Rok 1994
Politická a hospodárska situácia na Slovensku
Politická kríza sa vyhrocovala. Opozícii sa podarilo niekoľko poslancov presvedčiť o prestupe
z Hnutia za demokratické Slovensko (ďalej HZDS) do opozičných strán. Medzi tými, ktorí
odišli z HZDS, bol aj Ján Ďurana, občan Varína.
Dňa 9. marca 1994 pred 18.00 hodinou bol predložený návrh na vyslovenie nedôvery
vláde.
Dňom 14. 3. 1994 o 11.00 hodine končí Mečiarova vláda svoju činnosť.
Po schválení novej vlády 21. marca 1994 Kresťansko-demokratické hnute (ďalej KDH), SDĽ
a strany stredu podpísali koaličnú dohodu. Po prevzatí moci 11. marca 1994 dočasná vláda
začala plniť požiadavky maďarskej koalície a to schválením matričného a tabuľového zákona
na cestách.
Dňa 12. júla 1994 Národná rada Slovenskej republiky schválila uskutočnenie prvého referenda
v dejinách Slovenskej republiky.
Na politickej scéne pred voľbami bolo rušno. Výsledky volieb na Slovensku ukázali, že
najväčšia dôvera sa vkladala do HZDS. Vo Varíne z celkového počtu platných hlasov 1906,
HZDS získalo 1104 hlasov, KDH 260 hlasov, SNS 139 a KSU 115 hlasov.
Udalosti za rok 1944
Január
13. január – konalo sa mimoriadne zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, na ktorom sa
prerokovával rozpočet, keď po pripomienkach sa zvýšili čiastky na predĺženie kanalizácie pri
farskej záhrade o 80 000 Sk, pre účely starostlivosti o starých o 40 000 Sk, rozšírenie cintorína
a rekonštrukcie Domu smútku na 250 000 Sk, ostatná kultúrna činnosť o 50 000 Sk a zakúpenie
rozmnožovacieho stroja v hodnote 50 000 Sk.
Schválené boli platy starostovi obce a jeho zástupcovi. Schválený bol rezervný fond vo výške
10 % zo zostatku 1993 pre rok 1994. Prerokovávali sa pripomienky a sťažnosti občanov
týkajúcich sa znehodnotenia spodnej vody v časti Záhumnie a znehodnotenia súkromných
studní, znečisťovania verejných priestranstiev, triedenia plastového odpadu. Uznesenie č.
224/93 o zmene názvu ulíc je rozšírené o doplnok, že sa bude postupovať podľa zákona 517/90
Zb. z. dodatok 3. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo povoľovať občanom Varína a vlastníkom
pozemkov výstavbu v chatovej oblasti pod Jedľovinou.
Február

