Rok 1998
Denné udalosti v obci a v štáte
Január
1. januára - bola na Námestí sv. Floriána oslava 5-tehovýročia vzniku Slovenskej republiky. O polnoci
mal prejav starosta obce Ing. Strásky. Dychová hudba Varínčanka zahrala štátnu hymnu Nad Tatrou sa
blýska a národnú pieseň Hej, Slováci. Po slávnostnej časti prítomní občania, ktorých bolo asi 700 v
skupinkách spievali. Miestny pán kaplán doniesol harmoniku a skupina spievala vianočné piesne.
Na polnočnej oslave sa zúčastnil po polnočnej bohoslužbe, ktorá trvala od 23.30 hodiny do 24.00 hodiny
aj pán farár Ivan Pšenák a rehoľné sestričky, ktoré zapadli do oslavujúceho davu ľudí.
Starosta obce z reprezentačného rozpočtu venoval a podával aperitív pri vzájomnom blahoželaní do
nastávajúceho roku.
Od 1. januára 1998 boli v celej obci zrušené výherné automaty.
30. januára – v kinosále sa konala verejná schôdza občanov, ktorú otvoril a viedol starosta obce Ing.
Karol Strásky. Hlavným bodom programu verejnej schôdze bola správa o plnení rozpočtu obce za rok
1997 a informácia o rozpočte obce na rok 1998. V rámci diskusie odzneli viaceré príspevky a podnetné
návrhy, z ktorých vyberám:
Prístavba školy a zriadenie strednej školy, úprava potoka pretekajúceho cez obec, využitie domu rodiny
Šipošovej na Námestí svätého Floriána na zriadenie dopravného múzea, rozšírenie, respektíve zriadenie
nového cintorína v obci, umiestnenie lavičiek na cintoríne, činnosť obecnej polície, oblečenie hrobárov,
otváracie a zatváracie hodiny na diskotékach, zrušenie prevádzky výherných hracích automatov v obci,
úprava fasád domov na hlavnej ulici. K jednotlivým diskusným príspevkom zaujal stanovisko starosta
obce.
Taktiež zasadalo Obecné zastupiteľstvo Varín. Na vedomie berie:
- dnešný deň zložila sľub poslankyňa Ing. Zuzana Akantisová, prevzala mandát po nebohom poslancovi
p. Ivanovi Androvičovi
Schvaľuje:
- návrh rozpočtu obce na rok 1998
- žiadosť lyžiarskeho oddielu zo dňa 23. 1. 1998 o odpustenie poplatku za prevádzku lyžiarskych vlekov
v zimnej sezóne z dôvodu zlých poveternostných podmienok
- dodatok k zmluve zo dňa 9. 2. 1996 medzi obecným úradom a Maticou slovenskou o prenájme
nebytových priestorov a o odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov
- komisiu v zložení p. Ľubor Panáček, p. Ján Kardoš a p. Emil Vojtek na vypracovanie podkladov
týkajúcich sa finančného nedoplatku – dane z nehnuteľností Telovýchovnej jednoty Varín obci
- do funkcie prísediacich na Okresnom súde v Žiline na volebné obdobie rokov 1998-2002 p. Katarínu
Schmidtovú, p. Ľubora Panáčka a p. Jána Kardoša
- zakúpenie digitálneho satelitného prijímača na príjem signálu televíznej stanice VTV
- požiadavku správcu farnosti vdp. Mgr. Ivana Pšenáka na zakúpenie bezdrôtových mikrofónov do
farského kostola
Neschvaľuje:
- žiadosť Ing. Igora Staníka, Smreková 13, Žilina o odkúpenie pozemku parcely č. 135 o výmere 200 m2
vo Varíne, nakoľko uvedená parcela nie je vo vlastníctve obce
- žiadosť Ing. Jána Sisku, Rozkvet 2010/25, Považská Bystrica o odpustenie prenájmu za užívanie
nebytových priestorov v dome č. 35 vo Varíne
Ukladá:
- finančnej komisii Obecného úradu Varín vykonať kontrolu hospodárenia obce v termíne do 2.
zasadnutia OZ
31. januára – navštívili Varín novovysvätení kňazi rehole kapucínov. Na záver svätej omše udelili
veriacim v preplnenom varínskom kostole novokňazské požehnanie. Po bohoslužbe spustila hudobná

skupina bratov kapucínov spolu so spevákom Stanleym prekvapujúci rock´n´rollový koncert, ktorý úplne
pozmenil názory prítomných na život v sutane a rehoľnej komunite. Hudobné majstrovstvo, vtipné
dialógy a príjemný spev tancujúcich rehoľníkov s dlhými kapucňami strhli všetkých k rytmickému
potlesku a deti k samovoľným tanečným kreáciám. Obecenstvo bolo nadšené, mnohí sa k piesňam
pridávali aj spevom a kapucínska kapela musela svoj koncert predlžovať.
Február
2. február – pri jazde v smere od Nového Mesta nad Váhom do Trenčína chcel so svojím vozidlom
Škoda Felicia predísť nákladné auto 25-ročný kaplán našej farnosti – Mgr. Rastislav Kaššovic.
V protismere sa čelne zrazil s Aviou. Obe vozidlá náraz odhodil do priekopy a kaplán na mieste nehody
zahynul spolu so svojím 75-ročným spolujazdcom – vdp. Baťom, tiež bývalým kňazom Varína,
bývajúcim v Žiline.
12. februára - v Klube dôchodcov vo Varíne sa o 14.30 hodine uskutočnila beseda s lekárom na tému:
„Homeopatia, ako ju nepoznáme“. Beseda bola určená najmä členom klubu, ale boli vítaní aj ostatní
obyvatelia obce.
18. februára – Miestne kultúrne stredisko Varín usporiadalo zábavný program pre dôchodcov pri
dychovej hudbe spojený s podávaním čaju a šišiek. Program začal o 16.30 hodine.
21. februára - v sobotu sa poriadalo spoločenské posedenie členov Miestneho odboru Matice slovenskej
pri príležitosti ukončenia fašiangov.
21. - 22. februára - požiarnici uskutočnili tradičný pochod masiek - turoňov na koniec fašiangov. dňa 24.
februára 1998 na posledné fašiangy bola zábava a na záver poriadali pochovávanie basy v hostinci
„Púček“.
Marec
12. marca – uskutočnila sa beseda pod názvom „Novinky na knižných pultoch“ o 15.00 hodine v Klube
dôchodcov.
25. marca – uskutočnilo sa divadelné predstavenie pre deti pod názvom „Včielka a ja“ o 10.00 hodine
v kinosále Kriváň vo Varíne.
29. marca - v miestnej časti Želehosť - Strážsky vrch vypukol lesný požiar, kde vyhorelo viac ako 2 ha
lesa. Zasahovali občania Varína aj požiarnici. V tento deň aj futbalový oddiel začal jarnú súťaž. Hneď
prvý zápas odohrali futbalisti na varínskom ihrisku so Svrčinovcom.
29. marca – Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne usporiadal Valné zhromaždenie, na ktorom
predseda Ľubor Panáček zhodnotil činnosť za 17 mesiacov, teda obdobie od zvolenia nového výboru.
Rokovania sa zúčastnil zástupca Matice slovenskej Mgr. Zemančík – riaditeľ členského ústredia. Živá
diskusia bola zameraná na pestrú činnosť s pohľadom, čo je málo a čo je dosť. Došlo sa k záveru, že treba
viac cieľavedomej práce a zapojiť do práce väčší okruh členov. Žiada sa výchova ku vlastenectvu
a duchovným hodnotám a pozdvihnutie stupňa autority Matice slovenskej ako spoločenskej organizácie.
Miestny odbor Matice slovenskej mal vysoký štandard v minulosti, čo bolo ocenené aj Maticou
slovenskou v Martine v roku 1993 čestným uznaním a plaketou.
29. marca - 5. apríla - uskutočnila sa výstavka veľkonočných ozdôb a zvyklostí, ako výšivky, kraslice,
rapkáče, ručné, na kolieskach, obrazy, predmety, a rôzne iné - Miestny odboru Matice slovenskej a Únia
žien.
31. marca – Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Nededzi, do ktorého patrí aj Hospodársky dvor
Varín, uskutočnilo členskú schôdzu v Kultúrnom dome v Mojši. Posledná schôdza bola v roku 1996, ešte
ako Jednotné roľnícke družstvo Rozvoj Nededza. Zadĺženie tohto družstva sa zrušilo. Vlastníkov pôdy
požiadali, aby svojím podpisom opätovne dali súhlas pre včlenenie pôdy do spoločného
obhospodarovania a vytvorilo sa nové Poľnohospodárske družstvo s názvom „Váh“ so sídlom v Nededzi.
Majitelia včlenenej pôdy po časovom odstupe boli zvedaví na hospodárske výsledky a po skončení správy
svoju nespokojnosť aj otvorene prejavili. Preto najrušnejšia a najpestrejšia časť bola diskusia, ktorá

