembra 1996 s cieľom overenia v praxi teoretických vedomostí
získaných na cvičeniach 25. októbra 1996. Jednotlivé ročníky boli na rôznych stanovištiach v okolí
Varína.
Výchovný koncert 5. decembra 1996 bol v telocvični našej školy na tému Kto v zlaté struny zahrať
zná pre žiakov 5. – 8. ročníka, za účasti umelcov z Bratislavy.
Vianoce v škole – výstavka literárnych prác – vlastná tvorba žiakov 7. A triedy, členov literárneho
krúžku, bola inštalovaná 6. decembra 1996. žiaci pracovali pod vedením Mgr. Galčíkovej. Výstavku
inštalovala Mgr. Trizuliaková.
Ekožilina – 11. decembra 1996 v Žiline bolo vyhodnotenie okresného kola súťaže znalostí, tvorivosti
a výskumu vo vzťahu k životnému prostrediu – EKO Žilina. Naši žiaci za svoje práce získali diplomy
a vecné ceny.
Stonožka – hnutie „Na vlastných nohách“ pozvalo Mgr. Trnovskú a žiačky 8. A triedy – M.
Lopušanovú a S. Valjaškovú na vianočný koncert do Kongresného centra v Prahe 12. decembra 1996.
Koncert bol poďakovaním za celoročnú prácu detí pre Hnutie Stonožka za maľovanie vianočných
pozdravov, ktoré sa posielajú do Nórska a odtiaľ do celého sveta, kde sa predávajú za 3 doláre. Za
získané peniaze sa kupujú zdravotnícke prístroje pre nemocnice.
Vianočný turnaj bol 16. a 17. decembra 1996 v telocvični našej školy. V basketbale žiakov 7. a 8.
ročníkov zvíťazili chlapci 8.C triedy. Turnaj viedol Mgr. Trizuliak.
Vo vybíjanej dievčat 5. a 6. ročníkov zvíťazili dievčatá 5. B triedy. Turnaj viedli Mgr. Androvičová
a Mgr. Mäkká.
Detský svet s Elkom – súťaž Slovenských elektrární a. s. Jej cieľom bolo originálnym spôsobom
podporiť vzťah detí k rozumnému využívaniu elektrickej energie. Slohovými prácami sa zapojilo 6
žiakov 6. ročníkov. Súťaž bola vyhodnotená v decembri 1996. za účasť v súťaži žiaci dostali ďakovný
list. Deti usmerňovali Mgr. Fodorová a sl. Hruštincová.
Materská škola vo Varíne
K 1. septembru 1996 do Materskej školy Varín nastúpilo 79 detí, z toho 35 detí vo veku 5 a 6 rokov.
Práve pre tieto deti, tým, že navštevujú materskú školu, by nemal robiť problém nástup do 1. ročníka
základnej školy. V obci ale naďalej zostalo 14 nezaškolených detí v tomto veku.
V roku 1996 je Materská škola Varín v jednaní s Okresným úradom, odborom školstva v Žiline
o rozšírení materskej školy aspoň o pol triedy. Ale chýbajú priestory. Je preto namieste podať žiadosť
na Obecný úrad Varín o vrátenie priestorov, ktoré má prenajaté firma Wetfarm. Veď materská škola je
predsa pre deti.
V priebehu školského roka sa 5-6 ročné deti nebudú prijímať, pretože aby dieťa bolo pripravené na
nástup do základnej školy, je potrebné, aby navštevovalo materskú školu celý školský rok.
Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne
Činnosť Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne:
16. februára – fašiangové spoločenské posedenie
20. marca – beseda o dejinách Varína a okolia, ktorá bola zameraná na vykopávky a osídlenie Varína
31. marca – nácvik pašií na veľkonočné sviatky
5. apríla – generálna príprava spevokolu, nácvik pašií a žalmov na Veľkú noc
7. – 9.apríla – prednes chrámových piesní počas svätých omší vo Varíne a v Gbeľanoch
5. mája – v dome Matice slovenskej na Hrnčiarskej ulici sa konalo májové spoločenské posedenie
členov Matice slovenskej vo Varíne.
12. mája – pri príležitosti Dňa matiek aj Miestny odbor Matice slovenskej prispel ku kultúrnemu
programu.
15. mája – uskutočnil sa spomienkový večer pri príležitosti 75-tich narodenín rodáka z Varína –
sochára Alexandra Trizuljaka.
2. júna – pri príležitosti sviatku Najsvätejšej Trojice sa uskutočnila púť. Vo Varíne boli hody
a miestny odbor prispel chrámovými zborovými piesňami počas svätých omší.
23. júna – varínsky spevokol skrášlil svätú omšu, na ktorej sa konali primície novokňazov – bratov
Vojtekovcov.

30. júna – spevokol a detský súbor prispeli do kultúrneho programu počas osláv 120-teho výročia
založenia Dobrovoľného požiarneho zboru vo Varíne.
21. júla – uskutočnil sa Matičný deň a výročie Deklarácie a zvrchovanosti Slovenskej republiky.
Oslavovalo sa na Vajánku pri obrovskej vatre.
7. septembra – konal sa Dožinkový jarmok. Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne bol poverený
obecným zastupiteľstvom, aby zorganizoval celú túto akciu vrátane kultúrnej vložky. K programu
prispela najmä dychová hudba Varínčanka svojím vystúpením v altánku v miestnom parku.
20. septembra – sa uskutočnili voľby predsedu a členom Miestneho odboru Matice slovenskej vo
Varíne.
