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VIETOR
Viete, kde sa narodil vietor? No predsa vo Varíne. A viete
prečo? Lebo niet jediného dňa, čo by tu nefúkalo.
V každom ročnom období nás sprevádza. Vietor sa
preháňa po kopcoch. Ohýba konáre stromov. Upratuje lístie a
ostatné smeti. Fúka nám pod vetrovky. Nadvihuje čiapky. Na
jeseň zhadzuje ovocie zo stromov. Najviac roboty má v zime.
Vytvára snehové záveje a metelice. Fúka na okná mrazivým
dychom kvetinové vzory. Jeho chladivý dych nás štípe aj na
lícach. Má stále veľa roboty.

Keď vietor náhodou nefúka, tak sa čudujeme. Odsťahoval
sa od nás? Alebo je veľmi unavený a oddychuje? Kdeže, on sa
predsa vráti. Veď vo Varíne mu je veľmi dobre.
Marek Peknuša IV.A

FEBRUÁR - MAREC 200
5
2005
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Uznesenie č. 1 / 2005
z riadneho dvadsiateho zasadania Obecného zastupiteľstva vo Varíne,
ktoré sa konalo dňa 17. 1. 2005 o 16.00 hod. v učebni MKS vo Varíne
Prítomní:
Starosta:
Poslanci:

Ing. Karol Strásky
Ing. Marián Androvič (24/24), Karol Boka
(20/24), Metod Bukovinský (24/24),
Ferdinand Lopušan (22/24), Pavol Noga
(19/24), Rudolf Pisch (22/24), Ing.
Marián Schmidt (24/24), Ing. Vladimír
Štefánik (20/24), Peter Tretina (22/24),
Mária Zelinová (23/24)
Neprítomní poslanci: Ján Zelina (18/24)
Ostatní prítomní:
prednosta OcÚ, hlavný kontolór

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne:
I.

Schvaľuje:

1. Program rokovania OZ
Hlasovanie: za-10, proti-0, zdržalo sa-0
2. Overovaaateľov zápisnice: Ferdinand Lopušan, Pavol Noga
Hlasovanie: za-10, proti-0, zdržalo sa-0
3. Výstavbu nájomných bytov - 22 b.j. a čerpanie úveru zo
Štátneho fondu rozvoja bývania
Hlasovanie: za-10, proti-0, zdržalo sa-0
4. Prijatie nasledovných rozpočtových opatrení za predpokladu:
A. Poskytnutia úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov:
1. Prijímová čast rozpočtu:
Evidovať a použiť poskytnuté finančné prostriedky zo
ŠFRB a MVaRR SR v zmysle platných právnych predpisov
2. Výdavková časť rozpočtu:
Vyčleniť vlastné finančné prostriedky:
a) na mesačné splátky úveru zo ŠFRB v roku 2005
(predpoklad od mesiaca august)
b) v rámci rozpočtu na rok 2005 a ďalšie roky (30 rokov)
vyčleňovať finančné prostriedky na mesačné splátky
úveru zo ŠFRB podľa uzavretej zmluvy
B. Poskytnutia dotácie MVaRR SR na výstavbu „NÁJOMNÉHO
DOMU- 22 byt. j. + TV“ vyčleniť v rámci rozpočtu obce pre
rok 2005 vlastné finan. prostriedky pre krytie nákladov
technic. vybavenosti : verejný vodovod
46 930,- Sk
verejná kanalizácia 286 443,- Sk
miestne komunikácie 231 075,- Sk
Spolu
564 448,- Sk
Hlasovanie: za-10, proti-0, zdržalo sa-0
5. Záverečný účet za rok 2004
Hlasovanie: za-10, proti-0, zdržalo sa-0
6. Poslancov do komisie pre výberové konanie na dodávateľa
na stavby bytového domu: Ing. Karol Strásky, Ing. Marián
Androvič, Ferdinand Lopušan, Ing. Marián Schmidt
Hlasovanie: za-9, proti-0, zdržalo sa-1
7. Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri
zaabezpečovaní všetkých činností smerujúcich k

realizácii projektu „Priemyselný park Varín“ s C.L.E.A.,
a.s. a PROMA, s.r.o.
Hlasovanie: za-9, proti-1, zdržalo sa-0
8. Geodetické zameranie objektov a situácie v ATC
Hlasovnie: za-10, proti-0, zdržalo sa-0
9. Výklad slovného spojenia „dlhodobo vzdialený z obce“ a
doklady, ktoré ho chaarakterizujú (pre odpustenie poplatku
za komunálne a drobné stavebné odpady z dôvodu „dlhodobo
vzdialený z obce“):
- potvrdenie o pobyte v zahraničí na dobu viac ako 90 po
sebe nasledujúcich dní alebo
- potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci spolu
s potvrdením o zaplatení poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady za celý rok v inej obci
Hlasovanie: za-10, proti-0, zdržalo sa-0

II.

Súhlasí:

1. S predložením žiadosti na poskytnutie úveru zo ŠFRB v roku
2005 a podmienkami pre poskytnutie úveru uvedenými v
zákone NR SR č. 607/2003 Z.z. v znení zákona č. 536/2004
Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
2. So záväzkami, podmienkami nájmu bytov a zariadením
záložného práva, podľa Výnosu MVaRR SR z 23. decembra
2004 č. V-1/2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania

III.

Berie na vedomie:

1. Informáciu starostu o pripravenosti výstavby bytového domu
a investičných aktivitách v roku 2005
2. Správu hlavného kontrolóra o záverečnom účte a výsledku
hospodárenia obce za rok 2004
3. Žiadosť Kornélie Kubenovej na odkúpenie od obce
nedokončenej drevenice na Koňhore
4. Žiadosť Ľubomíra Sečkára o dokúpenie časti pozemku pri
pošte

IV.

Ukladá:

1. Stavebnej komisii preveriť predložené žiadosti
T: do budúceho zasadnutia OZ
Z: v texte
2. Inventarizačným komisiám vykonať inventúru obecného
majetku do 20.2.2005
T: v texte
Z: v texte
Ľubor Panáček
prednosta OcÚ

Ing. Karol Stránsky
starosta obce

Overovatelia:

Ferdinand Lopušan
Pavol Noga
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Spoločenská rubrika

Pôstne zamyslenie
Pán na tento svet prišiel,
aby nás zbavil vín,
zobral naše hriechy na plecia,
svojím hrozným utrpením.
Judášova zrada
Krista strašne bolí,
či ho nezrádzame aj my,
svojimi hriechami?

/údaje sú z obecnej matriky/
narodili sa:
Martina Lopušanová
Samuel Paško
Lenka Nováková
Sebastián Paško
Tatiana Fáblová
Adrián Meriad
Timea Jedličáková
Vanesa Porubčanská

23.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
11.1.2005
15.1.2005
20.1.2005
24.1.2005
25.1.2005

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

Krista zviazaného
súdu odovzdali,
za dobro, čo ľuďom robil,
ukrižovať ho žiadali.
Náš dobrotivý Pán
tíško znášal bolesť,
keď ho Pilát odsúdil
a dal ťažký kríž niesť.
Kde až dohnali hriechy ľudu
nášho dobrotivého Pána,
že život položil na dreve kríža,
za cenu nášho vykúpenia.
Takú istú bolesť,
ponižovanie a utrpenie
znáša Kristus aj dnes,
z lásky za naše spasenie.
Ó, ľudská duša, pohliadni na kríž,
na preliatu krv, na hrozné Pánove muky,
ľutuj, ľutuj svoje previnenie,
lebo bolo bolestné tvoje vykúpenie.
Ó, predrahá nevinná Kristova krv,
na kríži vyliata,
obmy aj naše viny,
na kolenách skrúšene prosíme Ťa.
Viktória Novosadová

manželstvo uzatvorili:
Katarína Vojteková a Tomáš Janík
8.1.2005
Zuzana Androvičová a JUDr. Peter Rybár
5.2.2005
"Nech radosť Vášho svadobného dňa
nikdy nepatrí minulosti."
naši jubilanti:
v mesiaci február oslavujú narodeniny
pán Leopold Ďugel
pán Ján Novosad
pani Mária Povrazníková
pán Alojz Murárik
pán Ján Turaček
pani Kristína Rolková
pani Dorota Chabadová
pani Pavlína Cvachová
pani Margita Kabatiarová
pani Pavlína Okruhlicová
pani Mária Kokosíková

