Rok 1993
Politická situácia v štáte a v obci
Radosť a nadšenie zo samostatnosti Slovenskej republiky bola u nadmernej väčšiny obyvateľov
zjavná. Našiel sa prejav nespokojnosti rozdelenia ČSSR zo strany niekoľkých čechoslovakistov,
internacionálne zmýšľajúcich občanov a niektorých ovplyvnených členov politických strán, v
zmysle vlastného programu strany .Mnohí v prvých dňoch svoj postoj ku zmenám neprejavili a
svoj názor viac konfrontačne vyslovovali pred priateľmi alebo občanmi rovnako zmýšľajúcimi. Z
tohto odvodzovali celý rad vlastných názorov ako zhadzovanie matičnej činnosti a celkovú
národnú kultúru považovali za okrajovú a vzhľadom na finančné problémy jednu zo zbytočných
činností. Odvážnejší sa pokúšali o zastrašovanie národne uvedomelých občanov, čím sa len
prehlbovali vzťahy nedôvery medzi skupinami občanov, čo sa prejavovalo aj vo verejnom živote.
Odpor proti maďarskej menšine sa stupňoval z dôvodu neustáleho osočovania v zahraničí na
základe čoho boli európskou úniou vyslovené dva demarše , ako nespokojnosť s doterajšou
politikou, po čom nasledovalo stupňovanie požiadavok, a to nielen na Slovensku, ale aj v okolitých
štátoch Rumunsko, Juhoslávia, teda tam kde sa nachádzali menšiny maďarskej národnosti.
Predmetom osočovania a rôznych útokov bola nie len vláda SR, Národná rada, ale aj na Biskupský
úrad v Nitre, a ich požiadavky boli publikované v tlači na ktoré im biskupský úrad odpovedal a
dokumentačne doložil ,že ich požiadavky nie sú opodstatnené a zdôvodnenia pravdivé. So
zdôvodnením sa neuspokojili a s pocitom krivdy , zaslali politici maďarskej menšiny požiadavky
adresované do Vatikánu Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II.
Ihneď po vyhlásení samostatnej Slovenskej republiky sa ozývali hlasy o prinavrátenie pozostatkov
Andreja Hlinku do Maužolea v Ružomberku, ktorý bol pred skončením druhej svetovej vojny
prevezený na neznáme miesto. Mnohí, odpovedali, že ešte nedozrel čas, lebo moc majú vo svojich
rukách na kľúčových miestach komunisti. Títo predvídaví národovci iste hlbšie poznali zákulisie a
stav jadra politickej situácie na Slovensku a zámeroch do budúcnosti. Obdobne tomu bolo, keď sa
hovorilo o rehabilitácii prvého slovenského prezidenta Dr. Jozefa Tisu. Občania aj z Varína
chodievali po otvorení hraníc na národnú púť do HLTOTTINGU v Rakúsku ako tomu bolo 17.
apríla 1993 z príležitosti 46. výročia , smrti /1947 - 1993./ Dr. Jozefa Tisu, ktorý sa utiahol do
kláštora v uvedenom meste ,tesne pred skončením druhej svetovej vojny, avšak jeho úkryt bol
vyzradený Dr. Karolom Murínom / viď Literárny týždenník 5.9.l992/a následne dovezený na
Slovensko a po súdnom procese popravený. Bolo však zaujímavé, že medzi pútnikmi boli občania
z Varína/nechcem ich menovať/, ktorí boli proti vytvoreniu mladej Slovenskej republiky, ale miesta
v Rakúsku pravidelne navštevovali, zúčastňovali sa bohoslužieb a pri návrate domov horlivo Dr.
Jozefa Tisu zastávali a na znak prejavu ich náklonnosti ku jeho osobe rozdávali publikačné
materiále donesené z pútnického miesta v Rakúsku.
Obecné zastupiteľstvo prejavovalo hlbokú úctu ku osobe Dr. Jozefa Tisu a na svojom zasadaní po
predchádzajúcej podpisovej akcii v časti obce Kamence sa rozhodlo 4. 11. 1993 pomenovať jednu
ulicu na Ulicu Dr. Jozefa Tisu.
Z môjho pohľadu pri rozhodovaní o premenovaní ulice OZ spravilo chybu tým, že sa mohla týmto
menom pomenovať niektorá z nových ulíc, ešte nepomenovaných a nerušiť ulicu Kpt. Ladislava
Pfliegla, hoci jeho menom bolo následne pomenované nábrežie rieky Varínky.
Premenovaním ulice nastal rozruch vo verejnosti na celom území Slovenska. Občania boli
zastrašovaní a začala sa u nich prejavovať opatrnosť vo svojom cítení aj u popredných a národne
orientovaných z dôvodu straty zamestnania. .Zo strany opozície toto rozhodnutie OZ a celý rad
ďalších nepravdivých a skreslených informácii o našej vlasti a prvej Slovenskej republike z rokov
l939-l945 za nepretržitej propagácie cez masmédia postupne sa stupňovali a zhadzovala činnosť
doterajšej novej vlády.
Napätie v novej vláde sa stupňovalo od nástupu už pri zostavovaní a schvaľovaní štátneho rozpočtu.
Pokiaľ vláda sa starala o formovanie novej Slovenskej republiky a jaj prosperitu v daných

podmienkach , opozícia pripravovala podmienky ako zoslabiť vládu a vytvoriť parlament z terajšej
opozície. Počiatočných problémov bolo viac ako dosť .Už l3.januára Národná banka musela
kolkovať federálne bankovky a 8. februára začala platiť nová mena. V druhom kole l5.februára so
l06 hlasmi bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky Michal Kováč z radov členov HZDS a
za predsedu Ústavného súdu SR bol vymenovaný Milán Čič. Za ministra obrany bol vymenovaný
Imrich Andrejčák, avšak ministra hospodárstva sa vzdal Ľudevít Černák a ten istý deň l9. marca
l993 Vladimír Mečiar odvolal z funkcie ministra zahraničných vecí M. Kňažka a vymenoval
Jozefa Moravčíka a za ministra hospodárstva J. Kubečka. Dňa 6. apríla pod vedením M. Kňažka
opúšťa 8 poslancov parlamentný klub HZDS .Dňa l5. júna minister privatizácie Ľ. Dolgoš a
minister školstva M. Kučera podali demisiu. Do ustanovenia nových ministrov riadením
privatizácie bol poverený Vladimír Mečiar a školstva Roman Kováč. Spory sa započali v rôznych
smeroch . Ľ. Černák požadoval od Tótha milión korún, ktoré mali dostať od ministerstva financií.
Rôzne požiadavky z viacerých smerov narastali .Dňa l3. septembra Filkus abdikoval z funkcie
veľvyslanca v Rakúsku .Národná banka dostala signály o možnosti narušenia slovenskej meny a na
základe toho boli stiahnuté l7.októbra z obehu l000 Sk bankovky .Keď odchádzali z HZDS
poslanci spravidla odvolaní z funkcii do iných strán l9. októbra bola uzatvorená koaličná zmluva
medzi HZDS a SNS ,ktoré mali svoj program hodne podobný .Dňa l. novembra niekoľko sto
metrov od colnice Lanžhot pri autonehode tragický zahynul podpredseda HZDS Roman Zelenay.
Prezident republiky menoval nových členov vlády a za podpredsedu Sergeja Kozlíka
/HZDS/,Mariana Andela z SNS a Jozefa Prokeša /SNS/ .Za ministra hospodárstva Jána Duckého a
ministra školstva a vedy Jaroslava Pašku. /SNS/. Menovanie Ivana Lexu za ministra privatizácie
prezident neschválil. V týchto dňoch sa už otvorene vyhrotili spory aj medzi prezidentom republiky
a predsedom vlády V. Mečiarom .NR dňa l7. novembra vyslovila nedôveru ministrovi
zdravotníctva Soboňovi a 21. decembra dochádza ku rozdeleniu poslaneckého klubu SNS. Fond
národného majetku vykonal opatrenie na zvolanie mimoriadnych valných zhromaždení na výmenu
21 najvýznamnejších podnikov a na druhý deň 22. decembra väčšinou o 2 hlasy schválil parlament
rozpočet SR pre rok l994.Za rozpočet hlasovali P. Weiss /SDĽ/ a Ľ.Pitner /KDH/, ktorí v zapätí po
hlasovaní uviedli ,že tak urobili omylom čo malo odozvu v ich kluboch. Výmeny ministrov a
generálnych riaditeľov bol prejavom vnútorných bojov o politickú moc. Takéto vnútropolitické
snahy o mocenské postavenie vo vláde a parlamente sa neodohrávali len doma, Mnohí sa obracali
na rôznych vysoko postavených funkcionárov v Európskej únii a NATO, ktorí pri návštevách v
našej republike vyjadrili diplomatický svoje podporné stanovisko opozícii. Rôzne zmeny vo
vyhláškovom znení a nariadení sa prejavili aj v činnosti obecného zastupiteľstva, ktorým sa museli
postupne prispôsobovať. Ak vychádzam z rokovaní ,obecné zastupiteľstvo sa zameralo na rozvoj
obce v daných možnostiach a mnohých prípadoch, ako je vidieť v kapitolách z čerpania na činnosť
a rozvoj sú pokryté len najzákladnejšie a nevyhnutné potreby. Tvrdý zásah vlády v
predchádzajúcich obdobiach do poľnohospodárstva zanechal problémy nielen v hospodárskom
dvore Varín, ale v celom JRD. Strata v hospodárení JRD v roku 1992 dokonale prehĺbila vrásky
poľnohospodárom. Z rozpočtu vlády v roku 1993 s prihliadnutím na výkony v rastlinnej a
živočíšnej výrobe bola poskytnutá dotácia na zníženie deficitu. Spolu s tvrdými opatreniami a
zvýšením produktivity práce sa podarilo vylepšiť stav v poľnohospodárstve, ale nie poriešiť.
Zásah do poľnohospodárstva sa prejavil aj u súkromníkov, ktorý postihol chovateľov oviec a
celkovú koncepciu živočíšnej výroby, čo zvyšovalo napätie a stupňovalo nedôveru.

Politické a sociálne udalosti
Január 1993
1. januára Naprostá väčšina občanov prijala samostatnosť Slovenska a Slovákov s vedomím ,že si
budeme slobodne a samostatne budovať svoj národný domov. Naplnil sa sen a odveká túžba
Slovákov, teda i Varínčanov, po samostatnom štáte. Po storočiach národného a kultúrneho snaženia
a bojov mnohých generácií vznikla samostatná Slovenská republika. Zápas o existenciu a
prehĺbenie národného uvedomenia sa zvyšoval už v priebehu 19. storočia, ktorý vyvrcholil po
skončení 1. svetovej vojny v roku 1918 rozpadom Rakúsko Uhorska. Na uplatňovaní národných

práv mali podiel aj naši rodáci. V posledných rokoch 19. storočia až do rku 1918 prebiehala silná
maďarizácia a Slovákom hrozila úplná asimilácia a zánik slovenského etnika. Po skončení prvej
svetovej vojny 30. októbra 1918 , Martinskou deklaráciou Slovensko sa pripája ku Čechom a
vytvorili spoločný štát - Československo. Prvý samostatný štát Slovákov vznikol v roku 1939 a
trval do roku 1945. Československá republika /od roku 1960 socialistická/ sa k 1. 1. 1973 zmenila
na federálny štát a kompetencie, riadenia Slovenska sa premiestnili do Bratislavy. Po páde
socializmu -/ nežnej revolúcii v novembri 1989/ sa zvyšovala snaha a iniciatíva Slovákov po
samostatnosti. Ako prvá politická strana nastolila otázku samostatnosti Slovenská národná strana už
v marci 1990, ku ktorým sa pridalo Hnutie za demokratické Slovensko. V priebehu celého obdobia
prebiehali rokovania o usporiadaní nového štátu a 17. júla 1992 vyhlásila Slovenská národná rada
zrrchovanosť Slovenskej republiky. Rokovania pokračovali ďalej a 25. 11. 1992 schválilo
Federálne zhromaždenie zákon o rozdelení územného celku na Slovensko a Česko. Už v prvý deň
existencie uznali Slovenskú republiku desiatky štátov. Rozdelenie Československa došlo
kultivovaným spôsobom bez akýchkoľvek násilných incidentov. Vznik Slovenskej republiky
oslavovali občania po celom území. Vo Varíne sa občania stretli na Námestí sv. Floriána, kde si v
radosti pripíjali šampanské, spoločne sa radovali, keď medzi radujúcich sa občanov zavítal starosta
a ďalší predstavitelia obce. Skupina mladých občanov už tradične vystreľovali rôznofarebné rakety.
Prvým občanom narodeným v samostatnej Slovenskej republike z Varína bol Tomáš Švejdík,
narodený 2. 1. 1993.
21. januára - na zasadaní obecného zastupiteľstva sa prehodnocovali žiadosti občanov pre
poskytnutie zľavy na dani, výstavbou chodníka na ulici Záhrady, podporu futbalovému oddielu
6000 Kčs, zákaz konania diskoték v pohostinstve Puček dôsledku hlučnosti a porušovania nočného
kľudu a podávanie alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov.
Február 1993
25. februára - na zasadaní obecného zastupiteľstva sa prerokovávala štúdia pre výstavbu 22
rodinných domov v oblasti Kamence, ktoré sa rozdelia po usporiadaní vlastníckych práv s Urbárom
Varín a JRD Nededza . Pripomienkoval sa návrh zmluvy o odvoze domového odpadu z fy TERA Žilina. Technické služby Terchová, ktoré tieto práce zabezpečovali po privatizácii mali celý rad
problémov a neúnosne zvyšovali ceny za odvoz smeti. Preskúmal sa návrh dopravného značenia v
obci a vybudovanie vzorkovej predajne vykurovacej techniky, plynu, elektrina, pevné palivo,
náhradné diely ku týmto zariadeniam.
28.februára - bola ustanovujúca schôdza farskej charity za účasti duchovného správcu farnosti vdp.
farára Stanislava Duníka. Na schôdzi bola zvolená 11 - členná skupina pozostávajúca z predsedu,
pokladníka a ďalších deviatich členov. Farská charita združuje obce farnosti Varín, Gbeľany,
Nededzu, Krasňany a Nezbudskú Lúčku. Každá obec má po dvoch zástupcov a Varín troch. V
činnosti sa zameriavajú na organizáciu burzy detského ošatenia, zbierky šatstva, obuvi, hračiek,
potravín a podobne pre Ústav sociálnej starostlivosti v Oščadnici.
V charitnom dome bývajú rehoľné sestry, ktoré sa okrem iného starajú aj o starých a nevládnych
občanov a donášajú pre týchto obedy a zabezpečujú nákup, prípadne
pohotovostnú lekársku službu.
Marec 1993
5. marca - sa uskutočnila obecná verejná schôdza na ktorej sa prerokovával rozpočet obce pre rok
l993 a návrhy na rozvoj v ďalšom období. Zároveň sa prejednávala činnosť
funkcionárov a ich prístup k spoločným veciam.
25. marca - zasadalo obecné zastupiteľstvo, na ktorom bolo schválené prijatie člena obecnej
polície Jozefa Zichu, určenie parkovacích miest v obci pre osobné a nákladné vozidlá, schválenie
rozpočtu obce pre rok 1993 zverejnenie na vývesnej tabuli.