V dňoch 28. septembra – 4. októbra sa konala výstava ovocia a zeleniny v budove Schwarzerovec.
Výstava bola sprístupnená širokému okoliu. Návštevníci mali možnosť vidieť unikátne plody zo
záhrad varínskych občanov.
Dňa 29. septembra 1996 sa konalo Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej vo
Varíne, na ktorom boli predstavení kandidáti za predsedu Matice slovenskej. Uskutočnila sa priama
voľba a za nového predsedu bol zvolený Ľubor Panáček.
Dňa 30. septembra 1996 sa konalo prvé zasadanie nového výboru Miestneho odboru Matice
slovenskej vo Varíne, a to o 19.30 hodine v priestoroch Matice slovenskej vo Varíne.
V programe rokovania sa rozoberalo nasledovné:
1./ Výsledky volieb, ktoré sa uskutočnili 20. septembra 1996
2./ Rozdelenie funkcií členom výboru
3./ Účasť predsedu Matice slovenskej Varín na pracovnej porade predsedov v Prešove
4./ Organizácia spoločného výstupu na hrad Strečno
5./ Nácvik tancov mládežníckeho folklórneho súboru
6./ Spracovanie rozpočtu nákladov na ukončenie spoločenských priestoroch Miestneho odboru Matice
slovenskej vo Varíne
7./ Získanie podlahovej gumy z domu Schwarzerovca
8./ Organizácia rokovania výboru Matice slovenskej
Za nového predsedu bol zvolený Ľubomír Panáček. Za členov výboru boli zvolení podľa počtu
získaných hlasov v tajných voľbách členovia v tomto poradí:
Marián Androvič (29 hlasov), Tretinová Oľga (25 hlasov), Milová Albína (24 hlasov), Androvičová
Elena (22 hlasov), Hrivová Tatiana (20 hlasov), Cvachová Emília (20 hlasov).
Ako náhradníci sú členovia v poradí podľa získaných hlasov:
Zelinová Mária (20 hlasov), Cvachová Eva (16 hlasov), Ing. Zázrivec Milan (14 hlasov), Hubočanová
Jozefína (10 hlasov), Panáček Ľubor (9 hlasov), Androvičová Vincencia (7 hlasov), Porubčanská
Emília (6 hlasov).
Do dozorného výboru boli zvolení títo členovia:
Cvacho Emil (27 hlasov), Panáčková Mária (24 hlasov), Rovňan Jozef (22 hlasov), ako náhradníci:
Chalupianská Irena (19 hlasov), Rusnáková Lýdia (14 hlasov).
Členom výboru boli rozdelené funkcie nasledovne:
Panáček Ľubor – predseda Miestneho odboru Matice slovenskej (ďalej len MO MS), Androvič Marián
– podpredseda MO MS, Cvachová Emília – tajomníčka, Androvičová Elena – hospodárka
pokladníčka, Tretinová Oľga – propagácia, Milová Albína – kultúrna činnosť, Hrivová Tatiana –
organizácia podujatí.
Dňa 13. októbra 1996 sa uskutočnil výstup na hrad Strečno. Tento výlet sa konal z toho dôvodu, že
v zmysle plánu práce a činnosti sa organizuje vždy výstup na niektorý zo 100 hradov Slovenska.
Plagátovú propagáciu tohto podujatia zabezpečila p. Tretinová a rozhlasovú reláciu vypracovala p.
Milová.
30. novembra – Matica slovenská zorganizovala už tradičný Ondrejský jarmok, na ktorom nechýbalo
množstvo stánkov s rôznych trhovým tovarom, drevenými výrobkami, vínom a sladkosťami.
25. – 26. decembra – pri svätých omšiach zaspievali speváci varínskeho spevokolu vianočné koledy
a vinše.
Nácvik tancov mládežníckeho folklórneho súboru sa uskutočnilo po výberovom konaní v spolupráci
so Základnou školou vo Varíne. Vedúcou tohto folklórneho súboru sa stala Ing. Zuzana Akantisová.

Vzhľadom na to, že v priestoroch MO MS je len betónová podlaha, na ktorej nácvik tancov
nepriaznivo pôsobí na zdravie detí, výbor prijal opatrenia a nácvik začal prebiehať v priestoroch
kinosály Kriváň na javisku.
Nakoľko priestory pre kultúrnu činnosť MO MS si vyžadovali ukončenie a celkové skultúrnenie,
urobili sa nasledovné zmeny: vyhotovila sa nová podlaha, zamurovalo sa umelé vetranie, vyhotovili sa
troje dvere pre uteplenie priestorov, opravila sa drevená veranda, zabudovali sa odkvapové žľaby,
vybudovalo sa WC, utesnili sa okná, opravila sa strecha, upravilo sa okolie.
V zimnom období sa budova vykurovala, a to z dôvodu konania sa nácvikov spevu a následných
schôdzí. Schôdze sa konali vždy prvý a tretí týždeň v mesiaci.
Urbárska obec v roku 1996
Valné zhromaždenie konané dňa 14. apríla 1997
Správa o činnosti za rok 1996
Rok 1996 bol prvým rokom 10-ročného lesno-hospodárskeho plánu a podiel z tohto bol premietnutý
do sledovaného ročného obdobia a druhým rokom pôsobenia tohto výboru. Práce výboru boli
zamerané hlavne na lesopestovateľskú činnosť a investičnú výstavbu.