91.
84.
83.
78.
78.
76.
73.
73.
72.
72.
71.

v mesiaci marec oslavujú narodeniny
pani Elena Solárová
pán Jozef Bielik
pani Elena Pazderková
pani Gabriela Cvachová
pán Ambróz Kuric
pán Jozef Akantis
pani Oľga Salátová
pani Mária Mihová
pani Jozefa Bučeková
pán Adam Strásky
pani Gabriela Kubová
pán Štefan Chrapčík
pani Viktória Chrapčíková
pán Peter Kováč
pani Melánie Rusnáková
pán Pavol Beniač
pani Gizela Zimenová
pani Jozefína Bugáňová
pán Vojtech Turaček
pán Kamil Hliník

89.
89.
87.
83.
82.
82.
81.
81.
79.
79.
79.
78.
77.
76.
76.
76.
74.
74.
74.
74.

pán Jozef Macák
pán Milan Salát
pani Mária Šepešová
pani Irena Širancová
pán Jozef Bárdy
pán Cyril Cvacho

73.
73.
72.
72.
72.
72.

okrúhle narodeniny oslavujú:
90-te
Apolónia Pažičanová
85-te
pani Mária Krajíčková
85-te
pán Jozef Paňák
80-te
pani Mária Bírošová
75-te
pani Anna Grenčíková
pán Imrich Milo
pán Vincent Novosad

70-te

pani Margita Cvachová
pani Jozefa Kopecká
pani Karolína Gulášiová
pani Vlasta Cvachová
pani Františka Cvachová

Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a posielame im
nasledovný vinš:
"V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie."
Odišli do večnosti:
pani Helena Gáborová
* 2.2.1936 ✙ 16.12.2004
pán Viktor Paučin
*26.4.1959 ✙ 29.12.2004
pán Štefan Šugár
*19.7.1931 ✙ 17.1.2005
pán Marcel Kabatiar
*3.4.1933 ✙ 27.1.2005
pán ján Repáň
*11.5.1916 ✙ 6.2.2005
pani Viktória Willigerová
*15.3.1944 ✙ 26.2.2005

„Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.“

4

Varínčan

Obecná matrika v roku 2004
Manželstvo uzatvorilo 15 párov:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pavol Cvacho a Marianna Vojtylová
21.2.2004
Michal Hreus a Martina Vrabcová
24.4.2004
Marián Zaťko a Dáša Macháčová
5.6.2004
Jozef Ďuratný a Jana Lovásová
19.6.2004
Slavomír Ovečka a Ing. Mariana Tomášová 26.6.2004
Ing. Ján Haščík a Mgr. Jana Chabadová
3.7.2004
Stanislav Zakopčan a Katarína Tretinová
14.8.2004
Martin Berešík a Jana Andrisíková
28.8.2004
Marián Hliník a Ing. Mária Lenártová
4.9.2004
Mgr. Martin Burian a Lenka Halušková
11.9.2004
Ing. Peter Mäsiar a Ing. Jana Mravcová
2.10.2004
Michal Zakopčan a Petra Zichová
23.10.2004
Martin Kysela a Dagmar Janečková
23.10.2004
Rastislav Hoštak a Jana Janečková
13.11.2004
Marián Daniš a Anna Bačíková
27.11.2004

Narodilo sa: 34 detí

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ján Rybár
Kristián Cvacho
Karolína Cvachová
Alexandra Jánošíková
Dorota Androvičová
Tobiáš Dudáš
Tomáš Málik
Lukáš Meliš
Alex Melo
Erik Vandžura
Peter Beniač
Oliver Vrábeľ
Teodor Dudáš
Eva Ďuranová
Adam Pallo
Adam Adamčík
Tomáš Bohačiak
Simona Švecová
Šimon Švec
Martina Kopecká
Lucia Ivaničová
David Šimo
Marián Sedúch
Matúš Kysela
Ondrej Blaško
Michal Kupčuliak
Daniel Ťažký
Samuel Cvacho
Marek Bugáň
Samuel Vojtaššák

2.1.2004
6.1.2004
6.1.2004
10.1.2004
12.1.2004
26.1.2004
30.1.2004
18.2.2004
8.3.2004
26.3.2004
30.3.2004
29.3.2004
10.4.2004
16.4.2004
13.4.2004
4.5.2004
5.5.2004
23.5.2004
23.5.2004
19.5.2004
19.6.2004
2.7.2004
16.8.2004
13.9.2004
14.9.2004
29.9.2004
15.10.2004
19.10.2004
10.11.2004
2.9.2003

31.
32.
33.
34.

Alexander Bučo
Martina Lopušanová
Samuel Paško
Lenka Nováková

28.11.2004
23.12.2004
31.12.2004
31.12.2004

Zomrelo 31 obyvateľov Varína
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Štefánia Kapitulčínová
Miroslav Kubík
Margita Chalupjanská
Vincent Franek
Alžbeta Chladnúchová
Margita Kramárová
Anna Teplá
Gustáv Gábor
Katarína Androvičová
Jozef Svetlovský
Šimon Švec
Simona Švecová
Štefan Lovás
Martin Vojtek
Mária Šugárová
Walburga Pongráczová
Milan Salát
Judita Svobodová
Alexander Zimen
Anton Šimlík
Pavol Kubala
Eduard Ondruš
Emil Cvacho
Emil Staňo
Jozef Cvacho
František Vojtek
Július Hanus
Kristína Janošíková
Milan Ganderák
Helena Gáborová
Viktor Paučin

9.7.1965
22.7.1961
12.11.1925
24.11.1951
26.4.1918
23.4.1931
1.5.1936
17.5.1908
4.1.1957
21.4.1926
23.5.2004
23.5.2004
19.8.1922
21.11.1913
22.8.1925
23.2.1908
6.9.1928
3.7.1941
31.10.1922
2.11.1929
1.7.1951
2.6.1934
14.6.1927
29.7.1967
12.11.1945
27.9.1931
4.7.1919
29.11.1904
20.5.1944
2.2.1936
26.4.1959

22.1.2004
11.2.2004
16.2.2004
20.2.2004
3.3.2004
8.3.2004
21.3.2004
27.3.2004
15.4.2004
27.4.2004
23.5.2004
25.5.2004
5.6.2004
10.6.2004
23.7.2004
3.8.2004
17.8.2004
19.9.2004
21.9.2004
18.9.2004
13.10.2004
15.10.2004
29.10.2004
4.11.2004
4.11.2004
1.11.2004
15.11.2004
25.11.2004
2.12.2004
16.12.2004
29.12.2004

Farská matrika v roku 2004
Krsty:

66

Sobáše:

32

Pohreby:

72

Dievčatá:
Chlapci:

21
45

Muži:
Ženy:

40
32

Varín mal k 31.12.2004 3 492 obyvateľov, z toho
697 detí do 15 rokov.
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PRIEMYSELNÝ PARK VARÍN
Montážny závod Johnson Controls Varín (ďalej len JCI)
Všeobecný popis stavby

ÚČEL
Účelom predkladaného zámeru je výstavba montážneho závodu
spoločnosti Johnson Controls, zameraného na montáž
automobilových dielov - sedačiek, dverových výplní, stropných
obkladov a stredovej konzoly. Produkcia má pokryť nároky
automobilového závodu KIA MOTORS pri Žiline, s plánovanou
produkciou 300 000 vozidiel ročne.

PROJEKTANT

Stavba svojim vzhľadom bude zodpovedať výrobnému charakteru.
Objekt výrobnej haly má obdĺžnikový tvar je jednopodlažný len
administratívno-sociálna časť bude dvojpodlažná. Šírka objektu
je 87 m, dĺžka v prvej etape 145 m, v druhej etape 270 m,výška
10 m. Objekt je situovaný dlhšou stranou kolmo na prístupovú
komunikáriu a železnicu.

Posudzovaná investičná akcia predstavuje novostavbu montážneho
závodu, umiestneného na voľnej ploche, ktorá je doplnkom
územného plánu obce Varín určená ako priemyselný park.