smerovala na adresu predstavenstva. Kládli sa otázky typu, či sa stav hospodárenia zlepší. Odpoveď bola
veľmi jednoduchá a neurčitá: Všetko ukáže nastávajúce obdobie.
Apríl
2. apríla – konalo sa druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne. OZ berie na vedomie:
- správu finančnej komisie o vykonaní kontroly hospodárenia obce
Schvaľuje:
- zabezpečenie opravy kaplnky sv. Floriána na Námestí vo Varíne. Je potrebné zabrániť vzniku
podmáčania základov odvedením dažďových vôd a zabrániť ďalšiemu narušeniu statiky
- úpravu chodníkov na Martinčekovej ulici
- realizovať práce na úprave miestneho cintorína (rozvod elektrickej energie pre ozvučenie a osvetlenie
cintorína, vybudovanie lavičiek, rozšírenie priestoru pred oporným múrom cintorína)
- vykonať inžiniersko-geologický prieskum pre výstavbu nového cintorína a IBV v lokalitách Pažite
a Radinovo
- odpredaj pozemkov v lokalite Kamence pre IBV pre Ing. Mariána Beniača, Miroslava Jandu, Mariána
Ďuranu a Jána Hodoňa
- žiadosť stolárskej dielne Atyp o zníženie nájomného za nebytové priestory na 100 Sk/m2 od 1. 1. 1998
- výpomoc škole v Nezbudskej Lúčke pri zriadení kuchyne
- zakúpenie mobilného telefónu pre obecnú políciu
- objednať vypracovanie vykonávacieho projektu pre vodovod Koňhora
- zabezpečenie osadenia dopravných značiek s obmedzením rýchlosti na 40 km/h na Ulici Antona
Bernoláka
12. apríla – dychová hudba Varínčanka oslavovala 5. výročie oživenia za prítomnosti zástupcov obce,
kultúrneho strediska, pozvaných hostí a zdravých príslušníkov – hudobníkov. Stretnutie sa konalo
v kinosále Kriváň vo Varíne o 16.00 hodine.
13. apríla – sa uskutočnil spomienkový večer s položením kytičky kvetov ku pamätnej tabuli na rodnom
dome kpt. Ladislava Pfliegla pri príležitosti jeho nedožitých 80-tych narodenín.
19. apríla - uskutočnilo sa Valné zhromaždenie Urbárskeho spoločenstva vo Varíne, na ktorom sa
zhodnotila činnosť a hospodárenie za rok 1997. Solídna účasť členov – urbárnikov svedčí o rastúcom
záujme o dianie v oblasti spravovania spoločného majetku po jeho vrátení štátom od 1. 4. 1992 (lesný
fond), poťažne v rokoch 1996 a 1997 (časť poľnohospodárskych pozemkov). Prítomní členovia, v počte
184, vlastníci 495 podielov (71%), pozorne vypočuli referáty predsedu Ing .Vladimíra Paňáka, hospodára
Emila Akantisa a predsedu dozornej rady Ing. Petra Zimena.
Za zmienku stojí ukončenie výstavby lesnej cesty „Jedľovina – Zadná Kopa“ nákladom 6. mil. Sk zo
štátneho fondu, sprevádzkovanie vybudovanej píly na Koňhore.
Máj
3. mája - bola na Námestí svätá omša na sviatok sv. Floriána, na ktorej sa zúčastnili požiarne zbory pod
vlajkami a v uniformách i požiarnou technikou z Nededze, Gbelian, Krasňan, Nezbudskej Lúčky a
Varína.
O 15.00 hodine bolo v miestnej kinosále bábkové divadlo pre deti – Klaun Arpád a čarodejnícky učeň
Dionýz.
7. mája – škôlkari pod vedením svojich učiteliek pripravili pre mamičky besiedku, na ktorej im
zaspievali, zarecitoval, zatancovali a odovzdali malé darčeky.
8. mája - v miestnom kostole účinkoval počas svätej omše detský súbor „Melódia“ z Považskej Bystrice.
Po svätej omši koncertoval a predstavil sa s chrámovými piesňami a piesňami ku Dňu matiek. Súbor sa
skladal z detí od 5 do 18 rokov navštevujúcich ľudovú školu umenia. Celkom vystupovalo 45 detí, čo
predstavuje polovica z organizovaného telesa. Spevokol vystúpil po mnohých európskych štátoch, aj vo
Vatikáne, kde ich prijal a pozdravil svätý Otec Ján Pavol II.

10. mája - uskutočnila sa slávnosť Dňa matiek v miestnej kinosále o 15.30 hodine s kultúrnym
programom.
Konala sa tiež verejná schôdza za prítomnosti zástupcov Okresného oddielu Polície zo Žiliny, kde sa
zaoberali kriminalitou v obci, okrese a Slovenskej republike.
Konala sa verejná schôdza a beseda s poslancom Hnutia za demokratické Slovenskej starosta obce Ing.
Strásky, Panáček za Obecné zastupiteľstvo a občania.
18. apríla – bol v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne uskutočnil zábavný program s Robom
Kajzerom, Dušanom Grúňom a Petrom Melušom s názvom „Veselo hore Grúňom“. Predstavenie začalo
o 19.00 hodine a malo veľký úspech.
22. mája – v kinosále Kriváň vo Varíne sa uskutočnilo divadelné predstavenie žiakov Základnej školy vo
Varíne s názvom „Bračekovia Mravčekovia“. Program začal o 19-tej hodine a malo veľmi úspech
u divákov.
28. mája – konalo sa tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne. Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie:
- informáciu o prácach na oprave Kaplnky svätého Floriána na Námestí vo Varíne
- žiadosť p. Viktora Vrábla, Belá č. 74, na prenájom časti Autocampingu na Kamencoch za účelom
výučby jazdy na koni, vození sa na koči a saniach
- ponuku WN Danubius film, s. r. o., Bratislava na televízne vysielanie v káblových rozvodoch
- sťažnosť občanov na ordinačné hodiny MUDr. Kadlečíkovej
- návrh poslankyne Ing. Prekopovej na výstavbu detského ihriska vo Varíne na Kamencoch pri firme
Fontis
- sťažnosť občanov na hlučnosť prevádzky Biliard bar v nočných hodinách
- informáciu o možnostiach doplnenia jednej triedy materskej školy, a to úpravou priestorov
v hospodárskej budove Materskej školy Varín alebo v Klube dôchodcov vo Varíne
- sťažnosť občanov bývajúcich na Železničnej ulici vo Varíne na znečisťovanie ovzdušia Dolvapom
Varín
- žiadosť občanov Varína na predĺženie prevádzky pošty v stredu do 16.30 hodiny
Schvaľuje:
- dodatok ku všeobecne – záväznému nariadeniu obce – prevádzka domu smútku a pohrebiska č. 7/1992
zo dňa 17. 12. 1992 s účinnosťou od 1. 7. 198
- zastaviť práce na príprave nového cintorína v lokalite Ulické záhrady, po prevedení hydrogeologického
prieskumného vrtu sa zistilo, že v spodnej časti pôdy uvažovaného cintorína sú ílovité zeminy a vysoká
hladina spodnej vody
- opravu strechy, fasády, zvodov dažďovej vody, chodníkov, kanalizácie a žumpy na viacúčelovej budovy
na Námestí svätého Floriána
- opravu strechy predajne mäsa na Trizuliakovej ulici
- nových strojníkov požiarneho zboru: p. Miroslava Turského, p. Jána Kupčuliaka, p. Jozefa Santu
- vypracovaní projektovej dokumentácie plynovej prípojky z Ulice P. O. Hviezdoslava pre rodinné domy
p. Janečka, p. Mintach a p. Kořínka
- odpredaj obecných pozemkov pod garážami v lokalite Hrádok a možnosť ďalšej výstavby
- odpredaj časti pozemku parcely číslo 1632/2 stolárstvu Atyp
- finančnú výpomoc vo výške 2500,– Sk základnej organizácii Únii nevidiacich a slabozrakých
Ukladá:
- zabezpečiť, aby v spisovom materiáli, týkajúcom sa zasadnutia OZ, bolo zachytená aj hlasovanie
poslancov
- prerokovať predĺženie otváracích hodín na pošte vo Varíne so Stredoslovenským riaditeľstvom pôšt
v Banskej Bystrici
- pokračovať v rokovaniach na rozšírení cintorína
- požiadať Okresný úrad, odbor životného prostredia o pravidelné meranie prašnosti v okolí Dolvapu

