Rok 1995
Vláda Slovenskej republiky bola zostavená z politických strán: Hnutie demokratické
Slovensko, Slovenská národná strana a Združenie robotníkov Slovenska.
Udalosti za rok 1995
Január
1. január – novoročný príhovor starostu obce Ing. Karola Stráskeho, v ktorom poďakoval za
účasť občanom na voľbách a za dôveru. Zaoberal sa výstavbou obce a obracal sa na občanov
v pripomienkovaní navrhovaného rozpočtu a poradím nutnosti výstavby jednotlivých akcií
26. januára – konalo sa tretie zasadanie obecného zastupiteľstva, ktoré viedol starosta obce Ing.
Karol Strásky. Na zasadaní bol prítomný aj prednosta Okresného úradu v Žiline – p. Ing. Miloš
Kontra. Podrobne sa zaoberali využitím kúrie Schwarzerovec ako združenú investíciu
s orgánmi štátnej správy na dom dôchodcov – penzión. Pre činnosť Miestneho odboru Matice
slovenskej, zväzu ovocinárov a záhradkárov a spoločenských organizácií bol odsúhlasený
bezplatný prenájom domu č. 175. Skauti budú využívať priestory v požiarnej zbrojnici spoločne
s požiarnikmi. V rámci poslaneckých pripomienok bolo uložené ukončiť majetkovo-právne
vzťahy na Hrnčiarskej a Májovej ulici za účelom vleku a finančné prostriedky použiť na splátku
prenosného vleku, rokovať so Školskou správou v Žiline vo veci dotácie do objektu Materskej
a Základnej školy Varín na plynofikáciu, zvýšením prenájmu nebytových priestorov na 250,Sk na 1 m2. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo pozastaviť súdny spor s Telovýchovnou jednotou
Fatran Varín o neplatnosť právneho úkonu vo veci chaty Fatranky.
Február
15. februára – nadobudol právoplatnosť Štatút obce Varín, ktorý upravuje podrobnosti
o postavení, právomoci a pôsobnosti obce, zriaďovanie a právomoci orgánov obecného
zastupiteľstva, hlasovanie obyvateľov obce, rozpočet, majetkové postavenie a hospodárenie
obce, povinnosti a oprávnenie poslancov symboly, udeľovanie čestného občianstva, cenu obce
a odmenu.
17. februára – konala sa verejná schôdza občanov, na ktorej boli informovaní o hospodárení
obce za rok 1994, keď príjem činil 10 038 214,- Sk a výdaje 9 185 282,- Sk.
Po oboznámení s rozpočtom pre rok 1995 zo strany občanov boli pripomienky, ktoré sa týkali
dokončenia vody, plynu a komunikácie v časti Hviezdoslavovej ulice, obnoviť dielňu sklárstva
a obnoviť dopravné značenie miestnych komunikácií, informovať občanov o programe
obecného úradu prostredníctvom novín „Varínčan“, rokovať o úprave autobusových spojov,
dokončiť úpravu miestneho potoka, prijať účinnejšie opatrenia čo sa týka úhrady podlžnosti
voči obci.
23. februára – zasadala obecná rada, ktorá sa zaoberala priebehom a výsledkami inventarizácie,
prehodnocovali sa podmienky, pripomienky z verejnej schôdze a úprava rozpočtu na základe
pripomienok občanov.