Budova je navrhovaná ako prefabrikovaná hala. Obvodový plášť
je navrhnutý zo sendvičového panelu z oceľových profilovaných
plechov. Strešná konštrukcia haly je bezväznicová, skladá sa z
predpätých väzníkov a prievlakov, na ktoré je uložený trapézový
plech. Tepelné izolácie budú z minerálnej vlny a polystyrénu, ako
hydroizolácia bude použitý hydroizolačný modifikovaný pás na
báze PVC. Podlaha na prízemí bude samonosná železobetónová
doska vystužená sieťovinou. Podlahy budú izolované probi vlhkosti
aj probi priesaku škodlivých látok do podzemných vôd.

Činnosť pozostáva z montáže automobilových dielov operáciami
mechanického spájania a v niektorých prípadoch aj lepenia.

Budova nebude obsahovať materiály, ktoré sa všeobecne
považujú, alebo sa predpokladá, že by mohli byť škodlivé.

Podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a jeho novely č. 391/2000 Z.z. sa jedná o činnosť, ktorá svojím
charakterom spadá do zisťovacieho konania. Je zaradená do kapitoly 7
- strojársky a elektrotechnický priemysel, položky č. 7 strojárska alebo
elektrotechnická výroba, s výrobnou plochou nad 3 000 m2.

Sklady chemických látok (lepidlá) budú zabezpečené podlahami
odolávajúcim účinkom chemických látok.

PROMA, s. r. o.
Bytčická 16
010 01 Žilina

CHARAKTER ČINNOSTI

Predmetom zisťovacieho konania je aj výstavba parkoviska pre
cca 200 osobných a 60 nákladných automobilov.

MIESTO REALIZÁCIE
Kraj:
Okres:
Obec:
Lokalita:

Žilinský
Žilina
Varín
priemyselný park na južnom okraji obce

Príprava územia a terénne úpravy
Terén riešeného územia má rovinatý charakter. Pred zahájením
výstavby sa na pozemku vykoná odhumusovanie v hrúbke 30 cm.
Časť humusu sa ponechá na stavenisku pre spätné zahumusovanie.
Zostavajúca časť humusu bude použitá na zúrodnenie plôch v súlade
s rozhodnutím príslušného obvodného pozemkového úradu. Po
dokončení výstavby sa všetky nespevnené plochy upravia
urovnaním. V štádiu spracovávania projektu stavby bude spracovaný
projekt ozelenenia, v ktorom budú riešené sadové úpravy areálu.
Dopravné napojenie, komunikácie a parkoviská

Areál závodu je umiestnený v južnej časti obce, v rámci
priemyselnej zóny, v ktorej sú v súčasnosti umiestnené areály
podnikov Dolvap a Píla Varín. Podľa doplnenenj ÚPD obce je
územie určené pre priemyselný park.

Areál závodu bude napojený priamo na prístupovú komunikáciu
súbežnú so železničnou traťou dvomi stykovými križovatkami jedna pre vjazd a výjazd osobných vozidiel a jedna pre vjazd a
výjazd nákladných vozidiel.

Samotný závod JCI sa nachádza v západnej časti priemyselného
parku medzi lanopásom Dolvap a vodným tokom Mlynský náhon
ústiacim do náhradného biokoridoru. Zo severu je plánovaný závod
ohraničený železničnou traťou, za ktorou je areál Dolvapu, z juhu
hraničí s úzkym pásom ornej pôdy. Vyrobný závod bude v zmysle
doplnku ÚPN obce Varín súčasťou lokality č. 1 priemyselného
parku, ktorá sa nachádza južne od železničnej trate.

Vnútroareálové komunikácie šírky 6 m sú riešené okolo celej haly
a skladových priestorov. Vo vnútri areálu sa na túto komunikáciu
napája parkovisko kamiónov a manipulačné plochy, ktoré budú
slúžiť na prístup k zásobovacím a odbytovým vstupom (rampám).
Celkovo sú v areáli predpoklady pre parkovanie cca 60 kamiónov.

TERMÍN ZAČATIA A UKONČENIA VÝSTAVBY
Začiatok výstavby:
Ukončenie výstavby:

05/2005
11/2005

Napojenie areálu na inžinierske siete

STRUČNÝ OPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA
Základné ukazovatele stavby

Kanalizácia
V rámci areálu závodu bude riešená:

Celková plocha

58 967 m2

z toho:

12 590 m2
22 805 m2
20 470 m2
21 975 m2

zastavaná plocha - I. etapa
zastavaná plocha - II. etapa
spevnené plochy (II. etapa)
zeleň (II: etapa)

Parkovisko osobných vozidiel bude umiestnené na spevnenej
ploche pozdĺž čelnej fasády haly. V prvej etape sa uvažuje s
vybudovaním 143 parkovísk, v druhej etape sa parkovacia
kapacita rozšíri na celkový počet 200 parkovacích miest.

-

dažďová kanalizácia zo striech
dažďová kanalizácia zo spevnených plôch
splašková kanalizácia.

Kanalizácia bude vybudovaná ako delená. Splašková kanalizácia
bude napojená na hlavný kanalizačný zberač A DN 600 za
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železničnou traťou, ktorý je vedený ďalej až do ČOV Hričov. Splaškové
odpadové vody z kuchyne budú odvedené cez lapač tuku.
Vody z povrchového odtoku budú odvedené do dažďovej
kanalizácie, pričom vody zo spevnených plôch budú odvedené cez
odlučovač ropných látok. Dažďová kanalizácia bude vyústená do
bezmenného potoka na východnom okraji výrobného závodu.
Vodovodná prípojka
V zmysle doplnku ÚP Varín sa zásobovanie pitnou vodou pre
priemyselný park bude realizovať napojením z dvoch miest:
-

prvé sa nachádza severne od záujmového územia, na okraji
zastavaného územia obce. Prepojenie sa vykoná zo
zásobovacieho potrubia DN 200 v ul. A. Bernoláka. Od
napojenia sa privedie miestnymi komunikáciami až do
riešeného územia,

-

druhý napájací bod je východne od riešeného územia. Po
Farskú ul. je v súčastnnosti dovedené rozvodné potrubie
obecného vodovodu DN 150. Ďalej je vodovod DN 100
privedený do vzdialenosti 100 m od športového ihriska, kde
je v Športovej ul. ukončený. V tomto mieste bude aj napojovací
bod pre pripojenie PP. Bude však potrebné vybudovať
prepojenie obecného vodovodu v dĺžke cca 100 m po potrubie
DN 100 na Športovej ul.

Na zásobovanie objektu pitnou vodou bude vybudovaná
vodovodná prípojka. Prípojka sa vybuduje z rúr PVC, cez
vodomernú šachtu. Prípojkou bude zabezpečený prietok pre
požiarne účely.
Plynová prípojka
Podľa schváleného doplnku ÚP sa plynová prípojka bude napájať
na RS priemyselného parku z VTLL plynovodu Severné Slovensko,
ktorá je plánovaná východne od areálu JCI.
Prípojka VN a trafostanica
Dodávka elektrickej energie bude zabezpečená z 22 kV VN vedenia
č. 234, ktoré prechádza západne od plánovaného výrobného
závodu za lanopásom. Objekt JCI bude následne napojený
vlastnou trafostanicou.
Technológia
Montáž sedačiek
Postup zabezpečenia komponentov, montáž sedačiek a expedícia
bude prebiehať v nasledovných krokoch:
I. Zabezpečenie komponentov:
1. Dovoz jednotlivých dielov kamiónu dopravou do
montážneho závodu
2. Vyloženie dielov z nákladných aút a ich uskladnenie v
skladových pristoroch
3. Presun dielov zo skladovej časti na montážnu linku sedačiek
II. Montáž sedačiek pozostáva z nasledovných krokov:
1. Uchytenie železného rámu na montážnu paletu
2. Prichytenie peny na železný rám
3. Prichytenie vyhrievacej vložky na penu
4. Priskrutkovanie airbagu na železný rám
5. Uchytenie a zapojenie kabeláže
6. Navlečenie poťahu na penu
7. Priskutkovanie rámu operadla k rámu sedadla
8. Priskrutkovanie plastov na rám sedačky
9. Priskrutkovanie zámku bezpečnostného pasu
10. Osadenie hlavových opierok
11. Naparenie a výstupná kontrola