K 31. 12. 1996 má urbár riadne zaregistrovaných a Slovenským pozemkovým fondom overených 284
členov. Týchto 284 členov vlastní 695,78 podielov, t. j. 93,3%, z celkového počtu 746 podielov.
V správe Slovenského pozemkového fondu ostáva stále 50,22 podieľa, t. j. 6,7%. Sú to podiely, na
ktoré si vlastníci neuplatnili právo na vrátenie a vlastníci žijúci na neznámom mieste.
Na celkový počet 746 podielov pripadá celková výmera 788,43 ha. Z tohoto pôdneho fondu je 688,93
ha lesov a 99,50 ha poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
V hospodárskej činnosti sa v roku 1996 dosiahli tieto výsledky:
Ťažba dreva:
Prebierky do 50 r.
206 m3
na ploche 14,77 ha
3
Prebierky nad 50 r.
246 m
na ploche 5,6 ha
Výrub trasy cesty
2008 m3
Kalamita + samovýroba
198 m3
Rubná ťažba
1167 m3
Ťažba spolu
3825 m3
Zalesňovanie celkom
6,04 ha
- z toho prvé holiny
4,79 ha
- opakované doplňovanie
1,25 ha
- ochrana lesných kultúr
46.60 ha
- z toho burina – výžin
23,60 ha
- proti zveri, náter, obaľovanie
23,00 ha
- prerezávky – prečístky
11,48 ha
- výrub nežiadúcich drevín
3,50 ha
- uhadzovanie haluziny
8,45 ha
- rozčleňovanie porastov
400 bm
Ochrana lesa proti kôrovcom s pomocou feromónnych lapačov v počte 14 kusov a klasických
lapákoch v počte 32 kusov.
Škôlková činnosť – lesná škôlka: Sejba – buk 22 kg, jaseň 3 kg, javor horský 12 kg, smrek 0,5 kg,
smrekovec 0,5 kg semena. Škôlkovanie – presádzanie – smrek 40000 kusov, vyzdvihovanie sadeníc –
buk 6600 ks, jaseň 3500 ks, smrekovec 1900 ks, smrek 44200 ks.
Na ťažobné práce, ako je ťažba dreva rubná, predrubná, výrub trasy cesty, spracovanie kalamity,
zbližovanie dreva, prerezávky, výrub nežiadúcich drevín a podobne si najímali podnikateľské
subjekty, ktoré spracovali drevnú hmotu až po odvozné miesto za dohodnutú cenu.
Ďalšia náročná práca v lese je uhadzovanie haluziny po vykonanej ťažbe, ktorá sa robila väčšinou
brigádnickou pomocou za úhradu, jednak našimi členmi a jednak spoločenskými organizáciami –
poľovníci, záhradkári, požiarnici a pod.
Ostatné pestebné práce, t. j. zalesňovanie, ochrana kultúr výžinom proti burine, náterom a obaľovaním
proti zveri, tiež všetky práce v lesnej škôlke – siatie, plevanie, vyzdvihovanie sadeníc a ďalšie práce,

je vytvorená pracovná skupina žien, pod vedením pani Fitošovej, ktorá odvádzala náročnú a skvelú
prácu.
Plán pre rok 1996 sa prevážne splnil , sú však prípady, že v lesníckej činnosti sa naďalej zaostáva.
Tak napr. o zalesňovaní sa plánovala plocha 6,45 ha, avšak splnilo sa 6,04 ha. Celkom sa vysadilo 18
200 ks smreka, 6600 ks buka a 3600 jaseňa. V uhadzovaní haluziny bol plán 9,60 ha, splnené 6,90 ha,
prerezávky bolo plánované na výmere 10,08 ha, splnilo sa 8,48 ha. Prekročila sa výmera ochrany
lesných kultúr o 80 árov, sejba buka, smreka, smrekovca, plevanie, hnojenie zelene a iné práce.
Okrem ťažobných a lesopestovateľských prác vykonávaných v súlade s Lesným hospodárskym
plánom, výbor Urbárskej obce zabezpečoval v priebehu roka aj ďalšie činnosti:
- výrub vianočných stromčekov pre potreby občanov – 122 ks
- odpredaj palivového a úžitkového dreva – boli pokryté všetky požiadavky občanov
- vydávanie Urbárskeho spravodaja pre vnútornú potrebu Urbárskej obce. Vyšiel 3-krát,v ktorých
informovali členov o živote a práci urbariátu o hospodárskych výsledkoch, plánoch a ďalších
problémoch z každodenného života.
- využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu, najviac poľnohospodárskym družstvom Nededza
Investičná výstavba:
- Lesná cesta Jedľovina – Zadná Kopa: Po schválení projektovej dokumentácie a stavebného
povolenia prebehlo konkurzné konanie, kde z prihlásených dodávateľských subjektov, vyhrala verejnú
súťaž firma DVH Žilina, ktorá predložila najprijateľnejšiu ponuku na realizovanie výstavby cesty.
Výstavba sa začala v apríli a do konca roka bolo preinvestované 4 220 000,– Sk. Všetko zo štátnej
dotácie. V septembri v roku l997 by mala byť cesta ukončená a skolaudovaná. O jej význame netreba
pochybovať, veď lesné porasty, ktorými prechádza, boli v minulosti dosť zanedbávané, vzhľadom na
ich neprístupnosť.