Bolo rozhodnuté, že stavebné práce nad 50 000 Sk budú zadané len konkurzom .Zaoberali sa
riešením spevnenia brehov jarku na ulici Pod Vajánkom, odpredajom pozemkov pod garáže na
Hrádku v cene 70 Sk za m2.
Bola schválená odmena veliteľovi a strojníkovi Dobrovoľnej požiarnej ochrany vo výške 500 Sk na
osobu, vyplatením odmeny za stavebný dozor pri rekonštrukcii starej školy na Charitný dom,
stanovenie výšky nájomného 250 Sk za 1 m2 -pre Úrad práce vo Varíne Odsúhlasil sa odpredaj
pozemku Ďungelovi Jaroslavovi a vybudovanie drobnej stavby pre Skauting - Varín. Zamietnutá
bola požiadavka podnikateľovi Šipčiakovi o zníženie poplatku za verejné priestranstvo.
Apríl 1993
27. apríla - sa uskutočnilo zasadanie obecného zastupiteľstva a na ktorom bolo stanovené poradie
výstavby jednotlivých akcií a to: zdravotné stredisko, plynofikácia budovy kina, Jednoty a pošta,
vybudovanie cestnej spojnice medzi ulicou Farskou a A. Trizuljaka, dokončenie bazéna
Autocamping, spevnenie brehov potoka. V ďalších bodoch sa zaoberali neplatiteľmi daní od
podnikateľov a odsúhlasená bola čiastka 170 000 Kčs na nákup hudobných nástrojov pre oživenie
dychovky. Keďže nedošlo medzi funkcionármi TJ Fatran a obecným zastupiteľstvom k dohode o
vlastníctve chaty Fatranky OZ sa rozhodlo odstúpiť celú záležitosť na riešenie okresnému súdu v
Žiline. OZ na základe žiadosti rozhodlo o podpore obecnému zastupiteľstvu Stráske vo výške 5000
Sk. Za charitný dom po odovzdaní do užívania, budú užívatelia platiť za nájom podľa predpisov.
Policajtovi Jozefovi Zichovi pri zásahu sa povoľuje použiť služobné vozidlo OZ.
Poslanci OZ sa zaviazali, že kvartálnu odmenu darujú na charitatívne účely.
Máj 1993
27. mája - na zasadaní sa prijali opatrenia pre odchyt voľne pohybujúcich sa psov, ktorí napádali
drobnú a vysokú zver a boli nebezpečné aj pre samotných ľudí. Zaoberala sa problémom nedostatku
učební na Základnej škole vo Varíne, zakúpením počítača pre ZŠ z rozpočtu obce a plynofikáciou
ulice Farskej a Športovej vrátane budovy TJ Fatran Varín, asanáciou budov v okolí zdravotného
strediska zaplatením náhrady škody p. Andelovej Antónii , zabezpečením rozkopov proti úrazu v
dôsledku čoho jej manžel utrpel úraz a následne zomrel.
Jún 1993
18. júna - na rokovaní OZ sa zaoberali rozširovaním stánkov a predajní v obci, odpredajom
pozemkov pod individuálnu výstavbu, požiadavkami o pridelenie bytov a odstránením skládok na
cestách.
Júl l993
1. júla - Ekodendra - sadovnícka prevádzka sa rozširuje o predaj okrasných drevín, zakladanie
lesných porastov, ochrana lesných kultúr, čistenie porastov, výsadzba parkov, vodných tokov, ciest
pozdĺž diaľnic ,dodávky okrasnej čečiny, zemné práce, drevorubačské práce, výrub stromov v
sťažených podmienkach, zbližovanie , manipulácia a odvoz dreva, obchod s drevom, lesnícka
poradenská služba, obchodná činnosť a autodoprava. Trvalé zamestnáva 38 pracovníkov. Okrem
toho sezónne 20 brigádnikov.
11. júla - po turistickej trase za krásami Slovenska navštívili Varín a okolie členovia klubu
Slovenských turistov „ Malinica „ z Beluše spoločne so skupinou turistov z Belgicka.
18. júla - navštívila Varín a okolie skupina turistov zo Sunday a Holandska.
22. júla - navštívil farníkov vo Varíne Peter Juraj Poljak - rodák z Tepličky nad Váhom, dlhoročný
misionár v Afrike zo štátu Angola. Po bohoslužbách vo varínskom kostole mal besedu v charitnom
dome v preplnenej miestnosti, kde rozprával o zážitkoch z misijnej činnosti.
August 1993
27. augusta - na zasadaní OZ sa zaoberali vzužitím priestorov v zdravotnom stredisku vrátane
lekárne a pohotovostných služieb. Ponuku o prenájme priestorov predložila firma Vetfarm, ktorá je

ochotná prispieť čiastkou na dokončenie, o čom sa jednalo s nemocenskou poisťovňou. OZ
prenajalo časť nevyužitých priestorov v detských jasliach pre firmu Vetfarm na skladovanie liekov,
na dobu 10 rokov s 2 - ročnou výpovednou lehotou. Úhrada za nájom sa stanovuje 250 Sk za 1 m2 a
% sa podieľať na nákladoch pri údržbe a oprave., . OZ poverilo poslanca NR SR Ing. Jána Ďuranu
jednaním s ministrom financií vo veci zabezpečenia financií na dokončenie zdravotného strediska a
Ing. Stráskeho a Ing. Schmidta jednať s Podnikom služieb Žilina vo veci odkúpenia chaty pod
Jedľovinou pre varínskych skautov. Obec Strečno v spolupráci s Nezbudskou Lúčkou vybudovali
kompu na prevoz osobných a nákladných vozidiel cez rieku Váh. Uvedením kompy do prevádzky
sa zvýšil počet dopravných prostriedkov smerujúcich do Nezbudskej Lúčky a v zmysle zhustenej
premávky na ceste bez chodníkov bolo nutné prijať opatrenie pre bezpečnosť chodcov.
OZ schválilo výstavbu predajne v časti Koňhora. Haníkovej Jane bola poskytnutá sociálna
výpomoc 5000 Sk. Odsúhlasil sa zájazd poslancov na vodné dielo Gabčíkovo s tým, že náklady
spojené s exkurziou pre poslancov OZ budú hradené z rozpočtu obce. Rodinní, príslušníci si budú
náklady na zájazd znášať sami.
V rámci rozboru hospodárenia sa zistil značný počet nedoplatkov a pohľadávok. Pracovníčke OÚ
bolo uložené postupovať pri vymáhaní podlžností podľa záväzného nariadenia. Daňovníci, ktorí
nezaplatili daň z nehnuteľnosti za rok 1993 k 31. 3. 1993 po tomto termíne im bude zvýšená v
zmysle zákona č. 159/1993 Zb. z.
S poplatníkmi káblovej televízie uzatvoriť dohody o udržovacom poplatku, zabezpečiť inkaso za
psov a za prejednané priestupky. Prešetriť z ktorých domácnosti sa používa verejná kanalizácia a
vyúčtovať poplatok za stočné. OZ vzalo na vedomie správu o činnosti obecnej polície a
vybudovanie mostu nad rieku Varínku pre výhon dobytka na Pažite.
V rámci reštitúcie si uplatňovala na pozemok a budovu /Sirotkovec/ p. Švecová, v ktorej obec
plánovala zriadenie prevádzok pre poskytnutie služieb /pohrebníctvo, sklárstvo a iné/.
OZ poverilo starostu obce vysporiadať majetkové spory, ktoré pokračovali aj s p. Jozefom
Zimenom, ktorý požadoval o vrátenie pozemkov na ktorých obec plánovala podľa smerného
územného plánu rozšírenie cintorína. Vedúci baru Amfora bol upozornený na dodržovanie
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 14/77. OZ uložilo starostovi konzultovať s komerčným
právnikom o odpredaji obecných bytov a nasledovne informovať poslancov, nakoľko časť bytov si
obec mieni ponechať pre svoje účely. Prerokované boli požiadavky odpredaja pozemkov
Androvičovi Pavlovi a Cigánikovi Pavlovi. Zaoberali sa otázkou využitia starej materskej školy Schwarzerovec pre spoločenské organizácie a doplnením cestných značiek na miestnych
komunikáciách v obci. Osobitná pozornosť sa venovala spracovaniu smerného územného plánu
obce, ktorý sa ma predložiť na pripomienkovanie občanom. Bola odsúhlasená podpora p.
Bielikovej, ktorá má dvoch nezamestnaných synov a týmto sa ponúkne verejnoprospešná práca v
rámci výstavby obce.
Október 1993
14. októbra - zasadalo obecné zastupiteľstvo, na ktorom komisia predniesla návrh poplatkov za
Dom charity vo Varíne v nasledovnom znení:
-1/4 nákladov bude znášať obec Varín
-1/4 farský úrad Varín
-1/4 rehoľné sestričky
-1/4 ostatné obce patriace pod faru Varín, čiže Krasňany, Gbeľany, Nededza a Nezbudská
Lúčka.
Obecný úrad Stráža požiadal o pôžičku 50000 Sk do 31. 1. 1994. Bolo uložené starostovi obce
prehodnotiť vlastný rozpočet a OZ ho oprávňuje rozhodnúť o poskytnutí pôžičky.. OZ poskytlo
pôžičku TJ Fatranu Varín vo výške 72 000 Sk. Zmluvne odpredať pozemky pred rodinnými
domami za 20 Sk/m2. V rámci organizačných opatrení sa prerokovávala výstavba vodovodu
Záriečie, a regulácia potoka a využitím priestorov Schwarzerovec - kúrie pre dôchodcov,
Organizovaním Ondrejského jarmoku poverila MO MS, ktorý sa uskutoční poslednú sobotu pred
prvou nedeľou adventnou.