III. Expedícia sedačiek do KIA MOTORS SLOVAKIA
1. Zabalenie sedačiek
2. Naloženie na nákladný automobil
3. Preprava nákladným automobilom do KIA MOTORS SLOVAKIA
Montáž dverových panelov
Proces pozostáva z týchto čiastkových operácií:
1. Lisovanie - v tejto operácii dochádza k spoločnému
lisovaniu drevených a polypropylénových vlákien, pri
teplote 180 stupňov Celzia, čím dostáva materiál
požadovaný tvar a pevnosť.
2. Lepenie a zalisovanie vrchnej vrstvy - termoplastickej
polypropylénovej fólie, ktorá má požadovanú štruktúru
povrchu.
3. Montáž - jednotlivé diely sa spájajú buď mechanicky
skrutkami, alebo tepelným zatavením plastických nitov.
4. Prilepenie gumenej pásky okenného systému.
Montáž stropných obkladov
Základný výlisok stropného systému bude dovezený. Na prvom
stanovišti bude prebiehať montáž káblových zväzkov (lepenie), na
druhom montáž držadiel, stropných svietidiel a ďalších doplnkov.
Montáž stredových konzol
V rámci procesu sa jednotlivé dovezené komponenty spájajú
plastovými nitmi alebo skrutkami. V prípade potreby je
primontovaná aj opierka ruky.

ZDÔVODNENIE POTREBY ČINNOSTI V DANEJ LOKALITE
Zámer je v súlade s koncepciou rozvoja obce Varín, ktorá v danej
lokalite vytvorila územnú rezervu pre rozvoj výrobných aktivít.
Spoločnosť Johnson Controls Intenational je významným
výrobcom komponentov používaných v automobilovom priemysle.
Dôvodom lokalizácie závodu v predmetnej lokalite je skutočnosť,
že JCI bude dodávateľom vybraného sortimentu výrobkov pre
automobilový závod KIA MOTORS v Žiline. Lokalita bola vybraná
predovšetkým z dôvodu dobrej dostupnosti - prepravná
vzdialenosť medzi oboma závodmi je cca 3 km.
Vybudovanie je príspevkom k sociálno-ekonomickému rozvoju
obce a okresu. Znamená zroj príjmov obce a vytvorenie cca 500
priamych pracovných príležitostí. Okrem toho prevádzka závodu
dáva predpoklad sekundárneho zvýšenia zamestanosti u
obslužných činností.

CELKOVÉ NÁKLADY
Celkové náklady stavby predstavujú sumu približne 8,5 milióna
Eur, bez dodávky technológie.

ZOZNAM DOTKNUTÝCH OBCÍ
Výstavba výrobného závodu JCI bude realizovaná v katastrálnom
území obce Varín.

NÁZOV DOTKNUTÉHO ORGÁNU
- Obvodový úrad životného prostredia Žilina
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
- Obvodný pozemkový úrad Žilina
- Obvodný úrad pre cestovnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina
- Obvodný úrad, odbor krízového riadenia Žilina
- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žilina
- Ministerstvo hospodárstva SR.

NÁZOV POVOĽUJÚCEHO ORGÁNU
Obecný úrad Varín
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Krv ako liek
Darcovstvo krvi je prejavom vcítenia sa do utrpenia
druhého. Vedieť sa podeliť s núdznym, neznámym, ponúknuť
svoju krv ako liek, je veľkou mravnou hodnotou človeka.

Všetkým darcom úprimne ďakujem, prajem im pevné
zdravie, spokojnosť v rodine, úspech v práci, aby dokázali

Počet dobrovoľných darcov klesá. V našej obci je však vyše
200 ľudí, ktorí reagujú na výzvy z našej transfúznej stanice a

precítiť úprimnú radosť z toho, že práve ich krv pomohla v liečbe
a zachránila život.

pravidelne darúvajú svoju krv.
V tomto roku pribudlo 15 nových držiteľov plakety Dr. Jána

Nedovoľme, aby v nás zhasla iskierka ľudskosti, ale
prebúdzajme v sebe ochotu pomáhať.

Jánskeho za bezpríspevkový odber krvi, a preto sa pre nich
uskutočnilo 10.12.2004 v obradnej sieni kultúrno-spoločenské

Nebude na škodu, ak zopakujem to najdôležitejšie o
darcovstve krvi.

posedenie. Pozdravil ich starosta obce Ing. Strásky, poďakoval
im za nezištnú pomoc pre chorých ľudí. Za sociálnu komisiu sa

Krvné skupiny sú po celý život nemenné, zdedené po
obidvoch rodičoch. Darcom môže byť človek vo veku od 18 do

im prihovorila a poďakovala Anna Salátová.
O slávnostnú atmosféru a hudobnú zdravicu sa postarala

60 rokov života, ak sa cíti zdravý, neprekonal infekčnú žltačku,
TBC, lues, srdcové a cievne ochorenie, epilepsiu, duševné

omladená dychová hudba Varínčanka. Členky sociálnej komisie
pripravili pre nich občerstvenie.

ochorenie, krvné choroby, nádorové ochorenie, toxikomániu a
chronický alkoholizmus. Darcami nemôžu byť ľudia, ktorí sú v
stálom styku s ionizačným žiarením, infekciou, jedmi. Osoby,

Do pamätnej knihy obce sa zapísali títo ocenení darcovia krvi:

ktoré prišli do kontaktu s infekčnou žltačkou môžu darovať krv
až po uplynutí 6 mesiacov, ale len so súhlasom lekára. Po

Ján ZELINA - Diamantová plaketa

preventívnych očkovaniach je nutné počkať 1 mesiac. Aj osoby
s čerstvou aplikáciou piercingu nemôžu byť darcami krvi. Ženy

Mária AKANTISOVÁ, Juraj BOKA, Jozef CESNEK, Peter
RIPEL, Dalibor CVACHO, Juraj PIATNICA - Strieborná plaketa

počas menštruácie, tehotné a dojčiace tiež nemôžu darovať krv.
Obvodný - zmluvný lekár by mal poznať svojich darcov,

Edita REMENCOVÁ, Andrej PAŠKO, Ondrej ŠUGÁR, Pavol

usmerňovať ich, radiť im a viesť ich k správnej životospráve.
Každého darcu pred odberom vyšetrí lekár na transfúznej

MUCHA, Ľubomír KOLEMBUS - Bronzová plaketa

stanici, kde mu súčasne vyšetria moč a krv... Takéto vyšetrenie
je nutné kvôli vylúčeniu možného prenosu niektorých
infekčných ochorení. Z toho vyplýva, že výber darcov je prísny,
aby bola záruka kvality nielen pre darcu, ale aj príjemcu. Ženy
môžu darovať krv 2 až 3krát do roka, muži 3-4krát ročne. Ak sa
cítite zdraví, rozšírte rady bezpríspevkových darcov krvi.
Ocenenie darcov sprostredkúva Slovenský červený kríž a to:

Foto: Š. Cvacho

bronzovou plaketou

za 10 odberov

striebornou plaketou
zlatou plaketou

za 20 odberov
za 40 odberov

diamantovou plaketou

za 80 odberov
Mária Zelinová

14

Varínčan

ŠKOLA INFORMUJE
V školskom roku 2004/2005 navštevuje školu 502 žiakov.
V ročníkoch 1.-4. 213 žiakov, v ročníkoch 5.-9. 289 žiakov.
Chlapcov 254, dievčat 248.

Prospech žiakov
S výborným prospechom ukončilo I. polrok 64 žiakov,
s dostatočným prospechom 58 žiakov,
s nedostatočným prospechom 3 žiaci.

Správanie žiakov
Veľmi dobré
498
uspokojivé
3
menej uspokojivé
1
Pochvalu triednym učiteľom dostalo 114 žiakov,
pochvalu riaditeľkou školy dostalo 29 žiakov,
pokarhanie riaditeľkou školy 2 žiaci.

