Rok 1999
Január
1. januára – Od polnoci sa oslavovalo výročie vzniku Slovenskej republiky. Starosta obce Ing. Karol
Strásky predniesol slávnostný prejav. Oslavy sa zúčastnilo 650 – 700 ľudí. Niektorí si priniesli aj
šampanské a navzájom si pripíjali a oslavovali Nový rok.
10. januára - konalo sa predstavenie pod názvom „Betlehemská hra“ o 14.00 hodine v kinosále.
Pripravili si ho mládežníci – skauti a skupinka schádzajúca sa v Charitnom dome Varín. Predstavenie
si prišlo pozrieť približne 300 ľudí.
10. januára – neznámi páchatelia prepadli byt dôchodcu pána J. P. v starom mlyne. Najskôr
požadovali 20,– Sk a po bitke mu zobrali 4000,– Sk.
14. januára – konalo sa zasadanie obecného zastupiteľstva, na ktorom sa volili členovia rady,
členovia komisií, navrhoval sa rozpočet pre rok 1999 a plán práce pre nasledujúce obdobie.
l5. januára - zasadalo obecné zastupiteľstvo, na ktorom sa hodnotili výsledky volieb poslancov do
obecného zastupiteľstva a návrh rozpočtu obce na rok l999. Príhovor mal novozvolený starosta obce,
ktorý zároveň zložil zákonom predpísaný sľub, prečítaný najstaršou poslankyňou pani Annou
Salátovou. Po ňom aj noví poslanci Ing. Zuzana Akantisová, Ing. Juraj Androvič, Ing. Pavol Beniač,
Ján Bohačiak, Karol Boka, Metod Bukovinsky, Ferdinand Lopušan, Peter Noga, Rudolf Pisch, Ing.
Eva Prekopová, Anna Salátová, Ing. Marian Schmidt, Ing. Jaroslav Strásky, Ing. František Toma,
Peter Tretina, Ján Zelina a Mária Zelinová.
Obecná rada bola zvolená v počte 7 členov. Za zástupcu starostu obce bol zvolený Ing. Juraj Androvič
a členovia obecnej rady sú zároveň predsedovia jednotlivých komisii:
Ing. František Toma - predseda finančnej komisie
Mária Zelinová - predsedkyňa sociálnej a bytovej komisie
Ferdinand Lopušan - predseda stavebnej komisie
Rudolf Pisch - predseda komisie mládeže, športu, vzdelávania, a kultúry
Ing. Zuzana Akantisová - predsedkyňa komisie obchodu a cestovného ruchu
Ing. Marian Schmidt - predseda životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva
Ján Zelina - predseda komisie ochrany verejného poriadku
Vytvorila sa komisia na vyhodnotenie verejných súťaží, rozdelenie obce do obvodov a poverenie
poslancov prácami a činnosťou v jednotlivých obvodoch za ktoré budú zodpovední a podávať
informácie v obecnom zastupiteľstve. Vytvorené boli inventarizačné komisie, a odsúhlasené bolo , že
obecné zastupiteľstvo bude zasadať každý posledný štvrtok v kalendárnom mesiaci a rada týždeň pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva o l6.00 hod.. Za organizačné opatrenia zodpovedá prednosta
úradu.
27. januára – skupinka členov Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne (ďalej len MO MS) sa
na základe pozvania MO MS v Žiline zúčastnila odhaľovania pamätnej tabule na Mariánskom námestí
Ľudovítovi Štúrovi a Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi. Pri odhalení boli prítomní: primátor mesta
Žiliny Ján Slota, Ing. Jozef Markuš – predseda Matice slovenskej, zástupcovia okresu, kraja a niektorí
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.
Február
l0. februára - Okresný úrad v Žiline odbor poľnohospodárstva a lesného hospodárstva rozhodol v
zmysle vyhlášky č. 62./l964Zb. so zákonom č.71/l967 o správnom konaní a vyhlásil karanténu v
zastavovanom území obce Varín, kat. územie Varín z dôvodu výskytu háďatka zemiakového./
Globodera rostochiensis/Na základe toho bolo prijaté celý rad opatrení, ktoré kontrolovali pracovníci
ÚKSUP-u, SOR, pracovisko Žilina.
11. februára – uskutočnilo sa fašiangové kultúrne stretnutie pre dôchodcov v kinosále Kriváň, ktoré
zorganizovalo Kultúrne stredisko Varín. Podávali sa pečené fašiangové šišky a čaj. S kultúrnym
programom sa predstavili žiaci Základnej školy Varín a mažoretky kultúrneho strediska.
12. februára – konal sa reprezentačný fašiangový obecný ples spojený s tombolou.

13. februára – od tohto dňa bola chrípková epidémia na celom Slovensku. Niektoré školy boli
zatvorené. Vo Varíne bola zatvorená len Materská škola.
13. – 14. februára – cez tieto dni chodili po obci turoni – maškary oblečené do krojov poddaných
starohradského panstva a čert. V utorok večer od 18.00 hodiny bolo pochovávanie basy, ktoré sa
konalo v pohostinstve na hornom konci Varína, v reštaurácii Lystra.
Február – v prvých troch februárových týždňoch sa zvýšil počet detí s infekciou horných a dolných
dýchacích ciest nasledovne:
Detská ambulancia MUDr. Janky Milovej – 530 ochorení, čo predstavuje 42% detí
Detská ambulancia MUDr. Oľgy Marcovej – 393 ochorení, čo predstavuje 33% detí
Ambulancia pre dospelých MUDr. Jarmily Kadlečíkovej – 319 ochorení, čo predstavuje 16%
pacientov
Ambulancia pre dospelých MUDr. Ladislava Milu – 180 ochorení, čo predstavuje 10% pacientov
Materská škola: počet detí zapísaných do škôlky je 116, chorobnosť 53%.
Z dôvodu vysokej chorobnosti bola na príkaz Štátneho zdravotného ústavu v Žiline škôlka v čase od
10. do 21. februára 1999 zatvorená.
Základná škola: z počtu 542 žiakov bola najväčšia chorobnosť zaznamenaná 19. februára, a to 126
žiakov, čo predstavovalo 23,2%. Štátny zdravotný ústav nariaďuje zatvorenie školy pri chorobnosti až
30%.
24. - februára – uskutočnilo sa v poradí druhé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie:
- správu hlavného kontrolóra o plnení úloh uložených na poslednom zasadnutí obecného
zastupiteľstva
- poriadok odmeňovania zamestnancov obce
- poškodenie cesty Urbárskou obcou Varín na Koňhore pri zvážaní dreva
- poškodené cestné komunikácie po zimnou období, poškodzovanie popolníc pracovníkmi firmy Tera
Žilina
- státie nákladných automobilov na Ulici Jána Bottu
- rozhodnutie Okresného úradu v Žiline, odboru pozemkového poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva o vyhlásení karantény v katastrálnom území obce Varín z dôvodu výskytu háďatka
zemiakového
Schvaľuje:
- rozpočet obce predložený starostom obce občanom na pripomienkovanie ako deficitný
- príspevok na dopravu do Melčíc pre ICM Žilina – na muzikál „Boh tak miloval svet“
- príspevok vo výške 1000,– Sk Klubu slovenských značkárov na údržbu značkovaných chodníkov,
smerníc a smeroviek
- prenájom priestorov v budove zdravotného strediska vo Varíne na zriadenie prevádzky fitness
centra, solária a predajne športových potrieb pre pána Drábeka Alana, bytom Žilina
- finančný príspevok na výstavku rímsko-katolíckeho kostola v obci Záhorce okres Veľký Krtíš vo
výške 10000 Sk
- p. Miroslava Turského za veliteľa Dobrovoľného požiarneho zboru vo Varíne
Ukladá:
- prejednať opravu cesty na Koňhore s Urbárskou obcou Varín
- s firmou Tera Žilina prejednať sťažnosť občanov na pracovníkov firmy, ktorí pri vysýpané smetí
z popolníc popolnice poškodzujú
- zabezpečiť opravu miestnych komunikácií po zimnom období mimo tých, na ktorých sa budú
prevádzať zemné práce súvisiace s výstavbou kanalizácie
- predloženie čerpania finančných prostriedkov obce za 1. štvrťrok 1999
Komisia obecného zastupiteľstva je nasledovná:
Finančná: predsedom je Ing. František Toma, členovia – Ing. P. Beniač, Ing. M. Beniačová, V.
Janíčková
Sociálna a bytová: predsedom je Mária Zelinová, členovia – A. Salátová, M. Chovancová, M.
Janíčková, J. Hodoň, Ing. P. Zimen