V Šesťbytovej jednotke na Hrádku pri predaju určiť a ponechať sociálne byty. V ďalšom
rokovaní prijala program na prípravu osláv 120. výročia založenia Požiarnej ochrany vo Varíne.
Rada menovala revíznu komisiu telovýchovnej jednoty a vymenovala za správcu majetku
telovýchovnej jednoty Mariána Fogadu.
Marec
1. marca – už tradične na posledné fašiangy organizujú požiarnici pochod turoňov – masiek.
9. marca – Varín navštívila tajomníčka Klubu slovenskej kultúry Praha Jana Halusková, ktorá
mala besedu s občanmi a skúmala kultúrny a folklórny vývoj v našej obci.
12. marca – zavítali do Varína poslanci Národnej rady Slovenskej republiky na Kresťanskodemokratické hnutie KDH, jeho predseda Ján Čarnogurský a Jozef Mikloško.
30. marca – sa konalo štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva. Bolo schválené všeobecne
záväzné nariadenie v podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí
právnickým a fyzickým osobám pôsobiacich na území obce Varín.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s postavením kríža na križovatke ulíc – Májovej, Sama
Chalupku a Fatranskej. Povinné zakúpenie popolníc na uskladnenie domového odpadu.
Bol schválený rozpočet obce za rok 1995.
Apríl
2. apríla – bola otvorená predajňa Kontatel – so záhradkárskymi potrebami, semená,
záhradkárskej náradie.
7. apríla – uskutočnila sa celoobecná schôdza o rozšírení starého cintorína, resp. výstavby
nového cintorína.
27. apríla – sa konalo druhé zasadanie obecnej rady, na ktorom sa prejednávali bytové
problémy.
Starosta informoval o podmienkach poskytnutia dotácií zo štátneho rozpočtu, poskytnutá
dotácia pre obecnú kanalizáciu, majetkovo-právne vysporiadať pozemky, na rozšírenie starého
cintorína, parkovaním vozidiel na verejných priestranstvách, vybudovaním sociálneho
nariadenia pre dychovku Varínčanka a prejednať s Dolvapom Varín o odpredaj hudobných
nástrojov, o predaji strojárskych stojov pre Urbársku obec Varín.
28. apríla – na počesť oslobodenia Varína a ukončenia 2. svetovej vojny bola spomienková
slávnosť v miestnom parku pri pomníku padlých za účinkovania miestnej dychovej hudby boli
položené vence vďaky za účasti spoločenských organizácií a politických strán HZDS, SDĽ,
SZPB a MO MS.

Konalo sa piate zasadnutie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu
nového cintorína tak, aby sa táto uskutočnila na etapy v rámci schvaľovania rôznych rozpočtov.
V tomto roku sa uskutoční oprava múru a jeho striešky na cintoríne.
Máj
14. mája – bola oslava s kultúrnym vystúpením na Deň matiek.
15. mája – sa usporiadal spomienkový večer s výstavkou Alexandra Trizuljaka – akademického
sochára a rodáka z Varína.
25. mája – konalo sa šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom schválili všeobecne
záväzného nariadenia o správe, údržbe, vlastníctve a odpredaji obecných bytov, nebytových
priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev. Obecné zastupiteľstvo
súhlasilo s odpredajom pozemkov v prospech Kubalovej Zuzany a Cigánika Pavla. Na základe
žiadosti Urbárskej obce Varín o vypracovaní znaleckého posudku na stolárske stroje obecné
zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom strojov s tým, že urbárske spoločenstvo Varín ako
protihodnotu dodá za 15 000,- Sk drevnú hmotu v množstve 50 m3. Bolo uložené starostovi
jednať s Ministerstvom zdravotníctva o delimitácií budovy starého zdravotného strediska do
majetku obce. Vstúpiť do jednania so Zbernými surovinami Varín o premiestnení skládky,
s Poľnohospodárskym družstvom o obnove komunikácií a prístupových ciest v časti Dubenec
a obecnej polícii zabezpečiť kontrolu dodržovania dopravných značiek v obci. Využitie
evidovaných na Úrade práce v oblasti stavebníctva pre zveľadenia obce.
Jún
4. júna – pre Mládež sa organizovali športové hry a kultúrne odpoludnie pri príležitosti
Medzinárodného dňa športového ihriska.
11. júna – z príležitosti sviatku Najsvätejšej Trojice, ktorej je zasvätený varínsky farský kostol
sa konala púť. Po námestí bolo niekoľko jarmočných stánkov a odpoludnia koncertovala na
Námestí sv. Floriána dychová hudba Varínčanka.
23. júna po večernej svätej omši o 19.00 hodine na deň Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bola
vysviacka dreveného kríža na rázcestí ul. 1. mája, Ondreja Mesároša a Bottovej.
29. júna – konalo sa zasadanie obecnej rady, na ktorom prejednávali na základe Vestníka
Okresného úradu v Žiline č. 10 založenie Jednoty dôchodcov vo Varíne, v ďalšej časti sa prijali
opatrenia na vylepšenie čistoty v obci a verejných priestranstvách, činnosť lekárskej služby vo
Varíne, možnosťou zakúpenia akcií PKB v Žiline
Júl
9. júla – Miestny obor Matice slovenskej vo Varíne organizoval Matičný deň. Medzi
zahraničnými Slovákmi boli aj Slováci z Ameriky, Kanady, Havajských ostrovov, Švajčiarska,
Nemecka, Francúzska, Austrálie, Španielska a početná skupina vysokoškolákov z Univerzity
z Užgorodu – Ukrajiny.