3. február – sa konalo druhé zasadanie obecného zastupiteľstva vo Varíne, na ktorom boli
prerokovávané pripomienky zrušenia ulice kpt. Ladislava Pfliegla a pomenovanie na Ulicu Dr.
Jozefa Tisu.
Prerokovávala sa činnosť kultúrneho strediska a pre zníženie nákladov sa prepúšťa jedna sila
z knižnice ku dňu 1. 3. 1994. Náčelník obecnej polície predniesol správu o činnosti a požiadal
o rozšírenie členov obecnej polície o jedného člena. Obecné zastupiteľstvo návrh schválilo
a zvyšuje rozpočet na obecnú políciu o 35 000 Sk.
Urbárska obec Varín podala žiadosť o odkúpenie stolárskej dielne na ulici Hrnčiarskej.
Zastupiteľstvo obce schválilo rozpočet obce pre rok 1994 vo výške 8 537 387 Sk ako rozpočet
vyrovnaný.
Obšírnejšie sa zaoberalo rozšírením cintorína a domu smútku.
Obecné zastupiteľstvo navrhlo 4 sudcov z ľudu: Schmidtová Katarína, Jakubiková Helena,
Kardoš Ján a Ing. Strásky Karol.
Marec
4. marec – uskutočnilo sa tretie zasadanie obecného zastupiteľstva. Rozhodlo sa o zakúpení
a rozmiestnení po obci 5-tich kontajnerov pre zber záhradného odpadu. Schválená bola zmluva
medzi mestom Žilina a obcou Varín o nákladoch na skladovanie odpadu z obce Varín.
30. marec – konalo sa štvrté zasadanie obecného zastupiteľstva, na ktorom sa prejednával spor
medzi spoločnými podnikateľmi Weiner a Rendek.
Bola schválená redakčná rada pre vydávanie obecných novín „Varínčan“, a to v zložení:
Katarína Schmmidtová – šéfredaktorka, Kyselová Mária, Ing. Peter Kováč, Piovarči Eduard,
Cvachová Mária a Paučin Ladislav ako členovia redakčnej rady.
Riešil sa prístup ku rodinným domom, keď pán Brežný Anton odkúpil od Poľnohospodárskeho
výkupu pozemky.
OZ rozhodlo zokruhovanie cesty z ulice Májovej po Hrnčiarsku a vybudovanie novej
komunikácie. Schválil sa príspevok 40 000 Sk na prevádzku Materskej školy.
Schválila sa objednávka pre zabudovanie cestných značiek v obci, ktorú bude realizovať firma
v náklade 50 tisíc Sk a oprava zábradlica na cestnom moste.
Odsúhlasili sa opravy v Dome smútku, finančná výpomoc vo výške 5 000 Sk pre výstavbu
kostola v Stráži a ukončenie stavebných úprav chaty odkúpenej od Podniku služieb Žilina.
Apríl
9. apríl – vystúpila vo Varíne skupina umelcov, medzi inými aj ANDER z Košíc a malá
dychová hudba z Moravy. Kultúrny program sa uskutočnilo v kinosále Kriváň.

10. apríl – vyšlo prvé číslo Varínčana – mesačný spravodaj o živote Varína a Varínčanov
28. apríl – uskutočnilo sa piate zasadanie obecného zastupiteľstva. Prehodnocoval sa rozpočet
a z kapitole miestna kanalizácia sa presúva 60 000 Sk na dokončenie chaty pod Jedľovinou.
Schválený bol štvrtý člen policajného zboru od 1. 5. 1994. Okresný úrad v Žiline právne
oddelenie listom dňa 12. 4. 1994 na základe odbornej názvoslovnej komisie pri Okresnom úrade
v Žiline žiadosť o zmenu názvu ulice v obci Varín neodporúčajú vykonať, nakoľko osobnosť
Dr. Tisu nie je doposiaľ historicky prehodnotená. Obecné zastupiteľstvo s vyjadrením
Názvoslovnej komisie pri OÚ Žilina nesúhlasí, trvá na zmene ulice.
29. apríl – zavítala socha Fatimskej Panny Márie pri svojej púti po Slovensku aj do varínskej
farnosti.
Máj
8. máj – o 10.30 hodine sa konala na námestí sv. Floriána slávnostná sv. omša, ktorú celebroval
miestny vdp. Stanislav Duník, na ktorej sa zúčastnilo asi 500 veriacich a požiarnikov
z Nededze, Gbelian, Krasňan, Nezbduskej Lúčky a Varína. Svätá omša sa už tradične koná na
tomto mieste pred kaplnkou sv. Floriána z príležitosti jeho mena ako patróna požiarnikov.
26. máj – konalo sa šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom sa odsúhlasilo členom
Speleoclubu Malá Fatra Varín poskytnutie finančných prostriedkov v hodnote 6 000 Sk. Na
oslavy 60. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej, ktoré sa uskutočnia 7. 8.
1994 vo Varíne v čiastke 5 000 Sk.
Schválila sa plynofikácia budov: Úrad práce a Daňový úrad Varín vo výške 300 000 Sk, nákup
kábla pre osvetlenie kríža na Vajánsku.
Jún
9. jún – za účasti predsedníčky Okresného výboru telesne postihnutých občanov bola založená
organizácia vo Varíne, v ktorej sa združujú občania ZTP. Predsedom sa stala Emília Púčiková
– člen výboru Fogada Štefan.
30. jún – konalo sa zasadanie obecného zastupiteľstva, na ktorom sa zhodnocovalo plnenie
rozpočtu na 2. kvartál. Z položiek, kde sa prejavovali úspory, bolo presunutie na výstavbu
vodovodu 360 000 Sk, na úpravu terénu nad kanalizáciou pri fare 8 500 Sk a doplnenie
cestných značiek pri kostole a na ulici Bernolákovej.
Prijali sa opatrenia na povrchovú úpravu ulíc po zabudovaní potrubia plynofikácie osobitne na
železničnú stanicu, odsúhlasil na predaj pozemkov pod garáže na Hrádku a uloženie pokuty až
50 000 Sk za nepredloženie vyúčtovania za predaj alkoholu a tabakových výrobkov. Prijali sa
opatrenia pre delený zber odpadu.
Júl

