Rok 2013
Denné udalosti v roku 2013
Január
10. januára – konalo sa prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2013.
Poslanci sa zišli v zasadačke obecného úradu.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje prebytočnosť nehnuteľného majetku C-KN
pozemku s parcelným číslom 2205/4 – orná pôda v katastrálnom území Varín o výmere 855
m2, ktorý je vo vlastníctve Obce Varín.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje zámer predať C-KN pozemku s parcelným číslom
2205/4 na účel vybudovania obchodné centra. Zároveň schvaľuje spôsob predaja C-KN
pozemku s parcelným číslom 2205/4 podľa § 9 a ods. 1 písm. c) zákona číslo 138/1991
Zbierky o majetku obcí v zmení neskorších predpisov priamym predajom najmenej za cenu
vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom kinosály Obce Varín na adrese Jozefa Martinčeka
131, Varín – Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Varín v termíne 25. – 26. januára 2013 za cenu
30 € za podujatie.
11. januára – sa konal matičný ples, prvý v poradí v tomto fašiangovom období.
25. januára – sa konal prvý Farský ples pre farníkov obce.
31. januára – sa uskutočnilo druhé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne so
začiatkom o 16.oo hodine. Obecné zastupiteľstvo Varín určuje komisiu na vyhodnotenie
návrhov cenových ponúk v zložení: Štefan Noga, Karol Boka, Mgr. Karol Tichý, Marek
Tabaček a Ing. Marián Androvič a ukladá komisii vyhodnotiť cenové ponuky a predložiť
stanovisko obecnému zastupiteľstvu do 5. februára 2013.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Lukostreleckého klubu Varín. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov na adrese Jozefa Martinčeka 77,
Varín, prízemie, kancelária č 4, pani Andrei Ďuriškovej, Ul. 1. mája 635, 013 24 Strečno za
cenu 12€/m2/rok + náklady na energie, a to od 1.2.2013.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje prenájom nebytových priestorov na adrese
Námestie svätého Floriána 1002, Varín, kancelária 118 pánovi Miroslavovi Tomašovovi,
Pltnícka 313/12, 013 03 Varín za cenu 12€/m2/rok + náklady na energie od 1.2.2013.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vybudovanie samostatného napojenia elektrickej energie pre
firmu Kanis Pavol – Clean servis a zníženie preddavkov na energie v nájomnej zmluve 4/98.
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpustenie nájmu firme Gyntav, s.r.o. za obdobie od 1. 1.
2013 do 30. 6. 2013 v sume 410,20 €. Neschvaľuje odpustenie nákladov na energie za
obdobie od 6. 11. 2012 do 25. 11. 2012 pre nájomcu – pani Janu Ďuríčkovú.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje využívanie nebytových priestorov v Dome spoločenských
organizácií na adrese Hrnčiarska 175, Varín Klubu varínskych podnikateľov, občianske
združenie, M. R. Štefánika 481, 013 03 Varín, IČO: 42222290 od 11. 2. 2013, bez úhrady,
podľa harmonogramu využívania určeného správcom.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje minimálne ceny za prenájom spoločenskej sály vo
viacúčelovej budove nasledovne: svadby obyvateľov Varína a podujatia organizované
združeniami pôsobiacimi v obci – 50 eur za podujatie, svadby obyvateľov iných obcí – 80 eur
za podujatie, jeden predvolebný míting politickej strany pôsobiacej v obci a nezávislého
kandidáta v roku volieb – bezplatne, ostatné podujatia obyvateľov Varína – 10 eur/hodinu,
ostatné podujatia obyvateľov iných obcí – 15 eur za hodinu, ďalej schvaľuje minimálne ceny
za prenájom priestorov v Dome spoločenských organizácií – komerčné podujatia – 10 eur za
hodinu.