10. júla – vyskytovali sa vlámačky do chát. V 29-tich prípadoch od februára do 25. 04. 1995,
na čo bol obvinený občan z Nededze. Odsúdený na 12 mesiacov odňatia slobody
nepodmienečne.
27. júla – konalo sa siedme zasadanie obecného zastupiteľstva. Predsedovia komisií obecného
zastupiteľstva a riaditeľka Kultúrneho strediska spolu s náčelníkom obecnej polície predniesli
správu o činnosti za 1. polrok roku 1995. Z rokovania obecného zastupiteľstva sa prijalo
uznesenie, aby sa v obecných novinách „Varínčan“ v spoločenskej rubrike uviedli mená
občanov pri životných jubileách a pri dožití 70-tich rokov a vyššie, Ďalej oslavy striebornej
a zlatej svadby. Do komisie ochrany verejného poriadku bol schválený ďalší člen – p. Jozef
Rovňan. Pre dychovú hudbu Varínčanku sa nakúpi hudobný nástroj B-bass z finančných
prostriedkov, ktoré mali byť vyplatené poslancom obecného zastupiteľstva. Obecné
zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom nebytových priestorov na Ulici Jozefa Martinčeka pánovi
Vojtechovi Brezánymu pre zriadenie prevádzky Novo obnovenie sklárstva.
August
29. augusta – konalo sa mimoriadne zasadanie obecného zastupiteľstva, na ktorom prejednávalo
obvinenie obecného zastupiteľstva za premenovanie ulice kpt. Ladislava Pfliegla na ulicu Dr.
Jozefa Tisu.
31. augusta – uskutočnilo sa štvrté zasadanie obecnej rady vo Varíne. Starosta obce sa rozhodol
prispieť finančnou čiastkou 20 000 Sk na kostol v Gbeľanoch z príležitosti vysvätenia.
Doporučila pripraviť doklady k odpredaju bývalej čerpacej stanice na pitnú vodu na ulici A.
Bernoláka.
Podať návrh na Ministerstvo zdravotníctva o delimitáciu objektu Zdravotného strediska vo
Varíne.
Prejednať návrh na obecnom zastupiteľstve a schváliť všeobecne záväzné nariadenie o správe
o údržbe a vlastníctve bytov a ich odpredaní v znení zmien a doplnení.
September
8. septembra – Okresným úradom životného prostredia v Žiline bol prepracovaný „Návrh
návštevného poriadku Národného parku Malá Fatra“, keď kataster obce Varín sa nachádza
v ochrannom pásme s hranicou od rieky Váh západne pri ceste Varín – Gbeľany cez Šošinský
jarok na Koňhoru a pohorím prechádza cez chotárne hranice Lysica, Belá, Terchová, na
Zázrivou až po štátnu cestu Kraľovany – Dolný Kubín.
16. septembra – poriadal sa Dožinkový jarmok, ktorý zorganizoval Miestny odbor Matice
slovenskej vo Varíne.
25. septembra – Miestny odbor Matice Slovenskej vo Varíne a riaditeľstvo Základnej školy
Varín zorganizoval besedu s Emilom a Danou Zátopkovcami – olympijskými víťazmi
v Helsinkách. Hostia sa živo zaujímali o dejiny Varína a okolia.
26. septembra – sa uskutočnil autobusový zájazd do Košíc s dôchodcami na prehliadku
kultúrnych pamiatok.