- požiadať o meraniu hluku v okolí prevádzky Biliard baru
- požiadať Okresný úrad o finančnú dotáciu na rozšírenie prevádzky Materskej školy vo Varíne
Jún
1. júna – O 13.30 hodine v kinosále sa uskutočnil zábavný program pre deti spojený s premietaním
filmovej rozprávky. Deti takto oslávili svoj sviatok – Medzinárodný deň detí.
9. júna – členovia klubu dôchodcov boli na zájazde v Červenom Kameni – Pezinok, Maduniciach
(pôsobisko Jána Hollého) a Dobrej Vode. Na ceste späť sa stavili v Melčiciach, kde položili na hrob pána
kaplána Rastislava Kaššovica, kvety.
12. – 14. júna – v Autocampingu Varín sa konal Oblastný turistický zraz regiónov Čadca, Považská
Bystrica a Žilina, na ktorom sa zúčastnili turisti siedmich okresov. Súčasťou zrazu boli majstrovstvá
Žilinského a Trenčianskeho kraja v Pretekoch turistickej zdatnosti, ktorých sa zúčastnilo 155 pretekárov.
Akciu organizoval Klub slovenských turistov okresu Žilina.
19. júna - Krajské stretnutie s predsedom vlády Mečiarom, na ktorom sa zúčastnila početná skupina a
autobusom a autami i z Varína. Beseda sa konala v športovej hale v Žiline.
21. júna - o 15.00 hodine usporiadala Únia žien, Matica slovenská a Dychová hudba Varínčanka na
ihrisku Telovýchovnej jednoty Varín posedenie pri hudbe spojené so športovými hrami detí s
občerstvením a maškrtami.
Turzovka a Varín hrali posledný zápas, ktorý skončil 4:3
22. júna - prebehla cez kataster obce Varín silná búrka v čase od 12.30 do 12:50 hodiny. Viditeľnosť bola
slabá, len na 100 m. V domoch pre osvetlenie bolo nutné zapaľovať sviečky alebo lampy.
25. júna – konalo sa štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne. Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie:
- správu riaditeľa Chránenej krajinskej oblasti Malá Fatra Ing. Korňana o začatí výstavby budovy pre
správu
- správu riaditeľky Základnej školy vo Varíne Mgr. Paučinovej o nedostatku tried na vyučovanie
a nutnosti vyučovať žiakov v Nezbudskej Lúčke
- žiadosť o obnovenie rokovania medzi rodinou Santovou, obcou Varín a Ľubomírom Moravčíkom
o vysporiadaní pozemkov
Schvaľuje:
- vyrezanie čerešní z miestneho cintorína
- vypracovanie štúdií prístavby Materskej školy vo Varíne
- žiadosť MUDr. Janky Milovej o napojení sa na žumpu na parcele č. 62/2 z plánovaného rodinného
domu parcely č. 63/1 za úhradu podľa spotreby vody
- predkupné právo pre MUDr. Janku Milovú na odkúpenie parcely č. 62/2 po vybudovaní kanalizačného
zberača
- nedoplatky za alkohol a tabakové výrobky – vymáhať cez exekútora
- vybudovanie pevných stánkov na miestnom trhovisku
Neschvaľuje:
- predaj na miestnom trhovisku do vybudovania miestneho trhoviska a nadobudnutia právoplatnosti VZN
o Predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach podľa zákona číslo 178/1998 Zbierky
zákona
Ukladá:
- starostovi obce jednať s riaditeľom Slovenskej autobusovej dopravy vo veci zabezpečenia druhého
autobusu na prepravu žiakov Základnej školy Varín do Nezbudskej Lúčky
- výstavba pevných stánkov na miestnom trhovisku
- vypracovať VZN o Predaji výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
- s MUDr. Kadlečíkovou prerokovať sťažnosti občanov

Júl
5. júla – sa uskutočnili oslavy svätého Cyrila a svätého Metoda na Vajánku. Po zapálení vatry bol
skutočná národná slávnosť, na ktorej koncertovala dychová hudba Varínčanka.
15. júla – v rámci prázdninového programu pre deti sa konala návšteva Skanzenu v Martine –
Jahodnických Hájoch.
17. júla – konala sa oslava pri príležitosti Dňa zvrchovanosti Slovenskej republiky. Znovu sa občania
stretli na kopci Vajánok, kde mal príhovor za Miestny odbor Matice slovenskej p. Emil Cvacho. Popri
občerstvení a dobrej nálade nechýbala ani dychová hudba a harmoniky, ktoré v krúžkoch sprevádzali
skupinky spevákov.
23. júla - v skorých ranných hodinách neznámy páchateľ pravdepodobne úmyselne v Autocampingu
Varín založil oheň pri vchodových dverách do reštaurácie. Rozhorený požiar poškodil časť budovy aj
vnútorného zariadenia. Majiteľovi objektu vznikla škoda odhadnutá na 350 000,– Sk a nájomcovi
reštaurácie na zariadení a tovare za pol milióna korún.
V tento deň taktiež boli niektorí členovia Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne v Bratislave vo
Vojenskom ústave a Slovenskej akadémii vied historický ústav za účelom získania materiálov o histórii
Varína a okolia.
23. júla – uskutočnil sa autobusový zájazd do Bešeňovej, ktorý bol určený všetkým záujemcom –
občanom obce. Výletu sa zúčastnilo aj viacero detí, ktoré hneď vyskúšali liečivé termálne bazény.
25. júla – bola vykradnutá predajňa potravín Jednota na hornom konci vo Varíne. Páchateľ vošiel do
predajne cez dvere na sklade. Musel byť veľmi skúsený, keďže priestory okolo predajne sú osvetlené
a predajňa je obklopená samými rodinnými domami.
August
2. augusta - skupina 5 matičiarov z Varína sa zúčastnila na Dňoch zahraničných Slovákov v Martine, kde
koncertovala a spestrila denný program. V tento deň bola aj zbierka na povodňou postihnuté obce.
Zbierku vyhlásil kardinál Ján Chryzostom Korec a uskutočnila sa pri dverách kostola. Celkom sa
vyzbierala a zaslala na biskupský úrad Nitra suma 80000,– Sk.
3. augusta - bola vo Varíne 50-členná skupina zahraničných Slovákov, ktorí prešli trasu Kysucký
Skanzem, v Terchovej Diery a vo Varíne v priestoroch Miestneho odboru Matice slovenskej bola družná
beseda s našimi členmi Matice slovenskej.
3. - 4. augusta - bola zbierka, ktorú organizovala Únia žien vo Varíne. Zasielali sa potraviny a šatstvo.
V nočných hodinách sa konala ďalšia nežiaduca návšteva u pána R. C., ktorému ukradol z garáže bicykel
a odišiel.
4. augusta – do obce zavítala skupinka zahraničných Slovákov. Podľa programu bol autobusový zájazd
spojený s prehliadkou kysuckého skanzenu, prevoz lesnou železničkou, prehliadka Terchovej (rezbárska
výstava, drevený betlehem v kostole, prechádzka po Dierach a Vrátnej) a na záver spoločenské posedenie
a voľná beseda v priestoroch Matičného domu vo Varíne. Hoci boli účastníci z rôznych štátov, jazyková
bariéra sa neprejavila. Družná beseda a dobrá nálada bola prerušená odchodom z Varína o 19.00 hodine,
keď sa museli účastníci podieľať vlastným programom na oslavách Matice slovenskej v Martine.
8. augusta - členovia Miestneho odboru Matice slovenskej a turisti na výstupe na Kriváň
12. augusta – v rámci prázdninového programu pre deti sa uskutočnil už druhý výlet, tentoraz návšteva
Slovenského betlehemu v Rajeckej Lesnej.
13. augusta – Obecné zastupiteľstvo obce Varín podľa ustanovení Zákona 481/92 Zb. úplné znenie
zákona o obecnom zriadení a ustanovení zákona č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto nariadení:
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa v obci Varín uskutočnia takto: v piatok 25. septembra
1998 od 14.00 hodiny do 22.00 hodiny a v sobotu 26. septembra 1998 od 7.00 hodiny do 14.00 hodiny.
Zriaďujú sa volebné okrsky, v ktorých vykonajú volebné právo voliči – obyvatelia obce Varín takto:
Okrsok č. 1 s volebnou miestnosťou na Obecnom úrade vo Varín