Sociálne odkázaným občanom p. Koržínkovej, Murárikovi Pavlovi a jednorázova výpomoc .
Albertovi Filipekovi 1000 Sk.
November 1993
4. novembra - zasadanie obecného zastupiteľstva, na ktorom bol odvolaný doterajší náčelník
obecnej polície Adamčík a zvolený nový Jozef Zicho. Schválili prenájom priestorov stolárskej a
zámočníckej dielne na úpravu baliarne Fantoris.
Prevádzka stolárskej dielne na ulici Hrnčiarskej sa zrušila v dôsledku neplatenia nájomného .
Odsúhlasila sa sociálna výpomoc dôchodcom 3 Sk za jeden obed, pre tú skupinu, čo sú na tieto
podpory odkázaní. V dôsledku narastania kriminality poslanci súhlasili vybudovať verejné
osvetlenie okolo kostola. Obecné zastupiteľstvo sa zoberalo návrhom na zmenu názvu ulíc .Navrhlo
sa zrušiť pomenovanie cesty Kpt. Ladislava Pfliegla a tento úsek premenovať na ulicu Dr. Jozefa
Tisu . Nábrežie Osloboditeľov premenovať na nábrežie Kpt. Ladislava Pfliegla. Už pred
prerokovávaním návrhu sa robili podpisové akcie a verejný prieskum keď prevážna časť občanov
bývajúcich na spomínanej ulici bola za premenovanie a menšia časť obyvateľov sa odmietla
vyjadriť.
7. novembra - schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Varíne svojím uznesením č. 224/93
premenovanie ulice Kpt. Pfliegla na ulicu Dr. Jozefa Tisu. Ďalej Nábrežie osloboditeľov na
Nábrežie Kpt. Pfliegla so zdôvodnením, že doteraz slávne meno Dr. Jozefa Tisu nech je v obci
poctené aspoň týmto spôsobom.
23. novembra - obecné zastupiteľstvo rozhodlo opraviť vežové hodiny v náklade 10 000 Sk,
uskutočniť pohovory s občanmi, ktorí nemajú popolnice a rozvážajú smeti a domový odpad po
rôznych miestach v obci. Bolo uložené starostovi obce aby zabezpečil odovzdanie do užívania
plynovod na Hrádku, ku železničnej stanici a do viacúčelovej budovy Jednota, pošta a kino.
Budova Schwarzerovec - kúria.OZ súhlasí, s odovzdaním na 15 rokov do bezplatného prenájmu
Okresnému úradu sociálneho zabezpečenia pre zriadenie domu dôchodcov. Budova si vyžaduje
rozsiahle náklady na úpravu a rekonštrukciu, a preto OZ upúšťa od platenia nájomného v zmysle
dohody.
Zo strany občanov boli nanášané kritické pripomienky na adresu vedenia obce. OZ požaduje
nápravu v činnosti v zmysle prednesenej kritiky a s nakladaním majetku obce, organizovaním prác,
priaznivého chodu a vývoja obce.
December 1993
24. decembra polnočnej omši.

Novozaložená dychová hudba Varínčanka mala svoje prvé vystúpenie na

28. decembra - Konalo sa zasadnutie OZ, na ktorom sa konštatovalo, že stále nie sú usporiadané
majetkovo - právne vzťahy Materskej školy na Hrádku so školskou správou v Žiline. Súhlasí s
podpísaním kúpno - predajnej zmluvy o kúpe chaty od Podniku služieb v Žiline, zakazuje
parkovanie motorových vozidiel na chodníkoch, rozšíriť v budúcich rokoch počet jarmokov, a to o
bývalý hodový - dožinkový 9. septembra a udržať jarmok Ondrejský.
OZ schvaľuje návrh, aby obecnú kroniku obce Varín písal Emil Cvacho.
Boli prerokované Všeobecne záväzne smernice o užívaní a odpredaji obecných bytov, záväzné
nariadenie o odpadovom hospodárstve, záväzné nariadenie o znečisťovaní ovzdušia, posudzoval sa
návrh rozpočtu obce pre rok 1994, prehodnocoval sa postup výstavby zdravotného strediska a jeho
využitie, vyhotovenie uličných tabúľ na preznačenie ulice Dr. J. Tisu, odchytom túlavých psov, v
rôznom bode rokovania sa zaoberali bytovými problémami, predajom a kúpu pozemkov, garáží a
sociálnou výpomocou viacerým rodinám, keď p. Paškovej Eve bolo odsúhlasené na ošatenie detí
príspevok 2000 Sk.

Príjmy obce za rok
Príjem celkom
Príjem za stočné

8 456 494,10 Kčs
86 650,00 Kčs

Príjem - úroky z vkladu
Požiarna ochrana - pochod masiek
Nájom za byty
Príjem z nebytových priestorov
Príjem z pohrebníctva
Refakturácia vrátenie čiastok za vodu, kúrenie, odvoz smetí a iné
Odvod poplatkov - Chabada
Za odstraňovanie komunálnych odpadov
Daň z príjmu fyzických osôb
Daň z nehnuteľností
Správne poplatky
Pokuty
Doplatky na dani
Ostatné príjmy
Poplatok za prechodný rekreačný pobyt
Poplatky za psov
Poplatky za verejné priestranstvá
Poplatok z ubytovanej kapacity
Poplatok z predaja alkoholu
Poplatok za zábavné hry
Ostatné a náhodné príjmy
Ostatné príjmy y ciest
Ostatné príjmy predaja
Ostatné príjmy z Tom
Ostatné náhodné príjmy z odpredaja
Ostatné náhodné príjmy
Ostatné príjmy
Príjem v káblovej televízie
Účtové dotácie zo SR
Ostatné príjmy od štátu SR
Prevod zo združených prostriedkov
Bežné účty finančných prostriedkov
Účet sociálneho fondu
Účet združených prostriedkov
Peniaze v hotovosti

30 154,00 Kčs
6 000,00 Kčs
219 624,80 Kčs
529 700,50 Kčs
36 273,00 Kčs
67 452,00 Kčs
1 660,00 Kčs
8 154,50 Kčs
3 367 224,00 Kčs
1 049 146,80 Kčs
3 830,00 Kčs
9 800,00 Kčs
802 562,20 Kčs
20 000,00 Kčs
3 910,00 Kčs
16 552,20 Kčs
35 830,00 Kčs
7 118,00 Kčs
312 328,50 Kčs
62 032,00 Kčs
238 727,00 Kčs
4 000,00 Kčs
528 700,00 Kčs
311 422,00 Kčs
28 980,00 Kčs
5 945,00 Kčs
16 485,60 Kčs
100 345,80 Kčs
251 216,00 Kčs
157 200,00 Kčs
20 399,90 Kčs
40 649,10 Kčs
26 699,30 Kčs
13 949,70 Kčs
12 565,00 Kčs

Výdaje obce za rok 1993
Celkové výdaje
Projekt - kanalizačný zberač
Projekt - vodovod Zariečie
Výdavky za prevádzku vodovod
Oprava miestneho potoka
Voda - spotreba
Vodné hospodárstvo práce na havárii
Cesty - dopravné značenie
Dlaždenie námestia sv. Floriána
Výstavba a opravy niektorých komunikácií
Doprava materiálu - miestne komunikácie
Chodníky na cintoríne
Dokončenie ciest pod Vápenkou
Výstavba dažďového kanála pri Materskej škole
Poplatky banke za spravovanie účtov
Požiarna ochrana - materiál a nafta

9 038 090,90 Kčs
27 436,00 Kčs
5 300,00 Kčs
67 808,00 Kčs
0,00 Kčs
560,60 Kčs
131 483,40 Kčs
12 000,00 Kčs
499 387,30 Kčs
85 171,00 Kčs
4 460,00 Kčs
250 950,00 Kčs
10 044,00 Kčs
22 898,00 Kčs
3 785,00 Kčs
3 247,80 Kčs

Požiarna ochrana - oprava striekačiek
Elektrina, energia
Požiarna ochrana - údržba a práce
Poistenie vozidiel
Plynofikácia obce - Materská škola
Materská škola - spotreba plynu
Školenie pracovníkov OU a poslancov
Plynofikácia, kino, Jednota, Pošta
Kino - výmena radiátorov
Miestne kultúrne stredisko - dotácia
Obradná sieň - sobášna- údržba a opravy
Zakúpenie hudobných nástrojov pre dychovú hudbu Varínčanku
Kultúrne stredisko - opravy
Výstavba zdravotného strediska
OON
Oprava - kotlov v klube dôchodcov v starej lekárni
Starostlivosť o starých občanov
Zabezpečenie členov komisií
Výstavba bazéna v autocampingu
Projekty pre domovú výstavbu Kamencov
Plynofikácia na železničnú stanicu
Autocamping - zahradená reštaurácia
Rôzne práce a služby v campingu
Rôzne hospodárske oprava
Rôzne hospodárske palivá
Rôzne - hospodárstvo - elektrická energia
Rôzne hospodárstvo - voda
Rôzne hospodárstvo práce a služby
Rôzne hospodárstvo osobné náklady
Verejné osvetlenie - materiál
Verejné osvetlenie - spotreba energie
Ostatné náklady - osvetlenia
Pohrebníctvo - materiál, opravy
Cintorín - elektrická energia
Cintorín - spotreba vody
Cintorín - odnos odpadu
Mzdy hrobárovi a pracovníkom
Ostatné osobné náklady áut
VPP
Zriadenie trhoviska
Údržba verejnej zelene - doprava
Verejná zeleň - práce
Ostatné osobné náklady
Čistenie ciest a zimná údržba
Ostatné osobné náklady na údržbu ciest
Odvoz komunálneho odpadu
Príspevok na cirkevné objekty
Dotácia pre charitný dom
Charitný dom oprava a údržba
Charitný dom
Charitný dom - katolícka charita
Charitný dom

34 143,50 Kčs
15 152,00 Kčs
2 100,00 Kčs
15 060,00 Kčs
635 789,70 Kčs
61 635,00 Kčs
6 187,00 Kčs
677 467,30 Kčs
72 665,40 Kčs
316 000,00 Kčs
799,00 Kčs
153 188,00 Kčs
31 870,00 Kčs
1 142 113,20 Kčs
1530,00 Kčs
14 967,50 Kčs
20 898,10 Kčs
14 068,00 Kčs
257 084,00 Kčs
200 329,00 Kčs
300 000,00 Kčs
19 203,00 Kčs
18 520,00 Kčs
61 909,00 Kčs
123 903,00 Kčs
10 616,90 Kčs
19 291,80 Kčs
9 558,00 Kčs
33 453,00 Kčs
15 740,00 Kčs
215 437,30 Kčs
41 100,00 Kčs
1205,00 Kčs
36 245,30 Kčs
1 095,00 Kčs
568,80 Kčs
39 500,00 Kčs
8287,00 Kčs
101 872,00 Kčs
60 000,00 Kčs
7 439,00 Kčs
54 677,50 Kčs
14 259,00 Kčs
342,00 Kčs
5 880,00 Kčs
151 517,70 Kčs
10 000,00 Kčs
16 026,00 Kčs
231 605,10 Kčs
16 433,90 Kčs
2 922,50 Kčs
19 747,30 Kčs

Charita - voda
Charita - plyn
Charita domovnícke práce
OON
Účelová dotácia Telovýchovnej jednoty
D HIN
Obecná polícia - materiál
Obecná polícia
Obecná polícia
Obec - polícia elektrická energia
Obec - polícia práce a služby
Obec - polícia výkony spojov
Obec polícia - školenie
Obec polícia poistenie
Obec polícia cestovné
Obec polícia mzdy
Poslanci občerstvenie
Poslanci zájazd
Členovia obecného zastupiteľstva
Ostatné osobné náklady obecného zastupiteľstva
Zakúpenie počítača - stena
Správa obecného úradu - údržba
Prípojka plynu na obecný úrad
Dom služieb - palivo, kaderníctvo, banka
Pohonné hmoty pre auto a traktor
Obecný úrad - materiálové výdavky
Obecný úrad - zakúpenie inventára
Obecný úrad - knihy a tlač
Pohostinné občerstvenie
OÚ elektrická energia
Elektrická energia
Elektrická energia - Matica slovenská
Práce výrobnej povahy
Stravovanie pracovníkov obecného úradu
Voda na obecnom úrade
Voda Knižnica, Kino a Kultúra
Voda - holičstvo a úrad práce
PUT voda policajti
Voda MS, skauti
Plyn OZ
Služby a práce nevýrobné
Úrad práce - služby
JUDr. Hlásnikova - usporiadanie
Poplatok za telefóny obecného úradu
Poplatok za telefóny autocamping
Poplatok za telefóny - oprava
Poistenie
Poistenie zdravotné
Poistenie nemocenské
Poistenie dôchodkové
Príspevok zamestnanosti
Cestovné

314,90 Kčs
3 977,80 Kčs
747,70 Kčs
10 260,00 Kčs
29 452,00 Kčs
37 712,00 Kčs
9 836,00 Kčs
150,00 Kčs
6 019,50 Kčs
9 512,00 Kčs
329,50 Kčs
3 788,60 Kčs
2 245,00 Kčs
5 400,00 Kčs
139,00 Kčs
198 437,00 Kčs
2 136,80 Kčs
17 665,00 Kčs
23 965,00 Kčs
27 531,00 Kčs
78 566,00 Kčs
75 378,30 Kčs
104 930,00 Kčs
52 718,30 Kčs
36 534,00 Kčs
494 259,00 Kčs
18 315,00 Kčs
7 625,00 Kčs
11 952,70 Kčs
35 814,70 Kčs
15 070,40 Kčs
2 145,40 Kčs
3 478,00 Kčs
32 311,00 Kčs
11 516,00 Kčs
6 429,00 Kčs
1 539,70 Kčs
995,40 Kčs
2 583,30 Kčs
39 590,00 Kčs
24 510,60 Kčs
6 825,00 Kčs
3 000,00 Kčs
45 964,60 Kčs
20 413,10 Kčs
1 356,70 Kčs
804,00 Kčs
98 949,00 Kčs
43 114,00 Kčs
202 054,00 Kčs
32 124,00 Kčs
1 987,00 Kčs

Mzdy zamestnancom OZ
Ostatné osobné náklady
Členský príspevok KSP
Káblová televízia za mesto
Práce na káblovej televízii
Poplatok za povolenie na káblovej televízii

613 467,00 Kčs
10 059,00 Kčs
11 000,00 Kčs
2 968,20 Kčs
17 558,00 Kčs
2 991,40 Kčs

Pohyb obyvateľov vo Varíne
Prvých 5 detí narodených vo Varíne pri vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993:
Tomáš Švejdík narodený
02. 01. 1993
Halušková Nóra narodená 12. 01. 1993
Zichová Barbora narodená 09. 01. 1993
Stanko Tadeáš narodený
09. 02. 1993
Huličiarová Janka narodená 01. 03. 1993

Obyvateľstvo
Ku 1. 1. 1993 má Varín 3 107 obyvateľov.
V sledovanom roku sa narodilo 40 detí.
Zomrelo 14 občanov.
Prisťahovalo sa do obce 35 občanov.
Odsťahovalo sa mimo obec 22 občanov.
Ku 31. 12. 1993 mal Varín 3 146 obyvateľov.
Celkový prírastok 39 obyvateľov.
Zamestnanosť:
K 31. 12. 1993 bola miera nezamestnanosti 9,02 %, čo predstavuje 146 občanov evidovaných ako
nezamestnaných, z toho muži v počte 76 a ženy 70. Údaj je získaný z Národného úradu práce v
Žiline - pobočka Varín.