16. – 24. júl – v Autocampingu Varín sa konal 30-ty jubilejný Tábor ochrancov prírody.
Podujatia sa zúčastnilo 248 ľudí vrátane zahraničných hosťov: 20 Nemcov, 13 Maďarov, 2
Poliaci, 1 Francúzka.
29. júl – 15. august – sa natáčal film Dračie srdce.
August
7. august – oslavy 60. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne, na
ktorých sa zúčastnili predseda Matice slovenskej Ing. Jozef Marguš.
14. august – Varín a okolie navštívila skupina turistov z Francúzska, ktorá sa živo zaujímala
o dejiny obce Varín a prezrela si prírodné krásy okolia.
25. august – Varín a okolie navštívila skupina turistov z Holandska za účelom poznania
prírodných krás a starých pamiatok v našom regióne.
27. august – uskutočnilo sa zasadanie obecného zastupiteľstva. V pracovnej časti sa zaoberalo
žiadosťou na zriadenie prevádzky pre výrobu a montáž okien z plastových a hliníkových
profilov v objekte bývalej čistiarni, ktorú odkúpil od Podniku služieb Žilina. Novo vzniknutá
spoločnosť má názov Alsting s vedúcim Ing. František Škrobian
Prijali sa opatrenia technického charakteru v kinosále ako dokončenie vzduchotechniky oprava
podlahy na javisku a budovy zabezpečiť po stránke protipožiarnej. Miroslavovi Janošíkovi sa
vydáva povolenie k zriadeniu prevádzky, oprava a údržba, autoklampiarskych a lakýrnických
práv v časti Koňhora. Zriadil sa Úrad práce Žilina pracovisko Varín od 1. 9. 1994.
Bolo vyhovené žiadosti riaditeľstva Základnej školy o poskytnutie finančnej pomoci na
vymaľovanie priestorov školy vo výške 4 000 Sk.
Telovýchovnej jednote Fatran Varín bola poskytnutá finančná pomoc 30 000 Sk na činnosť
futbalového oddielu.
Po vyjadrení okresného lekára k prevádzke nového zdravotného strediska obec sa znovu
obracia so žiadosťou o poskytnutie financií na Ministerstvo zdravotníctva pre dokončenie práce
na zdravotnom stredisku. Za náter dvojramenného kríža na Vajánku obecné zastupiteľstvo
schválilo odmenu 2 000 Sk.
Ďalej sa zastupiteľstvo zaoberalo zabezpečením Ondrejovského jarmoku v spolupráci
s Miestnym odborom Matice slovenskej vo Varíne.
September
18. september – uskutočnila sa verejná schôdza v kinosále Kriváň o 19.00 hodine s poslancami
Národnej rady Slovenskej republiky z Hnutia za demokratické Slovensko – Vladimír Mečiar,
Juraj Moravčík, Eva Zelenayová.