28. septembra – konalo sa ôsme zasadanie obecného zastupiteľstva, na ktorom sa prejednávalo
o žiadosti p. Vojteka Emila o odstúpení z funkcie hlavného kontrolóra.
Prehodnocovala sa zmena trasy plynovodu na ulici Farskej.
Súhlasili s vyradením 52 kníh z knižnice vo Varíne, s odpredajom pozemkov pre vodné dielo
a súkromníkom.
Prerokoval sa problém znečisťovania vody v potoku tečúcom cez obec zo strany občanov Za
znečisťovanie pozemných vôd Podnikom služieb Žilina rozhodlo uplatňovať náhradu škody
cestou súdu.
30. septembra – bolo celovečerné vystúpenie s kultúrnym programom humoristu Andera
z Košíc.
Október
3. – 8. októbra – sa uskutočnila výstavba hmyzu a motýľov (vlastnej) p. Igora Baďuru –
obyvateľa Varína.
14. októbra – bola beseda s poslancami HZDS stredoslovenského kraja, ktorých predstavoval
starosta obce Ing. Karol Strásky, ktorý je zároveň predseda obvodného výbory HZDS. Na
besede sa zúčastnilo 93 občanov.
21. októbra – z príležitosti mesiaca úcty k starším sa usporiadal kultúrny večer s programom
pre dôchodcov.
26. októbra – v klube dôchodcov bolo spoločenské posedenie organizované kultúrnym
strediskom a obecným úradom.
27. októbra – uskutočnilo sa 9. zasadanie obecného zastupiteľstva, na ktorom bol schválený do
funkcie hlavného kontrolóra obce p. Martinčeka, za veliteľa dobrovoľného požiarneho zboru p.
Svetlovský Milan ako preventista civilnej obrany Akantis Peter. Obecné zastupiteľstvo
rozhodlo asanáciu domu č. 24, ktorý odkúpila obec od Ing. Igora Staníka a keďže neodkúpila
pozemok parcela č. 132/1, na ktorom dom stál, bola nútená uskutočniť asanáciu.
Uložilo vykonať kontrolu správnosti dokladov predložených podnikateľmi pre určenie výšky
poplatku s predaja alkoholu a tabakových výrobkov.
Pre dosiahnutie kultúrnejšieho vzhľadu obce boli vyzvaní vlastníci neobývaných domových
nehnuteľností v obci Varín, aby tieto opravili a udržovali, resp. ich asanovali.
December
8. decembra – v piatok sa uskutočnila beseda zo zástupcami strany Demokratickej únie Jánom
Budajom a exministrom zahraničných vecí Eduardom Kukanom v Kinosále Kriváň. Keďže vo
Varíne sú početne zastúpení priaznivci HZDS a SNS bola postupne otvorená výmena názorov
v neprospech politiky DÚ.
4. decembra – bolo privítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka na Námestí sv.
Floriána, kde sa rozdávali darčeky tým najmenším, deťom do 10 rokov.

9. decembra – Urbárska obce poriadala schôdzu – Valné zhromaždenie. Hlavným bodom
programu bolo schválenie nových stanov, ktoré sú zamerané na podielové hlasovanie
a rozhodovanie a nie ako doposiaľ, na hlasovanie podľa počtu prítomných členov. Predseda –
Ing. Vladimír Paniak, oboznámil členov o hospodárení a zámere urbáru v nastávajúcom
období.
12. decembra – zo správy náčelníka obecnej polície je konštatované, že v priebehu roka 1995
bolo schválených v katastri obce Varín 21 trestných činov a 47 priestupkov.
14. decembra – konalo sa desiate zasadanie obecného zastupiteľstva. Boli schválené všeobecne
záväzné nariadenia – Požiarny poriadok obce a nariadenie o dani z nehnuteľností.
15. decembra – chrípka zasiahla celé územie Slovenska. Okresný hygienik v okrese Žilina dal
zákaz zhromažďovania sa, zakázal zábavy, schôdze, prerušené bolo i vyučovanie na
základných a stredných školách. Do chrípkového obdobia spadli i vianočné sviatky a žiaci
nastúpili do škôl až 8. januára 1996, ti je v pondelok.
24. december – skauti roznášali po domoch betlehemské svetlo.
31. decembra – od 23.00 hodiny sa zhromažďovali občania na Námestí sv. Floriána
z príležitosti spomienkovej oslavy tretieho výročia vzniku Slovenskej republiky, už pred
polnocou vyhrávala dychová hudba a bolo prednesených niekoľko vlasteneckých básní a prejav
starostu obce.
Finančné hospodárenie obce Varín za rok 1995
Príjmy obce Varín za rok 1995

10 999 342,02 Sk

Výdaje obce Varín za rok 1995

10 869 417,62 Sk
Výstavba obce

Plynofikácia a vodovod:
Robila sa v časti ulice Starohradskej až po hájovňu, na ulici Pltníckej od Dudášovcov po
železničný most, na Farskej ulici od fary po charitný dom a na ulici Športovej. Pri výkopoch
pre plynofikáciu sa kládlo potrubie aj pre obecný vodovod.
Dláždenie chodníkov:
So zámockou dlažbou sa začalo od obecného úradu a okolo parkov v smere k Ulici J.
Martinčeka.
Obrubníky:
Obrubníky okolo štátnej cesty vedúcej cez obec boli uložené od obecného úradu – cez námestie
a ulicu Martinčekovu až po p. Jána Schmidta v dĺžke 600 m.