Varínska farnosť
V roku 1993 bolo 114 krstov a 49 cirkevných pohrebov. Na prvom svätom prijímaní bolo v rámci
celej farnosti ....... detí. Zbierky sa uskutočňovali na výstavbu kostola v Gbeľanoch, na podporu
seminárov, Biskupský úrad v Nitre, na prevádzkové náklady farského kostola /spotreba elektrickej
energie, opravy, pranie rúcha, kvety /misie, charitné domy a iné.
Správcom fary je vdp. Stanislav Duník. V tomto roku skončil kaplánsku činnosť vo varínskej
farnosti Peter Piaček, ktorý bol kaplánom vo Varíne od roku 1989. Miesto neho nastúpil ako kaplán
Miroslav Oprchal, narodený 15. 10. 1963 v Trenčíne, vysvätený 17. 6. 1990. Kaplánom bol v
rokoch 1990 - 1992 v Papradne, 1992 - 1993 Slané, 1993 vo Varíne.
Dňa 28. 2. 1993 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza farskej katolíckej charity vo Varíne, v
charitnom dome na ulici Farskej, kde sa stretli veriaci varínskej farnosti s cieľom založiť farskú
charitu. Za účasti tunajšieho vdp. farára Stanislava Duníka boli zvolení do farskej charity títo
farníci.
Činnosť vo Farskej katolíckej charite Varín
-burza detského ošatenia pre chudobnejších farníkov, zbytok bol venovaný Ústavu sociálnej
starostlivosti mentálne postihnutých detí v Oščadnici
-každý člen charitného kolektívu si jednorázovo zobral patronát nad jednou rodinou
-návšteva chorého v nemocnici s malou pozornosťou
-v spolupráci s miestnymi skautami vymaľovane bytu osamelej sestre, pomoc starším .
-jesenná výmenná burza detského ošatenia, obuvi, hračiek, zostatok venovaný ÚSS v Oščadnici
-kúpa uhlia vdp. farárovi Škrobákovi , ktorý je na invalidnom dôchodku.

Kultúra v roku 1993
Krízové obdobie v oblasti kultúry vo všeobecnosti pokračovalo aj v roku 1993. Občania hľadali
niečo modernejšie, západné, americké a kultúra v našej oblasti zostala ochladená. Národné a
folklórne súbory sa udržovali v Terchovej a z okolitých obcí v Nezbudskej Lúčke, Belej, Dolnej
Tižine a Krasňanoch, keď ojedinele sa z týchto skupín zúčastňovali na rôznych národných
podujatiach poriadaných vo Východnej, Detve a inde.
Prehlbovanie národnej osvety bolo riešené pôsobením folklórnych alebo profesionálnych súborov.
Takto bola zabezpečovaná kultúra aj vo Varíne vystúpením Viktora Kubalu , bratov Muchovcov z
Terchovej a profesionálneho divadla s tematikou Ideme do Európy a iné.. S vianočnými
zvyklosťami pri posedení dôchodcov sa predstavil súbor Rozsutec zo Žiliny
Pre deti sa uskutočnili dva koncerty Detského speváckeho zboru slovenského rozhlasu - divadelné
predstavenie a usporiadalo popoludnie pre deti.
Pre všestranný rozvoj obyvateľov boli ponúkané rôzne besedy a prednášky.: Zo zdravotnej tematiky
- civilizačné choroby, vysoký krvný tlak, naše dieťa. Z ostatných to boli misionári v Angole,
ochrana prírody, o knihách a knižných fondoch spojeným s besedou redaktorkou Slovenky p. E.
Ťapajovou a z kolied Šťastie, zdravie.
Besedy boli doplňované videofilmami v priebehu celého roka. Pre organizovaných dôchodcov boli
usporiadané spoločenské posedenia a autobusové zájazdy do Rakúska - Mariazell, Košice,
Litmanová, Šaštín a Bradlo. Na Mikuláša sa už tradične zišla početná skupina detí s rodičmi
privítať Mikuláša a byť svedkom zasvietenia vianočného stromčeka na námestí.
V tomto roku bola oživená dychová hudba „Varínčanka“ pod vedením umeleckého vedúceho Jána
Takáča. O prvom oživení dychovej hudby sa započalo v roku 1988, bolo však otázkou získanie
počtu hudobníkov a dostatok peňazí na opravu prípadne zakúpenie hudobných nástrojov, ktoré
mohla riešiť obec v spolupráci s kultúrnym strediskom. Prvé verejné vystúpenie dychovej hudby
bolo na Vianoce na polnočnej omši.
Vzdelávacie kurzy, ktoré si žiaci platili, boli v hre na klavír, gitaru, akordeón a autoškola.
Kino Kriváň - počet predstavení znovu poklesol na 109 s účasťou návštevníkov na 6655 divákov.
Priemerná návštevnosť na jedno predstavenie bola 61 divákov a poklesla oproti roku 1992 o 6
divákov. Kapacita sedadiel v kinosále je 210.
Knižnica - knižničný fond sa zvýšil na 12 374 kníh a zvýšil sa počet výpožičiek na 25 696 zväzkov.
Počet stálych čitateľov bolo 430 a návštevníkov 3832- Priemerný denný počet výpožičiek vzrástol
na 93.

Základná škola vo Varíne
Február - žiaci 6. B triedy pod vedením Jozefa Košúta vyšli s návrhom uskutočniť na škole zbierku
na Zlatý poklad Slovenskej republiky. Vyzbieraných 1066.- Sk odovzdali na účet vo Všeobecnej
úverovej banke v Žiline, kde im bola daná potvrdenka a pamätná medaila. Takto sa zapojili medzi
prvými do celoštátnej akcie pre národný poklad.
Umiestnenie žiakov 8. ročníka:
Gymnázium 12 žiakov
Stredné priemyselné školy odborné 19 žiakov
Stredné odborné učilište 3-ročné 40 žiakov
Stredné odborné učilište s maturitou 5 žiakov
Stredná zdravotná škola 1 žiačka
Neumiestnení 3 žiaci
Spolu 80 žiakov

Máj - v priebehu mesiaca máj sa riaditeľstvo školy v spolupráci so starostom obce zaoberali
nedostatkom počtu učební na ZŠ. Už v ročníku 1992/93 bolo nutné zriadiť tri prvé ročníky, avšak
pre školský rok 1993/94 už budú musieť byť zriadené tri triedy 1. A, 1. B, 1. C a tri triedy 2. A, 2.
B, 2. C. Jedno z dlhodobých opatrení bolo vyprojektovanie prístavby školy, čo bolo viazané na
možnosti získania finančných prostriedkov. Pre výuku a prípravu žiakov pre ďalšie štúdium obecný
úrad zakúpil počítač pre potreby školy zo svojho rozpočtu.
1. septembra - bol zahájený školský rok 1993/94 riaditeľkou školy Mgr. Alžbetou Paučinovou,
zástupkyňou Galčíkovou a výchovným poradcom Mariánom Trizuljakom. Noví učitelia: p. Pišová,
Ďuračková, Kmeťko, Bieliková. V organizačnej štruktúre nového školského roku bolo zavedenie
predmetov v 5. - 8. ročníku, a to náboženstvo a etická výchova. V novom školskom roku boli
triedy: 1. A, 1. B, 1. C, 2. A, 2. B, 2. C, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 5. C, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A,
7. B, 7. C, 8. A, 8. B, 8. C. Zvýšil sa počet tried o 2. C na 22 tried. Vo Varíne sa vyučovalo v 17 tich učebniach a v Nezbudskej Lúčke v 5 učebniach.
7. októbra - Bolo celoškolské zhromaždenie rodičov za čelom oboznámenia rodičov s organizáciou
školského roka a ich zmenami.
Mimoškolská činnosť bola na úrovni predchádzajúceho roka. Pracovali v 22 krúžkoch. Pozornosť si
zaslúži pásmo tradičných vianočných slávností pod názvom“ A na zemi pokoj ľuďom dobre vôle,“
ktoré sa uskutočnilo v Rímsko - katolíckom kostole vo Varíne dňa 25. 12. 1993. Spokojnosť a
krásne poznatky z roku 1992 pritiahli ďalších zvedavcov a možno konštatovať, že kostol bol
zvedavcami úplne plný.
Pomerne slušná aktivita bola v historickom krúžku, keď v skupinách sa zúčastňovali na besedách o
dejinách Slovenska a regiónu Varína.

Skauti
Činnosť začala už počas zimných prázdnin, keď sa uskutočnila Veľká stopovacia hra, ktorej
autorom bol brat Zatti, ktorá trvala celý týždeň. Vo februári 1993 pozvala Slovenská televízia
niekoľkých skautov a skautiek pre natáčanie náboženského programu Prameň v Žiline.
V tom období si zakúpili dva nové člny, čo bolo podmetom na vybudovanie si lodenice pri Váhu. V
dňoch 12. 3. - 13. 3. 1993 sa uskutočnil roverský kurz, ktorého vedúcim bol brat Marián Schmidt.
Zároveň bolo vytvorených 7 oddielov, na čele ktorých boli vodcovia Pavol Boka - ZaHi, Ján Bugáň
- Jeleň, Peter Haluska - Rys, Ondrej Bukovinský - Rýchly šíp, Patrik Miho - Maugli.
Vodkyne: Lucia Zelinová - Stella, Mária Halusková - Ľalia, Jana Chabadová - Telina, Miriam
Košútová - Betonika.
Vznikli 2 chlapčenské, 2 dievčenské oddiely, a to oddiel včielok a vĺčat.
Dňa 19. 6. 1993 sa konal druhý ročník Memoriálu Dr. Mikuláša Jančeka v Žiline. Varínski skauti si
opäť obhájili svoju šikovnosť. Dve hliadky včiel obsadili 1. a 2. miesto, skautky 1. a 3. miesto a
skauti 3. miesto.
Krátko pred táborom sa uskutočnila prehliadka Gbeľanského kaštieľa spojená s prednáškou o
ochrane prírody v rámci príprav na tábor.
Tábor sa konal na Majeri v Nezbudskej Lúčke v dňoch 1. 7. až 13. 7. 1993. Skautským sľubom v
táborisku, vstúpilo 6 dievčat a 6 chlapcov do veľkej rodiny skautov.
Skauti mali do konca roku 1993 zaregistrovaných 150 skautov a skautiek. V rámci prednášok sa
uskutočnilo duchovné cvičenie v chate pod Jedľovinou na formovanie vlastnej osobnosti. Chatu
zakúpil Obecný úrad Varín od Komunálnych služieb Žilina ako nedokončenú. Obec opravila chatu,
odovzdala do užívania skautom.

Matica slovenská vo Varíne
Nová Slovenská republika vošla do obdobia, keď sa stupňovala zo strany opozície roztrieštenosť
názorov znevažovania, znechucovania aj tých, čo majú chuť pracovať. Zo štátneho rozpočtu nebolo
možné počítať s podporou, keď sama vláda nemala peniaze ani na najzákladnejšie požiadavky.