30. september – až do 1. októbra sa konali voľby do parlamentu.
Október
1. október – sa pokračovalo v natáčaní filmu Dračie srdce pod Majerom a na hrade Strečno.
5. október – konalo sa deviate zasadanie obecného zastupiteľstva. Pre vodovod na ul.
Starohradská a Pod Vajánkom zakúpiť do konca roku vodovodného potrubie, sociálne
odkázaným občanom s mesačným príjmom do 2 500 Sk prispieť 5 Sk na stravné, stravujúcich
sa v charitnom dome, spevnenie cesty na Koňhoru, v obecnom
rozpočte počítať
s plynofikáciou Základnej školy s 50 % nákladmi z obce a 50 % nákladmi školskej správy.
Zastupiteľstvo odsúhlasilo finančný príspevok na zakúpenie dvoch klarinetov pre obecnú
hudbu a dokončenie a úpravy priestorov pre obecnú hudbu, úpravou skládky domového odpadu
za riekou.
9. – 13. október – Miestna organizácia Slovenska zväzu ovocinárov a záhradkárov vo Varíne
v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej usporiadali výstavu ovocia, zeleniny
a kvetov.
V tomto mesiaci bola založená súkromná hudobná skupiny „Present“ – s vedúcim skupiny
Peter Piš.
November
18. – 19. november – uskutočnili sa komunálne voľby na post starostu obce a poslancov do
obecného zastupiteľstva. Do funkcie starostu obce kandidovali: Androvič Ivan, Cvacho Juraj,
Panáček Alexander, Ing. Schmidt Marián, Ing. Karol Strásky a František Stehlík. Za starostu
bol zvolený Ing. Karol Strásky. Do funkcií poslancov za obec Varín boli zvolení: Cvachová
Emília, Paučin Ladislav, Androvič Marián, Ing. Kurnucíková Mária, Zelina Jáh, Ing.
Prekopová Eva, Ondruš Pavol, Rusnák Wiliam, Prekop Pavol, Bohačiak Ján, Bukovinský
Metod, Ing. Schmidt Ján, Ing. Toma František, Ing. Paňák Vladimír, Porubčanský Štefan,
Androvič Ivan, Badura Juraj.
26. november – uskutočnil sa Ondrejovský jarmok na Námestí sv. Floriána, na ktorom
vyhrávala dychová hudba Varínčanka.
December
2. december – konalo sa prvé zasadanie novozvoleného obecného zastupiteľstva, na ktorom p.
Beniačová – predseda hlavnej volebnej komisie komunálnych volieb konaných dňa 18. a 19.
novembra 1994 informovala o výsledkoch volieb v obci a odovzdala osvedčenie o zvolení
starostu a platne zvoleným poslancom.
Za zástupcu starostu bol zvolený Badura Juraj, za obecného kontrolóra Emil Vojtek a za
vedúceho stavieb a správcu budov p. Androvič Ivan Starosta obce do funkcie prednostu
Obecného úradu Varín vymenoval JuDr. Pajlovú Janku. Bola zriadená 7-členná obecná rada