Dochádzka žiakov
Žiaci vymeškali 14 924 hodín, ospravedlnených 14 653,
neospravedlnených 271.
Neospravedlnenú absenciu zapríčinili 3 žiaci 5.-9. ročníka.

Zápis prvákov
Do prvého ročníka bolo zapísaných 52 žiakov.
Z toho je 30 dievčat a 22 chlapcov. V školskom roku 2005/2006 budú
na škole dve prvé triedy. Žiaci prvých tried sa budú vyučovať v budove
školy vo Varíne.

V I. polroku sa dobre rozvíjala spolupráca so Školou ochrany prírody
Varín a našou základnou školou.
PK SJ pripravila pre žiakov 7. ročníka vedomostný kvíz, v ktorom si
zástupcovia jednotlivých tried zmerali svoje "sily" z oblasti gramatiky,
slohovej výchovy a literatúry. (3.2.2005)
Tento polrok sa ukončila činnosť samostatnej ZŠ Ondreja Štefku, od
1.2.2005 uznesením obecného zastupiteľstva a rozhodnutím
Ministerstva školstva SR sa vytvoril nový právny subjekt Základná
škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne.
Mgr. E. Kozáková

Prváci na výstave
Vo februári žaici 1.C tiredy navštívili Školu ochrany prírody vo Varíne
s cieľom pozrieť si výstavu o medveďovi.
Po celý čas nás sprevádzala milá lektorka Mgr. Evka Ondrová.
zaujímmavou formou a vtipnými poznámkami deti oboznamovala s
obsahom obrázkov a textov na názorných paneloch. Žiaci sa dozvedeli
o stavbe tela, spôsobe života a potrave tejto našej šelmy. Prakticky si
hneď vyskúšali, ako by sa zachovali v prípade stretnutia. Deti Evku
pozorne počúvali, aktívne sa zapájali do výkladu. Bolo vidieť, že
tematika je pre nich atraktívna, zaujíma ich a majú z nej veľmi dobré
vedomosti.

Škola ochrany prírody Varín pozvala v mesiacoch október a november
základné a stredné školy na akciu pod názvom Najčistejší národný
park. Cieľom akcie bolo vyčistiť turistické chodníky v NP Malá Fatra
a prispieť k skvalitneniu životného prostredia v našom regióne.
Zemepisno-turistický krúžok, v ktorom sú zapojení žiaci 6.A triedy
pod vedením Mgr. Evy Andelovej si vybral trasu turistický chodník Dolné Diery v Terchovej, ktorú vyčistil od odpadkov.
Žiaci 1.-5. ročníka sa zúčastnili výchovného koncertu Letom
rozprávkovým svetom a žiaci 6.-9. ročníka sa zúčastnili literárnohudobného pásma Literárne žánre v zrkadle dejín. Pre 3. a 4. ročník
sme rozganizovali plavecký výcvik. Pre žiakov 7. ročníka - lyžiarsky
výcvik.
Literárny krúžok s Mgr. Galčíkovou sa zapojil do Detského činu roka
2004 - dobrý skutok Janky Šimlíkovej zo 6.A bol expertnou skupinou
nominovaný spomedzi 10 989 skutkov medzi 30 dobrých skutkov do
Detskej poroty projektu Detský čin roka 2004.
V 5. ročníku celoslovenskej autorskej súťaže Cena Andreja Chudobu,
ktorej poslaním je rozvoj vlastnej tvorby žiakov v podobe poézie a
prózy naše bývalé žiačky Lucia Hrušková, Mária Mikulová a Monika
Nováková získali v I. kategórii - poézia, spomedzi 67 prác ČESTNÉ
UZNANIE.
Triedy 6.A,B boli na výstavbe živočíchov v CVČ pod vedením
Mgr. Tavačovej a Mgr. Cvachovej.
Folklórny krúžok pod vedením Mgr. Synákovej sa prezentoval
s programom pre dôchodcov i pre Úniu žien v obci .

Zo všetkých strán si mohli prezrieť malého vypchatého macka, ktorého
zrazilo auto a teraz slúži ako názorná ukážka. Dokonca sa s ním aj
odfotili.
V prednáškovej miestnosti si vyskúšali svoje výtvarné schopnosti a
vyfarbovali medveďa, jeho životné prostredie a potravu, ktorú prijíma.
Evka nám ešte poukazovala rybky v akváriu a rôzne korytnačky, ktoré
tam chovajú.
Dopoludnie u ochranárov sa deťom veľmi páčilo, poďakovali lektorke
a odchádzali obohatení novými vedomosťami z oblasti ochrany
prírody.

Mgr. K. Tropková
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„SCHUDOBNIEVANIE“ V PUKANCI
Literárna súťaž Cena Andreja Chudobu bola vyhlásená v roku
1997 ZŠ v Pukanci v spolupráci s Maticou slovenskou. V roku 2004
sa tu konal už jej piaty ročník a záštitu nad ňou prevzalo Ministerstvo
školstva SR. A ani tento rok sme tu nechýbali.
Súťaž sa zameriava na rozvoj vlastnej literárnej tvorby žiakov v
podobe poézie a všetkých prozaických žánrov s cieľom rozvoja
talentov a dáva im možnosť prezentovať sa.
Súťaž je celoslovenská, určená žiakom základných a stredných
škôl a dospelým začínajúcim autorom. Tento ročník bol venovaný
pamiatke Kataríne Chudobovej, manželke spisovateľa A. Chudobu.
Členovia literárneho krúžku z našej školy, ktorý vedie pani
učiteľka Mgr. J. Galčíková, sa zúčastnili na štyroch ročníkoch tejto
súťaže, kde získali celkom osem čestných uznaní. V minulých
ročníkoch to boli ocenené žiačky Lenka Nogová, Michala Stehlíková,
Miriama Košútová, Anna Gáborová a žiak Tomáš Piš.
V roku 2004 sa súťaže zúčastnili žiačky Lucia Hrušková, Mária
Mikulová, Monika Nováková, Martina Pajtová, Ivana Michelová,
Anna Gáborová, Veronika Zahorcová, Darina Holešová. Spomedzi
67 prác získali v 1. kategórii - poézia, čestné uznanie Lucia
Hrušková, Mária Mikulová a Monika Nováková.
Texty po názvom "Skús lásku dať" a "Opustená", ktorých
autorkami sú spomínané ocenené dievčatá, sa dostali i do Zborníka
ocenených súťažných prác.
Tematicky zaslané práce v tomto ročníku čerpali z tém, ktoré sa
mladých ľudí bytostne dotýkajú v ich veku. Prevláda lyrická poézia,
z nej bola najviac zastúpená osobná a prírodná lyrika.
Poézia si našla trvalé miesto v našej škole. Pevne sa ukotvila v
literárnom krúžku a odoláva dehonestácii duševných a morálnych
hodnôt dnešného sveta. Hľadá a nachádza krásu všade tam, kde ju je
schopná uvidieť len citlivá detská duša.
Korene tohto fenoménu treba hľadať v zanietení a trpezlivosti
vedúcej krúžku - p. uč. Mgr. Galčíkovej, ktorá svojimi radami
obohatila jeho obsahové zameranie o nové témy, ktoré poskytujú
vnímavému čitateľovi nefalšovanú vieru a nádej v pozitívne hodnoty
súčasného sveta. Práve tu mnohí žiaci odhalili svoje skryté možnosti
a získali priestor na vlastnú sebarealizáciu.
Hodnotné je i to, že práca v krúžku nie je len orientačným
vodidlom. Dôraz sa kladie na vlastnú tvorivosť, originalitu a osobný
umelecký pohľad na vypovedané témy.
Srdečne blahoželáme všetkým oceneným žiačkam a ich pani
učiteľke, ktorá stále pri zrode tohto krásneho úspechu. Všetkým
spomínaným autorom, ako i súčasným členom literárneho krúžku,
prajeme dobrý vietor do plachiet pri ich ďalšej literárnej tvorbe. Nám
ostatným želáme, aby z pevných základov krúžku naďalej prúdili medzi
nás kvalitné umelecké dielka, ktoré neprestanú provokovať a stanú sa
hodnotou, ktorá nás "prerastie".
za PK SJ Mgr. M. Vojteková, ZŠ O. Štefku Varín

POĎAKOVANIE
PK SJ srdečne ďakuje pánovi Pavlovi Pažičanovi za jeho štedrý
finančný sponzorský dar na zakúpenie kníh pre vedomosntý kvíz
žiakov 7. ročníka zo SJ. Vďaka jeho spolupráci a záujmu o prácu
školy získala súťaž na vážnosti a motivovala deti k vynikajúcim
výkonom.
Súťaž sa niesla v príjemnej dramatickej atmosfére, nechýbalo jej
napätie a dávka adrenalínového vzrušenia vďaka tesným výsledkom
v poradí medzi jednotlivými triedami.