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie žiadosť pána Ondreja Šepeša o povolenie
drobnej stavby a ukladá hľadať riešenie vzniknutého stavu.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje štatút Obce Varín so zmenami oproti návrhu: 1) v
§ 8 ods. 5 doplniť písmeno j) s nasledujúcim znením: j) schvaľovať delegovaných zástupcov
zriaďovateľa do orgánov školskej samosprávy. 2) v § 7 doplniť ods. 3 s nasledujúcim znením:
Obec Varín zriaďuje: Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku Varín 3) § 7 ods. 2
písmeno e) presunú do § 7 ods. 3 písmeno b) 4) v § 8 ods. 5 písm. c) navrhuje v spojení
„školské a predškolské zariadenie“ vynechať slovo „predškolské“.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva č.
1/2013 s nasledujúcimi zmenami: 1) v § 3 ods. 8 doplní slovo novozvolený starosta „preberá“
vedenie 2) v § ods. 16 slovo „schváli“ nahradí slovo „schvaľuje“ 3) v § 3 ods. 17 sa slovo
„schváli“ nahradí slovom „schvaľuje“ 4) v § 4 ods. 1 sa slovo „pracovníkom“ nahradí slovom
„zamestnancom“. 5) v § 5 ods. 3 sa v texte vynechá slovo „miesto“. 6) v § 5 ods. 9 sa text
„min. 6 dní“ nahradí textom „v lehote rovnakej ako v ods. 4 a ods. 6“. 7) v § 5 sa doplní ods.
10 s nasledujúcim znením: Na prerokovanie dôležitých otázok týkajúcich sa obce (rozpočet,
plán rozvoja) obec zvolá zhromaždenie obyvateľov obce. 8) v § 9 ods. 4 sa prečísluje na ods.
3 a začiatok vety upraví nasledovne: „Pred otvorením diskusie si obecné zastupiteľstvo
vypočuje odborné stanovisko“. 9) v § 9 ods. 3 sa prečísluje na ods. 4 a znenie sa upraví
nasledovne: „Po vystúpení predkladateľa a poradných orgánov predsedajúci otvorí diskusiu
k prerokovávanému materiálu.“ 10) v § 10 ods. 4 sa slovo „poslanec“ nahradí slovom
„diskutujúci“.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na prvý polrok 2013.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie minimálnu cenu za predaj C-KN pozemku parcelné
číslo 2205/4 – orná pôda v katastrálnom území Varín o výmere 855 m2, stanovenú znalcom
Ing. Ján Eliaš, Kotešová 635, 013 61 Kotešová, evidenčné číslo 910690, znaleckým
posudkom č 5/2013 na 27,12 eur/m2, čo predstavuje za 855 m2 sumu 23 187,60 eur.
Zároveň berie na vedomie stanovisko komisie na vyhodnotenie ponuky ustanovenej
uznesením č. 3/2013.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje predaj C-KN pozemku parcelné číslo 2205/4 –
orná pôda v katastrálnom území Varín o výmere 855 m2 za účelom vybudovania obchodné
centra podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku,
stanovenej podľa osobitného predpisu spoločnosti Optima consulting, s.r.o., Karpatská
9A/8402, 010 08 Žilina za cenu 35€/m2.
Február
1.februára – sa konal 17-ty varínsky ples, ktorý sa konal v miestnej kinosále. Do tanca hrala
skupina Ajeto. Celý ples sa niesol v znamení pohody a dobrej zábavy. O chutné jedno
a obsluhu sa postaral personál z Hostinca u Štefana.
8. februára – sa konal školský benefičný ples v Reštaurácii u Púčka, ktorý zorganizovalo
Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne,
Mgr. Adriana Beniačová. Výťažok vo výške 550 eur bol použitý na nákup potrieb pre
materskú školu. Plesu sa zúčastnilo 92 ľudí, ktorých zabával Dj Igi do skorých ranných hodín.
9. februára – sa v miestnej kinosále konal detský karneval so začiatkom o 13.3o hodine.
Kinosála sa postupne zaplnila deťmi s rôznymi maskami. Najmladšou účastníčkou bola
1,5ročná Timejka oblečená za pavúčika. O dobrú hudbu sa stala DJ Igor Cvacho.