- Gáter: Po dlhých prieťahoch a schvaľovaní projektovej dokumentácie s vyňatím
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a vybavení stavebného povolenia, mohlo dôjsť k samostatnej
realizácii výstavby rámovej píly – gátra. V priebehu jesene prebehli betonárske práce a v decembri bol
gáter osadený a pokusne spustený. Na osadení gátra a technického zabezpečenia urbár sa rozhodol pre
dodávateľskú firmu Drevoindustria Žilina, ktorá priebehu mesiacov január až marec musela odstrániť
všetky drobné i vážnejšie chyby na rámovej píle, kde neboli všetky súčiastky dodané a preto sa museli
za pochodu technicky doplňovať a nevhodné súčiastky nahradzovať. V súčasnom období je už gáter
v prevádzke a slúži svojmu účelu. – Pre plynulú prevádzku pílnice je potrebné aj pravidelný prísun
drevnej hmoty a odsun výrobkov, preto zakúpili odvoznú súpravu – nákladné auto s hydraulickou
rukou a vlekom. Zakúpený bol z časti na úver a z časti našich finančných prostriedkov. Úverový úrok
je 5%, čo nie je veľa. Keďže v roku 1996 ešte prevádzka pílnice nebola spustená, nákladné auto sa
využívalo na služby pre cudzích za úhradu. Boli si vedomí, že problémy so získaním pracovného
miesta a zamestnania. Tým, že sa venovalo aj investičnej výstavbe, vytvárali sa aj pracovné miesta
pre našich občanov a tým sa prispelo k zníženiu nezamestnanosti občanov. K dnešnému dňu je
vytvorených 6 stabilných pracovných miest a 4 sezónne miesta.
Ekonomické výsledky hospodárenia za rok 1996:
Náklady celkom
5 261 939,– Sk
z toho lesnícka činnosť
1 584 713,– Sk
hrubé mzdy celkom
843 849,– Sk
odvody do fondov
233 456,– Sk
dane
491 468,– Sk
ostatné náklady /materiál,opravy, údržba, energia a pod./2 108 450,– Sk
Tržby celkom
6 177 635,– Sk
z toho predaj dreva
4 922 768,– Sk
ostatné /prenájom, služby pre cudzích/
1 254 867,– Sk
Hrubý zisk pred zdanením
1 175 368,– Sk
Čistý zisk po zdanení
915 699,– Sk
Výbor urbárskej obce zasadal 14-krát s priemernom účasťou 90,8%. Z toho 5 členovia mali 100%-nú
účasť (p. Akantis, Paňák, Panáček, Piovarči a Cvacho). Pán Verčík sa nezúčastnil dvoch, p. Duník
a pán Bulejčík troch zasadnutí z rôznych dôvodov. V priebehu roka došlo k zmene vo výbore, keď

vdp. Duníka nahradil p. Cvacho Anton, nakoľko vdp. Duník odišiel na nové pastoračné miesto. Pán
Vojtech Gábor bol v posledných voľbách zvolený ako prvý náhradník, avšak práce, ako člen výboru,
sa vzdal.
Z Valného zhromaždenia konaného dňa 14. 4. 1996 vyplynuli pre výbor Urbárskej obce tieto úlohy:
Na podstatné diskusné príspevky odpovedať do 30 dní. Odpovedali sme pani Bordáčovej,
Chalupjanskej a Cesnekovej.
Každému členovi Urbárskej obce zaslať písomný výpis o výške podielu tak, ako to potvrdil SPF –
termín do 30. 6. 1996. Úloha bola splnená.
Zabezpečiť výstavbu gátra s termínom zahájenia stavby k 1. 6. 1996. Úloha nebola splnená, termín
výstavby sa posunul na jeseň 1996 z dôvodov veľmi obtiažneho vybavovania stavebného povolenia
a tým aj všetkých vyjadrení zainteresovaných organizácií, vrátane vyňatia z Poľnohospodárskeho
pôdneho fondu /PPF/.
Zabezpečiť dotácie na Ministerstve pôdohospodárstva SR pre potrebu výstavby lesnej cesty
Jedľovina – Zadná Kopa. Uvedenú stavbu zahájiť v 0596. Úloha je splnená, stavba bola zahájená
v máji a dotácie boli vybavené a preinvestovaní vo výške 4 220 000,– Sk.
Zo správy dozornej rady prednesenej na Valnom zhromaždení dňa 14. 4. 1996 vyplynuli tieto
opatrenia:
1. Vykonať kontrolu pokladne najmenej jeden krát za Q – splnené.
2. Vykonať jeden krát za rok inventarizáciu majetku a záväzkov – splnené.
3. Zabezpečiť na investičnú činnosť v roku 1996 cudzie zdroje – splnené.
4. Rozšíriť rozbor hospodárenia o lesnícku činnosť – splnené.
Pre rok 1996 boli upravované ceny paliva a úžitkového dreva pre členov a ostatných:
Ihličnaté
Listnaté
Člen
Nečlen
Člen
Nečlen
Palivo
50,-Sk/m3
80,-Sk/ m3
60,-Sk/ m3
100,-Sk/ m3
Haluzina
10,-Sk/ m3
15,-Sk/ m3
10,-Sk/ m3
15,-Sk/ m3
3
3
Žrde samovýroba
220,-Sk/ m
400,-Sk/ m
3
3
3
Kalamit samovýroba
430,-Sk/ m
800,-Sk/ m
600,-Sk/ m
Guľatina úžitková 1000 Sk, pre ostatných trhové ceny
Žrde – 500.-Sk/m3 pre členov, 800.-Sk/m3 pre ostatných, manipulácia s pílou 80.-Sk Sk/hod, ostatní