v zložení: Ing. Toma František, Ing. KurnucíkováMária, Androvič Ivan, Paučin Ladislav, Ing.
Schmidt Ján, Porubčanský Štefan a Zelina Ján.
Obecné zastupiteľstvo schválilo komisie a ich predsedov v tomto zložení:
komisia finančná – predseda Ing. Toma František
komisia sociálna a bytová – predseda Ing. Kurnucíková Mária
komisia stavebná – predseda Androvič Ivan
komisia mládeže, vzdelávania, kultúry – predseda Paučin Ladislav
komisia obchodu a cestovného ruchu – predseda Ing. Schmidt Ján
komisia životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva – predseda
Porubčanský Štefan
komisia ochrany verejného poriadku – predseda Zelina Ján
komisia športu – predseda Ondruš Pavol
10. december – pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých občanov Varína
usporiadalo Miestne kultúrne stredisko vo Varíne stretnutie postihnutých občanov Varína.
21. december – konalo sa druhé zasadanie Obecného zastupiteľstva, ktoré prekonávalo
a schválilo obvody pre poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta informoval plénum, že od
Vodného diela Žilina obdržali príspevok na vypracovanie projektovej dokumentácie hlavného
kanalizačného zberača ku železnici a verejnej kanalizácie v obci Varín. V druhej časti
rokovania sa zaoberalo Obecné zastupiteľstvo platením a prenájom nebytových priestorov
v majetku obce, osvetlením Priemyselnej ulice do závodu Drevoimpregna.
25. decembra – žiaci Základnej školy vo Varíne sa predstavili s pásmom vianočných zvykov
a kolied vo farskom kostole.
Hospodárenie obce v roku 1994
Príjmy obce za rok 1994:

10 038 214,-

Výdaje obce za rok 1994:

9 185 282,Pohyb obyvateľstva

Ku 1. 1. 1994 mal Varín
V sledovanom roku
narodilo sa
zomrelo
prisťahovalo sa
odsťahovalo sa
Ku 31. 12. 1994 mal Varín
Celkový prírastok bol

3 146

obyvateľov

65
26
58
33
3 210
54

detí
občanov
obyvateľov
obyvateľov
obyvateľov
občanov

Zamestnanosť obyvateľov postupne klesala. Podľa evidencie Národného úradu práce ONV
v Žilina vysunuté pracovisko vo Varíne ku 31. 12. 1993 bolo evidovaných 76 mužov a 70 žien.

Základná škola vo Varíne
29. júna – sa uskutočnila vyhodnocovacia porada v budove Nezbudská Lúčka. Školu
navštevovalo 563 žiakov. Z toho v ročníkoch 1. – 4. bolo 251 žiakov, v ročníkoch 5. – 8. bolo
312 žiakov. Z 563 žiakov neprospela 1 žiačka. So samými jednotkami v 1. – 8. ročníku skončilo
80 žiakov. S dostatočnými známkami v 1. – 4. ročníku skončilo 14 žiakov a v 5. – 8. ročníku
to bolo 87 žiakov.
Žiaci, ktorí úspešne ukončili 8. ročník základnej školy boli umiestnení do:
Gymnázium – 8 žiakov, z toho 2 dievčatá
Stredné odborné školy – 12 žiakov, z toho 6 dievčat
Stredné odborné učňovské 4-ročné – 1 žiak
Stredné odborné učňovské 3-ročné – 46 žiakov
Neprijatých – 5 žiakov, z toho 3 dievčatá
Skauti
Skautský oddiel je rozdelený na skupiny, podľa svetových kategórií:
vĺčatá a včielky od 6 do 10 rokov
skauti a skautky od 11 do 18 rokov
starší skauti – roveri
Speleogický klub
Speleoklubu Malá Fatra má za sebou už niekoľko desaťročí pestrej činnosti. V sobotu 20. 08.
1994 v areáli miestnej telovýchovnej jednoty sa zišli speleológovia spod Malej Fatry, aby
oslávili 28-ročné výročie pôsobenia už oblastnej jaskyniarskej skupiny Malá Fatra. Na akcii sa
zúčastnilo 50 členov, hosstí a rodinných príslušníkov.
Telovýchova a šport
Športový klub:
Telovýchovná jednota Fatran Varín oslavuje v tomto roku 85-te výročie svojho vzniku. Dnes
športový klub zastrešuje odbor lyžiarsky, turistický, karatistický, aerobic – ženy a najpočetnejší
je dlhý čas futbalový.
Družstvo starších žiakov hrá v druhej triede. V jesennej časti ročníka 1994/95 skončilo na 4.
mieste. Chlapcov trénuje Ladislav Cvacho.
Dorast hrajúci v druhej triede je po jesennej časti na dvanástom mieste. Trénerom dorastencov
je Alexander Zimen.