12. februára – tesne pred Popolcovou stredou sa na fašiangovom posedení stretla približne
stovka varínskych dôchodcov. Posedeli si pri klasických fašiangových šiškách a čaji s rumom.

V kultúrnom programe vystúpili deti z materskej školy pod vedením svojich učiteliek. Na
heligónke zahral a zaspieval talentovaný Adamko Kubala.
13. februára – členovia Slovenskej národnej strany vo Varíne spolu s občanmi Varína si pri
pamätníku vo Varíne pripomenuli 73. výročie úmtia rodáka, kňaza a národovca Jozefa
Martinčeka.
28. februára – sa konalo 4-te riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne.
Obecné zastupiteľstvo schválilo vydanie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín číslo
2/2013 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za
pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu výdavkov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku
zákonného zástupcu a čiastočnú úhradu výdavkov a podmienky úhrady v školskej jedálni,
o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosti
centra voľného času s nasledovnými zmenami: I. Vyhovenie pripomienkam č. 1, 2, 4,5, 6, 7,
8, 9. II. Prečíslovať §5 odstavec 1, písmeno a) odsek 2 na písmeno b) a zmeniť jeho znenie
nasledovne:
1.Ak obec, v ktorej má člen krúžku Centra voľného času trvalý pobyt, neprispieva na mzdy
a prevádzku Centra voľného času 8,50 €/mesiac na osobu. Tento príspevok bude znížený
členom centra voľného času, ktorí odovzdali vzdelávací poukaz. 2. Ak obec, v ktorej má člen
krúžku Centra voľného času vo Varíne trvalý pobyt, neprispieva plnou sumou, rozdiel hradí
člen krúžku. 3.Vypustiť §2 odst. 7.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje zámer predaja pozemku C-KN parcela č. 938/9
zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 a pozemku C-KN parcela č. 938/10 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 14 m2 podľa §9a ods.8 písmeno e) zákona 138/1991 Zbierky
zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa pre
žiadateľa Miloslava Verčíka a manželku Helenu Verčíkovú, trvale bytom Varín Fatranská
709/43 za cenu 14€/m2 z dôvodu, že pozemky sú obcou nevyužívané, nachádzajú sa medzi
pozemkom žiadateľa, na ktorom má postavený rodinný dom a miestnou komunikáciou a slúži
mu ako prístupová cesta k nehnuteľnosti.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje využívanie nebytových priestorov v Dome spoločenských
organizácií na adrese Hrnčiarska 175, Varín Slovenskému zväzu chovateľov poštových
holubov, Základná organizácia Varín, bez úhrady, podľa harmonogramu využívania určeného
správcom.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje zapožičanie chaty Fatranka č. 1119 žiadateľovi
Lukostreleckému klubu Varín, Juraja Jánošíka 881, Varín na konanie medzinárodných
lukostreleckých pretekov 3D Jozefský závod v termíne 16. 3. 2013 za sumu, ktorá bude
zahŕňať náklady na spotrebované energie.
Obecné zastupiteľstvo ukladá vypracovať návrh dodatku č. 4 k zmluve č. NZ001/1992 medzi
spoločnosťou Selinan, s.r.o. a Obcou Varín, ktorým sa predĺži prenechanie priestorov
Autocampingu do užívania do 15.10.2015, kde budú zahrnuté navrhované investície vo výške
62 000 €, ktoré preinvestuje nájomca do 31.12.2017. Ďalej ukladá zahrnúť do dodatku zmenu
výšky nájmu o ročnú mieru inflácie, meraná indexom spotrebiteľských cien od roku 2002.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky Obce Varín za rok 2012.