Mládeže, športu, vzdelávania a kultúry: predsedom je Rudolf Pisch, členovia – M. Bukovinský, J.
Kardoš, P. Prekop ml., T. Cvacho, K. Schmidtová, Ing. M. Schmidt, Mgr. Paučinová
Stavebná: predsedom je Ferdinand Lopušan, členovia: J. Kardoš, J. Cvacho, J. Rendek, a. Lopušan,
Ing. J. Androvič, Ing. J. Strásky
Životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva: predsedom je Ing. Marián
Schmidt, členovia – K. Boka, M. Cvacho, P. Tretina, Ing. E. Prekopová
Obchodu a cestovného ruchu: predsedom je Ing. Zuzana Akantisová, členovia – E. Cvachová, E.
Ševčíková, J. Nogová
Verejného poriadku: predsedom je Ján Zelina, členovia – J. Košturiak, F. Jacko, P. Noga, J. Rovňan,
J. Bohačiak, Ľ. Panáček
Marec
1. – 31. marca – v Materskej škole vo Varíne prebiehal zápis detí na dochádzku v školskom roku
1999/2000.
6. marca – uskutočnil sa 2. ročník pretekov „O pohár Františka Sporinu“. Súťaž sa uskutočnila pod
Jedľovinou na lyžiarskych vlekoch, ktoré spravuje Slovenský zväz turistov a lyžiarov vo Varíne.
Hneď ráno boli vyhlásené nasledovné súťažné kategórie: deti do 6 rokov, dievčatá a chlapci boli
rozdelení do troch súťažných skupín a to podľa veku nasledovne – 6-9 rokov, 10-14 rokov a 15-17
rokov. Ženy a muži boli tiež rozdelení podľa vekových kategórií takto – 18-30 rokov, 31-45 rokov,
46-60 rokov a posledná kategória bola nad 60 rokov.
13. marca – uskutočnila sa spomienková slávnosť 60-teho výročia vzniku Slovenského štátu (1939),
ktorú organizoval Miestny odbor Matice slovenskej, Slovenská národná strana a Hnutie za
demokratické Slovensko. Úvodný prejav mal starosta obce Ing. Strásky Karol a hlavný referát
predniesol Dr. Marušin z MS Martin. Pásmo dejín od 1918 do 1995 spojené s filmom predviedli herci
divadla zo Žiliny. Kultúrny program doplnila dychová hudba Varínčanka.
26. marca – konala sa celoobecná schôdza v kinosále, kde sa prejednával rozpočet obce pre rok 1999.
Najviac diskutujúcich bolo z osady Koňhora, ktorí sa domáhali zavedenia vodovodu a plynu na
vykurovanie domácností, Do dobudovania vodovodu, aby sa voda denne dovážala. Na tieto akcie
bolo možné vyčleniť maximálne 500 tisíc alebo vziať úver.
26. marca - Únia žien vo Varíne sa zapojila do výzvy Ligy proti rakovine a vo Varíne
zorganizovali verejnú finančnú zbierku počas ktorej vyzbierali 4.888.- Sk a čiastku poukázali Lige
proti rakovine.
28. marca – začala sa jarná futbalová súťaž. Futbalisti sa na ňu pripravovali už od 12. januára, keď
striedavo cvičili vonku i v školskej telocvični. K prerušeniu tréningového procesu došlo v čase od 11.
do 19. februára v zmysle nariadenia okresného hygienika pre šírenie chrípky, ktorá postihla mnohých
hráčov.
29. marca - v zasadačke obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo rokovanie poslancov Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, na ktorom prejednávali pripomienky k návrhu rozpočtu a priebeh obecnej
schôdze konanej dňa 26. marca l999, sťažnosť na prevádzku p. Ticháka, v ktorej je veľká hlučnosť a
znečisťovanie ovzdušia plynmi z motorových vozidiel. Hodnotila sa činnosť obecnej polície a jej
rozšírenie. Poslanci sa zaoberali požiadavkou občanov z Koňhory zavedením vodovodu a plynovodu
do osady, schválili tri okrsky k voľbe prezidenta Slovenskej republiky, deficitný rozpočet vzhľadom
na požiadavky občanov, rozšírenie rozhlasu v časti Varín - Záhrady. Bolo uložené pripraviť návrh
dodatku o miestnych poplatkoch, rokovať s rodinou Staníkovou o kúpe alebo predaji nehnuteľného
majetku vo vlastníctve obce a upozorniť majiteľov psov o zákaze voľného pohybu psov po obci .
30. marca – uskutočnilo sa stretnutie členov a sympatizantov koalície Demokratickej únie
a Kresťansko-demokratického hnutia, kde zástupcovia z radov poslancov informovali o dianí
a problémoch. Najväčší priestor venovali objasneniu k prijatému rozpočtu hospodárenia pre rok 1999
a jeho rizikovým oblastiam. Stretnutie sa začalo o 16.00 hodine v kinosále.
31. marca – začali požiare na lesných porastoch a lúkach. V tento deň bol požiar v západnej časti
doliny od strečianskeho hradu.

Apríl
2. apríla – bol Veľký piatok. Odpoludnia bol požiar pod Mačacím zámkom a tiahol sa popod
Vajánok, kde sa ho v lesnom poraste podarilo uhasiť.
3. apríla – bola Biela sobota. Bohoslužby začali o 19.00 hodine – Vzkriesenie Pána, po ktorom bola
od 21.00 hodine procesia okolo Varína cez Námestie sv. Floriána.
5. apríla – už tradične chodili chlapci, mládenci a muži oblievať dievčatá a ženy. Mladšia generácia
oblievala vedrom a vodou vonku.
11. apríla – uskutočnila sa Urbárska schôdza za účelom voľby výboru. Schôdza sa konala od 13.00
hodiny do 18.30 hodiny Po rušnom rokovaní sa urbárnici rozišli pred ukončením. s tým, že druhé
valné zhromaždenie sa bude konať v jeseni.
18. apríla – Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne a Únia žien vo Varíne pripravili výstavku
pod názvom Dedičstvo starých rodičov. Vystavené boli hrnce, žehličky, staré listiny, časopisy, ručné
práce, výšivky a rodina Pongrácová prepožičala listinu Márie Terézie, ktorou dostal gróf Pongrác titul
„gróf“.
Pri príležitosti otvorenia výstavy spisovateľ Tomáš Winkler , ktorý prežil časť detstva vo Varíne a
predstavil sa s novou knihou „Čas pred nesmrteľnosťou“, v ktorej sa venuje štúrovským
spisovateľom. Na otvorení výstavy boli prítomní zástupcovia Matice slovenskej z Martina PhDr.
Viera Sedláková, a Doc. PhDr. Štefan Mruškovič CSc.
19. apríla – večer bol požiar. Neznámy páchateľ podpálil bunku – sklad stavebného materiálu pri
zdravotnom stredisku, ktorá bola majetkom obecného úradu.
29. apríla - zasadalo obecné zastupiteľstvo, na ktorom
schválili: poriadok odmeňovania
zamestnancov obce po doplnení o katalóg pracovných činností a mzdových taríf ,úpravu rozpočtu na
II. Q pre zahájenie výstavby vodovodu a plynovodu v časti Koňhora, dokončenie, zdravotného
strediska, úpravu chodníka na Ul. J. Martinčeka a spracovanie projektovej dokumentácie pre
výstavbu vodovodu na Ul. športovej, odkanalizovanie miestnych komunikácii v časti Kamence,
realizáciu elektrického vedenia v časti individuálnej bytovej výstavby Kamence II. Odsúhlasený bol
cenník poplatkov za používanie obecných mechanizmov - traktora, vlečky, kontajnerov a iné. Bola
poverená osoba ako správca verejného tuhého odpadu Zastupiteľstvo sa rozhodlo objednať erb a
zástavu obce Varín s požiadavkou zmeny poradia farieb na zástave podľa druhého predloženého
návrhu. Uložené bolo rokovať s firmou DOLVAP s.r.o. o úprave potoka pretekajúceho cez obec a
komisii sociálnej pripraviť podmienky poskytovania príspevku na stravu pre sociálne odkázaných
občanov .
Máj
2. mája – svätá omša sa konala na námestí z príležitosti sviatku sv. Floriána.
9. mája – o 16.00 hodine sa na Námestí svätého Floriána uskutočnila slávnostná akadémia ku Dňu
matiek. Na začiatku mal príhovor starosta obce Ing. Karol Strásky. O kultúrny program sa postarali
najmä deti z Materskej a Základnej školy vo Varíne. Po skončení programu spríjemnila nedeľné
popoludnie svojím vystúpením dychová hudba Varínčanka.
23. mája – vo Varíne bolo prvé sväté prijímanie detí Varína a Krasňan.
27. mája - zasadalo obecné zastupiteľstvo. Zobralo na vedomie žiadosť p. Evy Staníkovej o kúpu l/4
nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce a správu starostu obce o vysporiadaní pozemkov pre
rozšírenie miestneho cintorína a pozemkov pre výstavbu zdravotného strediska. Poslanci prijali
opatrenie na obmedzenie rýchlosti na uliciach Starohradská, Farská, Školská, Bernolákova a Bottu.
Schválili podmienky predaja domu č. 35.bývala lekáreň rodine Staníkovej, predaj pozemkov vo
vlastníctve obce na ktorých sú postavené garáže v lokalite Hrádok za sumu 7O.- Sk m2 a návrh
sociálnej a bytovej komisie príplatok na stravu dôchodcom, ktorí sa stravujú v Charitnom dome
podľa výšky dôchodku a to : do 3700 Sk dôchodku príplatok na stravu l5.-Sk, od 3700 Sk do 4000.Sk príplatok l0.-Sk,a od 4000.- Sk do 4500.- Sk 5.- Sk Podľa výšky dôchodku by mali dostať
príspevok štyria dôchodcovia. Poskytnutie jednorazovej výpomoci sociálne odkázaným dôchodcom :
jednotlivcom po l000.- Sk ,dvojici po 2000.- Sk. Tu sa jedná o dva manželské páry a štyroch
jednotlivcov. Schválená bola zástava a erb Telovýchovnej jednoty Fatran Varín pri príležitosti
založenia 90 výročia založenia futbalového oddielu.