Družstvo dospelých v ročníku 1993/94 postúpilo do druhej triedy okresnej súťaže. Po celé
jesenné kolo sa pohybovali v strede tabuľky a na záver skončili na 9. mieste. Trénerom
dospelých bol Stanislav Kubena.
Skupinu hráčov dospelých tvorili:
Slavo Cvacho, Rudolf Horecký, Michal Zimen, Ladislav Šepeš, Dušan Ružička ml., Pavol
Prekop, Igor Zimen, Anton Bohačiak, Peter Androvič, Ján Bohačiak, Pavol Ondruš, Miroslav
Cvečka, J. Kořík, Daniel Androvič, Tibor Cvacho, Ladislav Ondák, T. Mikula
Predsedom futbalového oddielu bol: Pavol Prekop st.
Dorastenci po dobrých výkonoch pod vedením Alexandra Zimena ako ho nazývali „Starkého“
a vedúcim mužstva Ladislavom Cvachom skončili na prvom mieste a postúpili do druhej triedy.
Drevoindustria
Nastáva zlom v ekonomike závodu. Nedostatok finančných prostriedkov na nákup vlastnej
guľatiny závod vyriešil spoluprácou s firmou KLI, ktorá je viazaná na veľký nábytkársky závod
v Slovinsku KLI – Logatie.
Výrazne vzrástol počet pracovníkov 142.
Poľnohospodárstvo
Jednotné roľnícke družstvo Varín – živočíšna výroba v roku 1994
Hospodárenie v živočíšnej výrobe bolo rozdielne.
Hovädzí dobytok:
Plán bol 658 kusov, avšak stav sa pohyboval okolo 626 ks. Situácia v úžitkovosti bola hodne
nepriaznivá. Už v prvom polroku v dodávke mlieka dlhovalo hospodárske družstvo Gbeľany
2 500 litrov, Varín 15 tisíc litrov a Nededza 21 tisíc litrov, teda spolu 38 500 litrov.
Denný prírastok u ošípaných:
-

vo výkrme v Mojši dosahoval 0,500, v Tepličke nad Váhom 0,330 a vo Varíne 0,396
u chovných ošípaných bol prírastok v Tepličke nad Váhom 0,390 a vo Varíne 0,500
v priemere to predstavovalo 0,447.

Chov oviec:
Výrazne sa zlepšili výsledky v chove i samotná trhová produkcia za výrobky.
Priemerný stav hospodárskych zvierat:
Hovädzí dobytok spolu
Gbeľany
184 ks

Nededza
Teplička
Varín

214 ks
97 ks
131 ks
Urbár Varín rok 1994

Celú činnosť urbárskej obce v roku 1994 je možné zhrnúť do troch skupín:
-

odborná lesná a prevádzková, hospodárska
ekonomická
organizačná.