Marec
21. marca – sa konalo piate riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje zámenu pozemku novovytvorenej parcely C-KN
číslo 2151/371 ostatné plochy v katastrálnom území Varín o výmere 5 m2 v 1/1 vlastníckeho
podielu Ing. Marcel Tichý, M. R. Štefánika 813/47, Varín za pozemok - novovytvorenú
parcelu C-KN číslo 2151/373 orná pôda v katastrálnom území Varín o výmere 5 m2 v 1/1

vlastníckeho podielu Obce Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín, IČO: 00321711
podľa geometrického plánu č. 454458186/2013 bez finančného vyrovnania.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje zámer predaja pozemku C-KN parcela č.
2151/374 orná pôda o výmere 21 m2 podľa §9a ods 8 písmeno e) zákona 138/1991 Zbierky
zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa pre
žiadateľa Ing. Marce Tichý, M. R. Štefánika 813/47, Varín za cenu 14 €/m2 z dôvodu, že
Obec Varín svojou činnosťou zasiahla do pozemku žiadateľa a zalomila jeho hranicu
Odpredajom tohto pozemku sa žiadateľovi hranica opäť vyrovnáva.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje zámenu pozemku novovytvorenej parcely C-KN
číslo 2151/372 ostatné plochy v katastrálnom území Varín o výmere 8 m2 v 1/1 vlastníckeho
podielu Ing. Štefan Cingel, Májová 420/37, Terchová a Bc Anna Cingelová, r. Cvachová,
Okružná 165, Krasňany za pozemok novovytvorená parcela C-KN číslo 2151/375 orná pôda
v katastrálnom území Varín o výmere 8 m2 v 1/1 vlastníckeho podielu Obce Varín, Námestie
sv. Floriána 1, 013 03 Varín, IČO: 00321711 podľa geometrického plánu č. 45445818-6/2013
bez finančného vyrovnania.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje prenájom nebytových priestorov na adrese
Námestie sv. Floriána 1002, Varín, kancelária č. 135 a 138 Dane Štrbovej, Kopanice 666/1,
010 07 Žilina, IČO 36134465 z cenu 10€/m2 za rok + náklady na energie.
26. - 29. marca – plavec Vlado Štefáni, zverenec trénera J. Skopala, sa zúčastnil svojho
prvého reprezentačného štartu v maďarskom Dunaújvárosi. Jeho premiéra v drese juniorskej
reprezentácie Slovenska vyšla, čo ocenil aj vedúci výpravy Rastislav Hlavatý. 200 metrov
zaplával za 1 min 59 sek.
30. marca – v Slovenskej televízii sa relácie Pošta pre Teba zúčastnil Varínčan Ľubomír
Sečkár, ktorého si pozvala pani Dagmar Hasková, aby sa mu verejne poďakovala za
darovanie kvi.
Apríl
7. apríla – sa konala výročná schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne, na
ktorej sa volili aj noví členovia, predsedníčkou sa stala Ing. Eva Sauerová.
12. apríla – ulice miest a obcí zaplavila nádej a spolupatričnosť pri príležitosti Dňa narcisov
si ľudia kupovali žlté narcisy – kvietok nádeje pre tých, ktorí bojujú s onkologickými
ochoreniami. Členky Únie žien vo Varíne sa zúčastnili tejto zbierky a vyzbierali 787 eur.
Žiaci zo základnej školy sa taktiež pripojili k zbierky a vyzbierali 162 eur.
13. apríla – členovia Jaskyniarskeho klubu vo Varíne sa vo Svite zúčastnili na stretnutí
slovenských jaskyniarov, kde prezentovali svoje výsledky pri prieskume krasových lokalít na
Slovesnku a v zahraničí.
14. marca – sa konala výročná členská schôdza Základnej organizácie ťažko zdravotne
postihnutých vo Varíne v reštaurácii „U Púčka“.