Oprava múra:
Opravoval sa múr cintorína, cintorínska brána a položilo sa betónové zastrešenie na múr po
celom obvode cintorína.
Oprava domu:
Opravoval sa dom stolárskej dielne – Kapasnovec, kde bolo nutné opraviť omietku, vnútorné
úpravy, zavedenie prípojky plynu na vykurovanie a zabudovanie plynových vykurovacích
telies – gamatky.
Zdravotné stredisko
Zdravotné stredisko sa dokončovalo pomocou brigádnikov – nezamestnaných a učňov
z učňovského učilišťa v Bytčici.
Pohyb obyvateľstva
Ku 1. 1. 1995 mal Varín
V sledovanom roku
sa narodilo
zomrelo
prisťahovalo sa
odsťahovalo sa
Ku 31. 12. 1995 mal Varín
Celkový prírastok bol

3 210 obyvateľov

58
12
23
11

detí
občanov
obyvateľov
obyvateľov

3 268 obyvateľov
58 občanov
Obyvateľstvo

Zamestnanosť:
Ku 31. 12. 1995 bola miera nezamestnanosti 8,68 %, čo predstavuje 132 občanov evidovaných
ako nezamestnaných, z toho muži v počte 42 a ženy 90. Údaj je získaný z Národného úradu
práce v Žiline – pobočka Varín.
Varínska farnosť v roku 1995
Počet krstov na farnosť

102 z toho vo Varíne 56

Zomrelo za farnosť

45

Uzatvorilo manželstvo

57
Činnosť katolíckej Charity Varín

-

1 000 Sk poskytol spolok Charita p. Androvičovi Alexandrovi, na Hrádku, ktorý
vyhorel,
zbierka šatstva, hračiek pre Ústav sociálnej starostlivosti v Oščadnici,
1 000 Sk pre charitný dom Varín ako podporu – prevzala ctená setra Blanka,
1 000 Sk pre dokončenie výstavby kostola v Gbeľanoch venoval spolok Charita,
Charita zaplatila zdravotné poistenie seminaristovi Jankovi Hlávkovi niečo cez 7 000
Sk,
v novembri sa uskutočnila zbierka peňazí pre nevidomých a slabozrakých – na ktorej sa
vyzbieralo 4 000 Sk.
Misijný klub

Po novembri 1989, keď sa otvárali nové možnosti oživovania činnosti spoločenských
organizácií, oživil sa i misijný klub vo Varíne, ktorý bol zrušený po roku 1948 ako katolícka
inštitúcia. Členovia misijného klubu sa schádzali v charitnom dome a tam sa i naďalej
schádzajú.
Základná škola Varín
Školský rok 1995/1996
Začiatok školského roka – 4. septembra 1995 bolo slávnostné zahájenie nového školského roka
1995 – 1996 v areáli školského dvora našej školy. K rodičom a žiakom školy sa prihovorila
pani riaditeľka Paučinová.
Celoškolské združenie rodičov bolo 9. októbra 1995 v telocvični školy.
Vyhodnocovacia porada
Prospech:
221 žiakov na ročníkoch 1-4, z toho 45 žiakov s čistými jednotkami, 9 žiakov s dostatočnou na
vysvedčení.
309 žiakov na ročníkoch 5-8, z toho 15 žiakov s čistými jednotkami, 96 žiakov s dostatočnou
na vysvedčení.
Správanie:
6 žiakom bolo dané riaditeľské pokarhanie
10 žiakom bola udelená riaditeľská pochvala
Dochádzka:
Žiaci vymeškali 16 968 hodín ospravedlnených a 3 hodiny neospravedlnené.
Stav v rozmiestnení žiakov 8. ročníkov:
Gymnázium
Stredná odborná škola
Stredné odborné učilište
2 žiaci neumiestnení