Predbežné hospodárenie na 1. polrok 1994, kde sa uvádza zisk 418 007 Sk.
Po aprílovom rokovaní Valného zhromaždenia výbor zhodnocoval priebeh jednania,
dopracovával stanovy v zmysle uznesenia a zabezpečoval ich schválenie na Ministerstve
vnútra. Zároveň sa rozhodlo o vydávaní informačného spravodaja, ktorý v roku 1994 vyšiel.
Na valnom zhromaždení dňa 24. 04. 1994 sa zúčastnilo 167 členov z počtu evidovaných.
Prejednával sa predaj pozemkov pod vodné dielo Žilina ako okrajové časti rieky Váhu a pre
individuálnu bytovú výstavbu. Pre oceňovanie pozemkov bola schválená komisia v zložení E.
Piovarči, E. Akantis a Ing. Karol Strásky za Obecný úrad Varín.
Už na začiatku bola uzatvorená dohoda o poľovnom revíri na Lesnom úrade v Žiline, ktorý
tvorí jeden celok v chotároch Varín a Nezbudská Lúčka.
Zmluva sa uzatvára na dobu 10-tich rokov s ročným nájomným 3 000 Sk a odpracovať 100
brigádnických hodín bezplatne v lesnom poraste a náhradu škody spôsobenú zverinou.
Varínska Farnosť
Počet krstov vo farnosti
109
Zomrelo na farnosť
66
Uzatvorilo manželstvo
44
Počet rozdaných hostií
110 000
Počet krstov za Varín
43
(údaje získané na farskom úrade Varín od vdp. Duníka)
Počet narodených detí vo farnosti podľa obcí
Nededza
14
Gbeľany
19
Krasňany
16
Nezbudská Lúčka
3
Varín
65
(údaje získané od obecných úradov jednotlivých obcí)
Charitný dom účinkovanie rehoľných sestričiek

Rehoľné sestričky do Varína došli na pozvanie obecného zastupiteľstva a rehoľnej sestričky
Flávie Filipekovej rodáčky z Varína. V prvopočiatkoch bol problém s ubytovaním, vytvorené
podmienky neboli a tak bolo nutné núdzovo tieto umiestniť vo farskej budove. Obecné
zastupiteľstvo po rôznych úvahách sa rozhodlo rekonštruovať budovu bývalej rím.-kat. ľudovej
školy. Rekonštrukcia bola ukončená vo februári 1993 a 15. februára 1993 sa konala posviacka
celého charitného domu. Posviacku vykonal jeho Eminencia kardinál Ján Chryzostom Korec,
za účasti p. dekana Nogu našich kňazov a obecného zastupiteľstva.
Výstavba obce
Výstavba plynofikácie prebiehala na ulici Hrnčiarskej cca 250 m, Martinčekovej – horný koniec
cca 200 m, kpt. Ladislava Pfliegla cca 70 m a ulici Železničnej cca 350 m.
Opravoval sa potok, ktorý ma mnohých miestach bol vážne poškodený a rozpadával sa oporný
múrik.
Zakúpila sa chata pod Jedľovinou od Okresného podniku služieb Žilina za 460 000 Sk pre
skautov vo Varíne.
Dokončovala sa rozostavaná chata, odkúpená od Okresného podniku služieb Žilina a bola
určená pre potreby skautov vo Varíne.
Prestavalo sa celkom 135 626 Sk.
Dláždilo sa verejné priestranstvo – chodníky na námestí sv. Floriána od Zdravotného strediska
Varín (ulica M. R. Štefánika) až po ulicu Bernolákovu v dĺžke cca 180 m. Prestavalo sa 103 444
Sk.
Na zdravotnom stredisku sa pracovalo len v prvom polroku pre nedostatok finančných
prostriedkov. Prestavalo sa za rok 540 738 Sk.
Na verejnej schôdzi sa prejednávalo rozšírenie cintorína o plochu severne až k ulici Jana Bottu.
Majitelia pozemkov s týmto nesúhlasili a trvali na vybudovaní nového cintorína Rozšírením
doterajšieho cintorína sa predpokladalo získanie priestoru pre hroby cca 100 – 120 rokov.
Odpredaj domu získaného privatizáciou (Vavrincovec) p. Ľubošovi Tichákovi za 170 652 Sk.
Výstavba vodovodu v časti „ Zárečie“, keď 500 m hradila obec zo svojho rozpočtu a na
dokončenie požadovala od Severoslovenských vodární a kanalizácie Žilina. Prestavalo sa
504 050 Sk.
Zbúral sa dom - Potrepčiakovec na ulici Štefánikovej.
Dokončilo sa trhovisko a verejné WC v náklade 71 263 Sk.
Káblová televízia bola rozšírená v náklade 276 383 Sk.
Správa a činnosti MKS za rok 1994
Miestne kultúrne stredisko je organizáciou obce a zastrešuje knižnicu, kino Kriváň, klub
dôchodcov a dychovú hudbu Varínčanku.
Má dve pracovníčky + pracovník na záväzok v kine a klube dôchodcov. Po celý rok pripravuje
pre občanov našej obce rôzne podujatia.
-