Matica slovenská v Martine mala podrobne zmapovanú situáciu a postavila princípy národného
programu, ktorý bol záväzný aj pre Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne.
Niektorí poslanci a občania nepovažovali kultúru za súčasť života, ale niečo naviac, bez čoho život
pôjde aj tak ďalej . A takýto postoj sa prejavoval u niektorých občanov aj v našej obci.
Takéto názorové roztrieštenie využívala maďarská menšina na južnom Slovensku, keď Maďarské
kresťansko - demokratické hnutie napísalo list na biskupský úrad v Nitre, že ich menšina je
diskriminovaná v maďarskom jazyku aj pri bohoslužbách. Keď im biskupský úrad v tlači dokázal
podľa obcí a farností, že maďarská menšina diskriminuje občanov - Slovákov, obrátili sa do Ríma.
Obdobné zasievanie lží a nedôvery bolo hodne viac, nevnímajúc výstavbu vodného diela v
Gabčíkove. Miestny odbor reagoval na tieto nepravdivé informácie protestnými listami a
informoval širokú verejnosť, členov a priaznivcov pravdivými informáciami , ktoré získal v
MS
v Martine a priamo zo stretnutí sa s funkcionármi MO MS z južných oblastí Slovenska.
Všeobecne to znamenalo zastrašovanie občanov, čo malo vplyv na rozširovanie členskej základne.
Podľa prieskumu, z tohto dôvodu v roku 1993 vstúpili do našej MO MS len 4 členovia.
Výbor sa zameriaval na spoluprácu so školou a besedy so žiakmi, kde boli vytvorené krúžky pod
vedením učiteľa Dr. Kubovčíka. Po nedorozumeniach detského folklórneho súboru v kultúrnom
stredisku od 1. 9. 1993 nácvik sa uskutočňoval v telocvični základnej školy. V rámci spolupráce pri
vianočnom vystúpení žiakov MO MS zabezpečil pre žiakov z Matice slovenskej kroje, ktoré ohradil
z vlastného rozpočtu.
Z príležitosti 87. narodením Jána Pavčíka sa uskutočnilo stretnutie za účasti výboru MO MS a
riaditeľa členskej ústredne MS Dr. Cyrila Žefu, kde sa zhodnotila jeho záslužná kultúrna činnosť v
obci.
Jeho iniciatíva podnietila oživenie spevokolu, keď sa podujal byť nápomocní pri jeho nácviku.
Maticou slovenskou bola vyhlásená zbierka na národný poklad. na ktorý prispelo 18 členov, za čo
im bola udelená pamätná plaketa. Mimo toho priaznivci MS venovali dary individuálne. V
spolupráci s obcou sa poriadal Ondrejský jarmok. MO MS sa podujal vyhľadať pre obec doklady o
kúpe kúrie, o ktorú sa domáhali dediči, čím prispel ku majetkovo -právnym vysporiadaniam v
prospech obce.
Za túto snahu dostal súhlas MO MS od októbra sa schádzať v týchto priestoroch, kde sa stretávala
mládež pri nácviku detského folklórneho zboru, poriadali sa výstavky a besedy s občanmi.
Veľké úsilie sa vynaložilo na prípravu osláv 60 - teho výročia založenia MO MS, ktoré sa plánovalo
v auguste 1994.
Pre podporu Matice slovenskej v Martine na prekonanie počiatočných problémov spojených s
činnosťou sa uskutočnila akcia: Symbolická koruna na podporu činnosti Matice slovenskej. Celkom
sa vyzbieralo od členov a občanov 4566 Sk , ktoré boli poukázané členskému ústrediu MS na účet.
MO MS veľmi citlivo reagoval na akcie potláčania práv Slovákov na vlastnom území a zasielal
protestné listy na rôzne politické orgány. Jeden z takýchto protestných listov, bol zaslaný
premiérovi Vladimírovi Mečiarovi a na vedomie SNR Bratislava a Slovenská televízia Bratislava ,
ktorý uvádzanie v plnom znení s prílohou podpismi občanov
Vážený pán premiér Mečiar!
My, občania obce Varín okr. Žilina, podporujeme Vaše stanovisko vo veci rôznych a
nekompromisných opatrení v záujme slovenského ľudu. Prekvapuje nás a sme rozhorčení nad
politickou vyhrážkou v rozhlasovej relácii p. JUDr. Čarnogurského a Andráša na Vašu adresu, čo je
v rozpore so zásadami, aké hlása KDH.
Sme presvedčení, že v záujme slovenského ľudu budú aj tieto spory vyriešené tak, aby si ľud
nemusel riešiť problémy svojským spôsobom. Rozhodne však „Psí obojok“ si na krky nedáme, a
predpokladáme, že slovenské opraty Ďurajovcom neodovzdáte. Túto skutočnosť si musia veľmi
rýchlo uvedomiť aj naši poslanci.
Naše stanovisko a rozhodnutie potvrdzujeme svojim podpisom.
Na vedomie: SNR - Bratislava

Slovenská televízia Bratislava
Poznámka Knihu „Psí obojok „ napísal v anglickom jazyku
Mikloš Ďuraj , ktorá hrubo uráža a ponižuje Slovákov a ich národne cítenie. Knihu zaslali na
Slovensko americkí Slováci. Časť bola publikovaná v Slovenských národných novinách.

Telovýchova a šport
Futbalisti mali veľké predsavzatia ,avšak ich iniciatíva a snaha po víťazstvách pre postup do vyššej
triedy trvala krátko čo vidieť z nasledovných výsledkov jarného kola. Jarné kolo sa započalo 11.
apríla l993. Krasňany - Varín 0:4,Varín - Hlboké 2:l ,Pšurnovice - Varín l:l, Varín - Jabloňové l:l,
Rašov - Varín 2:0, Varín - Dlhé Pole l:0, Varín - Kotešová l:l, Stráža - Varín l:0, Varín - Kotrčiná
Lúčka 2:0, Strečno - Varín 3:l, Varín - Považský - Chlmec l:l, Štiavnik - Varín 2:0, Varín - Nededza
0:2, Po čiastočných zmenách v kolektíve a zvýšením náročnosti na tréningoch sa započali
prejavovať i výsledky. Jesenné kolo započalo l5. 08. l993. Kotešová - Varín l:3, Varín - Kotrčiná
Lúčka 2:l ,Jablonové - Varín l:l ,Varín - Kolárovice 5:0, Krasňany .- Varín 0:l, Varín - Nededza 0:0,
Varín - Bánova l:l, Rašov - Varín l:4, Gbeľany - Varín 0:5, Varín - Horný Hričov 4:0,
Pšurnovice - Varín 2:2 Hrabové - Varín l:0, Varín - Stráža 5:0, Hlboké - Varín O:3, Varín Dlhé Pole 3:l, Predsedom FO bol Pavol Prekop starší a tréner J. Brezovský. Najúspešnejší v tejto
sezóne boli dorastenci, ktorí v ročníku l992 - l993 obsadili prvé miesto a postúpili v okresnej súťaži
z III. triedy do druhej.

JRD Rozvoj Nededza
Vývoj základných ekonomických ukazovateľov
Po opatreniach, ktoré správa JRD prijala v podstate aj realizovala ,avšak vývoj ekonomických
ukazovateľov sa naplnil len na 97,3 %. Plán výkonov bol stanovený na 57 469 tis. Sk, avšak sa
splnil len na 55 897 tis. Sk. Tržby na plán sa očakávali 37 715 tis. Sk a splnili sa iba na 28 894 tis.
Sk, čo je menej o 8 821 tis. Sk, čiže plnenie na 76,6 %.
Naproti tomu plán nákladov bol stanovený 63 272 tis. Sk, avšak čerpaný celkom 62 359 tis. Sk,
čo predstavuje 98,5 %.
Mzdová náklady sú prekročené o 1 054 tis. Sk, t. j. na l11,3 %. Na základe týchto skutočností bola
prekročená aj plánovaná strata o 659 tis. Sk, keď v pláne sa počítalo s 5 083 tis. Sk, avšak
skutočnosť bola 6 432 tis. Sk.
Výsledok hospodárenia v porovnaní s rokom 1992, kedy bola vykázaná strata aj po zápočte dotácií
vo výške 17 442 tis. Sk sa strata znížila o 8 318 tis. Sk, čo predstavuje zníženie o 63%.
Najväčším neúspechom v tomto roku bolo nesplnenie tržieb na úseku rastlinnej a živočíšnej výroby.
Pri splnení tržieb by bolo poľnohospodárske družstvo vykázalo plusový výsledok. Z toho možno
usudzovať, že jeho podnikateľský zámer je správny.
Rastlinná výroba svoje plánované výkony splnila len na 85,8 %, keď na plán 22 389 tis. Sk boli
výkony v skutočnosti len 19 210 tis. Sk. Náklady boli čerpané len na 75,6 % a predstavujú čiastku
15 274 tis. Sk z plánovaných 20 181 tis. Sk, čo v konečnom dôsledku znamená, že rastlinná výroba
zisk splnila na 178 %, keď na plán 2 208 tis. Sk bol zisk 3 936 tis. Sk. Nepriaznivé výsledky na
tomto úseku boli v plnení tržieb, ktoré na plán 4 610 tis. Sk skutočnosti dosiahli len 2 806 tis. Sk, t.
j. na 60,8 %, čo nepriaznivo ovplyvnilo ekonomické výsledky družstva.
Strediská Teplička a Varín v rastlinnej výrobe hospodársky rok skončili so ziskom, zásluhou
šetrenia nákladov.
Úsek živočíšnej výroby – aj keď jeho výkony oproti roku 1992 vzrástli o 2 770 tis. Sk, plán pre rok
1993 sa splnil len na 75,4 %, Plán bol postavený na 19 210 tis. Sk avšak skutočnosť bola 14 488 tis.
Sk.
Dôsledku poklesu výkonov sa prejavil aj pokles tržieb, keď oproti plánu bol nižší o 6 923 tis. Sk a
predstavoval len 13 447 tis. Sk, čo oproti roku 1992 predstavuje menej o 3 487 tis. Sk. Príčiny
neplnenia výkonov v živočíšnej výrobe bolo z dôvodu značného zníženia stavov hospodárskych
zvierat najmä HD a svoj podiel odviedla i nízka úžitkovosť. Podarilo sa znížiť náklady na výrobu,
v dôsledku čoho sa znížila strata v živočíšnej výrobe oproti roku 1992 o 638 tis. Sk.

Plánované tržby v roku 1993 splnil len HS Varín a v porovnaní s rokom 1992 vzrástli tržby len na
HS Gbeľany a Varín. Najväčšie prekročenie plánovanej straty bolo na HS Mojš, Nededza a
Teplička. V nákladnej doprave plánovanú stratu na rok 1993 vo výške 1 243 tis. Sk znížili na 262
tis. Sk, a to len zásluhou šetrenia nákladov, ktoré sa čerpali na 71,5 %. Avšak v roku 1992 doprava
dosiahla zisk 293 tis. Sk.
V stredisku natieračov sa plánovaný zisk vo výške 95 tis. Sk dosiahol v skutočnosti 274 tis. Sk.
V porovnaní s rokom 1992, kedy bol zisk vo výške 518 tis. Sk, je to pokles o 244 tis. Sk. Tento
pokles je spôsobený nedostatkom práce pre túto činnosť, z titulu platobnej neschopnosti podnikov.
Pestovateľský liehovar v Gbeľanoch v roku 1993 dosiahol zisk 151 tis. Sk, čo je oproti roku 1992
menej o 74 tis. Sk. Toto nižšie plnenie tržieb bolo z titulu nižšej úrody ovocia.
Obchodná činnosť v roku 1993 svoje plánované výkony, ako aj tržby, splnila na 100 %, keď na plán
9 700 tisíc tieto boli 9 690 tis. Sk.
Na druhej strane náklady boli vysoko prekročené, keď na plán 9 467 tis. Sk tieto boli až 11 481 tis.
Sk, čo je viac o 2 014 tis. Sk. Toto je aj príčinou toho, že miesto plánovaného zisku 233 tisíc Sk,
obchodná činnosť vykázala stratu vo výške –1 739 tis. Sk. K prekročeniu došlo z dôvodu budovania
mäsiarskej obchodnej jednotky a vysokých nákladov na nákup strojného a technologického
zariadenia a stavebného materiálu.

Produkcia rastlinnej výroby
Plodina
Pšenica
Raž
Triticale
Jačmeň ozimný
Jačmeň jarný
Ovos
Obiloviny spolu
Zemiaky
Kŕmna repa
Repka ozimná
Mak
Kukurica
Miešanky
V sene:
Lucerka
Ďatelina
Trávy na o. p.
Lúky
Pasienky

Priemerná ha úroda v ton.
3,70
2,73
2,73
2,43
1,77
0,75
2,61

Celková produkcia v ton.
708,00
82,00
101,50
224,00
406,00
3,00
1 524,50

15,50
28,70
0,56
0,14
17,50
7,80

590,50
115,00
65,20
2,00
2 529,00
574,00

8,20
0,34
0,94
1,00
1,20

421,00
18,50
140,00
331,50
623,10

Na znížení úrody sa podieľalo sucho, ktoré znížilo úrodu na polovicu. Porasty najmä u obilia boli
slabo odnožené, takže chýbali produktívne klasy. Na repke olejnatej muselo dôjsť k vyorávke 41
ha. Podobne to bolo u maku, kde vplyvom sucha bolo vyoraných 20 ha maku.
Nízka úroda z nedostatku jarnej vlahy aj pri dodržiavaní agrotechnických termínov a príprave pôdy
bola u kukurice na siláž.

Živočíšna výroba
Hospodárenie v živočíšnej výrobe ako celku bolo v roku 1993 veľmi nepriaznivé. Podieľalo sa na
tom viacero faktorov, či už objektívnych alebo subjektívnych. Najhoršia situácia bola chove
hospodárskeho dobytka.