Jún
1. júna – uskutočnilo sa zábavné popoludnie pre deti pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.
Program začal o 14.00 hodine v kinosále, kde si deťom premietala filmová rozprávka.
6. júna – konala sa procesia cez Námestie sv. Floriána o 11.30 hodine ako súčasť bohoslužobných
slávnosti Božieho Tela.
l3. júna - Z Košíc prišla smutná správa, že dňa l3. júna l999 zomrel vo veku 85 rokov vysokoškolský
profesor Ing. Viktor Česnek. O ňom ako varínskom rodákovi sme širšie oboznámili varínsku
verejnosť v novembrovom čísle Varínčana l998
15. júna – konal sa autobusový zájazd do Púchova, ktorý bol určený hlavne pre dôchodcov. Zájazd
zabezpečilo Miestne kultúrne stredisko Varín.
17. júna – prietrž mračien zaplavil domy v Krasňanoch a jeden dom voda zbúrala. Škody boli aj
v Tižine a dolnej časti obce Stráža, Vo Varíne na Starohradskej ulici zaplavila voda z brehov pivnice.
Varínka bola v koryte len do jednej tretiny.
23. júna – uskutočnil sa autobusový zájazd do Oravíc – Jablonky pre členov Klubu dôchodcov vo
Varíne, ktorý zabezpečilo Miestne kultúrne stredisko vo Varíne.
Júl
l. júla - sa konalo zasadania obecného zastupiteľstva na ktorom sa schválili podľa vyraďovacích
protokolov poškodený a opotrebovaný inventár obce, odpredaji pozemkov nepotrebných pre obec,
príspevok na oslavy 90. výročia založenia futbalového oddielu vo Varíne vo výške 70.000.- Sk a
opravu strechy na požiarnej zbrojnici. Neschválili návrh zaradenia obce do projektu Cestovný lexikón
na rok 2000.Uložené bolo komisii obchodu a cestovného ruchu vykonať kontrolu predaja alkoholu v
predajniach obce, prerokovať na zasadnutiach komisii dodatky ku Všeobecnému záväznému
nariadeniu o čistote a poriadku v obci, o obecnej polícii, o postihovaní priestupkov v blokovom
konaní a poplatkoch. Starostovi obce bolo uložené odovzdať zdravotné stredisko do prevádzky,
zabezpečiť kolaudačné rozhodnutie.
5. júla – bola svätá omša o 10.30 hodine pri kríži na Vajánku v doprovode dychovej hudby
Varínčanka z dôvodu osláv sv. Cyrila a Metoda.
11. júla – boli oslavy 90-tich rokov od založenia futbalu vo Varíne. Konal sa turnaj Varín –
Nezbudská Lúčka 0:1, Belá – Výber hráčov okresu Žilina 6:1, Terchová – Nezbudská Lúčka 3:1,
Varín – Terchová 1:1, Strečno – Výber Žilina 2:4, starí páni Varín – Gbeľany 0:0.
Večer bolo odovzdávanie pamätných listov, "Pamätnice" 90 rokov futbalu, pamätné medaily
a kalendáre 1999/2000 zaslúžilým futbalistom a funkcionárom .Po slávnosti bola tanečná zábava.
V nedeľu 11. 7. ráno sa stretli dorast Varín a Žilina, ligové družstvo Žilina a žiaci Varín 1:1, finále
druhý s druhým Nezbudská Lúčka – Výber Žilina 1:3, Belá a Terchová 2:3. Prvé miesto obsadila
Terchová, druhé Belá, tretie Výber Žilina, Nezbudská Lúčka.
Na oslave bol prítomný za kraj Banská Bystrica Ing. Ľubomír Kadík, za Oblastný výbor futbalu Mgr.
Gašková Mária a redaktor Sukera Ladislav. Večer sa konala zábava pri dychovej hudbe.
16. júla – vo Varíne bola štafeta o 15.30 hodine, ktorá prebiehala cez celú Európu z Lisabonu a 31.
decembra 1999 má doraziť do Londýna. Štafeta pozostávala zo 18-tich členov, z čoho bolo 9 žien a 9
mužov. Počas krátkeho občerstvenia v budove Obecného úradu si občania podávali štafetovú fakľu
z ruky do ruky. V štafete boli zastúpení bežci z viacerých národov: Ukrajiny, Talianska, Slovenska
i tmavej pleti. Po oddychu vedúci úradu p. Panáček niesol horiacu fakľu do Žiliny a asi po 100
metroch ju odovzdal bežcom. Cestu na námestí lemovalo niekoľko desiatok občanov a pri samotnom
obecnom úrade bolo 127 občanov vrátane detí.
17. júla – o 19.00 hodine bola na Vajánku zapálená vatra pri príležitosti výročia vyhlásenia
zvrchovanosti Slovenskej republiky v roku 1992. Príhovor mal starosta obce Ing. Karol Strásky
a príležitostnú báseň predniesol Karol Tichý – predseda mladých matičiarov. Do nálady hrala dychová
hudba Varínčanka, ktorej program trval až do 22,30 hodiny. Vďaka peknému počasiu sa tejto
slávnosti zúčastnilo viac ako 300 občanov, a to aj z okolitých obcí. Tradične nechýbal MUDr.
Košturiak s rodinou rodák z Varína a bývajúci v Rosine.
22. júla – o 23.00 hodine ukradli z pred domu na Hrádku auto Žiguli Miroslavovi Zatrákovi.

23. júla – Žilinu navštívil pán prezident Rudolf Šuster. Na spoločnej besede bol aj náš starosta – Ing.
Karol Strásky, kde hovorili o problémoch obcí, jej vybavení a uspokojovaní.
26. júla – o 15.40 hodine sa prihnala silná víchrica od Terchovej a Malej Fatry, ktorá trvala až do
16.25 hodiny. Prudký lejak, krupobitie. Údery blesku zapálili štyri humná v uličke „Sega“, ktorá spája
Martinčekovu a Hviezdoslavovu ulicu. Keďže v blízkosti sú obytné domy p. Cvachovej, p. Škrobáka
a ďalších, došli na pomoc požiarnemu zboru požiarnici zo Žiliny.
Vo Varíne v humnách Cvacho, Gančík, Cvachová, Cvacho Tibor a Tretina Ján mali v sklade stavebný
materiál, ktorý zaplavila voda. U Jána Tretinu zhoreli pojazdné autá 1000 a Škoda R. Polovicu humna
sa podarilo uhasiť, čo bolo šťastie, lebo len 2,5 metra odtiaľ bol rodinný dom p. Cvachovej. Podľa
vyjadrenia p. Maťkovej rod. Galovej, videla žeravú guľu letiacu z juhu na sever, ktorá preletela cez
strom – lipu a následne bolo počuť výbuch. Guľový blesk udrel do prvého humna Cvacho – Gančík,
od ktorého sa vznietili aj ostatné. V hájovni v záhrade povyvracalo stromy a v mnohých záhradách
polámalo konáre na ovocných stromoch.
August
5. augusta – v rámci prázdninového programu pre deti sa konala návšteva múzea v prírode v Martine.
5. augusta - rokovalo obecné zastupiteľstvo o zakúpení dvoch štátnych zástav, odvode dažďovej vody
do kanalizácie z viacúčelovej budovy, rozmiestnenie kontajnerov po obci pripraviť návrh na doplnky
do rozpočtu s možnosťou realizácie zámerov do konca roku, prerokovať s p. Romanom Akantisom a
p. Akantisom Alojzom o predaji pozemku parcele č.809/9 vo výmere l46m2, vypracovať zmluvu o
užívaní suterénnych priestorov vo viacúčelovej budove a pripraviť do miestneho rozhlasu o ochrane
poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy proti burinám.
6. augusta – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne pripravilo zájazd pre dôchodcov do Turzovky.
11. augusta – uskutočnil sa zájazd na Oravice a do Jablonky, ktorého sa zúčastnili dôchodcovia aj iní
občania Varína.
17. augusta – ďalšia akcia, ktorá sa konala v rámci prázdninového programu pre deti, bol výlet do
Vrátnej doliny.
18. augusta – niektorí občania Varína sa zúčastnili autobusového zájazdu do Bešeňovej.
September
2. – 3. septembra na drevosklade pri železničnej stanici vo Varíne odcudzil neznámy páchateľ
nákladné vozidlo zn. Tatra l48 .s hydraulickou rukou na ktorom bolo naložené l2 m2 guľatiny. Škoda
predstavuje 360.000 Sk.
9. septembra - zasadalo obecné zastupiteľstvo, na ktorom boli poslanci informovaní o uznesení
Okresného súdu v Žiline v právnej veci navrhovateľa RNDr. Mgr. Ladislava Zamboja oproti
odporcovi obci Varín vo veci pomenovania ulice podľa Dr. Jozefa Tisu. o zmene trasy pravostranného
kanalizačného zberača v obci Varín realizovaného v rámci výstavby Vodné dielo Žilina a plnení
rozpočtu obce za prvý polrok l999. v ďalšej časti sa prejednali a schválili odpredaj pozemkov Jánovi
Salátovi a Romanovi Akantisovi, umiestnenie reklamných tabúľ miestnym podnikateľom , otváracie a
zatváracie hodiny na niektorých miestnych predajniach a vyhlásená bola zbierka pre p. Jána tretinu a
p. Eduarda Cvachu, ktorým vznikla materiálna škoda pri požiari hospodárskych budov zapríčineným
guľovým bleskom
l2. septembra - majiteľka rozostavaného domu pre nedostatok priestoru na stavbe si odložila v
hospodárskom dvore Jednotného roľníckeho družstva tehly na paletách. Na druhý deň keď došla pre
uschovanú tehlu s nákladným autom vrátnik jej povedal , že túto tehlu už odviezli včera. Žiaľ nevedel
povedať, že kto. Nastalo široké vyšetrovanie príslušníkmi polície.
V ten istý deň v nočných hodinách neznámy páchateľ odcudzil pojazdnú kosačku červenej farby,
ktorej hodnota predstavovala 80.000.-Sk. Predpokladá sa, že kosačka bola naložená na nákladne auto
pomocou mechanického zdviháka.
15. septembra – uskutočnila sa zbierka – členovia Miestneho odboru Matice slovenskej a Únia žien –
na podporu a ubytovanie Slovákov z Juhoslávie, ktorí boli dočasne počas bombardovania
v rekreačnom stredisku v Považskej Bystrici na pozvanie Matice slovenskej z Martina. Keďže vláda
nedala na stravovanie prostriedky, starala sa o týchto občanov Matica slovenská, a to zo zbierok.

Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej, Únia žien a priaznivci darovali celkom 7550,– Sk,
ktoré boli osobne odovzdané v Matičnom dome v Žiline a spoločne odovzdané priamo v rekreačnom
stredisku, nakoľko boli "hlášky", že peniaze sa cestou rôznych nadácií tratia a nedostávajú sa tam, kde
boli určené.
15. septembra - bola posviacka obecnej pečate, zástavy a erbu Madona s dieťaťom pri svätej omši na
Námestí sv. Floriána. Vysviacku uskutočnil p. farár Ivan Pšenák. Po omši bol sprievod ku obecnému
domu, kde bolo odhalenie erbu a vyvesenie zástavy za príhovoru starostu obce Ing. Karola Stráskeho.
V tento deň sa uskutočnila aj zbierka. Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej a Únia žien
vyhlásila túto zbierku na podporu a ubytovanie Slovákov z Juhoslávie, ktorí boli dočasne počas
bombardovania v rekreačnom stredisku v Považskej Bystrici na pozvanie Matice slovenskej
z Martina. Keďže vláda nepripravila vhodné podmienky na stravovanie, dala sa Matica slovenská do
vyhlasovania zbierok. Organizátori vyzbierali 7550 Sk a osobne ich odovzdali do rekreačného
strediska, pretože mnohí namietali, že peniaze nedostanú tí, ktorým sú určené.
Október
l. októbra - prechádzal cez trať v železničnej stanici Varín J.M. 48 ročný, ktorý po týždňovej práci sa
vracal domov, býval v bytovkách Drevoindustrie píla Varín .Na koľajišti vo večerných hodinách v
početných signalizačných svetlách nepostrehol prichádzajúci vlak, ktorý ho ne mieste usmrtil.
7. na 8. októbra - neznámy páchateľ sa v nočných hodinách vlámal do vodárenskej čerpacej stanice,
umiestnenej v chotári Gbeľany, ktorá zásobuje pitnou vodou Gbeľany a Varín. Vo vodárni poškodil
zariadenie a museli byť uskutočnené rôzne opatrenia vrátane rozbor vody Okresnou hygienickou
stanicou v Žiline či nedošlo k jej znehodnoteniu vo vodných nádržiach.
8. októbra – žiaci Základnej školy Varín sa predstavili s nacvičenou divadelnou hrou Snehulienka
a sedem trpaslíkov v miestnej kinosále o 19.00 hodine.
9. na l0. októbra - mládenci zo susedných obcí po diskotéke vo Varíne čakajúci na autobusovej
zástavke pred školou z dlhej chvíle streľbou z pištole porozbíjali okná na dverách školskej budovy.
Sused, bývajúci pri škole, sa na prvý výstrel zobudil a v zápätí po l5-tich sekundách počul ďalšie dva
výstrely. V domnienke, že ide o petardy, nevenoval poplašným výbuchom pozornosť. Za malú chvíľu
bolo počuť ďalších päť výstrelov. Rozbitím okien na dverách bola spôsobená škoda 9.400.-Sk, ktorú
muselo riaditeľstvo školy uhradiť zo skromného rozpočtu, ktoré malo plánované na iné súrne akcie.
l5. októbra - zasadalo obecné zastupiteľstvo, na ktorom hodnotili plnenie rozpočtu za I. - III.
štvrťrok l999, schválili dodatok záväzného nariadenia o čistote a poriadku v obci č. 4./ l992 o
postihovaní blokovými pokutami, vylievanie splaškových vôd do kanalizácie, vypaľovaním trávy,
ničiť obecnú zeleň a iné, odpredajom pozemkov Antonovi Pojezdalovi, Pavlovi Willigerovi a
Jozefovi Ďuglovi, otváracími a zatváracími hodinami pre dve nové kaderníctva umiestnené v suteréne
zdravotníckej budove, odsúhlasili speváckemu zboru MO MS vo Varíne sumu l0.000.-Sk na oslavy
70. výročia vzniku speváckeho zboru.. Zaoberali sa problémom výkupu pozemku pre rozšírenie
cintorína, keď jedna z majiteliek nechce pozemok odpredať. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo, že ak
nedôjde k dohode uskutočniť výkup pozemku zo zdôvodnením verejného záujmu.
17. októbra – o 14.00 hodine sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Urbárskej obce Varín, na ktorom po
rušnej výmene názorov o hospodárení a predchádzajúcich obvineniach predsedu urbáru Ing.
Vladimíra Paniaka, podal písomnú abdikáciu, čo valné zhromaždenie schválilo. Do nového valného
zhromaždenia, ktoré sa uskutoční v marci 2000, bude predsedu zastupovať MUDr. Trgyňa.
17. októbra – o 14.00 hodine bola vysviacka dreveného kríža na Koňhore v miestnej časti Háj. Kríž
bol obnovený z iniciatívy Petra Staňu s manželkou Zuzanou a Miroslava Chrapčíka so synom. Do
akcie sa zapojilo niekoľko občanov z osady Koňhora, ktorí prispeli na náklady. Hoci práce robili
svojpomocne, materiál predstavoval viac ako 8000,– Sk, a to: Božia ruka bronzová 6400,– Sk,
cement, plech, klince, lak a impregnačné prostriedky a iné. Do akcie vkladal peniaze Peter Staňo
a v zbierke sa vybralo necelých 5000,– Sk.
23. októbra – konala sa slávnosť v kinosále Kriváň pri príležitosti 65-teho výročia založenia
Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne a 70-te výročie založenia spevokolu. Pri tejto
príležitosti tu zasadal Hudobný odbor Matice slovenskej za prítomnosti: Martina Božeka, Michal
Kališka, PaedDr. Emanuel Muntág, PhDr. Doc. Tibor Sedlický CSc., PhDr. Anna Kucianová

a Mikuláš Rusňák. Na slávnosť boli pozvaní starí členovia spevokolu, ktorým bola odovzdaná
pamätnica založenia Miestneho odboru Matice slovenskej a spevokolu kvety a odznak. Zaslúžilým
starým členom Jánovi Pavčíkovi – dirigentovi, Božene Skuteckej – funkcionárke Matice slovenskej
a kultúrnej pracovníčke a Emilovi Cvachovi – funkcionárovi spevokolu a Matice slovenskej boli
odovzdané pamätné medaily. Pamätná medaila bola tiež odovzdaná spevokolu a Miestnemu odboru
Matice slovenskej. Večer bolo spoločenské posedenie v priestoroch Miestneho odboru Matice
slovenskej na Hrnčiarskej ulici s členmi hudobného odboru Matice slovenskej, starými spevákmi
a spevákmi účinkujúcimi dnes. Dnes má spevokol 34 spevákov.
24. októbra – spevokol bol pozvaný koncertovať do kostola v Žiline na Solinkách. Zbor sa predstavil
so zbormi pred svätou omšou od 10.00 hodiny a počas svätej omše.
November
1. novembra - spevokol spieval počas svätej omše o 10.00 hodine na pozvanie v Krasňanoch. Malá
kaplnka na cintoríne je zasvätená všetkým svätým a vtedy sú v Krasňanoch hody. Občania z Krasňan
si uctili spevákov po svätej omši podávaním obložených chlebíkov, zákuskov, vína, kávy a iných
dobrôt. Zborové spievanie na tento sviatok sa stalo už tradíciou od roku 1995.
5. novembra – bola beseda s poslancami Slovenskej národnej rady z Hnutia za demokratické
Slovensko Maxon Miroslav a Benčák Ján o 19.00 hodine kinosále, kde bolo prítomných 146
občanov.
6. novembra – spevokol prijal pozvanie ako hosť a jubilant na celoslovenskú prehliadku zborového
spevu v Banskej Bystrici. Keďže sme sa neprihlásili do krajského kola, neboli sme ako súťažiaci. Na
celoslovenskej prehliadke boli zbory zo Sečoviec, Galanty, Heľpy, Hnúšte, Komárna, Braváčovo,
Prešova a špičkové teleso Iuventus Pedagogica Prešov. Súťaž sa uskutočnila v aule Mateja Bela
Fakulty hudobnej výchovy v Banskej Bystrici. Prednesené zbory vysielal štátny rozhlas Banská
Bystrica dňa 7. novembra v odpoludňajších hodinách.
17. novembra – učitelia a pracovníci Základnej školy Varín sa pripojili k celoštátnemu 1.
hodinovému štrajku učiteľovi za zvýšenie platov a nákladov na školy.
27. novembra - sa uskutočnil tradičný Ondrejský jarmok, na ktorom sa ponúkal veľký sortiment
tovarov, vianočné ozdoby.
December
2. decembra - zasadalo obecné zastupiteľstvo, na ktorom boli informovaní o liste politických strán
pôsobiacich vo Varíne zaslanom prednostovi Krajského úradu v Žiline Mgr. Strakovi, v ktorom
žiadajú prevod budovy bývalého zdravotného strediska do vlastníctva obce. Starosta obce informoval
o rokovaní s Ing. Cáderovou Evou o výmene pozemku perc. č. 2085 zápočtom za pozemok v
zastavanom území obce Varín., o ukončení nájomnej zmluvy o prenájme nebytových priestorov na
stomatologickú ambulanciu MUDr. Blahovej. Týmto sa zrušila jedna stomatologická ambulancia a
zostala len jedna pre celú obec a okolie. a liste štátnej inšpekcie rádiokomunikácií o prevádzkovaní
káblovej televízie. OZ schválilo p. Jána Rovňana za hlavného kontrolóra obce, ktorý z dvoch
kandidátov získal v tajnom hlasovaní nadpolovičnú väčšinu hlasov. Boli vytvorené inventarizačné
komisie na výkon fyzickej inventarizácie ku 31.12.l999.Odsúhlasená bola podpora ako sociálny
príspevok p. Anne Švejdlíkovej 2000.- Sk Miestni obchodníci boli upovedomení, o zákaze predaja
pyrotechniky, ktorí nemajú na predaj licenciu.Za celoročnú údržbu a starostlivosť o požiarnu techniku
bola odsúhlasená odmena ako veliteľovi DPZ Miroslavovi Turskému čiastka 500.-Sk a p. Jánovi
Kupčuliakovi 500.- ako strojníkovi. Zastupiteľstvo uložilo starostovi obce Ing. Karolovi Stráskemu
začať rokovanie o odpredaji l/2 domuč,35 vo vlastníctve obce rodine Staníkovej. Zároveň sa ukladá
odovzdať podklady hlavnému kontrolórovi p. Jozefovi Rovňanovi.
5. decembra – všetci darcovia krvi z našej obce boli pozvaní do budovy Matice slovenskej vo Varíne,
kde sa uskutočnilo kultúrno-spoločenské posedenie. Boli vyhlásení držitelia plakiet nasledovne: zlatú
plaketu Dr. Jána Jánskeho získal Dušan Ružička a Ján Košút, striebornú plaketu Mária Akantisová
a bronzovú Ing. Ondruš Pavol, Ticháková Jana a Synák Pavol. O občerstvenie a zábavu sa postarali
mladí matičiari.