Skús lásku dať
Bojíš sa? Máš strach?
Tak skús to povedať,
že chceš milovať opustené dieťa.
No neistota tebou zmieta!
Vo víre otázok stojíš sám.
Komu svoju lásku dám?
Veď nie je to krv moja,
čo ak sa rodičia ozvú znova?
Je to dobré a či zlé?
No nezhasni mu nádeje!
Ono chce byť iba tvoje,
iba kúsok z tvojho srdca potrebuje.
Tak skús mu lásku dať,
tak skús ho milovať.
Lucia Hrušková
Mária Mikulová
Cena Andraja Chudobu, 2004
Čestné uznanie

Opustená
Chcem byť s tebou, mami,
uprostred cudzích ľudí.
Chcem byť rodičia s vami,
keď duša vo mne blúdi.
Dívať sa na šťastie,
ktoré je v rodinách.
No vo mne pocit rastie,
že ma nikto nemá rád.
Čakať na vás deň aj noc
so srdcom na dlani,
mať neskutočnú moc,
dávať lásku bez daní.
Monika Nováková
Cena Andreja Chudobu, 2004
Čestné uznanie
Palmu víťazstva si nakoniec odnieslo družstvo 7.A triedy, na 2. mieste
sa umiestnila 7.C a tretia skončila 7.B trieda.
Moderátorkou súťaže bola Veronika Košútová, ktorej výborne
asistovala Ingrida Zimenová. Dodali súťaži lesk veľkých televíznych
kvízov.
Ďakujeme touto cestou i pani riaditeľke Mgr. Paučinovej, ktorá nám
pri organizácii podujatia vyšla maximálne v ústrety, a osobne súťaž
navštívila a ocenila kvalitnú prípravu jednotlivých tímov v súťaži.
Mgr. Vojtechová Margita, vedúca PK SJ
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Láska
Láska je slnko na nebi,
láska je kvietok na zemi.
Láska je čaro rodiny,
láska je časťou modlitby.
Láska je pocit čarokrásny,
láska sa vyznáva aj v básni.
Láska je vesmír, ktorý nekončí,
láska je, keď malé dieťa zamrnčí.
Láska ukrytá je v slze,
srdce bez lásky zmrzne.
Lásku získať treba sa snažiť,
keď ju máš, musíš si ju strážiť.
Natália Šimová VI.A

Prečo som Anna?
Hoci už dávno nie som maličká,
doma i v škole volajú ma Anička.

Ž
ŽIIA
AC
CII P
PÍÍŠ
ŠU
U
Prečo som Anna? Čí to bol nápad?
Viete vyriešiť jednu zo záhad?

Veľký dar

Ráno vstávam a ozve sa mamin hlas:
"Anička, vstávaj, volá ťa školička!"

Rodičov mám dvoch,
vybral mi ich Boh.
Je to veľký dar,
som šťastná, že mi ich dal.

Poobede počujem otcove slová zas:
"Anička, čaká ťa tvoja sestrička!"
Večer ktosi opäť kričí u nás:
"Anička, v knižke je pekná básnička!"
Už viem, prečo som Anna.
Moja rodina chce byť slávna.
Všetci rýmujú, veršujú,
z môjho mena sa radujú.
Anna Bielková VI.A

Prechádzka zimnou krajinou
Z neba sa trúsil trblietavý srieň. Krajina bola plná zimného čara.
Z komínov domov sa valil hustý dym. Na ulici bolo rušno.
Bola som na prechádzke. Spoza oblakov vykúkali nesmelé lúče
slnka. Po klzkom ľade sa šmýkali malé deti. Koruny stromov boli
bohato očipkované. Stromy pripomínali družice v svadobnom
sprievode. Hory stuhli mrazom. Vetrík si hvízdal zimnú pieseň. Mráz
poriadne štípal. Pero majstra kreslilo na oblok podobu jemnej
pavučinky. Príroda odpočívala v hlbokom spánku.
Uzimená som sa vrátila domov. Videla som krásne dielo zimy.

Dobrá je moja mama,
s ňou nikdy nie som sama.
Veď ona mi vzácny život dala,
v svojom náručí ma vychovala.
Hlavou rodiny otec je,
všetkých nás vrúcne miluje.
oni sú vzácny Boží dar,
som veľmi rada, že ho mám.
Darina Holešová VI.A

sa deje? "Do Tatier dorazila obávaná víchrica," upokojovala nás
sestrička. Z Heliosu nikto nevychádza. Skoro večer sme museli ísť
spať. Spolu s nami tu prenocovali sestričky, učiteľky a lekári. Nemohli
sa dostať domov. Strašná víchrica zničila, čo vládala. Popadané a
polámané stromy zatarasili všetky cesty. Zobudili sme sa do nového
rána. Bolo akési iné, smutné. Pred liečebným domom sú polámané
stromy. Pri nasledujúcej prechádzke sme s nemým úžasom hľadeli na
zničenú krajinu. Do konca pobytu mi ostával ešte týždeň. Spolu s
kamarátkami som sledovala, ako ľudia s obrovským nasadením síl
odstraňujú napadané a polámané stromy. Aj Štrbské pleso zmenilo svoju
tvár. Víchrica tu tiež zanechala dielo skazy.

Simona Vráblová VI.A

Z pobytu v Tatrách
V novembri som navštívila Štrbské Pleso. V liečebnom dome
Helios som strávila krásnych päť týždňov. Spolu s ostatnými mladými
pacientmi sme často chodievali na prechádzky. Dýchali sme zdravý
čerstvý vzduch. Aj to bolo súčasťou liečenia. Okrem toho sme
obdivovali krásu tatranskej prírody a majestátne štíty Vysokých Tatier.
Pohľad na naše veľhory bol okúzľujúci. Často sme sa zastavili pri
Štrbskom plese. Bolo čo obzerať. Priam pastva pre oči. Vôkol krásne
vysokánske ihličnany. Všetko sa mi veľmi páčilo. Bola som spokojná,
priam uveličená.
Až raz! Bol 19. november 2004, približne 15:00 hodín. Počuť
akési zvláštne zvuky a zavýjanie vetra. Nikto nič netušil. V liečebnom
dome je ticho. Pozeráme von oknom. Vietor stále silnel. Obrovské
stromy sa skláňajú takmer k zemi. Zrazu sa zotmelo. Na zem zaľahla
tma. Čoraz viac počuť zvláštne zvuky, lámanie a padanie stromov. V
liečebnom dome vypadol elektrický prúd. Dosť nás to vyľakalo. Čo