Okrsok č. 2 s volebnou miestnosťou v Základnej škole
Okrsok č. 3 s volebnou miestnosťou v Matičnom dome na Hrnčiarskej ulici
14. augusta – konalo sa piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne (ďalej len OZ).
Schvaľuje:
- všeobecne - záväzné nariadenie obce č. 1/1998 o podmienkach predaja a poskytovaní služieb na
trhových miestach na území obce Varín
- všeobecne – záväzné nariadenie obce č. 2/1998 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov
- všeobecne – záväzné nariadenie obce č. 3/1998 k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky v roku
1998 na území obce
Varín
- žiadosť p. Alojza Gábora, bytom Žilina, Minčolská 4 o prenájom stolov na miestnom trhovisku
- 17 poslancov do OZ na volebné obdobie 1999-2003
- prenájom budovy bývalého zvozu hospodárskych zvierat pre chovateľov poštových holubov vo Varíne
Ukladá starostovi obce vymenovať správcu trhoviska.
23. augusta – ovocinári a záhradkári z Varína poriadali pre svojich členov zájazd do Čachtíc.
28. augusta - bolo otvorenie zdravotného strediska za prítomnosti ministra zdravotníctva MUDr.
Ľubomíra Javorského. Starosta obce Ing. Karol Strásky vo svojom príhovore poďakoval všetkým, ktorí sa
o výstavbu tohto diela pričinili. Osobitná vďaka patrí bývalému starostovi pánovi Ivanovi Androvičovi,
ktorý stavbu začal v rámci akcie „Z“ a premiérovi Slovenskej republiky Vladimírovi Mečiarovi a to
z dôvodu jeho finančnej pomoci.
O 9.00 hodine vznikol požiar na chate Moravia Kyjov - bývalých Sklárni pod Jedľovinou.
30. augusta - vystupovali a koncertovali vo Varíne v miestnom kostole súrodenci Jendruchovci.
September
September – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne otvorilo nasledovné kurzy:
hudobné – hra na klavír, gitaru, akordeón
jazykové – anglický jazyk
4. septembra - bola zahájená výstavba novej kúrie pre ochranu Malej Fatry so sídlom vo Varíne. Firma
Arprog, akciová spoločnosť použila na tento účel budovu známu pod menom „Schwarzerovec“. Nová
budova s pôvodným vonkajším vzhľadom bude patriť investorovi Národnému parku Malá Fatra.
Do 13. septembra v dôsledku letných horúčav a obdobia bez dažďov boli vyschnuté pramene Paškov,
Kolembusov prameň a v Želehosti, z ktorých priteká voda do varínskeho potoka. Niektorým občanom
z Koňhory vyschli aj vlastné studne a musela sa v cisternách dovážať pitná voda. Po výdatnom daždi
došlo k oživeniu prameňov a doplneniu zásob spodných vôd.
25. – 26. septembra – voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Dňa 25. septembra 1998 prebiehali
voľby od 14.00 hodiny do 22.00 hodiny a 26. septembra od 07. 00 hodiny do 14.00 hodiny.
Výsledky sú nasledovné:
Okrsok číslo 1 – Obecný úrad Varín:
počet voličov
777
zúčastnilo sa
679
počet platných hlasov
674
HZDS
316
SDK
115
SNS
152
SOP
38
SDĽ
32
SMK
3
NSK
2
NEI
3
SĽS
2

KSS
ZRS
SNJ

6
3
2

Okrsok číslo 2 – Základná škola Varín
počet voličov
745
zúčastnilo sa
650
počet platných hlasov
639
HZDS
274
SDK
112
SNS
176
SOP
20
SDĽ
37
NSK
1
NaS
1
SĽS
1
KSS
7
ZRS
9
SNJ
1
Okrsok číslo 3 – Matičný dom Varín:
počet voličov
840
zúčastnilo sa
732
počet platných hlasov
724
HZDS
290
SDK
196
SNS
176
SOP
17
SDĽ
26
NSK
1
NEI
1
HTC
1
KSS
6
JPS
1
ZRS
6
SNJ
3
Vo Varíne bolo teda do voličských zoznamov zapísaných 2371 voličov. Volieb sa zúčastnilo 2061
voličov, čo predstavuje 86,93%. Platných hlasov bolo odovzdaných 2037.
Rozpis podľa jednotlivých parlamentných strán:
Hnutie za demokratické Slovensko 880 hlasov
42,69%
Slovenská demokratická koalícia 423 hlasov
20,52%
Slovenská národná strana
504 hlasov
24,45%
Strana občianskeho porozumenia
75 hlasov
3,64%
Slovenská demokratická ľavica
95 hlasov
4,60%
Slovensko-maďarská koalícia
3 hlasy
0,15%
Hlasovanie v referende:
Referenda sa zúčastnilo 1617 občanov, čo predstavuje 68,55%. Odpoveď „áno“ uviedlo 1410 občanov
(87,20%) a odpoveď „nie“ označilo 134 občanov (8,29%).

Október
5. októbra – konalo sa mimoriadne zasadanie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- účasť obce na dražbe reštaurácie „U Púčka“, dom č. 108 na parcele č. 355 do výšky 5. mil. Sk
- zástavu nehnuteľného majetku: budovu č. 77 na parcele č. 2348 a budovu č. 113 na parcele č. 360
v katastri obce Varín
- odpredaj pozemkov a nehnuteľností vo vlastníctve obce Varín v podiele ¼ na parcelách č. 211, 210,
209, 208, 204, 202, 201 a 200 pánovi Ladislavovi Staníkovi, Eve Staníkovej a Daniele Jurkovičovej, rod.
Staníkovej ako protihodnotu odkúpenia ½ pozemku a budovy na parcele č. 188/1 (bývalá lekáreň) od
Ladislava Staníka, Evy Staníkovej a Daniely Jurkovičovej, rod. Staníkovej.
Ukladá:
- starostovi obce odkúpenie reštaurácie „U Púčka“ v dražbe do výšky 5. mil. Sk.
14. októbra – starosta obce zvolal mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne z dôvodu
opätovného prehodnotenia držby reštaurácie „U Púčka“, dom č. 108 na parcele č. 355 na základe
získaných informácií. Starosta informoval poslancov o tom, že vyvolávacia cena na dražbe 3.448.430,–
Sk sa týka len nehnuteľného majetku. Hnuteľný majetok je vecou ďalšej dohody.
Poslanci poverili starostu a poslancov p. Ing. Kurnocíkovú, p. Paučina, p. Ing. Tomu a p. Zelinu rokovať
s p. Pučkom o odpredaji hnuteľného majetku a o jeho cene. Pán Púček v reštaurácii nebol prítomný a ani
obsluhujúci personál nás nevedel informovať, kde sa nachádza. Z uvedeného dôvodu k dohode nedošlo.
Zo 17-tich poslancov bolo na mimoriadnom zasadnutí prítomných 12 poslancov. Títo jednohlasne
schválili dražbu nehnuteľného a kúpu hnuteľného majetku do výšky 5 mil. Sk. Na základe týchto
skutočností starosta obce pozastavil výkon uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Varíne z dôvodu pre
obec zjavne nevýhodného. Starosta odporúča zúčastniť sa dražby v druhom kole.
15. októbra – pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším sa konal kultúrny program pre dôchodcov
– občanov Varína. 24. októbra – sa skončil letný a začal zimný čas.
V kinosále Kriváň Varín sa o 19.00 hodine uskutočnil kultúrny program pre všetkých Varínčanov, ktorý
pripravil Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne v spolupráci so Základnou školou Varín.
November
8. novembra – Mons. ThDr. Ladislav Belás – správca diecéznej knižnice v Nitre vysvätil nové maľby vo
farskom kostole vo Varíne.
8. novembra – uskutočnilo sa mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, na ktorom sa
schvaľuje:
- všeobecne-záväzné nariadenie obce Varín č. 4/1998 o dani z nehnuteľností na rok 1999
- pre nasledujúce volebné obdobie pre voľby do orgánov samosprávy obce 17 poslancov a 3 volebné
obvody
- odpustenie poplatku vo výške 8% zo zisku predaja piva, alkoholu a tabakových výrobkov p. Jánovi
Bohačiakovi, bytom Varín, Kamence č. 713 z dôvodu požiaru v objekte prevádzky
Neschvaľuje:
- otváracie hodiny pre predajňu lacných odevov vo Varíne č. 35 pre pani Turačkovú až do podpísania
dohody o užívaní priestorov medzi obcou Varín a p. Evou Staníkovou, p. Ladislavom Staníkom, p.
Danielou Jurkovičovou a p. Annou Staníkovou.
Berie na vedomie:
- správu o stave vysielania káblovej televízie
Ukladá:
- starostovi obce zvolať verejnú schôdzu za účelom objasnenia vysielania káblovej televízie.
18. novembra – bola slávnostná svätá omša pri príležitosti odovzdania malieb uskutočnených vo farskom
kostole. Autorom je páter Emil Prokop SVD, ktorý pôsobí na Kalvárii v Nitre. Na strope je posledná
večera Pána, traja košickí mučeníci a sv. Svorad.