100 Sk/hod.
Na Valnom zhromaždení konaného dňa 19. 4. 1997 pri rozbore hospodárenia za rok 1996 sa mimo
iného kritizovalo zvýšenie plánovaných nákladov na kancelárske potreby o 3,7%, reprezentačný fond
o 7%, dary o 15%, kultúra o 20% a iné. Na Valnom zhromaždení 14.4. 1996 pri prednesení správy sa
kriticky hodnotil plán v lesníckej činnosti, ktorý sa nesplnil, zvyšujeme viac náklady na prácu v lese,
aby bolo okolo čoho chodiť a ťažiť za 50-60 rokov, ale niekde neúmerne zvyšujeme ostatné náklady
pod kancelárskou činnosťou a tam nám hora nevyrastie. Ďalej sa hovorilo, že prečo nebol splnený
plán výsadby a iných prác a ako sa s tým mieni výbor vysporiadať.
Už v prvom polroku bolo zakúpené nákladné vozidlo Tatra s mechanickou rukou na odvoz dreva
z hory za 2 398 500,– Sk z toho DPH činí 448 500,– Sk. Na kúpu vozidla sa vybavil úver
z podporného fondu Ministerstva pôdohospodárstva SR vo výške 1,365.000,– Sk s ročnými splátkami
273.000,– Sk na dobu 5-tich rokov s 5%-ným úrokom. Začala sa budovať cesta do Jedľoviny
v náklade 7.040.000,– Sk. V tomto roku sa má prestavať 4,220.000,– Sk. Cesta v km 0,00
v nadmorskej výške 595 v dĺžke 5,32 km končí v nadmorskej výške 903 m nad morom, čo predstavuje
prevýšenie o 308 m.
Uvedenú stavbu financuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR cestou štátnej dotácie. Generálnym
dodávateľom uvedenej stavby je združenie DUP – Varín, ktoré vyhralo verejnú súťaž.
Služby zakúpeným vozidlom sa poskytovali aj súkromníkom. Na píle sa síce pracovalo, avšak bez
stavebného povolenia, ktoré sa v priebehu obdobia vybavovalo.
Na generálnej oprave administratívnej budovy na Štefánikovej ulici sa už v letnom období ukončovali
drobné práce a úpravu okolia – dvora a pred budovu parkovacie miesta pre osobné autá.
Práce v lese podstatne pokračovali podľa plánu.

Zaostalo sa v zalesňovaní o 0,41 ha. V lesnom hospodárstve pracovala pri výsadbe 6-členná a pri
ochrane kultúr 4-členná skupina. Vynorili sa novšie spory o lesy v Jedľovine a s urbárnikmi v Nededzi
a dedičmi po nebohom JUDr. Hložnom v Bôroch. Zatiaľ sa jedná osobne a navzájom si sporné
stránky o vlastníctvo správnych častí lesov.
Organizačné zmeny: od 1. 7. 1996 bol preložený na nové pôsobisko do farnosti Nitrianske Rudno pán
farár Stanislav Duník – člen výboru urbárskej obce, a miesto neho sa doplnil stav až na najbližšom
Valnom zhromaždení.
V priebehu roka dochádza ku zmenám v organizácii štátnej správy. Podľa zákona o organizácii štátnej
správy v krajoch a okresoch zrušili sa dňom 24. 7. 1996 úrady. Lesný úrad, Pozemkový úrad,
Katastrálny úrad a Obvodný úrad. Uvedené úrady sú integrované od uvedeného dátumu do Okresného
úradu v Žiline ul. A. Kmeťa č. 17, bývalá Šafárikova ulica.
V sobotu 9. novembra 1996 o 9,00 hodine sa stretli delegáti urbárskych spolkov severozápadného
regiónu v zasadacej miestnosti Krajského úradu v Žiline na Valnom zhromaždení. Na rokovaní brali
súčasť orgány štátnej správy Ministerstva pôdohospodárstva Krajského a Okresného úradu v Žiline
a riaditeľstva Štátnych lesov.
Správy predniesli prezident spoločnosti, predseda dozornej rady a z prítomných hostí zaujali svoje
stanoviská a doporučenia.
V uznesení boli zakotvené zámery na najbližšie obdobie zamerané pre zlepšenie práce orgánu,
aktivizovanie členskej základne, zvýšenie organizovanosti a spolupráce všetkých subjektov.
Náš urbár zastupovali členovia vedenia spoločnosti Emil Akantis, Alexander Panáček, starosta obce
Ing. Karol Strásky a výborom delegovaní členovia Jozef Tretina a Anton Cvacho.
Správa dozornej rady po overení účtovnej závierky za rok 1996 v Urbárskej obci p. s. Varín
V zmysle stanov Urbárskej obce p. s. Varín a v súlade so zákonom č. 181/95 dozorná rada v zložení p.
Zimen, Tretina, Staníková preskúmala a overila účtovnú závierku za rok 1996 v Urbárskej obci p. s.
Varín.
Záverečné hodnotenie
Urbárska obec p. s. dosiahla zisk po zdanení vo výške 915 699,12,– Sk. Dozorná rada konzultovala
s výborom Urbárskej obce p. s. Varín jednotlivé nákladové položky, ktoré ovplyvňujú výšku zisku.
Dozorná rada zároveň prekonzultovala aj plán na rok 1997, kde konštatuje, že výbor UO p. s.
premietol do plánu niektoré úsporné opatrenia v oblasti plánu nákladov.