Môj liečebný pobyt sa blížil k záveru. Prišli pre mňa rodičia. V
tom čase už boli cesty aspoň čiastočne sprejazdnené. Všade navôkol
sa šíril zvuk motorových píl. Sledovali sme množstvo nákladných áut
a kamiónov. Boli naložené drevom. Odvážali ho z Tatier preč. Hoci
ľudia boli smutní, pracovali zo všetkých svojich síl. Aj ja som z
Vysokých Tatier odchádzala so zvláštnym pocitom. Verím však, že do
mojej budúcej návštevy sa Tatry zmenia a postupne získajú novú tvár.
Určite k tomu prispejú všetci tí, ktorým Tatry prirástli k srdcu.
Zuzana Drevenáková VII.B
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VARÍNSKA VÁPENKA A LOM
Začiatok výroby vápna
vo Varíne sa datuje už od roku
1855, kedy páni Stráňavský a
Slajn uzatvorili zmluvu na
pálenie vápna na roky 1855 až
1858.
V tomto období, ba aj
skôr boli zistené miesta, kde sa pálilo vápno - Pažite a okolie, neskôr
i v okrajových častiach pravej strany Kamencov.
Obyvateľ Varína, pán Aichlean bol podnikateľom, ktorý sa
zaoberal výrobou vápna. Vápenec dovážal na vozoch ťahaných koňmi
z vrchu Polom. Prepravoval ho cez Váh kompou v Strečne alebo v
Mojši prípadne v zimných mesiacoch cez Žilinu. Vápno pálil v
prevádzkach, ktoré boli na Kamencoch vyše mlyna p. Baju. Tam bola
i prevádzka na sušenie ovocia, ktorú vlastnil majiteľ (jeho meno sa
mi napodarilo zistiť). Vápno vozil podnikateľ záujemcom na
upravených vozoch, ktoré mali na boku otvor na vysypanie vápna a
takto zásoboval celú oblasť. Pri rozvoze mu pomáhala aj jeho dcéra,
ktorá vybavovala zákazky a inkasovala platby za odpredané vápno,
vďaka dobrému vápencu bolo veľmi kvalitné.
Keď v roku 1918 podnikatelia z Třineckých železiarní hľadali
možnosť nákupu vysokokvalitného vápenca do vysokých pecí zistili,
že takýto sa nachádza na vrchu Polom pri Varíne a tiež, že sa tu vyrába
kvalitné vápno. Na základe týchto zistení dali urobiť geologický
prieskum horniny na vrchu Polom. Chýr o kvalite vápenca sa potvrdil.
Surovinu pre železiarne teda mali. Vápenec do Třinca dopravovali
špeciálnymi železničnými vagónmi, ktoré boli vo vrchnej časti
(streche) zakryté otváracími príklopmi a na bokoch mali veľké
otváracie dvere pre rýchlu manipuláciu s vápencom.
Ložisko vápenca na Polome, však využili aj na výrobu vápna,
veľmi dôležitého v stavebníctve, preto vo Varíne pri železničnej stanici
vystavali Vápenku.
Vápenka mala štyri menšie pece, v ktorých prebiehal páliaci
proces. Do týchto pecí bol dovážaný vápenec lanovkou. Lanovková
dráha bola vedená na drevených, neskôr železných stožiaroch. Po lane
boli ťahané železné vozíky. V poslednom období lanovka už nestačila
zabezpečovať prepravu vápenca. V roku 1975 Vápenka za pomoci
TŽ VŘSR vybudovala podľa zahraničnej licencie lanopás na Polom.
Pôvodné pece boli však málo výkonné a zastaralé. V roku 1950 boli
staré pece zbúrané a nahradené dvoma novými vysokými pecami
valcového tvaru s veľkou hmotnosťou usádzky (vápenca) a s novou
technológiou výroby.
Varínska vápenka 90% produkcie dodávala do Třineckých
železiarní. Predaj vápna a štrku v malom bol len druhoradou
obchodnou činnosťou. Třinecké železiarne kusové vápno používajú
pri výrobe železa ako prísadu. Lomy na Polome sú veľkou zásobárňou
vápenca, avšak už je vidno, že celý vrch Polomu je odrezaný. Postup
zabezpečovania vápenca je taký, že hornina sa odstrelí dynamitom.
Tento vápenec sa vozí autami do žľabov, ktorými padá do drvičov.
Tieto drtia horninu podľa veľkosti a požiadaviek zákazníkov. Neskôr
hornina padá do zásobníkov, z ktorých ide na pás (v minulosti lanovkou )
a takto sa dopravuje do vápenky. V závode bola rekonštruovaná celá
závodná doprava. Železničná vlečka bola zväčšená i zoradište
napojené na stanicu. Postavili remízu pre dve lokomotívy. V rámci
rekonštrukcie bolo vybudované oplotenie, osvetlenie areálu a
komunikačný systém závodu. Celkový finančný náklad na vlečkový
systém predstavoval cca 7 miliónov Kčs.

V roku 1975 zásahom vyšších orgánov bol lom Polom, odčlenený
od Vápenky Varín a osamostatnený ako závod LOM Stráňavy.
Počas výroby v roku 1950 sa stala i väčšia nehoda, keď pri
uvoľňovaní zamrznutého vápenca v zásobníku bol zasypaný p.
Koloman Lopušan. Záchranarske práce o uvoľnenie prebiehali celé
dni i noci. Neskôr varínsky lekár Dr. Š. Jakuš, bol na povraze spustený
do zásobníka k postihnutému, ktorému dal prvú pomoc. Nakoniec
veľkým úsilím pracovníkov vápenky sa všetko dobre skončilo a p.
Lopušan bol zachránený.
Varínska Vápenka a lom boli prosperujúcim pobočným závodom,
ktorý dosahoval dobré finančné zabezpečenie pracovníkom, kedy
patrili pod Třinecké železiarne. Z tohto dôvodu si mohla dovoliť
investovať a podporiť nemalými finančnými prostriedkami kultúrnospoločenské organizácie, šport a iné činnosti.
V r. 1963 zriadili novú zubnú ambulanciu. V rokoch 1965 až
1989 vybudovali Pod Jedľovinou lyžiarsky vlek za veľkej pomoci
F. Sporinu, j. Saláta, J. Staníka a ďalších. Vápenka poskytovala aj
možnosti kultúrno-spoločenskéhu vyžitia mládeže - ako napr. nedeľné
"čaje" o piatej spojené s hudobnou skupinou Ď. Baďuru a
konferenciérom Ing. D. Knihom. Usporadúvali sa lyžiarske bežecké
preteky spod Jedľovinou i zjazdové preteky, ktoré boli na vysokej
športovej úrovni. V roku 1978 Vápenka a lom vybudovali 24-bytovú
jednotku s vlastnou vykurovacou kotolňou. V r. 1978 Vápenka
vybudovala nový cestný most ponad železničnú trať. V r. 1974 v
spolupráci s obcou Varín vybudovala asfaltovú cestu - Priemyselnú
ulicu okolo píly do Vápenky.
Vápenka spolupracovala i so základnou a Jedenásťročnou
strednou školou vo Varíne, o čom svedčia patronátne zmluvy medzi
Vápenkou a školou v rokoch 1960 až 1975. Každý rok usporadúvala
"Deň baníkov". Banícke dni s posedením a hudbou, stretnutia baníkov
a pracovníkov boli družné a na dobrej spoločenskej úrovni. Pri týchto
príležitostiach Vápenka a pracovníci dostávali od vládnych orgánov,
TŽ VŘSR a nadriadených orgánov rôzne ocenenia a banícke
vyznamenania ako napr.: "Za statočnú prácu", "Vzorný baník" a pod.
Vápenka a lom prešli za obdobie výroby vápna od roku 1927 až
2004 rôznymi premenami. Názvy závodu sa menili ako: Třinecké
železiarne, u.p. Třinec
Vápenka a lom Varín
Kedy fabrika vyrábala len kusové, mleté vápno a granulované
drviny, frat.: do 0/32 mm. Neskôr v roku 1996 Vápenka bola
privatizovaná a dostala nového majiteľa a názov Dolvap, s.r.o. - Varín.
Dolvap prešiel na ďalšie výrobky a technológie:
- Vápno - vzdušné dolomitické (jemné, drvené a kusové)
- Dolomitické vápence pre stavebné a hutnícke účely
- Prírodné hutné drvené kameninové, frakcie od 0/15 mm
- Zásadité hnojivo pod názvom VARINIT pre poľnohospodárske
účely na úpravu pôdy s vysokou kyslosťou.
Dlhodobými pracovníkmi Vápenky a lomu vo Varíne boli: p.
Frič, F. Sporina, J. Salát, J. Staník, Ing. Vrbovský, Ing. B. Salát, Ing.
Fitoš, V. Bugáň, Ing. Navrátil, p. Cvacho, G. Gábor, M. Staník, Ing.
Prekopová, p. Sireková, p. Janošek, E. Akantis a ďalší.
Spomienka na Vápenku je dôkazom toho, že máme byť na čo
hrdí, a tiež že budeme k tomu inšpirovať i ďalšie generácie.