Vyskytovali sa markantné rozdiely v úžitkovosti hospodárskych zvierat medzi jednotlivými
strediskami. V chove hovädzieho dobytka sme znížili stavy o 330 kusov. U kráv pokles
predstavoval 129 kusov. Zníženie stavov bolo zapríčinené nedostatkom krmív, nízkou úžitkovosťou
a reštrukturalizáciou chovu hospodárskeho dobytka.
Súčasná situácia chove nie je uspokojivá. Plemenná príslušnosť nie je dobrá. Stáda na jednotlivých
strediskách sú rôznorodé. V nasledujúcom období bude potrebné zmeniť štruktúru stád a orientovať
sa na mäsovo-mliečne plemeno slovenského strakatého dobytka.
Zníženie stavov bolo vykonané:
- vo Varíne –
o 51 kusov,
- v Nededzi –
o 49 kusov a
- v Tepličke –
o 29 kusov.
Starostlivosť o zvieratá je zlá. Prístup ošetrovateľov je povrchný. Dobytok je znečistený.
Nedodržujú sa základné hygienické minimá pri prvovýrobe mlieka. Náprava v tomto smere nastane
jedine sústavnou kontrolou a školením pracovného kolektívu. Ak ani táto forma nepomôže, prejde
sa k represívnym opatreniam, ktoré budú mať za následok postih kolektívu pracovníkov maštale a
priameho nadriadeného.
Keď porovnávame úžitkovosť na dojnicu za rok 1993 – najlepšiu úžitkovosť dosiahlo HS Gbeľany,
2724 litrov mlieka na dojnicu. Ďaleko vzadu sú HS Teplička – 1850 litrov, Varín – 1669 litrov a
posledná je Nededza s 1252 litrami na dojnicu. Z toho vidíme prístup vedúcich a kolektívov
pracovníkov k prvovýrobe mlieka. Ak sa má dosiahnuť rentabilita výroby mlieka, musí sa
dosiahnuť minimálne 3000 litrov mlieka na dojnicu. Situácia je riešiteľná a produkcia sa dá splniť
zmeneným prístupom všetkých pracovníkov k svojim povinnostiam.
Katastrofálne dopadol odchov teliat na 100 kráv. Najlepšia situácia je na HS Gbeľany, kde je 82,58
kusov na 100 kráv, Teplička 72,87 kusov a Varín 57,63 kusov. Najhoršia situácia je opäť na HS
Nededza, je to len 46,32 kusov na 100 kráv. Hynutie teliat je veľmi vysoké. Najlepšia situácia je
opäť na HS Gbeľany, kde uhynulo 5 ks a v Tepličke 8 kusov. Najhoršia situácia je vo Varíne, kde
uhynulo 37 kusov a v Nededzi 26 kusov. Pri opakovaní situácie v roku 1994 pri prekročení úhynu
teliat na 12 %, bude zadané trestné oznámenie voči fyzickej osobe za ohrozovanie finančnej
disciplíny a znižovanie kmeňového majetku poľnohospodárskeho družstva.
Situácia v prírastkoch je taktiež veľmi zlá. Najlepšie sú:
- Gbeľany 0,0516 kg/KD,
- Teplička 0,2900 kg/KD,
- Varín
0,1720 kg/KD.
Najhoršia je opäť Nededza - 0,135 kg/KD.
Pre rok 1994 je potrebné dosiahnuť nasledovné úžitkovosti:
- výroba mlieka na dojnicu = 2800 litrov,
- prírastok teliat = 0,5 kg/KD,
- prírastok jalovíc = 0,5 kg/KD,
- prírastok býkov = 0,6 kg/KD.
Chov ošípaných predstavuje na našom poľnohospodárskom družstve nosný program s prepojením
na mäsovýrobu. Situácia je na priemernej úrovni.
V odchove odstavčiat sú veľké rozdiely medzi jednotlivými strediskami. Najlepšie výsledky
dosahuje HS Mojš, kde dosahuje odchov prasiat na prasnicu 18,71 kusov. Veľmi zlá je situácia na
HS Nededza – 9,66 kusov a HS Teplička – 9,11 kusov.
Na základe výsledkov úžitkovosti sa uzavrel matečník na HS Teplička. Na tomto matečníku
prebieha generálna oprava .Do prevádzky by sa mal spustiť 1. mája 1994.
Situácia v Nededzi sa rieši za pochodu, obmenou stáda a postupnou rekonštrukciou. Matečník vo
Varíne sa spustil do skúšobnej prevádzky. Dosiahol odchov 12,04 kusov.

V priebehu druhého polroka 1994 by sme mala dosiahnuť po opatreniach sebestačnosť
v odstavčatách.
Vo výkrme a predvýkrme najlepšie obstáli:
- Mojš
– 0,375 kg/KD,
- Varín – 0,366 kg/KD,
- Teplička – 0,235 kg/KD.
Za priemerným prírastkom 0,5 kg zaostávajú všetky hospodárske strediská. Najhoršia je Teplička,
kde je situácia obzvlášť zlá. Situácia na HS Teplička sa bude riešiť v priebehu prvého štvrťroka,
s návrhom na zmeny v organizácii a riadení. V prípade zavinených nízkych prírastkov sa
neekonomické maštale uzavrú.
Vplyv na zlé speňažovanie a ekonomiku mali aj vysoké úhyny vo výkrme ošípaných:
- v Tepličke
123 kusov,
- v Mojši
114 kusov,
- vo Varíne
99 kusov.
Situácia v roku 1994 vo výkrme bude nasledovná:
- jednorázový zástav - Mojš
1100 ks,
- Varín
600 ks,
- Teplička
300 ks.
- ročne vyprodukujeme
3600 ks ošípaných.
Spotreba jadrových krmív na 1 odst. prasa a 1 kg prírastku ošípaných
Hosp. stredisko
Mojš
Teplička
Varín
Nededza
Spolu

Predvýkrm
5,06
7,92
4,15
5,46

Prasnice
108,25
209,65
130,00
184,76
165,66

Výkrm
4,71
7,31
4,12
4,75

Chovné ošípané
5,65
5,65

Chov oviec je okrajová záležitosť. Pri súčasných cenových reláciách je chov oviec nerentabilný.
Stav pre rok 1994 udržíme na 450 kusov.
V roku 1993 sme vyrobili 109 q syra a 44 q vlny. Pri zlepšení nákupných cien sa uvažuje so
zvýšením stavu oviec na 700 kusov.
Po vypočutí rozboru živočíšnej výroby za rok 1993 sa došlo k názoru, že živočíšna výroba nesplnila
ani jeden z ukazovateľov. Ekonomika dopadla veľmi zle.
Situácia je veľmi vážna. Je daná aj zlým prístupom pracovníkov, počínajúc vedúcimi a končiac
pracovníkmi v prvovýrobe, k družstevnému majetku.
Rok 1994 bude prelomový. Konsolidujú sa výrobné strediská vo výrobnej oblasti a v obsadzovaní
jednotlivých pracovných miest.
V roku 1994 sa ekonomicky a materiálne pripravia jednotlivé strediská na vnútropodnikovú
privatizáciu. Od 1. januára 1995 by všetky strediská mali nabehnúť na vlastné účty a vlastnú
ekonomiku.

Stavy hospodárskych zvierat k 31. 12. 1993
Ukazovateľ

Mer.
jednot.

Skutočnosť

Spolu

Skutoč. Index
31.12.92 93/92

Gbeľany Mojš Nededza Teplička Varín
Hov.
dobytok

ks

121

-

251

48

186

606

936

65

z toho
kravy
Ošípané
spolu
Z toho
prasnice
Ovce spolu
z toho
bahnice
Kone

ks

89

-

107

26

85

307

436

70

ks

-

1106

181

890

552

2729

271

101

ks
ks

428

50
-

47
-

62
-

50
-

209
428

164
542

127
79

ks
ks

428
4

-

3

2

-

428
9

419
8

82
112

Spolu

Skutoč.
31.12.
1992

Index
93/92

Úžitkovosť hospodárskych zvierať k 31. 12. 1993
Skutočnosť

Ukazovateľ
Výroba
mlieka na
dojnicu
Denný
prírastok
teliat

Gbeľany Mojš Nededza

Teplička

Varín

1 liter

2 724

-

1 252

1 850

1 669

1 811

1 553

117

kg

0,516

-

0,135

0,290

0,172

0,219

0,370

59

HD

kg

0,282

-

0,262

-

0,171

0,214

0,435

49

Ošípaných
Chov.
Ošípaných

kg

-

0,375

-

0,235

0,366

0,342

0,462

74

kg

-

-

-

0,370

Odchov teliat

ks

70/82, 58

-

Hynutie teliat
Odchov
prasiat
Hynutie
ciciakov
Hynutie
ostatných
ošípaných
Liahnutie
jahniat

ks

5

ks

-

ks

-

-

42

86

ks

-

114

14

ks

473

-

Hynutie oviec
Brakovanie
kráv
Prevod
jalovíc
Nákup jalovíc
teľných
Nákup
ošípaných

ks

86

ks

Nákup oviec

0,370
0,422
76/57, 230/61 357/67,
50/46, 32 34/72, 87
63
, 95
10

26
8
37
700/1
309/12
8, 7 370/9, 66 1004/9, 1
,0

88
64/92

76
2383/
11,26

61
3025/
12,79

124
79/88

20

148

241

61

123

99

350

234

150

-

-

-

473

726

65

-

-

-

-

86

142

61

21

-

74

35

83

213

210

101

ks

28

-

38

19

26

111

34

326

ks

9

-

20

-

-

29

-

-

ks

-

400

1

15

269

685

708

97

ks

-

-

-

-

-

-

15

-

Trhová produkcia živočíšnej výroby k 31. 12. 1993
Mer.
Ukazovateľ
jedn.
Mlieko
mliekárne
členom
Syr
bryndziarne
členom

Skutočnosť
Gbeľany

Mojš Nededza

Teplička

Varín

Spolu

Skutoč.
31.12.
1992

Index
93/92

1000
litrov

139
61

-

96
13

33
21

132
49

400
144

558
150

72
96

q

71
25

-

-

-

-

71
25

-

-

Vlna
organizácie

q

38

-

-

-

-

38

24

158

Mäso teľacie
predajňa

q

12

-

5

-

8

25

6

417

122
9

458
47

1037
97

304
749

341
12

Mäso HD
predajňa
Mäso
ošípané
predajňa
Mäso ovčie
predajňa
Mäso spolu
predajňa
Teľatá
členom
Ošípané
členom

q

122

-

335
41

q

-

859
338

2
3

214
22

422
1

1497
364

602
1255

249
29

q

37
50

-

-

-

-

37
50

12
131

308
38

q

171
50

859
338

342
44

336
31

888
48

2596
511

924
2101

281
24

26/11

48/22

144/
60

207/101

69/59

193/ 198

218/
203

720/
579

1304/
1398

55/41

744/73

25/30

ks/q
ks/q

18/6

-

-

302/
170

Ciciaky
členom

ks/q

-

Ovce členom

ks/q

67/6

Prasnice
členom

ks/q

-

52/21
7/8
60/7

107/ 12

5/1

187/
22

-

-

-

-

67/6

40/7

168/86

-

-

-

-

-

-

-

Drevoindustria Varín
Tento rok patrí medzí najkritickejšie v posledných rokoch. Cíteľne sa prejavil rozpad trhu a celkový
kritický stav v akciovej spoločnosti. Počet zamestnancov klesol na 112 ľudí.
Na trh lamiel vstúpili výrobcovia z Ukrajiny a Ruska, čím ich cena výrazne poklesla a zároveň sa
znížil aj ich odbyt. Závod dosiahol zisk vo výške 1,9 mil. Priemerný zárobok rastie, je to však dané
valorizáciou miezd.
Výroba tovaru
Mzdy
Pracovníci

36 079
6 123
112

Odbyt celkom
Z toho pre vývoz
Výkony celkom

38 889
9 958
38 920

Priemerný zárobok
Produktivita práce
Sortiment výroby:
Listnaté dreva
Nábytkové hranolky
Vrstvené drevo
Hokejové palice
Prírezy na postieľky
Nábytkové nohy
Debny
Lamely
Porez vo mzde