December
5. decembra – na Námestí svätého Floriána sa uskutočni program pre deti – stretnutie s Mikulášom. Po
skončení odišli deti do kinosály, kde bola pre nich pripravená animovaná rozprávka.
9. a 10. decembra – v Materskej škole vo Varíne sa uskutočnilo v týchto dňoch Posedenie pri stromčeku.
Besiedka bola rozdelená do dvoch dní z dôvodu oddelenia mladších a starších detí. Rodičia si takto mohli
vychutnať program, v ktorom vystupovali ich deti.
19. decembra – bola vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice spoločná svätá spoveď.
23. decembra – v parku na Námestí svätého Floriána o 16.30 hodine vyhrávala dychová hudba
Varínčanka. Vianočnými koledami spríjemňovali predvianočnú atmosféru.
Hospodárenie obce v roku 1998
Príjmy spolu
Výdaje spolu

9 543 663,72 Sk
9 685 812,38 Sk

Prehľad dotácií finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre obec Varín počas volebného
obdobia rokov 1994 – 1998:
Účel dotácie

Poskytnutá od

0,3

KBV Rieky

MF SR

0,5

Plynofikácia

ŠFZP SR

1995

1,0

Vodovod

ŠFZP SR

1996

0,2

IBV – TV Rieky

MF SR

1997

2,0

Kanalizačný zberač

ŠFZP SR

1998

2,5

Kanalizačný zberač

ŠFZP SR

2,0

Zdravotné stredisko

Úrad vlády SR

ROK

Výška dotácie v mil.
Sk

1994

Starosta obce pri tejto príležitosti ďakuje našej rodáčke Ing. Margite Schulzovej, rodenej Sobolovej, ktorá
pomohla pri vybavovaní dotácie poskytnutej premiérom vlády Slovenskej republiky p. Vladimírom
Mečiarom na dokončenie zdravotného strediska. Konkrétne sa jedná o realizáciu vzduchotechniky
a dokončenie suterénu, dlažieb, obkladov, sociálnych zariadení, elektroinštálácie, vodoliečby, sauny
vrátane dodávky technológie.
Výsledky komunálnych volieb ´98:
Voľba starostu obce:
Volebný obvod č.
1
Juraj Cvacho
Ing. Jaroslav Kysela
Ing. Marián Schmidt
Ing. Karol Strásky

2
64
14
103
394

Mená kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov:
Ing. Karol Strásky
HZDS
Ján Zelina
HZDS
Ing. Eva Prekopová
HZDS
Ferdinand Lopušan
HZDS
Mária Zelinová
SNS
Rudolf Pisch
HZDS

3
61
10
105
291

Spolu
404
12
128
283

303
227
207
204
199
186

229
36
336
968

Metod Bukovinský
Ing. František Toma
Ing. Zuzana Akantisová
Ján Bohačiak
Peter Tretina
Karol Boka
Peter Noga
Ing. Marián Schmidt
Ing. Jaroslav Strásky
Ing. Pavol Beniač
Ing. Juraj Androvič

SNS
SNS
HZDS
HZDS
SNS
SNS
DÚ, KDH
SNS
HZDS
DÚ, KDH
DÚ, KDH

205
190
186
176
153
227
216
216
196
174
166

Fyzický prehľad investičných akcií z bežného prevádzkového účtu:
Vodné hospodárstvo: Spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu obecnej kanalizácie I. etapa,
vodovod Koňhora, poplatok za vodu, 3 ks výtokových stojanov, rozbor vody a prevádzka ČOV Hrádok,
úprava miestneho potoka, výstavba vodovodu Záriečie.
Doprava: Dlažba námestia, opravy miestnych komunikácií po povodniach, dlažba chodníkov na
Martinčekovej ulici a Ulici M. R. Štefánika, čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií, vyspravenie
miestnych komunikácií, výstavba miestnych komunikácií, výstavba miestnych komunikácií na Májovej
ulici – p. Cvacho.
Požiarna ochrana: Propagačný materiál pri príležitosti 120. výročia vzniku Dobrovoľného požiarneho
zboru, oprava požiarnej techniky, zakúpenie požiarneho materiálu – hadice, zakúpenie uniforiem pre
členov DPZ, oprava Avie, rekonštrukcia elektrického vedenia v budove požiarnej zbrojnice.
Školstvo: osvetlenie telocvične, plynofikácia a stavebné práce v budove Základnej školy Varín, ústredné
vykurovanie Základnej školy v Nezbudskej Lúčke, zakúpenie počítača a nerezových termosiek, príspevok
pre žiakov Materskej a Základnej školy vo Varíne pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, zriadenie
novej triedy z bytov pre Materskú školu Varín, drobné stavebné úpravy, zakúpenie hračiek pre Materskú
školu.
Telovýchova: Plynofikácia areálu, oprava strechy, oprava autobusu, oprava budovy – sociálnych
zariadení, zakúpenie športovej výstroje, zriadenie pomocného ihriska, lyžiarske preteky o pohár starostu
obce.
Kultúra: Oprava viacúčelovej budovy – strecha, výstavba novej žumpy, zakúpenie hudobných nástrojov,
opravy sociálnych zariadení v klube dôchodcov a v knižnici, úprava miestnosti pre dychovú hudbu,
montáž zábradlí, oprava budovy a plynofikácia budovy – dom spoločenských organizácií, oprava podlahy
na javisku.
Zdravotníctvo: Dokončenie stavebných prác na I. a II. poschodí – omietky, obklady, dlažby, podlahy
vrátane vybavenia sociálnych zariadení, plynofikácia budovy, dokončenie elektroinštalácie, vodovodných
rozvodov, ústredného vykurovania, dokončenie omietok v suteréne.
Výstavba: Plynofikácia domu služieb, plynofikácia ulíc: M. R. Štefánika, J. Martinčeka, Farská,
Námestie svätého Floriána, Májová, IBV Kamence – VN sieť, trafostanica, projektová dokumentácia na
plynofikáciu a miestne komunikácie.
Verejné osvetlenie: Nákup svietidiel a výbojok, zriadenie nových svietidiel, osvetlenie námestia.
Cintorín: Oplotenie cintorína, pracovný odev pre hrobára, nákup konektorov pre dom smútku,
pasportizácia cintorína, výkup pozemkov pre cintorín – rozšírenie jestvujúceho, geologický prieskum na
novom cintoríne, osadenie lavičiek, výrub stromov.
Trhovisko: Výstavba verejných WC, elektrická prípojka, zriadenie stánkov na trhový predaj.
Verejná zeleň: Úprava skládky Záriečie, výstavba altánku v miestnom parku, zakúpenie kvetov, návrh
stavebných úprav Kaplnky svätého Floriána na námestí, úprava terénu a okolia nového zdravotného
strediska.