Spracoval: Dpt. J. Chladnúch

Varínčan

18

19

Varínčan

POĎAKOVANIE
Srdečne ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí
venovali ceny do tomboly 9. obecného plesu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ľubica Gregová
Ján Hodoň
Roker Žilina
Anna Buchtová
Lekáreň Zdravie Varín
Urbárska obec, poz. spol. VARÍN
Kvetinárstvo A. Bačinská
ASA Žilina
Píla Varín
Predajňa mäsa p. Dávidík
Baliareň FONTIS Varín
Reštaurácia Boma Varín
Zuzana Salátová
PROING Žilina
Pizzeria "U babky"
Práčovňa Varín
Kaderníctvo AJA Varín
Stolárstvo J. Cyprich
VAS, s. r. o. Mosšová Lúčka
Predajňa TEBY Varín
SAPA Varín
RIASTAV Stará Bystrica
AGRA - Váh Varín
Pekáreň POTRAVINKA Varín
Ekodendra Varín
NOTHERM Varín
Farský úrad Varín
Predajňa Koruna Varín
Pizzeria STANKA Varín

Knižnica informuje
Prosíme čitateľov o vrátenie kníh
za rok 2003 !

- História obce

STAŇOVÁ, H.
STAŇO, J. - VARÍN
OBŠIVAN, M.
ONDRÁŠOVÁ, A.
ĎURAJOVÁ, M.
BAJANOVÁ, K.
BREŽNÁ, V.
VNENKOVÁ, K.
ZIMEN, P.
SYNÁK, J.
ČULÁKOVÁ, L.
PALLOVÁ, E.
HRINÍKOVÁ, M.
LOPUŠANOVÁ, A.
MATEJ, D.
PAUČIN, J.
HOŠTÁK, R.
KVAČKAJ, M.
KUBICA, P.
MLADENKOVÁ, M.
MESTICKÁ, M.
BULEJČÍK, V.
BAČINSKÝ, M.
ČIČMANEC, R.
MICHALČÍKOVÁ, M.
STANÍKOVÁ, S.
DIKOŠ, L.
DÁVIDÍK, A.
DAVIDIK, A.
ANDROVIČ, M.
ĎUGEL, M.
CHABADA, J.
HOJČUŠ, B.
SOBOLA, F.
HOSŤÁK, M.
BOKA, P.
ŠEPEŠOVÁ, J.
JANKOVSKÝ, D.
POLIAKOVÁ, M.

Cena jednej videokazety je 350.- Sk.

UPOMIENKA: 10,- Sk

Ponuka videokaziet
- Z osláv 750. výročia 1. písomnej zmienky
o Varíne

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v MKS
do 25. októbra 2004

Predám role vo Varíne - vyše Varína a v Zátepličí - 2 ha.
Informácie: predajňa Rozličný tovar
J. Martin Řeka 47

- VARÍN - 1 knihu
- 1 knihu
- VARÍN - 1 knihu
- GBEĽANY - 8 kníh
- VARÍN - 4 knihy
- VARÍN - 3 knihy
- VARÍN - 4 knihy
- VARÍN - LYSTRA - 3 knihy
- VARÍN - 1 kniha
- VARÍN - 2 knihy
- VARÍN - 2 knihy
- VARÍN - 1 kniha
- VARÍN - 3 knihy
- VARÍN - 1 kniha
- VARÍN - 1 kniha
- VARÍN - 1 kniha
- VARÍN - 2 knihy
- VARÍN - 4 knihy
- VARÍN - 1 kniha
- VARÍN - 1 kniha
- VARÍN - 4 knihy
- VARÍN - 3 knihy
- VARÍN - 1 kniha
- VARÍN - 1kniha
- KRASŇANY - 5 kníh
- VARÍN - 1 kniha
- VARÍN - 1 kniha
- VARÍN - 1 kniha
- VARÍN - 1 kniha
- VARÍN - 1 kniha
- VARÍN - 1 kniha
- VARÍN - 1 kniha
- VARÍN - 1 kniha
- VARÍN - 5 kníh
- VARÍN - 1 kniha
- VARÍN - 1 kniha
- VARÍN - 2 knihy
- VARÍN - 3 knihy
- VARÍN - 2 knihy

KNIŽNICA JE OTVORENÁ:
PO:
10:00 - 18:00 hod.
UT - PIA:
13:00 - 18:00 hod.
ZÁPISNÉ NA ROK 2005:
DETI DO 15 rokov
10,- Sk
OSTATNÍ
20,- Sk

20
Varínčan

20

❃ Kupón č. 2-3 ❃ Kupón č. 2-3 ❃ Kupón č. 2-3 ❃

Varínčan
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
Vylúštený text tajničky spolu
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
s
nalepeným kupónom pošlite
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
do 10. apríla 2005
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
na
adresu redakcie.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
Vylosovaný výherca bude odmenený
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
prémiou 100,- Sk
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123

Kniha

Kniha

Priateľom človeka je kniha,
často dobro nad zlom v nej vyhrá.
Ona je kľúčom k záhade,
v rozprávke, ba aj v balade.

Keď mám zavše voľnú chvíľu,
vezmem do rúk dobrú knihu.
Keď ukladám sa na spánok,
prečítam z nej zopár stránok.

Kniha ani slovka nepovie,
a predsa na všetko odpovie.
V knižnici sedí a čaká,
nový domov ju veľmi láka.

Najradšej mám rozprávku
o priznceznej zo zámku.
Láska všetko porazí,
dobro nad zlom zvíťazí.

V knihe poučenie sa skrýva,
dej zaujímavý v nej býva.
Ľuďom núka múdrosti dosť,
veď kniha je tu pre radosť.

Z knihy si do budúcnosti
vezmem zrnko múdrosti.
Rozprávka, román či balada
múdre poučenie poskladá.

Natália Šimová VI.A

Darina Holešová VI.A

Tajnička z čísla 12/2004 znela: „... hneď zhasne svetlo“ 100,- Sk vyhráva pani Anna Ďurková, Varín
Pomôcky:

ARAGONIT,
LAVERAN,
IDI, EN, LYS

BALIL
(HOVOR.)

ZN. STARŠÍCH TELEVÍZOROV

TROPICKÝ
JAŠTER

VŠETKO
JEDNO
(HOVOR.)

NARKOTI-

LODENICA

NA,
ANGLICKY

ZAČNÝ
OBĽÚBENÁ
PROSTRIEDOK

6. časť
tajničky

- Prečo ste zobrali tú peňaženku? Veď ste
museli vedieť, že nie je vaša!

KOSOŠTVORCOVÝ
NERAST

- To je pravda, pán vyšetrovateľ...

MESTO V
JORDÁNSKU

francúzsky
člen
SLZIL OD
ŽIAĽU

DVOJICA

KRAJEC
CHLEBA
(HOVOR.)

OSUD

(dokončenie je v tajničke krížovky)

ÚĽ , ČESKY
ZN.
ZIRKÓNIA

VÁNOK

UROBIL
POHYB

MESTO
V NAMÍBII

ASÝRSKY
KRÁĽ

MESTO NA
OSTROVE
SUMATRA

TEXTILNÉ
VÝROBNÉ
DRUŽSTVO

ZABRÁŇ
NIEČOMU
ODRODA
SLIVKY

PREDLOŽKA

2. časť
tajničky

3. časť
tajničky

CHODNÍK
V BANI

ST. ZNAČKA
ŽILETIEK

BIOGRAF
LEBKA
(ZASTAR.)
ODPOČÍVAJ

MENO
PSA

1. časť
tajničky
DRUH
ZASÝPACIEHO
PRÁŠKU
VNÚTRI
(LEK.)

NADHÁŇAJÚ
PRI
POĽOVAČKE

ŽENSKÉ
MENO

ANGLICKÝ
SENÁTOR

SLEČNA

OBA

BAKTERIOLÓG

5. časť
tajničky

STAROČESKÉ
ZÁMENO
ŠPZ. OKR.
SENICA

Autor:
Jozef
Blaho

francúzsky

SOLMIZAČNÁ
SLABIKA

4. časť
tajničky

OSOBNÉ
ZÁMENO

NEROB
LOV

NEVLASTNIL

FRANZÚZSKA
RIEKA

ŽENSKÉ
MENO

DRUH
OSTRUŽINY
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