6 žiakov
25 žiakov
50 žiakov

Činnosť Miestneho kultúrneho strediska
-

-

-

Besedy
o besied sa v roku 1995 uskutočnilo 15
Spoločenské posedenia
o uskutočnilo sa ich 7
Premietanie 10-tich videofilmov
Profesionálne programy
Akadémia ku Dňu matiek
Zábavné popoludnia pre deti pri príležitosti Medzinárodného dňa detí
Autobusové zájazdy
o uskutočnilo sa ich 5
Výstavy
o uskutočnilo sa ich 14: motýľov a hmyzu, výročia spisovateľov, národovcov,
hudobných skladateľov
Prehrávky žiakov z hudobných kurzov
o boli 3: vianočné, veľkonočné a koncoročné
Privítanie Mikuláša + rozsvietenie vianočného stromčeka na Námestí sv. Floriána
Koncerty dychovej hudby Varínčanka
o v letnom období na Námestí sv. Floriána
Vzdelávacie kurzy
o klavír, škola – tieto kurzy navštevovalo 40 žiakov
Vydávanie obecných novín Varínčan
o tento rok vyšlo 12 čísel
Kino
o počet predstavení 67,
o počet divákov 5 176,
o priemerná návštevnosť na jedno predstavenie 77 divákov
Knižnica
o knižný fond 12 575 kníh,
o opotrebovaných a vyradených kníh 142 ks,
o výpožičky 28 823 kníh a časopisov
o počet čitateľov 471 (z toho 264 detí, 117 študentov, 90 dospelých)
o počet výpožičných dní 224
o počet návštevníkov 4 976
o priemerný počet denných výpožičiek 106
o V roku 1995 bolo zakúpených 220 zväzkov kníh za 21 411 Sk.
Športový klub

Futbalový oddiel:
Nevýrazne výsledky v jesennom kole nedávali nádej na postup do vyššej súťaže a jarné kolo
i celá súťaž ročníka bola viac pre poznanie mužstiev na prípravku v ďalšom ročníku.
Dobrovoľný požiarny zbor vo Varíne

Dobrovoľný požiarny zbor vo Varíne sa zameriaval na prevenciu, pripravili rozhlasové relácie
o opatreniach proti požiarom a v sledovanom roku zasahovali 13-krát, a to v rodinnom dome
pána Androviča, u občana Zimena Rudolfa, p. Jánošíka Adama.
Členovia sa zúčastňujú na obradoch v kostole pri Božom hrobe, asistujú na úseku dopravy pri
prvom svätom prijímaní, berú povinnú účasť pri tradičnej svätej omši na námestí 4. mája pri
príležitosti sviatku patróna sv. Floriána. Zúčastnili sa na procesii Božieho tela a pri vysviacke
kostola v Gbeľanoch. Požiarnici vypomáhali pri jarnom upratovaní, 5 členovia sa prihlásili ako
darcovia na odber krvi.
DPZ má 50 členov a 4 čestných,
DPZ má 9-členný výbor a 3 členovia kontrolnej komisie.
Činnosť Matice slovenskej v roku 1995
Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne mal hlavný program roka zameraný na úspešné
zvládnutie „Matičného dňa“, ktorý sa uskutočnil 9. 7. 1995. Na matičnom dni sme hosťovali
účastníkov Svetového festivalu slovenskej mládeže v počte 52, nad ktorými sme mali
v uvedený deň patronát.
Miestny odbor Matice slovenskej mal tri krúžky, a to miešaný spevokol, detský folklórny súbor
a bádateľský pre štúdium histórie Varína a okolia.
Rozhodnutím obecného zastupiteľstva v januári 1995 bola pridelená budova č. 117/bývalá
stolárska dielňa/ pre kultúrnu činnosť spoločenských organizácií.
Spevácky krúžok – miešaný zbor a folklórny krúžok zo žiakov ZDŠ viedla pani Ing. Zuzana
Akantisová. Spevácky krúžok prevažne vystupoval na bohoslužbách počas výročitých sviatkov
v miestnom kostole.
Činnosť obecnej polície a trestná činnosť v obci za rok 1995
Obecná polícia bola zastúpená v počte štyroch členov. Zameriavala sa na:
-

zabezpečovanie verejného poriadku v obci,
chránenie majetku obce a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
dbanie o ochranu životného prostredia,
dbanie o udržiavanie poriadku, čistoty, hygieny na uliciach a verejných priestranstvách,
vykonávania Všeobecných záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva
a starostu,
ukladanie a vyberanie v hĺbkovom konaní pokút za priestupky ustanovené osobitným
predpisom za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
oznamovanie príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení
svojich úloh.