Komunálny odpad: Poplatky za uloženie odpadu na skládku v Považskom Chlmci z popolníc
a kontajnerov.
Charita: Dotácia na prevádzku charitného domu, rekonštrukcia oporného múru pri kostole, finančný
príspevok na výstavbu kostola v Gbeľanoch.
Obecná polícia: Nákup uniforiem, výstavba WC, nákup prenosného telefónu.
Samospráva: Opravy obecných budov, zariadenie kancelárií obecného úradu, zakúpenie výpočtovej
techniky, programového vybavenia, vysávačov, údržba rozmnožovacej techniky, opravy dopravných
prostriedkov, nákup náhradných dielov, oprava a rozšírenie rozhlasovej ústredne, zavedenie faxu, nákup
kosačky, vypracovanie revíznych správ: elektroinštalácia a plynové zariadenie, údržba plynových kotlov.
Rozšírenie káblovej televízie na Ulici železničnej, doplnenie modulu Eurosport, Markíza, zakúpenie
merného prijímača Prolink.
Investičná výstavba obce a opravy
Kanalizačný zberač
Vodovod Koňhora
Budovanie chodníkov na námestí
Budovanie chodníkov pri ceste na cintorín
Oprava ciest
Oprava Materskej školy na triedu a rôzne úpravy
Zdravotné stredisko rôzne dokončovacie práce
Zakúpenie zdravotného zariadenia do zdravotného strediska v náklade 729.863.-Sk
Verejnoprospešné práce vykonávali nezamestnaní, ktorým bolo uhradené 502.534.-Sk
Plynofikácia obce.
Inžinierske siete v časti obce Kamence v náklade 441.647.-Sk
Výstavba stánkov na trhovisku
Ukončenie múru pri kostole
Zakúpili sa miešačky pre potreby obce
Stav a pohyb obyvateľov za rok l998
Stav obyvateľov ku l.l..998
3 320 obyvateľov
narodené v roku l998
46 detí
zomrelo v roku l998
22 obyvateľov
prisťahovalo sa do obce
48 obyvateľov
vysťahovalo sa z obce
30 obyvateľov
Stav obyvateľov ku 31.l2.l998 3 323, z toho 2585 dospelých a 738 detí do 15 rokov
Počet sa zvýšil o
30 obyvateľov
Nezamestnanosť v obci v roku l998
Podľa záznamov ONV v Žiline odboru úradu práce pobočky Varín v roku l998 bolo vo Varíne celkom
nezamestnaných l57 obyvateľov. Z toho 83 mužov a 74 žien. Celková miera nezamestnanosti na počet
obyvateľov predstavovala 9.50 %
Varínska farnosť v roku 1998
Počet krstov na farnosť
z toho dievčat
chlapcov
Zomrelo za farnosť
z toho muži
ženy
deti
Uzatvorilo manželstvo
z toho katolík + katolík

l03
50
53
60
31
28
1
50
49

katolík + evanjelik

1

Počet narodených podľa farností:
- Nededza
- Gbeľany
- Krasňany
- Nezbudská Lúčka
- Varín
- spolu

12
12
25
2
44
95

Počet pohrebov podľa farností:
- Varín
25
- Gbeľany
6
- Nededza
11
- Nezbudská Lúčka
9
- Krasňany
9
Dňa 2. februára l998 bol na návšteve u rodičov pán kaplán Rasťo Kaššovic a na spiatočnej zľadovatenej
ceste dostal šmyk a s autom havaroval. So svojím spolujazdcom pátrom Baťom autohaváriu neprežili,
hoci bola na miesto ihneď privolaná záchranná služba. Zraneniam podľahli. Pohreb sa konal vo Varíne a
po smútočných obradoch bol prevezený do rodnej obce, kde je aj pochovaný.
V Žilinskom večerníku zo dňa 17. februára 1998 bola uverejnená spomienka na pána kaplána, ktoré ako
25-ročný zomrel ani nie po ôsmich mesiacoch svojej kňazskej služby. Varínski farníci mu zložili aj
báseň, ktorú aj zverejnili: „Tváre zosmutneli a hrdlá sa stiahli, veď úžasného človeka sme medzi sebou
mali. Tak veľmi chceli sme by dlho s nami bol, či s úprimnou radosťou pristupoval pre Pánov stôl. Len
veľká viera pomôže nám prijať tento žiaľ v Rasťovi našom, Ťa Bože, ľudské srdce chváľ. My cítili sme
z neho tie úžasné plány, no každému z nás iný okamih je daný. Či tak veľmi sa Ti Bože páčil, keď svojou
radosťou Ti za svet vďačil. Krátky čas púte si dal mu do skonania, snáď srdce jeho ochránil si od
sklamania. Bo vytrhnutý bol spomedzi nás, no vďaka Ti, že nám si dal jeho čas.“
A touto básňou sa s ním farníci rozlúčili aj na jeho poslednej ceste.
Na jeho miesto do varínskej farnosti bol poverený nový kaplán Janíček Jozef, ktorý vo varínskej fare
pôsobil do konca júna. Od l. 7. l998 nastúpil ako kaplán Mikuš Pavol.
V jesenných mesiacoch sa maľoval interiér varínskeho farského kostola Najsvätejšej Trojice. Tým sa
vynovil jeho vzhľad. Predchádzajúca maľovka kostola sa uskutočnila v 50-tych rokoch a realizoval ju
akademický maliar Mikuláš Klimčák, rodák z Humenného, ktorý študoval u národného umelca Jána
Mudrocha.
Autorom nových malieb je páter Emil Prokop, ktorý pôsobí na Kalvárii v Nitre a v nedeľu 8. novembra
1998 ich vysvätil Mons. ThDr. Ladislav Belás, správca diecéznej knižnice v Nitre.
Činnosť Miestneho kultúrneho strediska
Miestne kultúrne stredisko vo Varíne zabezpečuje počas roka činnosť kina, knižnice a klubu dôchodcov.
Organizuje kultúrne podujatia, výchovno-vzdelávacie akcie, zájazdy a výstavy. Činnosť zabezpečujú dve
pracovníčky a jeden premietač.
V roku 1998 sa uskutočnili:
Besedy na témy: príroda Malej Fary, beseda s lekárom – homeopatia, ako ju nepoznáme, Černobyľská
havária a súčasnosť, správna životospráva ľudí vyššieho veku, knižné novinky pri príležitosti marca –
mesiaca knihy
Kultúrno-spoločenské podujatia pre dôchodcov: fašiangové posedenie, október – mesiac úcty
k starším, kde vystúpil folklórny súbor Rozsutec zo Žiliny, akadémia ku Dňu matiek
Divadelné predstavenia pre deti: Klaun Arpád a čarodejnícky učeň Dionýz, Včielka a ja, Rozhovory
s Drobčekom
Zábavné popoludnie pre deti pri príležitosti Medzinárodného dňa detí

Zájazdy: zámok Červený kameň, Pezinok, Madunice, Dobrá Voda, Bešeňová, Oravice, Jablonka
Prázdninové podujatia pre deti: návšteva skanzenu v Martine – Jahodníckych hájoch, Rajecká Lesná
(prehliadka Slovenského betlehemu)
Vzdelávacie kurzy: kurz hry na klavíri navštevovalo 18 detí, kurz hry na gitaru 12 detí
Koncerty: 2 koncerty žiakov hudobných kurzov, dychovej hudby Varínčanky a súrodencov
Jendruchovcov
Privítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka
Obecné noviny Varínčan: v roku 1998 vyšlo 12 čísel mesačníka Varínčan
Kino: počet predstavení: 39
počet divákov: 2370
Knižnica: do knižnice bolo prihlásených 473 čitateľov, z toho 220 detí do 15 rokov, 146 študentov a 107
dospelých, za rok 1998 sa vypožičalo 20 167 kníh a časopisov počas 223 výpožičných dní
V roku 1998 sa do knižnice zakúpilo a spracovalo 128 kníh, odoberalo sa 13 titulov novín a časopisov.
V tomto roku sa založil súbor mažoretiek, ktorý prvýkrát vystúpil na fašiangovom programe pre
dôchodcov a na obecnom plese.
Dychový súbor Varínčanka vedie pán Pavol Takáč. Súbor účinkuje na všetkých podujatiach v obci a tiež
organizuje samotné koncerty vo Varíne a v okolitých obciach.
Činnosť spolku charity rehoľných sestričiek
Od l4. augusta l998 preberá charitný dom ako sestra predstavená Mariana Komlošová. Dochádza ku
novým organizačným zmenám a rozdeleniu práce medzi rehoľnými sestrami. V Gbeľanoch a v Nededzi
sa venuje deťom a veriacim sestra Salóme a pripravovala deti na svätú omšu aj v Krasňanoch. Sestra
Mariana pôsobila ako katechétka v škole vo Varíne a deťom sa venovala aj mimo vyučovania rôznym
zaujímavým prácam. Z väčších akcii pripravili jasličkovú pobožnosť mládeže s ktorou sa predstavili vo
farskom kostole cez vianočné sviatky . Celá akcia bola venovaná in memorial pánu kaplánovi Rasťovi
Kaššovicovi, ktorý tragický zahynul pri autonehode. Sestričky veľa času venovali nie len prácam a
povinnostiam ale i zábave a spoločenským hrám ako stolový futbal, bedminton, šach a iným. V
spolupráci s farským úradom organizovali futbalové stretnutia medzi miništrantmi okolitých fár.
Miestny odbor Matice slovenskej
V rámci Svetového festivalu slovenskej mládeže v Martine poriadaného v dňoch 3. – 4. augusta l998 MO
MS Varín hosťoval skupinu zahraničných a domácich Slovákov počte 45, s ktorými sa uskutočnil zájazd
dňa 3.8 l998 do Kysuckého skanzenu Terchovej na výstavku betlehema Dier, Vrátnej a na záver sa
uskutočnila beseda a spoločné posedenie v priestoroch MO MS.
Mladí matičiari z Varína - hudobná skupina sa podieľala na kultúrnom programe v táborisku MS v
Bačove pri Brezne, kde zanechala dobrý dojem a preto sa organizačný výbor SFSM v Martine rozhodol
pozvať mládežníkov na večerné vystúpenia počas festivalu v Martine. Naši mládežníci sa zapojili do
cestného bicyklového sprievodu z táboriska v Bačove do Martina Pozvanie dostali na zraz matičiarov v
Tatrách, kde sa mimo kultúrneho programu zúčastnili výstupu na Kriváň.Za MO MS sa zúčastnilo tohto
výstupu l5 členov. Výstup sa začal od Troch studničiek a pokračoval krásnou scenériou hôr až k samému
vrcholu Kriváňa Večer sa všetci zišli na kultúrnom programe, kde vystúpila i naša hudobná skupina. Dlho
do noci, pri tlejúcej pahrebe si spievali krásne slovenské piesne. Plní zážitkov, unavení, ale spokojní z
krásnych spoločných chvíľ s novými priateľmi odcestovali v nedeľu domov so sľubom :Takto o rok.“ Aj
v tomto roku mimo týchto akcii sa poriadali prednášky a organizoval sa Ondrejský jarmok zameraný na
predvianočný nákup.
Vo Varíne a okolí sa robil výskum starých zvykov, obyčajov, tradícií, remesiel a cechov. Povery,
čarovanie a bosoráctvo, jedlá a ich príprava, spoločenský život a spoločenské organizácie, rozprávky,
miestne príhody, žarty, ľudové spevy a tance, rozvoj kultúry, divadelníctvo, názvy lokalít a ich pôvod,
odev, kroje, rezbárstvo, maliarstvo a iné. Výskum robia študenti Univerzity Komenského z Bratislavy
študujúci históriu a vedeckí pracovníci. Akcia prebiehala na základe požiadavky a financovania Matice
slovenskej v Martine v snahe zachrániť národnú kultúru. MO MS Varín sa aktívne podieľal na tomto
výskume spolu so študentmi a vedcami.