5. decembra – v nedeľu o 15.30 hodine bol na Námestí sv. Floriána svätý Mikuláš, ktorý rozdával
balíčky so sladkosťami deťom do 10 rokov. Po rozdaní darčekov sa uskutočnilo predstavenie pre deti
s rozprávkovou tematikou zadarmo. Na námestí sa rozsvietil ozdobený vianočný stromček. Na
osvetľovacích telesách boli propagačné svetelné ozdoby – hviezdy a snehové vločky.
5. - l0. decembra Únia žien v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej vo Varíne v
priestoroch Domu MO MS pripravili výstavu krojovaných bábik a ručných prác. Výstava sa niesla vo
vianočnom duchu.
Predsedníčka Únie žien vo Varíne vo svojom príhovore počas výstavy informovala návštevníkov o
projekte "Mini kroje", ktorý bol schválený Ministerstvom práce, soc. vecí a rodiny. Tak žena s
malými deťmi v rámci verejnoprospešných prác získali prácu doma. Cieľom projektu bolo
zachovanie pokladov ľudovej kultúry- ľudového odievania na miniatúrnych krojoch na figurínach
bábik pre súčasné i budúce generácie.
l7. decembra - obecné zastupiteľstvo na svojom jedenástom zasadaní bolo informované o zmene
projektovej dokumentácie a začatí výstavby kanalizačného zberača v roku 2000 na trase Železničná o
začatí rokovania o odpredaji domu č. 35 rodine Staníkovej, a požiadavke p. Márie Zelinovej
poslankyne OZ o opravu budova Charity, číslo domu 236. V druhej časti OZ schválilo rozpočet obce
na rok 2000 a prijali opatrenie aby si občania v súlade so Všeobecným záväzným nariadením zakúpili
popolnicové nádoby a to tí ktorí ich nevlastnia, zaplatili vývoz smetí, ktorí dosiaľ nezaplatili , zaplatili
poplatok za káblovú televíziu tí ktorí dosiaľ nemajú zaplatenú. Zaradili do plánu opravu kaplnky
Panny Márie na Námestí sv. Floriána. Odsúhlasili finančný príspevok vo výške 5000.-Sk pre Detský
domov Detský smiech, Veľký Polí č.5 Ružomberok, v ktorom je umiestnené dieťa z Varína. a
prevádzkovanie Fitnes centra v budova zdravotného strediska vo Varíne p. Jozefom Matej číkom
Varín Ul. železničná č.886. Odsúhlasili zrušenie správcu skládky tuhých odpadov. Odporučila
starostovi obce rokovať so správcom farnosti Varín o možnostiach opravy budovy Charitného domu č.
236 z mimorozpočtových zdrojov obcí Varínskej farnosti.
12. decembra – vo večerných hodinách sa oživila tradícia chodenia Lucií po domácnostiach
s husacími krídlami.
22. decembra – Základná škola vo Varíne usporiadala prehliadku rôznych scénok, ktoré si pripravili
samotní žiaci ako divadlo, tance, skupinové spevy, prednes poézie a prózy. Porota vyhodnotila
scénky. Podujatie sa uskutočnilo pod titulom „Kamera D“, čo znamená kamera detí.
25. decembra – o 23.30 hodine bol slávnostne vložený do jasličiek malý Ježiško prinesený
varínskymi pútnikmi priamo z Betlehema. Ježiško je umiestnený v upravenom priestore vo farskom
kostole pred hlavným oltárom počas celých vianočných sviatkov.
Uskutočnila sa Jasličková pobožnosť vo farskom kostole o 15.00 hodine. Predstavené boli tradičné
zvyky a obyčaje spojené s betlehemskými hrami.
26. decembra – uskutočnil sa koncert dychovej hudby Varínčanka s tematikou vianočných melódií
v miestnom kostole.
Chodili tiež skupinky mládežníkov – chlapci a dievčatá od 10 do 15 rokov po domoch, kde si to
rodiny priali. Spievali vianočné piesne, vinšovali. Bolo šesť skupín, ktoré mali rozdelenú celú obec
Varín po 20 – 27 bytov. Peniaze, ktoré získali z koledovania, sa pomohlo hladujúcim v afrických
krajinách. Z koledovania „Dobrá novina“ sa vybralo z obcí Nededza, Gbeľany, Krasňany a Varín 70
000,– Sk.
31. decembra – bola svätá omša – ďakovná od 16.00 hodiny vo farskom kostole Varín, a to pre celú
farnosť. Pán farár Ivan Pšenák informoval v rámci kázne o činnosti fary v číslach.
Hospodárenie obce v roku 1999
Príjmy obce
Výdaje obce
Investičná výstavba a väčšie opravy v roku l999
- vodovod Koňhora ( použilo sa 929.397.- Sk)
- dopravné značenie v obci po križovatkách.
- dláždenie chodníkov na Martinčekovej ulici
- asfaltérske práce na ihrisku

12 231 467,00 Sk
11 484 840,00 Sk

-

Matica slovenská: výmena odkvapových žľabov, kladenie parkiet a oprava budovy
Zdravotné stredisko - dokončovanie prác v náklade 978.457.-Sk
plynofikácia obce časti Koňhora
obrezávanie stromov na námestí a parku.
Charita dom: oprava omietok a rôznych častí budovy
zakúpenie počítača a tlačiarne pre Obecný úrad Varín

Stav a pohyb obyvateľov v roku l999
Stav obyvateľov ku l. l. l999
3.350
v sledovanom roku sa narodilo
42 detí
v sledovanom roku zomrelo
31 obyvateľov
do obce sa prisťahovalo
54 obyvateľov
z obce sa vysťahovalo
22 obyvateľov
stav obyvateľov ku 31. l2. l999
3.393
Počet sa zvýšil o
43 obyvateľov
Obecná matrika v roku 1999
Manželstvo uzatvorilo
Narodilo sa
Zomrelo

10 párov
42 detí
31 obyvateľov

Nezamestnanosť v obci Varín v roku l999
Zo záznamov ONV v Žiline odboru sociálnych veci a úradu práce pobočky vo Varíne sa zistilo, že v
roku l999 nezamestnaných celkom v našej obci bolo 218 obyvateľov. Z tohto počtu bolo l27 mužov a
91 žien.. Miera nezamestnanosti s porovnaním ku počtu obyvateľov predstavovala l2.8l.%. V
porovnaní s rokom l997 počet nezamestnaných v obci vzrástol o 91 obyvateľov , čo predstavuje rast
nezamestnanosti o 4.88 %.
Sieť predajní potravín a poskytovaných služieb v obci v roku l996
Lumic - Ulica Antona Bernoláka (vedúca Ľudmila Cvachová), sortiment potravín, drogistický tovar,
mäsové výrobky, zelenina.
Potraviny Prima - Ulica Jána Bottu, majiteľ Anton Panáček, samoobsluha so sortimentom
potravinárskeho tovaru, zeleniny, drogistického tovaru, mäsa a mäsových výrobkov.
Potraviny - rozličný tovar - Námestie svätého Floriána, majiteľka p. Ľubica Gregová. Sortiment:
trvanlivé potraviny, drogéria, školské potreby, drobná keramika.
Drogéria - Námestie svätého Floriána, majiteľ Ing. Složil, sortiment špeciálna drogéria a domáce
potreby.
Potraviny Koruna samoobsluha - majiteľ p. Rendek Ján, Ulica Hrnčiarska so sortimentom potravinársky tovar, mäsové výrobky, ovocie, zelenina, drogéria, rybacie výrobky, zákusky, ktoré si
možno aj objednať.
Kveta – Ulica Antona Bernoláka, majiteľka p. Renáta Urmínová ponúka rezané a črepníkové kvety,
drobnú keramiku, zeminu, rašelinu, možnosť objednať si kvety a príležitostné kytice.
Kaderníctvo AJA – Ulica Jozefa Martinčeka, majiteľka p. Alena Kubalová ponúka kadernícke
služby pre ženy, mužov a deti.
Dana - zákazkové šitie a oprava odevov – Ulica Jozefa Martinčeka, majiteľka p. Danka Jánošíková.
Ponúka šitie dámskych, pánskych a detských odevov, opravu a úpravu odevov.
VOCO Drogéria - kozmetika – Ulica Jozefa Martinčeka, majiteľka Ing. Adriana Benkovská, vedúca
p. Irena Chalupjanská, ponúka všetok drogistický tovar, pracie prášky, čistiace prostriedky,
kozmetika.
Juma - Ulica Fatranská Kamence, majiteľ Ladislav Kysela so sortimentom - alkoholických a
nealkoholických nápojov, trvanlivé potraviny aj vo väčšom balení.
Jednota – Námestie svätého Floriána, vedúca p. Sidónia Bulejčíková so sortimentom: všetok
potravinársky tovar, mäsové a rybacie výrobky, drogéria.
Jednota - Fatranská ulica, Kamence, vedúca p. Amália Vojteková so sortimentom potraviny a
drogéria, zelenina, mäsové výrobky.