Dozorná rada:
1. doporučuje predsedovi a výboru UO p. s. Varín prijať účinné opatrenia na zvýšenie zisku
cestou znižovania nákladov
2. doporučuje predsedovi a výboru UO p. s. Varín, aby vynaložili maximálne úsilie na
efektívne dokončenie a sprevádzkovanie investičnej akcie „gáter“
3. ukladá predsedovi a výboru UO p. s. Varín, aby zabezpečili vrátenie poľnohospodárskej
pôdy
4. doporučuje VZ schváliť účtovnú závierku za rok 1996
5. doporučuje VZ schváliť preúčtovanie zisku z roku 1996 do RF
6. doporučuje VZ schváliť plán nákladov, výnosov a zisku na rok 1997
Športový klub
Futbalový oddiel mal zámer s mužstvom dospelých v konečnej tabuľke obsadiť niektoré z prvých
postupových miest, k čomu bola zameraná celá činnosť. Jarné kolo začalo l4. 4. l996 a naše mužstvo
už prvý zápas prehralo v Bytčici 2:0. S Divinkou sme doma vyhrali 3:0, avšak v Strečne sme prehrali
3:l. V ďalších zápasoch boli výsledky nasledovné: Varín - Rosina 0:0, Zádubnie - Varín l:4, Krasňany
- Varín 2:l, Varín - Závodie l:0, Kunerad – Varín 2:l , Varín - Nezbudská Lúčka l:0, Gbeľany - Varín
0:l, Brodno - Varín 0:2, Varín - Trnové 4:l, Konská - Varín 0:2, Varín - Krasňany l:2. V konečnej
tabuľke sa naše prvé mužstvo dospelých umiestnilo na treťom mieste za Strečnom a Bytčicou. Získali
sme 48 bodov spolu s Bytčicou a len horšie skóre nás odsunulo nás odsunulo na miesto tretie. Skóre
sme mali 50:28 a už tu sa ukázalo, že máme horších strelcov. V súťažnom ročníku l996 - l997 sme
postúpili do I. triedy okresu Žilina. Jesenné kolo začalo 11. 8. l996 a začínali sme doma s Rajeckými
Teplicami, s ktorými sme vyhrali l:0. Ďalšie zápasy Varín - Krasňany l:l, Kunerad - Varín 0:l, Varín -

Divinka 2:0, Teplička - Varín 0:4, Rajec - Varín 0:3, Varín - Brodno 4:3, Trnové - Varín 2:l, Varín Závodie 2:l, Hrabové - Varín l:0, Varín - Bytčica 3:l, Nezbudská Lúčka - Varín 3:l, Varín - Zádubnie
3:0, Rosina - Varín l:0. V jesennom kole sme skončili v I. triede na treťom mieste s 25-timi bodmi
so stratou štyroch bodov na druhé Krasňany a 9 bodov na prvú Bytčicu. Za nami so stratou len
jedného bodu bola Rosina.
Lyžiarske preteky o Pohár Františka Sporinu:
V poslednú nedeľu tohoročnej zimy l7. marca l996 usporiadal starosta obce spolu s členmi klubu
lyžiarov a turistov vo Varíne lyžiarske preteky v zjazdovom lyžovaní. Budú sa usporadúvať
pravidelne každý rok, čím sa nadviaže na dlhodobú tradíciu tohoto športu v našej v našej obci.
Pretekmi si starosta a všetci ostatní priaznivci lyžovania uctili pamiatku jedného z velikánov
lyžiarstva a turistiky vo Varíne pána Františka Sporinu. Po príhovore starostu obce, ktorý preteky
slávnostne otvoril sa o l0.oo hod začal prvý ročník pretekov v zjazdovom lyžovaní O Pohár Františka
Sporinu in memoriál. Pretekalo sa vo viacerých disciplínach.
Víťazmi do 6. rokov: /pretekali spolu chlapci i dievčatá./ l. miesto Barčíková Veronika, 2 miesto
Zimenová Ingrida, 3 miesto Gáborová Lucia.
Od 6 - 9 rokov dievčatá: l. Chytčáková Evka ,2. Kubová Anička, 3. Rendeková Martina.
Od l0.- l4. rokov dievčatá : Chytčáková Katarína, Rendeková Zuzana, 3 Fogadová Michaela.
Od l5 - l7 rokov dievčatá : l. Póčiková Jana, 2 .Šišková Katarína, 3.Stráska Katarína.
Od l8 - 30 rokov ženy : Ing. Barčíková Daniela.
Od 31 - 45 rokov ženy : l. Ing. Zimenová Soňa, 2. Šišková Nadežda, 3. Ing. Chytčáková Eva.
Chlapci a muži: Od 6 - 9 rokov chlapci : l. Kubo Daniel, 2. Zimen Roman, 3. Zimen Vladimír.
Od l0. - l4 rokov chlapci : l. Kubo Peter, 2. Janíček Ján, 3. Fogada Marián.
Od l5 - l7. rokov chlapci : l. Talafa Igor, 2.Zimen Róbert, 3. Williger František.
Od l8. - 30 rokov muži : l. Talafa Pavol, 2. Bugáň Martin, 3. Androvič Rudolf.
Od 31. - 45 rokov muži : l. Zimen Miroslav, 2.Ing.Talafa Peter, 3. Cesnek Jozef.
Od 46 - 60 rokov muži : l. MUDr. Talafa Viktor, 2. Cigánik Pavol, 3.Androvič Ján.