Základná škola Varín
Zápis žiakov do 1. ročníka bol 22. a 23. januára 1998. Bolo zapísaných 71 žiakov.
Vyhodnocovacia porada – za 1. polrok školského roka 1997-98 bola 17. februára 1998 za cieľom
zhodnotenia práce pedagógov a žiakov.
Prospech:
V 1. – 9. ročníku je 538 žiakov, všetci boli klasifikovaní.
1. – 4. ročník – 203 žiakov, z toho 35 žiakov s výborným prospechom, 11 žiakov s dostatočným
prospechom a 1 žiak s nedostatočným prospechom.
5. – 9. ročník – 335 žiakov, z toho 13 žiakov s výborným prospechom, 103 žiakov s dostatočným
prospechom a 3 žiaci s nedostatočným prospechom.
Správanie:
54 pochvál triednym učiteľom, 25 pokarhaní riaditeľkou školy, 1 znížená známka na tretí stupeň.
Dochádzka:
Žiaci vymeškali spolu 19880 hodín ospravedlnených a 145 neospravedlnených.
Vyhodnocovania porada – koncoročná porada bola 29. júna 1998 na chate Benzinolu Pod Jedľovinou.
Riaditeľka školy Mgr. Paučinová zhodnotila celoročnú prácu žiakov a pedagógov.
Z celkového počtu 535 žiakov bolo na ročníkoch 1. – 4. 202 žiakov. Z tohto počtu dostatočný prospech
dosiahlo 13 žiakov, výborný prospech 31 žiakov a 1 žiačka neprospela.
Na ročníkoch 5. – 9. z počtu 333 žiakov 103 žiakov dosiahlo dostatočný, 23 výborný prospech a ostatní
žiaci prospeli.
Správanie žiakov:
187 pochvál triednym učiteľom, 42 pochvál riaditeľkou školy, 25 pokarhaní riaditeľkou školy, 4 žiaci
mali zníženú známku na druhý stupeň, 1 žiak v I. polroku na tretí stupeň.
Dochádzka: vymeškali 42793 hodín ospravedlnených a 291 hodín neospravedlnených.
Umiestnenie žiakov 8. a 9. ročníka::
gymnáziá – 7 žiakov, obchodná akadémia 9 žiakov, Spoš. 2 žiaci, Stredná priemyselná škola odevná 2
žiačky, Stredná zdravotná škola 3 žiaci, Dievčenská odborná škola 1 žiačka, Stredná priemyselná škola
stavebná 2 žiaci, Stredná priemyselná škola textilná 1 žiačka, Stredná priemyselná škola Bánová 1
žiačka, Konzervatórium 1 žiačka, Stredné odborné učilište 37 žiakov a do 9. ročníka postupuje 35 žiakov.
Urbár 1998
K 31. 12. 1998 je riadne zaregistrovaných 294 členov. Týchto 294 členov vlastní 695,78 podielov, t. j.
93,3% z celkového počtu 746 podielov. V správe SPF je 50,22 podielov, t. j. 6,7%. Sú to podiely, na
ktoré vlastníci neuplatnili právo na vrátenie a vlastníci žijúci na neznámom mieste.
V minulom roku došlo k upresneniu pôdneho fondu v našom urbáre a k 31. 12. 1998 na 746 podielov
pripadá celková výmera 802,54 ha. Za toho lesného pôdneho fondu 723,27 ha a poľnohospodárskeho
pôdneho fondu 79,27 ha. Lesná pôda vzrástla oproti r. 1997 o 45 ha z titulu delimitácie
poľnohospodárskej pôdy, ktorá bola zalesnená v 60-tych rokoch.
Okrem lesopestebných a ťažobných prác sa vykonávali v súlade s LHP v priebehu roka aj iné činnosti:
- výrub a predaj vianočných stromčekov
- vydávanie urbárskeho spravodaja pre vnútornú potrebu
- odpredaj dreva členom urbáru, a to:
guľatina zo skládky
202,24 m3
palivo celkom
106,00 m3
haluzina
15,00prm
palivo samovýroba
45,67 m3
porez dreva na píle
202,24 m2
Ak by sme uvedené množstvo dreva /202,24 m3/ odpredali cudzím odberateľom za bežné ceny, získali by
sme o cca 150.000 – Sk viac, teda vyššie tržby. Aj takouto formou sa pomáhalo členom nášho urbáru.