Jednota - Ulica Jozefa Martinčeka, vedúca p. A. Kuricová so sortimentom potraviny, mäsové
výrobky, drogéria, zelenina.
Santa Maria Ulica Farská, majiteľka p. Mária Synáková so sortimentom – reštaurácia, potravinársky
tovar, zákusky, jedlá na objednávku, svadobné hostiny, spoločenské posedenia, možnosť objednať si
zákusky na svadby, krstiny, vianočný stôl.
Pekáreň - Potravinka - Ulica J Martinčeka, majiteľ Ľuboslav Moravčík - pekáreň, široký sortiment
čerstvých pekárenských výrobkov, mlieko, mliečne výrobky, mäsové a rybacie výrobky, základné
potraviny.
Potraviny Ulica Farská, majiteľ p. Panáček so sortimentom - potravinársky tovar, mäsové výrobky,
zelenina, ovocie, drogéria.
Potraviny Ulica Ondreja Mesároša, majiteľ Ing. Vladimír Paňák, vedúca Anna Lopušanová - so
sortimentom potraviny a drogéria.
Ovocie a zelenina – Námestie svätého Floriána - majiteľ Ing. Remek, vedúca predajne Mária
Majerčíková, sortiment rôzne druhy ovocia, zeleniny, niektoré druhy trvanlivých potravín.
Zelokvet -Námestie svätého Floriána, majiteľ p. Roman Kováč, sortiment: rôzne druhy ovocia,
zeleniny, nealkoholických nápojov.
Čaluníctvo – vykonáva opravy čalúneného nábytku, úpravu sedacích súprav, postelí a kuchynských
rohových lavíc, Martinčekova ulica č. 77.
Kontakt (pri trhovisku) - majiteľ Danihel Topitzer, vedúca Anna Nogová sortiment - záhradkárske
potreby, semená, hnojivá, krmivá pre vtákov, krmivá pre zvieratá, malé balenia i vážené väčšie
množstvá, rôzne druhy kvetináčov, rašelina, rôzne druhy porcelánových výrobkov, taniere, šálky,
poháre, pletivo a iný tovar.
Rozličný tovar + komisionálny predaj - Námestie svätého Floriána, majiteľka p. Margita Talafová.
Ponuka: kancelárske potreby + komisionálny tovar.
Knihy - papier - drobný tovar: Námestie svätého Floriána majiteľka Zuzana Salátová - knihy,
školské a kancelárske potreby, hračky, obrazy, kozmetika.
Obuv Fatra: Námestie svätého Floriána, majiteľka p. Edita Bulejčíková so sortimentom obuv,
pančuchy, ponožky, kožená galantéria.
Vapa - Námestie svätého Floriána, majiteľ Ing. Vladimír Paňák, vedúca Alena Ondrušová so
sortimentom drobný tovar, bižutéria, hračky, rôzne druhy metrového textilu za nízke ceny, galantérny
tovar.
Teby - Námestie svätého Floriána, majiteľ Peter Janek so sortimentom dámsky, pánsky a detský
kusový textil.
Second - hand - Námestie svätého Floriána, majiteľka Jana Turačková, ponúka lacný textil z dovozu,
pánsky, dámsky, detský.
Dominko – oprava odevov – krajčírske práce, Fatranská ulica vedľa Jednoty, zodpovedná vedúca
Anna Bohačiaková.
Intos – Ulica Jozefa Martinčeka - majiteľ Ing. Ján Papan, Peter Zicho zo sortimentom obuv,
pančuchový tovar, ponožky, kožená galantéria, nábytok rôzneho druhu - možnosť objednávky
nábytku podľa katalógu.
Velatex – Ulica Jozefa Martinčeka, majiteľka p. Katarína Janečková so sortimentom kusový textil detský, dámsky, pansky, textilná galantéria, pletacia priadza.
Rádio-televízna služba - Hrnčiarska ulica, majiteľ p. Ján Solár, oprava televíznych prijímačov a
elektrospotrebičov.
MONUS: Ulica Jozefa Martinčeka, majiteľ Vojtech Brezáni ponúka zámočnícke, klampiarske a
stavebné práce, sklárstvo.
Zberné suroviny - Ulica Starohradská, za mostom, ponuka: výkup druhotných surovín, ako sú
lepenka, noviny, časopisy, spisy, črep biely, farebný, ľahký šrot, ťažký šrot, olovo mäkké, vodiče,
mosadz, textil a iné.
Obvodný úrad práce: Ulica Jozefa Martinčeka /v Dome služieb/ eviduje a poskytuje pracovné
miesta nezamestnaným v celej varínskej doliny, od Terchovej až po Nededzu.
Slovenská sporiteľňa, a.s. na Ulici Jozefa Martinčeka /v Dome služieb/, vedúca p. Daniela Stráska.
Poskytuje služby ako vkladné knižky, termínované vklady, vkladové listy, bežné účty fyzických osôb,

bežné účty právnických osôb, devízové účty, stavebné sporenie, zmenáreň, uzatváranie všetkých
druhov životných a úrazových poistení, poistenie mládeže, uzatváranie všetkých druhov majetkových
poistení.
UNIO - priemyselný tovar - majiteľka Ing. Klaudia Gáborová, Ulica Jozefa Martinčeka:
železiarstvo, stavebniny, farby, laky, riedidlá, poľnohospodárske potreby, elektroinštalačný materiál.
UNIO - odevy – Ulica Jozefa Martinčeka - ponúka lacné odevy.
Očná optika – Ulica Jozefa Martinčeka /v Dome služieb/, majiteľ Ing. Macák ponúka vyhotovenie
okuliarov na lekársky predpis i bez neho, oprava okuliarov, brúsenie a čistenie skiel ultrazvukom,
čistiace potreby na okuliare, predaj optických pomôcok, slnečných okuliarov, retiazok a puzdier na
okuliare.
Severoslovenské štátne lesy, drevosklad Varín: Ulica železničná, vedúci p. Poliak ponúka palivové
drevo, výrezy, guľatinu.
Pohrebná služba - majiteľ p. Jozef Bugáň, Ulica Jozefa Martinčeka - nepretržitá služba zabezpečuje
kompletné služby so zabezpečovaním pohrebu.
Kamenárstvo a autodoprava: Ulica Jána Bottu, majiteľ Milan Minarčík ponúka výrobu, úpravu,
opravu, montáž pomníkov, autodoprava AVIOU s plachtou.
Pneuservis - majiteľ p. Anton Pojezdala, Ulica Antona Bernoláka. Ponúka opravu plášťov, duší,
diskov, duší pre nákladné autá, montáž aj demontáž kolies z áut, motoriek, bicyklov, vyvažovanie
kolies z osobných áut.
Družstevná predajňa mäso – údeniny: dve predajne, a to na Ulici Jozefa Martinčeka a na Ulici
Alexandra Trizuljaka - majiteľ Poľnohospodárske družstvo Varín ponúka čerstvé mäso, výsekové
mäsové výrobky, ovčí syr, svieži i údený.
Ubytovací hostinec Má-ša - Ulica železničná, majiteľ p. Štefanatná ponúka služby: nealko + alko
nápoje, teplé párky, obložené misy, v ranných hodinách možnosť zakúpiť mlieko, mliečne výrobky,
chlieb, pečivo, ubytovanie v dvoj-, troj- a päťposteľových izbách .
Pošta: Ulica Jozefa Martinčeka, vedúca p. Košútová , ponúka služby: stávková služba, peňažná
služba, zapísané zásielky - balíky, doporučené listy a donáška listových zásielok do domu vrátane
dôchodkov.
Oprava vstrekovacích čerpadiel naftových motorov nákladných vozidiel – Ulica Jozefa
Martinčeka, majiteľ p. Boka.
Ekodendra - majiteľ p. Martin Weiner, Ulica Jozefa Martinčeka, ponúka sadové úpravy, predaj
okrasných drevín, predaj dreva, paliva, reziva, nákladná doprava .
Chladenie - majiteľ p. Štefan Podkopčan, Ulica Farská, ponúka služby: oprava všetkých druhov
chladničiek, mrazničiek, a chladiacich zariadení.
Nákladná doprava, zámočnícke práce, predaj stavebnín, autoškola: majiteľ Ľubomír Tichák, Ulica
Jozefa Martinčeka.
RUŽA - predaj lacných odevov: majiteľ p. Ľubica Kašíková, Ulica Jozefa Martinčeka, ponúka
predaj všetkých druhov pánskych , dámskych a detských odevov, kožené odevy.
Javor - Ulica októbrová, majiteľ Michal Rendek ponúka predaj okrasných drevín, kosenie parkov a
záhrad.
Urbárske pozemkové spoločenstvo Varín – Ulica Milana Rastislava Štefánika ponúka predaj
úžitkového dreva, dopravu automobilom Tatra 8l5 s hydraulickou rukou, salašníctvo - možnosť dať
ovce na letné obdobie na pasenie, salaš ponúka v roku l997 do prenájmu.
Varínska farnosť v roku 1999
Počet krstov na farnosť
96
Z toho dievčat
45
chlapcov
51
Zomrelo za farnosť
69
Uzatvorilo manželstvo
33
Počet rozdaných hostíí
Počet narodených podľa obcí vo farností:
- Nededza
18