Za rok 1995 je evidovaných v našej obci 21 trestných činov a 47 priestupkov. Z trestných činov
išlo prevažne o vlámania sa do chát a z priestupkov – výtržností v podnapitom stave, vyberanie
rožkov a pečiva ohrád pred obchodmi a podobné.
Revír Jedľovina v Malej Fatre
Poľovnícka spoločnosť Jedľovina hospodári na výmere 2 346 ha, z toho poľnohospodárska
pôda 905 ha, lesná pôda 1 386 ha a ostatná pôda 50 ha. Poľovnícka spoločnosť má celkom 20
členov, z toho 10 z obce Varín, 10 z obce Nezbudská Lúčka.
Podľa jarných stavov pri sčítaní zveri v mesiaci apríli sa v revíri nachádzal nasledovný počet
poľovnej zveri:
-

jelenia zver 25 ks
srnčia zver 26 ks
diviačia zver 12 ks

Podľa jarných stavov pri sčítaní zveri v mesiaci apríli sa v revíri nachádza nasledovný počet
nepoľovnej zveri:
-

medveď 3 ks
rys 2 ks
hlucháň 7 ks
Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárske družstvo so svojimi výkonmi stále klesalo. Mnohí drobní pestovatelia kultúr
a vlastníci pozemkov sa rozhodli zobrať si časť poľnohospodárskej pôdy pre samovýrobu
a obrábanie vo forme záhumienok.
Rastlinná výroba
Naše poľnohospodárskej družstvo v tomto roku obhospodarovalo 1 111 ha pôdy a 11 655 ha
TTP.
Husto-siate obilniny:
Obilniny sa pestovali na celkovej výmere 523 ha, čo predstavuje 47 %.
Zemiaky:
Sme pestovali sa výmere 25 ha.
Kukurica na siláž:
Bola pestovaná na výmere 55 ha, kde bola dosiahnutá úroda 5,35 t/ha, čo je na naše podmienky
veľmi nízka produkcia.
Krmoviny na ornej pôde:

Pestovali sa na výmere 374 ha. VRK sme pestovali na 84 ha, z toho lucerku na 39 ha a ďatelinu
na 45 ha, úroda lucerky bola 763 t/ha v zelenom a ďateliny 1 036 t taktiež v zelenom.
Trvalé trávne porasty:
Ošetrovanie týchto porastov bolo minimálne až žiadne. Letné suchá spôsobili, že sa vykonala
len jedna kosba a druhá sa vôbec neuskutočnila.
Urbárska obec – správa o činnosti za rok 1995
Rok 1995 v našom urbáre bol rokom prelomovým, ako z hľadiska samotných lesostepných
a ťažobných prác, tak i z hľadiska existencie a ďalšej činnosti urbáru vôbec.
K 31. 12. 1995 bolo riadne zaregistrovaných a Slovenským pozemkovým fondom overených
284 členov. Týchto 284 členov vlastní 695, 78 podielu, t. j. 93,30 % z celkového počtu 746
podielov. 50,22 podielu, t. j. 6,7 % vlastní Slovenský pozemkový fond. Sú to tie podiely, na
ktoré si vlastníci neuplatnili právo navrátenia, a vlastníci žijú na neznámom mieste.
V hospodárskej činnosti sa dosiahli tieto výsledky:
-

ťažba dreva
o rubná 2 382 m, toho 100 m výrub trasy cesty,
o predrubná – 50 r. 1 169 m, na ploche 48,92 ha, z toho 125 m ostalo pri pni,
o prebierky + 50 r. 309 m, na ploche 3,25 ha.

Ekonomické výsledky hospodárenia:
Náklady:

celkom za rok 1995

2 666 065 Sk

Tržby:

celkom za rok 1995

3 721 647 Sk

Jesenné Valné zhromaždenia sa konalo dňa 9. decembra 1995. Na ňom sa schválili nové
stanovy, zmluvu o založení a rozhodlo sa, že sa bude hospodáriť ako Spoločenstvo s právnou
subjektivitou.
Zo staršej histórie obce Varín
Druhého augusta 1994 uplynulo 110 rokov od narodenia p. Jána Saláta, varínskeho rodáka,
známeho ako prvého priekopníka rozvodu elektrickej siete v obci a zároveň realizátora výroby
elektrickej energie pomocou vodných turbín na rieke Varínke.