Nad 60. rokov muži
: 1 Mestický Ondrej.
Celkovým víťazom a majiteľom pohára sa stal Pavol Talafa, ktorý trať zvládol za 0: 44.4 sek.
Činnosť Obecnej polície vo Varíne
V správe o činnosti obecnej polície sú uvedené medzery vo využívaní verejného priestranstva
a znečisťovanie našej obce. Na obecnú políciu sú vyvíjané tlaky z vedenia obce, ako aj zo zasadnutia
komisie obecnej polície, aby bol už niekto pristihnutý. Je však v záujme polície nájsť tých, ktorí
škodia.
Pôsobenie Obecnej polície Varín v obci je zamerané hlavne na bezpečnosť občanov. Služby mávajú
hlavne v nočných hodinách. Pri stave pracovníkov je služba 12 hodín denne. Rozpis služieb je
pripravovaný podľa potrieb obce, v prípade konania sa akcií, ako sú napríklad jarmoky, oltáriky alebo
iné podujatia, sú služby zosilnené. Pracovníci obecnej polície pri týchto akciách udržiavajú verejný
poriadok, taktiež pravidelne asistujú pri vývoze domového odpadu, roznášajú šeky za káblovú
televíziu, daň z nehnuteľností, šeky za vývoz domového odpadu a podobne.
Ozývali sa často kritické hlasy, že príslušníkov polície nie je vidieť, že činnosť by sa mala orientovať
aj na denný čas. Ale z doterajších skúseností môže každý z nás potvrdiť, že zloba v našej obci je
páchaná hlavne vo večerných a nočných hodinách.
V našej obci máme dva nočné podniky a päť reštauračných zariadení, z toho dôvodu obecná polícia
pristúpila k harmonogramu nočných služieb.
V roku 1996 došlo k 64 priestupkom. Najkritickejšie boli mesiac júl a augusta, už tradične
prázdninové mesiace. A to z dôvodu hlučne sa správajúcej mládeže v nočných hodinách.
Výtržníci sa našli aj v mesiaci december počas vianočných sviatkov, kde si neprajníci vybíjali zlosť na
vianočnej výzdobe námestia.

Zo staršej histórie
Zmienky o Varíne
Zmienky o Varíne objavujeme v mnohých historických dielach i keď sú to často len stručné údaje
a pohľady historikov na našu obec.
Takáto zmienka sa nachádza v knihe „Malebná cesta dolu Váhom“, ktorej autorom je uhorský historik
Alojz Medňanský. Napísal ju po uskutočnení plavby po Váhu od Liptova po Komárno v roku 1920.
jeho zámerom bolo podať skutočný obraz o mestách a dedinách, hradoch a kaštieľoch nachádzajúcich
sa v blízkosti Váhu, na Považí. Toto dielo písané v nemčine malo dve vydania, a to v roku 1823
a v roku 1827. tretie vydanie v slovenskom preklade Jánom Tibenským sa uskutočnilo až v roku 1962.
Plavba po Váhu trvajúca niekoľko dní za účasti Medňanského a jeho priateľov mala za účel zachytiť
a zmapovať plastický, farebný obraz Považia, krásy prírody, spôsob života obyvateľov, doplniť
historické údaje o považských hradoch a mestách. V úseku plavby Strečno – Žilina sa uvádzajú dva
hrady, tri kaštiele a obce: Strečno, Varín, Gbeľany, Nededza, Teplička. Podľa údajov, pod Strečnom
prežívajú plavci hrôzu, keď sa zmietajú prudkými vlnami Váhu, medzi skaliskami Margity a Besny.
Ďalej Medňanský udáva: Len čo sme opustili posledné skaly, povedľa ktorých sa úzkou uličkou tiahne
úbohá obec Strečno, už nám veľmi vľúdne kýva v ústrety červená strecha kostola v čistučkom
mestečku Varíne a pozýva ustatého pútnika na krátky oddych. Obyvatelia Varína svojou usilovnosťou
a výsadami získanými od vrchností dosahujú dobré výsledky v hospodárske a v remeslách, čím sa
zvyšuje ich blahobyt.
Iná zmienka o Varíne z toho istého obdobia sa nachádza v časopise Duchovný pastier z roku 1978.
keď ešte nebol na Slovensku uzákonený spisovný jazyk, časopisy a knihy boli tlačené v jazyku
nemeckom a maďarskom, niektoré cirkevné inštitúcie na Slovensku si objednávali pre katolícke
duchovenstvo české časopisy z Prahy, nehľadiac na odpor vládnuceho hnutia.
Časopis Duchovný pastier v rubrike Historické medailóny uvádza: V roku 1828 nitrianskej biskupstvo
objednáva celoročne 20 výtlačkov „Časopis pro katolícke duchovenstvo“ z Prahy a posiela predplatné
40 zl. Sú tu uvedené aj mená 16 kňazov, národovcov, predplatiteľov časopisu pôsobiacich vo
farnostiach biskupstva, medzi nimi mená varínskych rodákov – Antona Horeckého v Lietave a Jozefa
Horeckého vo Frívalde.
Zvyšné štyri výtlačky tohto časopisu mali objednané: Biskupská kancelária v Nitre, Nitrianska sídelná
kapitula, Františkánsky kláštor v Žiline a Varínsky dištrikt (obvod).
Táto správa potvrdzuje, že Varín sa dostal na takéto popredné miesto zásluhou tu pôsobiaceho kňaza,
národovca Jozefa Prídavku, ktorý určite viedol Varínčanov k láske k Bohu a národu.