4 553
322

Náklady celkom
Zisk – strata

36 942
1 978

5 547 m3
329 m3
639 m3
28 507 ks
23 168 ks
382 m3
2 505 m3

Urbár Varín – rok 1993
Po náhlom úmrtí predsedu Urbáru Ing. Filipeka sa výbor zišiel na prvé rokovanie dňa 15. 01. 1993.
Viedol ho hospodár Emil Akantis ako prvý zástupca predsedu.
V prvom bode rokovania sa zaoberali vedením urbárskej obce do Valného zhromaždenia, na ktorom
bude zvolený členmi nový predseda. Výbor sa jednohlasne uzniesol poverením tejto funkcie
doterajšieho člena výboru – Emila Piovarčiho ,a vedením pokladne bol poverený Ján Bulejčík.
Na uvoľnené miesto bol v 7-člennom výbore kooptovaný Metod Bukovinský, ktorý nevlastnil
žiadne urbárske hlasy a nebol ani členom urbariátu.
Uvedené rozhodnutie, ktoré sa dostalo medzi urbárnikov, členovia napadli a na marcovej výborovej
schôdzi bol Metod Bukovinský odvolaný a kooptovaný do výboru Anton Cvacho – Gančík so 6,5
podielovými hlasmi.
Dňom 01. 01. 1993 prišiel do urbáru pracovať od Štátnych lesov Žilina Ján Martoník ako hájník
a odborový pracovník pre prevádzku lesov s doterajším platom 5 150 Sk + naturálie.
Do funkcie účtovníčky bola prijatá od 15. 02. 1993 Ing. Danka Barčíková rod. Bulejčíková na
polovičný pracovný úväzok pre evidenciu a spracovanie mzdy lesníka , ostatných pracovníkov
a funkcionárov urbariátu.
V zmysle platného zákona č. 183/93 Zb. z. bol schválený do funkcie odborného lesného hospodára
pre náš urbár Ing. Jaroslav Kučerík – pracovník Štátnych lesov. Členovia urbáru nejavili spokojnosť
nad obsadzovaním jednotlivých postov a považovali to ako vytváranie skupiny, v ktorej sa uplatnia
len niektorí.
Osobitne boli pripomienky na funkciu Ing. Jána Kučeríka. Výbor Urbáru obce reagoval na verejnú
mienku a na rokovaní dňa 26. 08. 1993 znova sa zaoberal obsadením tejto funkcie, na ktorú sa
hlásili dvaja záujemcovia: Ing. Vladimír Paňák a Ing. Marián Schmidt.
Rozhodnutie padlo až na schôdzi dňa 02. 09. 1993 v prospech Ing. Mariána Schmidta, keď druhý
záujemca Ing. Vladimír Paňák odstúpil.
Členovia urbáru boli podľa vlastných názorov a získaných poznatkov rozdelení na viac táborov
kritizujúcich výbor urbariátu a ich činnosť, Členovia predchádzajúceho výboru považovali terajšie
predstavenstvo urbáru za nelegálne, nakoľko podľa stanov nebohý Ing. Filipek nemal potrebný
počet hlasov a ostatní členovia výboru na Valnom zhromaždení neboli zvolený, nakoľko predčasne
rokovaciu miestnosť opustili.
Z tohto dôvodu sa organizovala podpisová akcia na zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia.
Sťažnosť na terajších funkcionárov s podpismi urbárnikov odovzdal bývalý predseda Urbáru Anton
Akantis na Obecný úrad Varín. Urbársky výbor sa touto vecou zaoberal dňa 12. 07. 1993, ktorú
zamietol ako ohováračskú kampaň malej skupiny členov, ktorá sa nevie zmieriť s výsledkami
volieb.
Výbor predloženú petíciu nerešpektoval so zdôvodnením, že sú v nej formálne a vecné nedostatky
podpisové hárky so sťažnosťou vrátil autorovi so zdôvodnením, že Valné zhromaždenie sa

pripravuje po skončení hospodárskeho roka 1993 v prvom polroku 1994, na ktorom sa budú
prejednávať nové stanovy urbariátu.
Na vypracovanie nových stanov Urbáru bola stanovená komisia v zložení:
Emil Piovarči
Emil Akantis
Ing. Marián Schmidt
Anton Cvacho.
Valné zhromaždenie bolo organizované na 24. 10. 1993 a podľa pozvánok sa zišlo 148 z 246
členov, t. j. 60%-tná účasť. Konalo sa v miestnej kinosále. Búrlivá výmena názorov ku návrhu
stanov urbariátu trvala celé 4 hodiny.
Niektorých najčastejších diskutérov, ako boli Štefan Boka, Milan Verčík, Ing. Karol Strásky
a ďalších považovalo predsedníctvo ako rušiteľov priebehu rokovania ,že slovne napádajú terajšich
funkcionárov a znemožňujú schválenie predložených stanov, Keďže VZ nebolo schopné sa
dohodnúť a pokračovať v programe, mnohí členovia z válneho zhromaždenia predčasne odišli a
členská schôdza nebola uznášania schopná..
Z tohto dôvodu bol prijatý návrh Ing. Andreja Dorčíka na odročenie Valného zhromaždenia
s dohodnutým termínom na deň 21. 11. 1993. Na zasadaní výboru dňa 28. 10. 1993 sa zhodnocoval
priebeh neúspešného Valného zhromaždenia.
Rozhodol, že hlasovacie právo sa bude uplatňovať podľa počtu podielov na člena a nie podľa počtu
prítomných osôb.
Zároveň sa potvrdil dohodnutý nový termín Valného zhromaždenia dňa 21. 11. 1993.
Prerušené Valné zhromaždenie sa konalo dňa 21. 11. 1993 v Kinosále vo Varíne. Vzhľadom na to,
že bolo prítomných iba 91 členov, t. j. 35,5%, po čakaní 30 minút predsedajúci E. Piovarči
schôdzku rozpustil s tým, že budúce riadne Valné zhromaždenie sa uskutoční na jar 1994
s informáciou o hospodárení za rok 1993.Urbárska obec mala v tom čase 220 členov s 599 - timi
podielmi z celkového pôvodného stavu 746, t.j. 8O %.

Hospodárska činnosť urbáru
Výbor už v prvom kvartáli odsúhlasil kúpnu zmluvu na časť lesa v Bôroch od Dr. Uličnej
(Schwarzerovej) z Bratislavy, aby táto mohla byť registrovaná do začiatku apríla. Ďalšie rokovania
prebiehali medzi Pozemkovým spoločenstvom Nededza a obcou Varín o vydaní pozemkov štátom
v časti Kamence pre individuálnu bytovú výstavbu. Zatiaľ sa získavali informatívne správy
o príprave vodného diela Žilina a o výkupe pozemkov pre túto akciu o čom informoval predseda E.
Piovarči. Zároveň predseda s hospodárom podávali správy o výsledku jednania so Štátnymi lesmi
vo veci prevzatia lesnej škôlky v lokalite Liptovec v hodnote 74 000 Sk ako kompenzácia z výnosu
predaja dreva Štátnymi lesmi za obdobie roku 1991 až jún 1992.
Zástupcovia urbáru sa niekoľkokrát stretli s vedením JRD - Rozvoj Nededza o vrátení
poľnohospodárskej pôdy, ktorá bola pôvodne urbárska. Po uzatvorení dohody medzi JRD
a Urbárom, dohoda bola odstúpená na Pozemkový úrad v Žiline na schválenie.
Rokovania sa viedli so Štátnymi lesmi Žilina o prenajatie priestorov lesnej správy vo Varíne pre
potreby urbáru, nakoľko lesná správa sa vo Varíne ruší.
Zvažovalo sa odkúpenie budovy a návrh predložiť na Valnom zhromaždení na schválenie.
Do zahájenia Valného zhromaždenia došiel aj výpis z katastrálneho úradu Žilina o zapísaní
vlastníctva a v prospech urbáru na 1,26 ha lesa kúpeného od JUDr. Uličnej z Bratislavy.
Z technicko-organizačných opatrení poverení členovia urbáru spracovali návrh stanov, ktorý sa
prejednával na Valnom zhromaždení ,skúmala sa identifikácia parciel urbáru v Geodézii a
plánovanom odpredaji pozemkov pre individuálnu výstavbu na Kamencoch za 25 Sk za 1 m2 so
zľavou 1/3 pre člena. Vzhľadom na veľký pohyb hlasov medzi členmi sa výbor rozhodol oznámiť
písomne stav podielov. Zdlhave rokovania sa viedli vo veci poľovného revíru Urbáru Varín
, Nezbudská Lúčka. a poľovníckym združením Jedľovina.

Okresný úrad v Žiline mal odlišný návrh, avšak od dohody urbárskych obci Varín a Nezbudská
Lúčka neupustili, a tak zostal spoločný z týchto dvoch územných celkov ako jeden revír.
Po zmene meny nová koruna v samostatnej republike začala klesať cena kalamitného dreva, ktorú
upravil výbor na 500 Sk, prípadne 300 Sk za 1 m3.
Pre zlepšenie práce v prevádzke lesov boli zakúpené dve motorové píly a staršie auto GAZ na
dopravu pracovníkov do lesa. Výbor odsúhlasil návrh hospodára Emila Akantisa na zakúpenie gátra
na porez guľatiny Na základe informácií lesníka Jána Martoníka o ochrane lesných porastov, plánu
ťažby dreva v daných podmienok, že je nutné vybudovať novú lesnú cestu do porastu v lokalite
Jedľovina -Zadná Kopa.
V priebehu roka sa výbor zaoberal administratívnym a právnym vysporiadaním majetkov s JRD,
Štátnymi lesmi Žilina , Pozemkovým fondom v Žiline, skúmal nezvestných a neidentifikovateľných
vlastníkov urbárskych hlasov na základe zákona 293/92 Zb. z.
Ku 10. 11. 1993 je zaregistrovaných 256 členov s 642,87 podielmi z pôvodného stavu pred
zrušením urbáru 1958 – 746 hlasov.
Dňa 26. februára 1993 bolo prejednané finančné hospodárenie spolku za rok 1992. Náklady celkom
predstavovali 1 434 000 Kčs a výnosy 1 767 000 Kčs.
Zisk predstavoval 333 000 Kčs.
Daňový úrad dodatočne predpísal urbáru ako nedoplatok za rok 1992 sumu 360 000 Kčs. Po
prehodnotení účtovných výkazov sa urbár odvolal proti doplatku a po rokovaní predsedu a
hospodára na Daňovom úrade v Žiline daň bola znížená za rok 1992 o 235 000 Kčs.
Dňa 21. mája 1993 sa výbor rozhodol, že na podporu obnovy oltára farského kostola vo Varíne
prispeje sumou 50 000 Sk avšak na rokovaní výboru dňa 12. 07. 1993 svoje rozhodnutie zrušil
a pozmenil s tým, že na opravu oltára prispeje sumou celkom 100 000 Sk. Svoje rozhodnutie
zdôvodnil tým, že varínsky urbár, keď v roku 1941 odkúpil les od rodiny Pongrácovej dňa 11. 09.
1941 v lokalite Bôry, zaviazal sa vykonávaním patronátu nad farským kostolom a jeho podpory.
Plán lesnej a prevádzkovej činnosti pre rok 1993 bol postavený na ťažbu drevnej hmoty – holorub
1000 m2.
Prebierkové porasty 800 m3, ťažba kalamitného dreva 100 m3, výsadba stromkov na výmere 14 ha
s predpokladanými nákladmi 1 700 000 Sk. Cena dreva platná v roku 1993 bola stanovená:
Názov

Člen za m3

Nečlen za m3

Palivo – samovýroba listnaté

60 Sk

80 Sk

Palivo – samovýroba ihličnaté

50 Sk

70 Sk

Kalamita – ihličnaté úžitkové

500 Sk

900 Sk

Haluzina po ťažbe jedna fúra

50 Sk

100 Sk

Úžitkové ihličnaté – samovýroba

1 200 Sk

2 000 Sk

Ihličnaté zo skládky

1 500 Sk

2 000 Sk

800 Sk

1 000 Sk

1 000 Sk

1 200 Sk

Pre stavebníka syn dcéra samovýroba
Pre stavebníka syn dcéra zo skládky

Urbárnici dostanú drevo so zľavou na 1 hlas 1 m3. Pri odbere viac zaplatí drevo o 10% viac
a úžitkové o 20% viac zo základnej ceny. Na viacerých zasadaniach výboru sa prejednával návrh
nových stanov urbárskej obce a organizačná príprava. Pre funkciu predsedu urbárskej obce bol
vypísaný konkurz a musel spĺňať podmienky:
musí byť člen urbárskej obce Varín a vlastniť najmenej 2 urbárske podiely

musí mať vysokoškolské, alebo stredoškolské vzdelanie v odbore lesníckom alebo
poľnohospodárskom
musí mať aspoň 5 rokov praxe v uvedenom odbore
prihlášky zasielať na výbor urbariátu vo Varíne do 30. apríla 1994
Podmienky boli tak stanovené, že z členskej základne nášho urbariátu len veľmi malý okruth tieto
podmienky spĺňal. Hoci boli inžinieri ekonomiky a pravníci, prípadne iných smerov
s vysokoškolským vzdelaním, nemal šancu prejsť výberovým konaním.
Odmeny pracovníkom boli stanovené nasledovne:
-

predseda Urbárskej obce
3000 Sk brutto,
hospodár
3000 Sk brutto,
účtovníčka
2500 Sk brutto + 20 % prémie ,
ostatní členovia výboru
25 Sk a za odpracované hodiny,
lesník
35 Sk za 1 hodinu + 20 % prémie,
maximálny počet odpracovaných hodín – 200 hodín za mesiac.