- Gbeľany
16
- Krasňany
18
- Nezbudská Lúčka
4
- Varín
42
- spolu
98
Správcom fary bol vdp Ivan Pšenák a kaplánom Mikuš Pavol
Pred 10-timi rokmi bolo približne 160 krstov v porovnaní s rokom 1999, kedy ich bolo len 96.
Zomrelo 69 farníkov, z toho 25 žien a 44 mužov. Podľa obcí zomrelo vo Varíne 32 osôb, v Nededzi
11 osôb, v Gbeľanoch 14, v Krasňanoch 8 a v Nezbudskej Lúčke 5 osôb.
Zosobášených bolo 33 párov.
Prvé Sväté prijímanie prijalo celkom 112 detí.
Do zvončeka cez nedele a sviatky sa za rok 1999 vyzbieralo 370 850,– Sk. Spotreba elektrickej
energie v kostoloch Gbeľany a Varín a úhrada predstavovala 102 000,– Sk a 40 000,– bol doplatok za
rok 1998. z tejto čiastky bola časť odoslaná pre biskupský úrad Nitra. Na kostol prispeli jedna rodina
50.000,– Sk a jedna rodina 100.000,– Sk, prispeli i ďalší – menšími čiastkami. Pre kostol
v Gbeľanoch sa zakúpili varhany za 350.000,– Sk. Na kostole v Gbeľanoch došlo ku krádeži
farebných kovov. Škoda predstavuje 10.000,– Sk, čo vyšetrujú štátni policajti.
Ofery v priebehu roka boli dve misijné, na seminár tiež dve, rovnako i na charitu, dary v Božom hrobe
na Veľkú noc, kňazský domov – starobinec kňazov – vybralo sa a zaslaných bolo 160.000,– Sk.
Počnúc prvým týždňom sa zaviedlo čistenie a upratovanie kostola podľa ulíc, čo vychádza 2-krát
ročne každá ulica vždy v sobotu. Miestny farár poďakoval za spoluprácu v uplynulom roku, žiadal
o ospravedlnenie v prípade nedorozumenia s farníkmi. O 23.00 hodine bola vo farskom kostole
bohoslužba s požehnaním, ktorá skončila o 00.00 hodine a pokračovanie osláv bolo na Námestí sv.
Floriána.
Činnosť členov charity a reholných sestričiek
Rehoľné sestričky pokračovali vo svojich základných povinnostiach a poslaní , avšak aj naďalej
pokračovali v rôzných formách spoločenských hier a formovaní mladej generácie. Už cez fašiangy v
rámci krúžku mladých sa pripravilo fašiangové spoločenské posedenie, poriadala sa súťaž o
najkrajšiu modelku samozrejme s vlastnou úpravou oblečenie , účesu doplnkou na tvári a podobne.
Najlepšia modelka zodpovedajúca spoločenským normám a úprave bola vyhodnotená. Už v marci bol
organizovaný v spolupráci s farským úradom púť do Svätej zeme, ktorej sa zúčastnili mnohí
mládežnícidospelí z varínskej farnosti za účasti sestry Mariani a pána farára Ivana Pšenáka.. V júli
odchádza sestra Salóme do Zborova a sestra Mariana do Bratislavy. Od 29.8. l999 bola za filiálnu
vedúcu komunity Varín menovaná sestra Anita Paľušková. Jej základným poslaním bolo vyučovanie
náboženstva na základnej škole vo Varíne. Jej špecializáciou bolo na začiatku hodiny pesnička aj s
rozcvičkou aby na hodine nedriemali.Pre pestrosť vyučovacich hodín občas zaradila hdinu na
poznanie dejín Varína a okolia, Ukázalo sa že o dejinné udalosti v okolí mnohých zaujali a prejavili
živý záujej a nanášali celý rad dotazov aj po vyučovaní. Jej poslaním však bolo hovoriť deťom o Bohu
o jeho láske a zviditeľňovaní medzi deťmi a ľuďmi.
Základná škola Varín
Klasifikačná porada za I. polrok sa konala 26. januára 1999. zhodnotili sme prospech, dochádzku
a správanie žiakov. Nasledovali polročné prázdniny – boli 1. februára 1999.
Zmena vo vedení po odchode p. zástupkyne Mgr. Galčíkovej na dlhodobú PN nastúpila dňa 15.
februára 1999 na jej miesto Mgr. Hermannová.
Klasifikačná porada – dňa 23. 6. 1999 pedagogický zbor zhodnotil prospech, dochádzku a správanie
žiakov..
Vyhodnocovacia porada – sa konala 28. 6. 1999, na ktorej p. riaditeľka zhodnotila prácu
pedagogických pracovníkov za celý školský rok. Rozlúčili sme sa so slečnou Annou Tretinovou, ktorá
pracovala v ŠKD.
Záver školského roka bol 30. 6. 1999 na školskom dvore. Riaditeľka školy p. Paučinová zhodnotila
prácu žiakov, tí najlepší dostali knihy. Triedni učitelia v triedach rozdali vysvedčenia.
Prvá porada v školskom roku 1999 – 2000 bola 26. augusta 1999. Vedenie školy je nasledovné:

- riaditeľka školy Mgr. Paučinová
- zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Galčíková, Mgr. Hermannová
- výchovný poradca Mgr. Trizuliak
- vychovávateľky v školskom klube p. Koříková, sl. Matejčíková
- náboženská výchovy Mgr. Paľušková, Mgr. Pšenák, Mgr. Mikuš
V školskom roku 1999/2000 bola nasledovná organizácia vyučovania:
V Základnej škole Varín bolo 23 tried. Celý prvý stupeň chodil do školy v Nezbudskej Lúčke, kde
bolo 6 tried. V budove Základnej školy vo Varíne bolo možné umiestniť len tretí a štvrtý ročník
jazykového variantu. V tomto školskom roku boli škole tri triedy deviatych ročníkov a týmto sa
ukončil prechod na deväťročná povinnú školskú dochádzku.
Rozmiestnenie vychádzajúcich žiakov bolo nasledovné:
Stredné priemyselné školy
4 žiaci
Stredné lesnícke a poľnohospodárske školy 3 žiaci
Obchodné akadémie
6 žiakov
Pedagogická akadémia
2 žiačky
Dievčenská odborná škola
2 žiačky
Stredné odborné učilište 4-ročné
4 žiaci
Stredné odborné učilište 3-ročné
10 žiakov
Začiatok školského roku 1999 – 2000 bol 2. septembra 1999. K rodičom a žiakom sa prihovorila
riaditeľka školy p. Paučinová. Žiaci 9. ročníka privítali prvákov. Po oficiálnej časti triedni učitelia
v triedach poučili žiakov o bezpečnosti a ochranne zdravia a požiarnej výchove. 3. septembra sa
vyučovalo podľa rozvrhu hodín.
Ondrejský jarmok – 27. novembra 1999 na Ondrejskom jarmoku vo Varíne členovia žiackeho
parlamentu predávali vianočné pozdravy a Mikulášov, ktorých zhotovili žiaci 9. ročníka na hodinách
výtvarnej výchovy. Výťažok z predaj bol 980,– Sk.
Prezidentské voľby l999
V sobotu l5. mája l999 občania pristúpili k volebným urnám, aby odovzdali svoj hlas kandidátovi na
prezidenta Slovenskej republiky. Na základe výsledkov sa v druhom kole sa stretne Vladimír Mačiar a
Rudolf Šuster.
Celkový počet oprávnených voličov v našej obci je 2382. Volieb sa zúčastnilo 2015 voličov, čo
predstavuje 84.6 %, z toho platných hlasov bolo 2002 a neplatných 13.
Druhé kolo sa uskutočnilo 29. mája. Vo Varíne boli výsledky kandidátov nasledovné:
Vladimír Mečiar
l.432, čo predstavuje 74.l6%
Rudolf Schuster
499, čo predstavuje 25.84%
Počet oprávnených voličov v našej obci bolo 2381. Druhého kola sa zúčastnilo 1943 občanov, z toho
bolo 1931 platných hlasov.
Na základe týchto volieb sa novým prezidentom Slovenskej republiky stal Rudolf Schuster, ktorý
v rámci celého Slovenska získal 1 727 481 platných hlasov a na druhom mieste skončil Vladimír
Mečiar s počtom hlasov 1 293 642.
Miestny odbor Matice slovenskej
Dňa l8. apríla l999 z príležitosti úmrtia Dr. Jozefa Tisu navštívila skupina členov MO MS a občanov
rodný dom v Bytči, kde správca premietol životopisný videofilm nášho prvého prezidenta. Správca
domu odovzdal medailu pre občanov Varína, ktorí sú verní odkazu prezidenta slovenského národa.
V rámci tohto zájazdu navštívili Súľovske skaly a zákutia Strážovskej vrchoviny
MO MS v spolupráci s členkami Únie žien uskutočnili v mesiaci máji l999 výstavku v priestoroch
MOMS vo Varíne na ktorej boli vystavované rozličné historické a remeselnícke predmety, ktoré
priblížili život a prácu našich predkov. Výstava bola sprístupnená širokej verejnosti a žiakom ZŠ.
Výstavku navštívili početní občania aj s okolitých obcí. Čestným hosťom výstavy bol PhDr. Tomáš
Winkler vedecký tajomník MS a doc. Dr. Mruškovič CSc, člen výboru Múzealnej spoločnosti pri MS
v Martine .Sponzorom výstavy bol VAS Mojšová Lúčka s .r. o. Výťažok zisku z výstavy bol zaslaný
na účet vojnou postihnutej Juhoslávie.

Matičné oslavy miestneho odboru sa uskutočnili dňa 24. l0. l999 na ktorých sa pripomenuli
šesťdesiate piate výročie MO MS vo Varíne a sedemdesiate výročie založenia speváckeho krúžku.
Kultúrny program obohatili i žiaci Z Š. Na oslavách sa zúčastnili i bývalí dlhoroční speváci a ich
dirigent 93. ročný Ján Pavčík.
Predseda MOMS pán Panáček sa vo svojom prejave dotkol histórie speváckeho zboru, ktorý bol v
päťdesiatich rokoch na vysokej úrovni.Za úspešnú dlhoročnú prácu v speváckom zbore a MO MS boli
udelené plakety MS, ktoré odovzdal zástupca a vedúci hudobného odboru MS PhDr. Emanuel Muntág
Jánovi Pavčíkovi Božene Skuteckej a Emilovi Cvachovi. Kolektívnu plaketu obdržal MO MS a
spevácky zbor .Predsedovi MO MS Ľ. Panáčkovi bola odovzdaná plaketa za aktivitu.
V programe vystúpili za Odbor mladých matičiarov predseda Karol Tichý s básňami vlastnej tvorby.
Žiaci ZŠ s vienkom uvitým z ľudových piesni a spevácky zbor sa predstavenie nielen pred
obecenstvom , ale aj pred Hudobným odborom Matice slovenskej v Martine, ktorý zasadal v
zasadačka obecného úradu vo Varíne a večer sa zúčastnil miestnych osláv. Za hudobný odbor boli
prítomní Martina Božeková, Michal Kališka, PeaDr. Emanuel Muntág, PhDr. doc. Milán Pazúrik,
PhDr. doc. Tibor Sedlický CSc. PhDr. Anna Kucianová, Mikuláš Rusňák, a Mgr. Janka Dvorská.
Po vypočutí a zhodnotení odspievaných zborových skladieb komisia sa rozhodla pozvať náš zbor na
celoslovenskú prehliadku zborového spevu, ktorá sa uskutočnili v Banskej Bystrici v priestoroch
Univerzity Mateja Bela, kde sme skončili v striebornom pásme, pod vedením dirigentky Ing. Zuzany
Akantisovej.
Urbár 1999
Nový výbor zvolený na Valnom zhromaždení 11. 4. 1999 nezvládol svoju úlohu. Hromadili sa chyby
a pod tlakom verejnej mienky sa predseda urbáru Ing. Vladimír Paňák rozhodol podať demisiu. Do
uskutočnenia Valného zhromaždenia bol poverený výborom člen výboru Ing. Marián Schmidt. Na
Valnom zhromaždení 12. 3. 2000 sa o funkciu predsedu uchádzali: Ing. Marián Schmidt a Ing.
Kučerík Jaroslav. Každý z kandidátov na predsedu ako odborníci pre lesné hospodárstvo oboznámili
urbárske spoločenstvo o predstavách riadenia.
Informácia o činnosti výboru Urbárskej obce z roku 1998
Výbor rokoval podľa určeného plánu činnosti každý mesiac, teda celkom trinásťkrát.
V prvých mesiacoch roka sa výbor zaoberal otázkami predaja guľatiny pre cudzích zákazníkov, a pre
členov Urbárskej obce vrátane cien. Marcové rokovanie zhodnotilo splnenie úloh za rok 1997
a pripravilo program na riadne Valné zhromaždenie na 19. apríla 1998.
Aprílová schôdza spresnila program Valného zhromaždenia a navrhla z kritických, rozumne
posúdených dôvodov, aby sa na tomto Valnom zhromaždení hovorilo a navrhlo odsúhlasiť predĺženie
funkčného obdobia výboru o 5 mesiacov. Tento návrh bol schválený a potvrdený dňa 19. 04. 1998. Na
rokovaní sa odsúhlasilo aj dvojité poskytovanie zľavy členom urbáru. Do prevádzky Píla bol od mája
ustanovený výborom jeho člen Milan Verčík do funkcie majstra, v záujme zlepšenia organizácie práce
a spresnenia evidencie pohybu materiálu, vrátane odberu reziva.
V auguste bola zahájená montáž prevádzkovej haly v objekte píly pod Koňhorou firmou Unikov
Varín. Náklady podľa rozpočtu predstavujú 0,7 mil. Sk a budú hradené z výnosu predaja pozemkov
pod Vodného diela Žilina.
Miestny požiarny zbor vo Varín
Dňa 14.03. 1999 sa uskutočnilo výročné valné zhromaždenie dobrovoľného požiarneho zboru.
Vykonali sa na ňom zmeny vo výbore, počet sa znížil z 15-členného na 7-členný. Členovia zboru
zhodnotili svoju prácu za rok 1998, poukázali na klady a na nedostatky niektorých členov a prijali
nové úlohy na rok 1999.
Doterajší veliteľ p. Svetlovský Milan sa vzdal funkcie veliteľa požiarneho zboru, za nového veliteľa
bol vymenovaný p. Turský Miroslav. Boli prijatí štyria noví členovia a jeden člen kvôli neplneniu
povinností opustil kolektív.
Na valnom zhromaždení sa zúčastnil aj okresný veliteľ požiarneho zboru p. Truka Jozef.
Zloženie výboru Miestneho požiarneho zboru pre rok 1999 bolo nasledovné:

Androvič Rudolf – predseda, Akantis Peter – podpredseda pre prevenciu, Fogada Štefan – tajomník
a kronikár, Turský Miroslav – veliteľ, Cvacho Rudolf – hospodár, Kořínek Jozef – pokladník a Šlesár
Jaroslav – referent mládeže.
Športový klub
Futbalový oddiel
Postavenie v tabuľke mužstva dospelých a výsledky v jesennej časti narobili funkcionárom značné
starosti. Zimné prípravne stretnutia dávali optimizmus mužstvu avšak opatrenia a prípravy robili aj
súperi. Jarné kolo sa začalo 28. marca l999.
Nový ročník l999/2000 začal s jesennou súťažou 8.8.l999 a naše mužstvo pokračovalo v V. lige.
Nový tréner Krňa - bývalý ligový hráč, viedol prípravné zápasy, avšak taktiku v majstrovských
zápasoch nezvládol. Ako je vidieť z výsledkov už v priebehu jesenného kola došlo k jeho odvolaniu a
funkciu trénera zastával Igor Zimen ako hrajúci kapitán. Z l3 majstrovských zápasov 4 vyhrali l
remizovali a 8 prehrali. S l3 bodmi so skóre l4:l7cez zimné obdobie boli predposlední na l3 mieste
pred Makovom.
Úspechy našich dorastencov a žiakov sa dostali do tieňa dospelých. Mladší žiaci hrajúci v oblastnej
súťaži pod vedením trénera Stanislava Kubenu skončili na treťom mieste za MŠK Žilina a Belou.
Starší žiaci hrajúci v III. lige skončili na 8. mieste s 24 bodmi pod vedením trénerov Dušana Ružičku
ml. a Miroslava Cvečku. Mladší dorastenci skončili v súťaži na 3 mieste, keď z 22 zápasov vyhrali l2,
jeden remizovali a 9 prehrali so skóre 57:34. Trénerom dorastencov bol Ing. Marián Kákoš.
V ročníku l999/2000 sa vytvorilo „B“ mužstvo Varín, ktoré pozostávalo z cudzích hráčov. „B“
mužstvo viedol a financoval DispoLab, ktorého vedúcim a majiteľom je Talafa Peter.
TJ futbalový oddiel pri príležitosti 90-ročného jubilea založenia usporiadal po skončení súťaže
oslavy. Do rámca osláv bol zaradený turnaj o pohár TJ Fatran Varín na ktorom sa zúčastnili mužstvá
z Terchovej , Belej, Strečna, Nezbudskej Lúčky, Krasňan a pre spestrenie programu si zmerali sily
dve družstvá: ženská prvá liga s naším dorastom. Pohár si odniesla Terchová, druhá skončila Belá a
Nezbudská Lúčka. Za nepriaznivého počasia sledovalo stretnutia približne l200 priaznivcov z celej
doliny. Na podujatie boli pozvaní starí hráči a funkcionári, ktorí boli odmenení plaketou
Telovýchovnej jednoty vydanou z príležitosti jubilea. Večer bolo spoločenské posedenie a beseda o
minulosti, pestrosti i problémoch vyskytujúcich v uplynulých obdobiach. Z najstarších boli prítomní:
Štefan Badura, František Badura, Ing. Zimen Štefan a Salát František, ktorí hrávali futbal medzi prvou
a druhou svetovou vojnou. Pri tejto príležitosti bola spracovaná Pamätnica varínskeho futbalu za roky
l909 - l999.
Zo staršej histórie
Pivovar vo Varíne
Na Námestí svätého Floriána vo Varíne, na mieste dnešného parku stála v minulosti budova, na ktorú
si pamätajú už len tí starší občania. Mala svoje osobitné meno – Pivovar. Táto budova, postavená ešte
začiatkom 18. storočia, nie z kameňa, ale iba z nepálených tehál, slúžila na výrobu piva a tiež na jeho
predaj. Pivo sa tu varilo podľa zachovaných zápisov richtárov ešte v 18. storočí. V tom čase nebola
výroba piva koncentrovaná do väčších podnikov, ako je to v súčasnosti, ale v každom meste
i v menšom mestečku, akým bol Varín, varili pivo samotní občania podľa dohodnutých pravidiel.
O prevádzke pivovaru sa zo začiatku 19. storočia zachovali zaujímavé písomné dokumenty
s používaním aj latinských názvov, čo svedčí o tom, aká dôležitosť sa pripisovala takejto činnosti
v obci. Prevádzka Pivovaru mala štyri základné činnosti a z nich aj plynúce výdavky.
1./ zaobstarávanie surovín na výrobu, čiže jačmeň, chmeľ) 2./ nákup a dovoz dreva, rezanie a rúbanie
3./ vyplácanie pomocníkov pri prevádzke (sládkov, šenkárov) 4./ opravy kotlov, dreveného riadu
a opravy budovy
Jačmeň sa získaval od domácich pestovateľov a kúpou na jarmok, najčastejšie od Dlhopolcov. Ďalšou
surovinou potrebou na výrobu bol chmeľ. Pestovali ho varínski občania. Podľa záznamov to boli
Adam Akantis, Ján Židek, Michal Panáček, Ján Staník, Adam Horecký. Chýbajúci chmeľ sa
dokupoval z Oravy. Drevo, ktorého bola pri varení piva veľká spotreba, sa kupovalo od miestnych
občanov, vozilo z Váhu kúpou od pltníkov alebo kúpou od pohorelcov z okolitých obcí. Nemalé

výdavky boli vyplácanie sládkov – zakladačov skladu, umývačov drevených nádob a kotlov, opravy
pecí a celej budovy. Na týchto opravách – reparáciách sa podieľali murári, debnári, stolári
a zámočníci.
Za účasti vždy šiestich spoločníkov občanov sa varilo pivo 6-krát do roka. Po každej „zvárke“ sa pivo
hodnotilo, ochutnávalo a dvaja kontrolóri – inšpektori dávali povolenie na predaj.
V druhej časti budovy Pivovaru bolo pohostinstvo, kde sa vyrobené pivo predávalo. Bolo tu možné
dostať aj víno, pálenku, potraviny (chlieb, bryndzu, varené jedlá). Keď zavítala do pohostinstva
vzácnejšia návšteva, ako bolo úradníci, vrchnosti, slúžni, fiškáli, exekútori s doprovodom miestnych
senátorov na čele s richtárom, vtedy bolo aj pohostenie okázalejšie. Zápis z 15. marca 1823
o výdavkoch richtára udáva návštevu župných úradníkov, kedy sa v pohostinstve spotrebovalo mäso,
cukor, káva, hrozienka, mandle, rízkaša (ryža), korenie, víno a sušenice.
Pohostinstvo v Pivovare mávali árendátori, ktorí platili úradu obce na jar a v jeseni nájomné po 150
zlatých, čo bolo zachytené písomne v príjmoch obce. Ako arendátori sú vedení: Jozef Sabinovský, Ján
Mesároš, Štefan Varínsky, Vlček, Jozef Tivol a Jakub Poriez.
Keď ku koncu 19. storočia sa sústreďovala výroba piva do väčších podnikov s dokonalejším
zariadením vo väčších mestách, prestala aj výroba piva vo Varíne. Budova pivovaru prestala slúžil
svojmu účelu. Iba v pohostinstve sa pokračovalo s prevádzkou. V druhej časti budovy bol zriadený
veľkosklad a predajňa tabaku. V roku 1926 bola k Pivovaru pristavená požiarna zbrojnica. Tu sa
schádzali členovia hasičského spolku. Prístavba bola poschodová. Na prízemí sklad pre striekačku, na
poschodí spoločenská miestnosť. Nová priestranná hasičská zbrojnica bola postavená na mieste
bývalej synagógy, dokončená bola v roku 1954. V tom čase sa už budova Pivovaru rozpadávala. Bolo
potrebné ju zlikvidovať. Odstránená bola aj už nevyhovujúca požiarna zbrojnica. Takto sa získal
priestor na založenie parku.