Epidémia cholery v roku 1831
Nebezpečné, nákazlivé choroby, rýchlo sa šíriace do okolia, boli aj v minulosti nepríjemným
postihom, ba pohromou pre ľudí určitého regiónu. Vo väčších rozsahoch prechádzali i cez hranice
štátov. V minulých storočiach európske štáty napádala viackrát epidémia cholery. Takéto pohromy
neobišli ani bývalé Uhorsko, ako nám to dokazujú cirkevné matriky zomrelých alebo štatistiky
jednotlivých panstiev.
Nedostatočná hygiena, zlé bytové podmienky, obyvateľstvo oslabené nedostatkom potravín, zvlášť
v rokoch neúrody, ako aj nízka úroveň lekárskej vedy, boli hlavnou príčinou neschopnosti čeliť
morovej nákaze. Na Považí sa spomínajú morové epidémie za zvlášť dramatických okolností v roku
1710, 1713 a v roku 1831. Z histórie Žiliny sa dozvedáme o epidémii cholery z roku 1831 takúto
správu: Mesto Žilinu a okolie veľmi ťažko postihla morová nákaza, ktorá sa dostala do Uhorska
z územia Poľska. Rozšírila sa najviac na Považí, cez ktoré vedie dôležitá obchodná cesta. V meste za
jeden mesiac, kedy bola úmrtnosť najväčšia, zomrelo 180 ľudí. V postihnutých oblastiach bolo zvlášť
sťažené zásobovanie a postihnutá bola takmer každá rodina.
Príznaky nebezpečnej nákazy sa prejavovali zvýšenou teplotou, triaškou, bolením hlavy,
omdlievaním, vracaním, sťaženým dýchaním, žltou farbou očí a v poslednom štádiu sa otvárali po tele
čierne hľuzy. Len málo nakazených jedincov ju prežilo. Nepomohli lekárnické prášky, liečivé zeliny
ani zadymovanie bytov borovicovým drevom.

Čo spôsobila epidémia cholery v roku 1831 vo Varíne i v celej varínskej farnosti, zaznamenal vtedajší
správca farnosti Jozef Prídavka, ktorý po 12-tich rokoch pôsobenia v Belej prevzal v roku 1824 správu
varínskej fary. V cirkevnej matrike zomrelých, vedenej od roku 1787 uviedol prvý prípad smrti
zapríčinenej epidémiou 26. júla v Nezbudskej Lúčke. O týždeň, 2. augusta už zomreli vo Varíne 3
osoby, 3. augusta 5 osôb, 5. augusta 7 osôb a každým dňom počet postihnutých narastal. 11. a 12.
augusta zomrelo po 15 osôb, 16. augusta ďalších 10 ľudí. V ďalších dňoch augusta počet obetí klesal
na dvoch, troch denne. Od 4. do 23. septembra zomrelo ešte 6 osôb. Za celé kritické obdobie padlo za
obeť nákazy len v samotnom Varín 158 osôb, z toho deti do 12 rokov – 27, dospelí do 60 rokov – 68,
starší nad 60 rokov – 63. V Krasňanoch zomrelo spolu 35 osôb, v Gbeľanoch 48 osôb, V Nededzi 35
osôb a v Nezbudskej Lúčke 33 osôb.
Na nový varínsky cintorín, ktorý bol založený v roku 1813, zomrelých počas epidémie nepochovávali,
ale dávali ich na starý cintorín na Hrádku. Do vykopaných šácht ukladali rakvy vedľa seba.
V predpoludňajších hodinách, na hlas zvonov, dovážali občania svojich mŕtvych každý deň na
cintorín, kde sa odbavil spoločne cirkevný pohreb.
Trvalo dlhú dobu, kým sa pozostalí spamätali z prežitej hrôzy. O opustené siroty sa postarali príbuzní,
alebo boli umiestnené v novozaloženom Sirotári v Žiline.
Na záver roka, 31. decembra 1831, napísal správca farnosti Jozef Prídavka do matriky zomrelých
latinský text tohto znenia:
Roku 1831 prudko napadla severné územie krajiny pohroma dopustením nášho nebeského Otca. Kraj
za krajom sa šírila škodlivá epidémia cholery. Trestajúca ruka Pána metala blesky záhuby a dopustila
pohromu aj na našu varínsku farnosť v Trenčianskom arcidiakonáte. Prvý prípad cholery sa vyskytol
26. júla v Nezbudskej Lúčke. Vtedy začalo hrozné utrpenie, nekonečný žiaľ a plač veriacich. Do
konca septembra zomrel veľký počet ľudí, ktorých mená sú zapísané v matrike.
Na starom cintoríne na Hrádku stojí kríž s nápisom: Na pamiatku obetiam epidémie cholery r. 1831.
Kríž dal postaviť František Hreusík, nemšovský farár roku Pána 1890. (František Hreusík, narodený
vo Varíne 31. októbra 1826, mal 5 rokov, keď zúrila nešťastná cholera. Vtedy mu zomrel otec aj starý
otec. Pre mimoriadne nadanie bol v mladom veku poslaný na teologické štúdium a za kňaz bol
vysvätený 7. augusta 1850. Jeho posledným pôsobiskom bola Nemšová, kde je aj pochovaný. Zomrel
8. marca 1905. Košatý listnatý strom stojaci vedľa kríža akoby chránil tento monument na pamiatku
na prežité ťažké chvíle obyvateľov Varína.