Výbor zrušil vyplácanie za schôdzovú činnosť členom výboru a stravné na služobných cestách.
Pre rok 1994 bola schválená organizačná štruktúra urbárskej obce Varín:
1.
Valné zhromaždenie
2.
Dozorná rada – s dohodou o pracovnej činnosti,
kontrolný orgán valného zhromaždenia odmena – predseda 70 Sk/hodinu
členovia za pravidelné a náhodné kontroly,
riešenie sťažností, možnosť zvolávať Valné zhromaždenie odmena 65 Sk/ hod.
3.
Výbor – štatutárny orgán spoločenstva s týždennými poradami,
predseda – dohoda o hmotnej zodpovednosti a pracovnej činnosti odmena 80 Sk/hodinu
hospodár na plný úväzok a dohoda o hmotnej zodpovednosti odmena 75 Sk/hodinu + 10 % prémie
zapisovateľ – dohoda o hmotnej zodpovednosti – odmena 75 Sk/hodinu
členovia – dohoda o hmotnej zodpovednosti a pracovnej činnosti – odmena 65 Sk/hodinu
účtovník na plný úväzok – dohoda o hmotnej zodpovednosti
účtovníctvo, štvrťročné rozbory, evidencia majetku – odmena 70 Sk/hodinu + 10 % prémie
4.
starostlivosť o les a úlohy lesného hospodárskeho plánu:
lesník na plný úväzok - hmotná zodpovednosť mzda 70 Sk/hodinu + 10 % za ročné výsledky
odbory – lesný hospodár – zmluva o diele – mzda 9 Sk za 1 ha
5.
podnikateľská činnosť – sortimentácia, predaj dreva
pílnica, autodoprava – gátrista – plný úväzok mzda 50 Sk/hodinu + 10 % prémie
2 pomocní gátristi – na plný úväzok mzda 45 Sk/hodinu + 10 % prémie
vodič – na plný úväzok – mzda 50 Sk/hodinu + 10 % prémie

Zo staršej histórie obce
Puč vo Varíne dňa 9. a 10. marca 1939
Politické mračná sa stále viac zhusťovali nad územím ČSR už v letnom období 1938. V Čechách k
tomu prispieval Henlein riadený z Berlína a na Slovensku Esterházy usmerňovaný z Budapešti.
Slováci sa stmelovali v jeden celok viac ako inokedy, čo sa prejavilo už pri pohrebe Andreja Hlinku
v auguste 1938 v Ružomberku, ktorého sa zúčastnilo za krásneho nedeľného počasia tisíce ľudí.
Z Varína bolo na pohrebe viac ako stovka občanov a mimo toho 30-členná krojovaná skupina
katolíckych skautov. Už v tom období sa začalo s prípravami pre založenie polovojenských
Hlinkových gárd z radov občanov, ktoré mali byť zapojené v prípade potreby do obrany štátu.
Vyhlásením mobilizácie v septembri sa zdalo, že republika sa bude brániť. Bolo to v období, keď
Adolf Hitler vyslovil ultimatívne požiadavky o odstúpení časti ČSR Nemecku, čo vláda odmietla.
Vo Varíne sa podujal organizovať HG s vojenským výcvikom riaditeľ meštianskej školy v hodnosti
poručík v zálohe Otomar Kubala, ktorý požíval v obci a okolí veľkú autoritu. V čase vyhlásenia

mobilizácie vo Varíne bolo vojsko ubytované v škole (vyučovanie bolo prerušené) a ostaztné
prevažne po humnách, kde boli rozmiestnené kone a rôzne zbrane. Otomar Kubala narukoval a
vrátil sa až koncom novembra 1938.
Odstúpenie územia Nemecku, vyhlásenie autonómie Slovenská v Žiline, neúspešné rokovanie s
maďarskou delegáciou v Komárne v dňoch 9. - 13. októbra 1938 a následne mníchovské
rozhodnutie 2. novembra 1938 o odovzdaní časti Slovenského územia v prospech Maďarov,
znamenali stúpanie odporu a nedôvery voči Maďarom, Nemcom i Polakom, ktorí chceli mať
spoločné hranice s Maďarskom. Hovorilo sa, že hranica mala byť biela voda.
Realizovaním celoštátnych zmien ,uskutočnili sa organizačné zmeny aj v obci. Dňa 8. novembra
1938 odstupuje starosta obce Ferdinand Androvič a do funkcie Slovenského národného výboru vo
Varíne bol zvolený Augustín Zány - kaplán, ktorý po veľmi krátkom pôsobení bol preložený do inej
farnosti. Po ňom nastupuje Štefan Williger, ale už ako vládny komisár. Navrhoval vybudovať sochu
Andreja Hlinku na námestí, na ktorú sa mala uskutočniť zbierka.
Dňa 9. marca 1939, keď Hácha zbavil funkcie Dr. Jozefa Tisu vedením autonómnej vlády, armáda
uskutočnila na Slovensku puč a vyhlásila stanné právo. Vo Varíne a v celej doline oddiely
Hlinkovej gardy sa dali do bojovej pohotovosti. Vo večerných hodinách českí četníci vyvesovali po
obciach vyhlášku o stannom práve. Skupinu četníkov poverených touto úlohou v našej doline
gardisti odzbrojili, zobrali im zbrane, vyhlášky a doručovacie listy pre komisárov obcí a zatvorili
ich do väznice - pivnice pod obecným úradom. Keď sa četníci nevracali späť do Žiliny, prieskumné
hliadky ešte v noci zahájili pátranie a podali hlásenie veliteľovi útvaru žilinských kasárni o tom, že
skupina četníkov je uväznená vo Varíne.
Vo Varíne v nočných hodinách z 9. na 10. marca 1939 sa uskutočnila mobilizácia nielen gardistov,
ale aj zbraneschopných mužov. Už po polnoci sa schádzajú na obecný úrad ku veliteľovi gardy
Otomarovi Kubalovi a pýtajú sa: „Brat veliteľ, čo sa to vlastne robí?“ „Kamaráti, od včera večera
vidím v tom obyčajný surový puč a preto my gardisti môžeme proti tomuto robiť náš gardistický
puč!“ Keď videl veliteľ na tvárach svojich kamarátov gardistov odhodlanie a nebojácnosť,
prehlásil: „Som priamo pyšný na svoju gardu“.
Gardisti počítali s potlačením odporu a podľa pokynov veliteľa zaujali pozície v humnách na
Záhumní a na ulici Štefánikovej postavili do rána z gazdovských vozov barikády, za ktorými čakali
v plnej výzbroji vojsko od Žiliny. Spojky na motorkách boli rozmiestnené v Nededzi a v
Gbeľanoch, ktoré mali informovať o očakávanom pohybe vojska. Dňa 10. marca 1939 ráno gardisti,
každý konal svoju službu. Deťom sa nechcelo ísť do školy a Otomar Kubala ako riaditeľ
meštianskej školy a veliteľ si sám sebe kládol otázky, čo ďalej.
Rozhodol sa, že nech je akokoľvek, jedno vedomie máme, že robíme vec spravodlivú, i keď
riskantnú, ktorá snáď nebude mať pre slovenskú vec nepriaznivý dopad.
Už okolo deviatej hodiny od Žiliny pribehla spojka Hlinkovej mládeže a hlási: „Brat veliteľ hlásim,
že od Žiliny prichádza niekoľko áut naložených vojskom a vpredu majú tanky.“
Veliteľ si vzdychol a povedal: „Tak už je to tu a teraz musí rýchlo rozhodnúť.“ No nepočítal s
tankami. Bleskovo zhodnotil stav svojich vojakov - gardistov, počet zbraní a zásobu streliva. Vojaci
vystúpili z áut na Hrádku pri kaplnke (vtedy ešte škola nebola) a zaujali bojové postavenie po
roliach, lúčinách a krytí dvoma tankami po ceste prichádzali k Varínu. Jeden tank odbočil na
záhumenskú cestu a cez širokú Androvičovu uličku (teraz pekáreň) vyšiel na námestie a postavil sa
vedľa kaplnky sv. Floriána obrátený smerom ku obecnému domu. Druhý tank zostal pred
barikádami stáť na Štefánikovej ulici. Veliteľom vojska je kpt. Pischl, ktorý dal príkaz barikády
ihneď rozobrať, alebo ich rozdrví tankom.
Veliteľ HG, keď videl množstvo vojska, ťažké otrasy a silné hrčanie motorov, ale aj rozhorčených
občanov, rozhodol sa, aby nenastalo zbytočné prelievanie krvi, lebo odpor by bol i tak márny,
nariadil: „Barikády rozhodiť a proti vojsku ani rany z pušky!“

Vojsko sa akosi opatrne a pomaly dostáva na námestie. Úzka ulica sa trasie pod ťarchou železa pancierová obluda sa dovalila na námestie a po krátkom manévrovaní zaujala bojové postavenie pri
Salátovom mlyne vedľa drogérie, obrátená smerom nahor. Posádky tankov šermovali guľometmi
nad hlavami statočných Varínčanov a budili strach.
Červená zástavka na tanku značila, že sa bude strieľať. Pobehujúci občania sledovali ,čo sa bude
diať. Keď padlo niekoľko výstrelov od rozostavených vojakov okolo námestia, ľudia sa schovali,
alebo líhali na zem. Pán Jozef Paňák spomína, že dve hodiny ležal vedľa múrika pri parku, čo sa
bál, aby neschytal guľku.
Odvážna skupina starších občanov zostala pri obecnom dome. Kpt. Pischl prichádzal, v pravej ruke
držiac nabitý broving, zastavil sa pred skupinou a pozeral. Nik sa ani nepohol. Konečne sa ozval
hlas kapitána: „Veliteľ HG!“
Otomar Kubala so svojou skupinou gardistov pozoroval z obecného domu celé dianie na námestí.
Keď zbadal kapitána veliteľa vojsk, povedal: „Poznám ho.“
Pri Otomorovi Kubalovi bola aj jeho manželka, ktorej odovzdal broving s poznámkou „Škoda by ho
bolo. Nebude mi ho treba, veď holým telom nepôjdem proti ozbrojeným sa tankami“ a vyšiel v
ústrety hore schodmi prichádzajúcemu veliteľovi. Pri stretnutí si Kubala položil pravú ruku na prsia
a povedal: „Ja som“
Dívali sa na seba. Poznali sa navzájom, čo bolo vidieť na trhnutí sa prekvapeného kapitána. Na
vojne slúžili spolu v jednom útvare a rozišli sa ako poručíci. Pri stretnutí sa Otomar Kubala ešte
nevedel, s akým rozkazom prišiel. Počas rozhovoru, ktorý trval asi hodinu, boli vypustení zaistení
četníci a všetci gardisti sa museli dostaviť do kancelárie vládneho komisára obce. Časť došla, avšak
mnohí sa poschovávali po domoch, v Kačiakovej píle a niektorí ušli do hôr.
Sústredených gardistov prevzal vrchný četnícky strážmajster Maličký. Otomar Kubala objal ženu a
hovorí: "„prvý raz pod bodákmi vojakov budem kráčať ako záložný dôstojník na čele ostatných
bratov."“
Četnícky strážmajster reval a formoval do trojstupu, ale gardisti akosi nereagovali na jeho rozkazy.
konečne sa pohli na četnícku stanicu, ktorá bola v prenajatých priestoroch u pána Staníka - teraz
Boku Pavla oproti pohostinstvu Púček. Sotva prešli 50 m, prizerajúci sa Varínčania pokrikovali v
spravodlivom hneve, v ktorom bolo počuť neistý hlas manželky Otomara Kubalu, ktorá
zaintonovala „Hej, Slováci“, ku ktorej sa pridal dav.
A zrazu preplnené námestie občianstvom, len tak hrmí velebným hlasom našej hymny: „Hrom a
peklo márne vaše proti nám sú vzteky.“ V očiach eskortovaných gardistov objavujú sa slzy
nadšenia, radosti, ale aj úzkosti.
Na četníckej stanici po dlhšom čakaní nastalo vyšetrovanie. Prvého vyšetrovali Otomara Kubalu.
Vyšetrovanie netrvalo dlho. Potom boli ešte vyšetrovní Štefan Williger vládny komisár obce, Emil
Granatír - strojní, Viliam Blaha - učiteľ, Jozef Baran - mäsiar a ďalší.
Na četníckej stanici gardistov strážili varínski četníci, ktorí im hovorili o rozkaze, aký dostal
kapitán Pischl od veliteľa žilinskej posádky, že „Pôvodcu na míste odstrelit!“
Medzitým sa vojenská asistencia rozišla do okolitých dedín až po Terchovú, odkiaľ priviedla na
žandársku stanicu ďalších gardistov. Visolajský správca školy, Výchovalý - učiteľ, notár - Kvak,
obchodník Hanuljak - všetci z Terchovej. Neskoršie doviezli Jána Slávika - správcu školy zo stráže
a z Dolnej Tižiny roľníka Mikuláša Hodoňa.
Po vypočutí všetkých naložili do četníckeho autobusu a odviezli do žilinských kasárni. Potom na
Špilberg a odtiaľ do krajskej väznice v Olomouci. Po vyhlásení Slovenského štátu boli z väzenia
prepustení.
Otomar Kubala po vrátení sa z väznice požiadal Ministerstvo školstva o preloženie na školu do
Račišdorfu k 31. 3. 1939, čo mu bolo vyhovené.

Pri rozlúčke so školou a Obecným zastupiteľstvom o Varíne, poďakoval za spoluprácu aj rodičom
detí, súkromníkom a organizáciám, ktorí prispeli na meštiansku školu počas jeho pôsobenia cca 100
000 Kčs.
K obci a okoliu mal blízky vzťah už aj z dôvodu že z Varína mal manželku rod. Bírovú. Otomar
Kubala neskoršie odišiel zo školstva a prešiel pracovať ako náčelník štábu HG a od roku 1944
zobral funkciu šéfa bezpečnostného oddelenia Ministerstva národnej obrany. Pri rozlúčke s
priateľmi z rakúskeho koncentráku povedal priateľovi: „Nezabudni na mojich päť detí“ a 12.
novembra 1945 ho zobrali aj s Tido J. Gašparom. Odsúdený bol na trest smrti zastrelením.