Voľba výboru – predsedu, hospodára a členov výboru
Do výboru v tajnom hlasovaní boli zvolení:
Výbor: Ing. Vladimír Paňák predseda urbáru, p. Viliam Bordáč hospodár urbáru, vdp. Ivan Pšenák člen
výboru, Ing. Eva Cáderová člen výboru, p. Emil Akantis člen výboru, p. Jozef Hrivo člen výboru, Ing.
Marián Schmidt člen výboru
Dozorná rada: p. Irena Chalupianská, Ing. Ladislav Ondruš, Ing. Andrej Dorčík
Dychová hudba Varínčanka
S nápadom založiť vo Varíne dychovú hudbu prišiel pán Emil Cvacho. Iniciatívy sa ujalo Miestne
kultúrne stredisko vo Varíne spolu s Ing. Karolom Stráskym, po viacerých neúspešných pokusoch
v predchádzajúcich rokoch sa v apríli 1993 podarilo vytvoriť skupinu nadšencov, medzi ktorých patrili
páni: Viliam Kysela, Marián Androvič, Štefan Matejčík, Ladislav Paučin, Vladimír Štefánik, Milan
Vlkoláček a Ján Zelina – členovia bývalej dychovky, ktorá vo Varíne účinkovala ešte v 60-tych rokoch
pod vedením pána učiteľa Ondreja Štefku.
Hudobníci sa začali schádzať v klube dôchodcov a postupne oslovovali ďalších, ktorí by mali záujem
hrať v dychovom súbore. Pôvodný zámer bola hrať na starých nástrojoch, ktoré y sa dali opraviť, a tak sa
postupne poprinášali z hasičskej zbrojnice a zo školy. Keď boli ochotní ľudia a nástroje, bolo potrebné
nájsť dirigenta, ktorý by súbor viedol.
Vtedy padol návrh osloviť pána Pavla Takáča, varínskeho rodáka. Zúčastnil sa stretnutia hudobníkov, po
zhliadnutí nástrojov však skonštatoval, že ak má súbor hra, musí hrať na iných – nových nástrojoch.
V máji v roku 1993 obecné zastupiteľstvo schválilo na tento účel sumu 200 tisíc Sk. Pri návšteve Varína
na pozvanie starostu obce vtedajší minister kultúry pán Dušan Slobodník prisľúbil finančnú pomoc. Svoj
sľub aj dodržal a tak za sumu 100 tisíc Sk sa dokúpili ďalšie hudobné nástroje.
V súčasnosti si nevieme ani len predstaviť podujatie, na ktorom by dychová hudba Varínčanka chýbala,
či už ide o podujatia v obci alebo vo farnosti, vždy zaznejú melódie v jej podaní. Súbor má dnes 27
členov.
V tomto roku oslávila dychová hudba Varínčanka svoje 5-te výročie.
Športový klub
Futbalový oddiel: Jarné kolo súťaže sa začalo 29. marca l998 nie najlepším postavením v tabuľke.
Úlohou bolo udržať sa v súťaži V .futbalovej ligy .S problémami a najmä s nedostatkom hráčov
dôsledku častých zranení oddiel skončil na l2 mieste pred Svrčinovcom a poslednými Krasňanmi, ktoré
vypadli do nižšej súťaže.Za obdobie jeseň - jar mužstvo z 26 zápasov vyhralo 9 remizovalo 2 a l5
zápasov prehralo. Získali 29 bodov so skóre 40:44.Výsledky jarného kola s jednotlivými mužstvami boli
nasledovné: Varín - Svrčinovec l:0, Nová Bystrica - Varín 3:l, Varín - Korňa l:0,Skalité - Varín 2:l,
Varín - Krasňany 3:l, Raková - Varín l:0, Varín - Dolný Hričov 0:2, Lietavská Lúčka - Varín 3:2,
Varín - Stará Bystrica 0:l, Strečno - Varín l:2, , Varín - Teplička 5:2, Varín - Bytčica l:3, Turzovka Varín 4:3
Žiaci hrali v I. triede, ktorí z 23 zápasov vyhrali l5,remizovali 5, a prehrali 3, so ziskom bodov 50 sa
umiestnili na druhom mieste za Strečnom so skóre l20:28.
V jesennom kole mužstvo dospelých pokračovalo v súťaži v V. futbalovej lige. V mužstve nastali
niektoré zmeny, keď odišiel Orlinský, Horecký a doplnil sa káder o Zavadzan Juraj, Badúška a Horniak J.
Majstrovská súťaž sa začala 2.8.l998 a prebiehala s nasledovnými výsledkami :Strečno - Varín 2:0,
Varín - Stará Bystrica l:2,, Skalité - Varín 0:3, Varín - Čierne 4:2,Predmier - Varín 5:3,Varín - Korňa
0:l , Raková - Varín l:0, Varín - Nezbudská Lúčka 0:0,Nová Bystrica - Varín l:5, Varín - Lietavská
Lúčka 0:0, Bytčica - Varín 3:2, Teplička - Varín 3:l, Varín - Turzovka 2:0, V jesennom kole sme z
l3 zápasov vyhrali len 4 dva remizovali a 7 prehrali so ziskom l4 bodov a skóre 2l:2l.
V letnom období prebiehala reorganizácia dorasteneckých a žiackych družstiev Náš mladší dorast a starší
žiaci boli zaradení do III. ligy a v rámci úsporných opatrení v jeden deň na jednom mieste odohrali

zápasy najskôr žiaci a po nich dorastenci.. Ich súpermi boli Raková, Rosina, Istebné, Dlhá n. Oravou,
Bytča, Tvrdošín, Zuberec, Kysucké
Nové Mesto, Krásno N. Kysucou, Trstená a Kysucký Lieskovec.
Na výročnej členskej schôdzi FO bol zvolený nový výbor. Za predsedu bol zvolený Pavol Prekop mladší,
za členov Igor Zimen, Stanislav Kubena, Jozef Ďugel a Ladislav Cvacho ako vedúci mužstva.
Klub slovenských turistov a lyžiarov vo Varíne
Hlavnou náplňou klubu v zimnom období bolo prevádzkovanie lyžiarskych vlekov H - 6O a S - l50 a v
letnej sezóne organizovanie turistických podujatí. Klub má 7l členov, Lyžiarske vleky boli
prevádzkované len na začiatku roka pre nedostatok snehu.
Turisti sa zamerali na turistické vychádzky a z väčších podujatí bol výstup na Tatranský Kriváň a Roháče,
ktoré sa spravidla organizovali v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej. Na podujatiach boli
vítaní aj nečlenovia. Predsedom turistov a lyžiarov v obci je Ján Kardoš.
Jaskyniarska skupina
Myšlienka založiť novú jaskyniarsku skupinu v Malej Fatre sa formovala už od roku 1994. Pre niektoré
osobné problémy sa ju však nepodarilo zrealizovať skôr. Dôvody, prečo sa tak stalo, siahajú do obdobia,
keď bola stará jaskyniarska skupina OS Terchová s poradovým číslom 16 premenovaná na Speleoklub
Malá Fatra. Vtedy bolo veľa starých členov necitlivo vyradených z evidencie.
Napokon sama potreba aktívneho prieskumu krasu vo Vrátnej, ktorý bol speleoklubom už dlhšiu dobu
zanedbávaný, dala dohromady starých i nových jaskyniarskych nadšencov, ktorí už od roku 1995 aktívne
pracovali na niekoľkých nových lokalitách vo Vrátnej. A po objavení novej jaskyne v Opukách sa
katalizácia nového jaskyniarskeho spoločenstva urýchľuje.
Zo staršej histórie obce
Koloman Kolomi Geraldini – jeho život a dielo:
Koloman K. Geraldini patrí k významným Varínčanom. Toto meno sa už však vo Varíne nevyskytuje
a možno sa s ním stretnúť len na našom cintoríne, kde je pochovaný jeho otec Vencel (Václav) Geraldini,
matka Mária Geraldiniová, rodená Čajková, sestra Albertína Salátová, rodená Geraldiniová a druhá sestra
Mária Cvachová, rodená Geraldiniová. Tretia sestra Alžbeta Horvátová, rodená Geraldiniová, je
pochovaná v Žiline. Toto priezvisko má taliansky pôvod, lebo jeho otec a starí rodičia pochádzali
z južného Tirolska, z oblasti Dolomitov, ktoré v dobe príchodu starého otca do Varína okolo roku 1870
patrilo do Rakúsko – Uhorska. Nebolo vtedy neobvyklé, že talianski odborníci – kamenári budovali
železničné tunely hocikde v Rakúsko – Uhorsku, kde to bolo aktuálne. Takto sa dostalo meno Geraldini aj
do Varína, kde natrvalo zostal žiť Vencel Geraldini, syn starého Geraldiniho – budovateľa strečianskeho
tunela, keď sa stavala Košicko-bohumínska trať. Tu sa oženil s varínčankou a ich deti úplne splynuli
s týmto prostredím a hlásili sa za Slovákov. Otec Vencel sa vyučil tiež za kamenára. Ako kamenársky
majster mal dielňu a lom v Terchovej, kde bolo dostatok vhodného kameňa na výrobu krížov, pomníkov,
obrubníkov a iných výrobkov z kameňa.
Kamenica
Varín, ako stredoveké mestečko s pravidelným obdĺžnikovým námestím sa budovalo na pomerne rovnom
teréne, v blízkosti ústia rieky Varínky do Váhu, na križovatke ciest vedúcich z Poľska na Považie.
Námestie pre svoje rozmery bolo najvýznamnejším zhromažďovacím priestorom, ktorý sa využíval pri
trhoch a jarmokoch, pri náboženských zhromaždeniach a procesiách, ba neraz bolo aj miestom verejných
trestov a súdov proti vtedajším previnilcom voči mestskému alebo feudálnemu poriadku. Z varínskeho
námestia, ako je to aj v súčasnosti, vychádzali štyri ulice. Na rohu námestia, kde začínala ulica vedúca
smerom na Žilinu, na mieste dnešného Zdravotného strediska Varín, stála prízemná budova väčších
rozmerov všeobecne nazývaná Kamenica, pomenovaná podľa kameňa, z ktorého bola vybudovaná.
Keďže stavať domy z kameňa bolo nákladné a veľmi namáhavé, bol kameň ako stavebný materiál

používaný len pri budovaní hradov, pánskych sídlisk a mestských verejných budov. Preto obyvatelia vo
Varíne si stavali domy z tehál vyrobených z hliny, ktorej bolo vo varínskom chotári dostatok. Kamenica
bola pôvodne vybudovaná ako dostavníková stanica na účely prepravy pošty a osôb.