počas fašiangového obdobia je to už tradičný fašiangový program pre dôchodcov,
druhú májovú nedeľu v spolupráci so skautmi a základnou školou sa pripravuje
akadémia ku dňu matiek,
pri príležitosti MDD pripravili pre deti zábavné popoludnie,

-

v októbri – mesiac úcty k starším bolo organizované pre našich spoluobčanov
v dôchodkovom veku spoločenské posedenie s kultúrnym programom,
dňa 4. decembra sa pripravilo pre deti stretnutie s Mikulášom a rozsvietenie stromčeka
na námestí sv. Floriána,
pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých – sa pripravil vianočný
program pre našich invalidných spoluobčanov.

Pre dôchodcov sa organizujú autobusové zájazdy.
Kino Kriváň premieta film 3-krát do týždňa:
-

v roku 1994 sa premietalo 79 filmov, ktoré navštívilo 4 732 divákov
priemerná návštevnosť na jedno predstavenie bola asi 60 divákov.

Knižnica v roku 1994 bolo zapísaných 454 čitateľov. Vypožičalo sa 23 695 kníh a časopisov.
Knižnicu navštívilo 4 910 čitateľov.
Dychová hudba Varínčanka oslávila svoje prvé výročie. Jej pôsobenie v obci je obohatením
kultúrneho života Varína. Svojím vystúpením obohacuje všetky obecne a cirkevné podujatia.
V apríli 1994 sa začali vydávať obecné noviny Varínčan. Z novín osobitnú pozornosť zaujali
čitateľov články o histórii našej obce.
Voľby do Slovenskej národnej rady uskutočnené v dňoch 30. 09. a 01. 10. 1994
Počet voličov zapísaných do voličských zoznamov

2 236

Počet voličov zúčastnených vo voľbách

1 924

Počet platných hlasov
Číslo kandid.
5.
6.
9.
14.
15.
16.
17.
3.
1.
2.
4.
7.
11.

1 906
Strana, hnutie, koalícia
Spoločná voľba
Demokratická únia
Demokratická strana
Slovenská národná strana
Kresťansko-demokratické
hnutie
Hnutie za demokratické
Slovensko + RSS
Kresťansko-sociálna únia
Združenie
robotníkov
Slovenska
Hnutie za prosperitu Č-S
Sociálna demokracia
Maďarská koalícia
Strana proti korupcii
Nové Slovensko

Počet hlasov
50
118
27
139
260
1 104
115
52
7
3
2
5
13

12.

Komunistická
Slovenska

strana

SPOLU

11
1 906

Už pred voľbami boli oslovení predsedovia miestnych politických strán, ktorí vstupovali do
volieb na základe vlastného programu strany. V ankete sa vyjadrili na SDĽ Viliam Okruhlica,
za KDH Ing. Vladimír Paňák, za HZDS Ing. Karol Strásky a KSÚ Ing. Marián Schmidt.
Zo staršej histórie
Slovenské národné povstanie v roku 1848
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne na svojom zasadaní dňa 26. marca 1928 sa zaoberalo
postavením pomníka padlým štúrovcom a popraveným vojakom vo Varíne počas bojov
v Slovenskom národnom povstaní v rokoch 1848 – 1849, z príležitosti desiateho výročia vzniku
nášho štátu. Vojaci sú pochovaní na Hrádku. Pomník sa vybuduje v obecnej záhrade vedľa
obecného domu.