25. apríla – sa v zasadačke obecného úradu konalo šieste riadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva vo Varíne k bodu Vypovedanie zmlúv IBV Záhumnie.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie:
- žiadosť p. Petra Androviča o zrušenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a vrátenie
vyplatenej zálohy vo výške 18 786,16 eur,
- žiadosť p. Petra Belu s manželkou Máriou Belovou o vrátenie predmetu kúpy,
- žiadosť Ing. Andreja Mateja o zrušenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a vrátenie
vyplatenej zálohy vo výške 21 573,76 eur,
- žiadosť Juraja Tabačka o zrušenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a vrátenie
vyplatenej zálohy vo výške 19 957,74 eur.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne ukladá:
- spracovať podklady pre obecnú radu.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostovi obce v súlade s § 3 zákona č. 253/1994
Zbierky zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších noviel zvýšený podľa § 4 bodu 2 o 43,25%, čo predstavuje sumu 2500 eur.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje predaj pozemku C-KN parcela číslo 2151/374
orná pôda o výmere 21m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zbierky zákona
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa pre
žiadateľa Ing. Marcel Tichý, M. R. Štefánika 813/47, Varín za cenu 14 eur/m2 z dôvodu, že
Obec Varín svojou činnosťou zasiahla do pozemku žiadateľa a zalomila jeho hranicu.
Odpredajom tohto pozemku sa žiadateľovi hranica opäť vyrovnáva.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje prenájom nebytových priestorov, miestnosť č. 027
a 028 v Zdravotnom stredisku vo Varíne, Námestie svätého Floriána 1002, spoločnosti Martin
Jura – Kráľovstvo okien a dverí, M. R. Štefánika 422/45, 013 03 Varín, IČO: 43982093 za
navrhnutú cenu 10 eur/m2/rok na účel regenerácie a rekondície. Obecné zastupiteľstvo vo
Varíne schvaľuje žiadosť Ing. Evy Sauerovej o súhlas s dočasným prechodom cez pozemok
C-KN parcela č. 2348 z dôvodu rekonštrukcie stavby na pozemku parcela C-KN číslo 2349/9
najneskôr do 31. 12. 2013. Žiadateľka uvedie pozemok do pôvodného stavu v termíne do 31.
12. 2013.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť občianskeho združenia Prvý žilinský
petangový klub, o. z. o nefinančnú podporu klubu formou súhlasu na používanie verejnej
štrkovej plochy v Športovom areáli Juraja Sobolu vo Varíne na vybudovanie petangových
ihrísk.
Zastupiteľstvo ďalej ukladá rokovať o podmienkach vybudovania a využívania petangového
ihriska.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odčlenenie pozemku o výmere 19 m2 z pôvodnej C-KN
parcely číslo 2151/352 za účelom výstavby trafostanice. Zámer predať novovzniknutý
pozemok o výmere 19 m2, ktorý vznikne odčlenením z C-KN pozemku parcela číslo
2151/352 na účel vybudovania trafostanice.
Spôsob predaja novovzniknutého pozemku o výmere 19 m2, ktorý vznikne odčlenením z CKN pozemku parcela číslo 2151/352 podľa § 9 a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom najmenej za cenu vo výške
všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. Uzatvorenie zmluvy o
budúcej kúpnej zmluve so Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., ktorej predmetom
bude prevod vlastníckych práv k nehnuteľnému majetku, a to k časti C-KN parcele číslo
2151/352 o výmere 19 m2, katastrálne územie Varín.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje Vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky k
stavbe na C-KN pozemku parcela číslo 351/3 v katastrálnom území Varín.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje zámer predaja pozemku neknihovanej parcely
3214 identickej s parcelou registra C-KN č. 3214 zastavené plochy a nádvoria o výmere 76
m2, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zbierky zákona o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa pre žiadateľa Miroslav Remenec
a manželka Edita Remencová r. Skorčíková, obaja bytom Námestie sv. Floriána 349/10, Varín
za cenu 14 €/m2 z dôvodu, že žiadateľ používa uvedenú parcelu ako prístup do rodinného
domu.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou HMZ
Rádiokomunikácie spol. s r.o., Rajecká 17, 010 01 Žilina, IČO: 36373303 na umiestnenie
antén a technológie na streche hasičskej veže v objekte Hasičská zbrojnica na adrese Jozefa
Martinčeka 1015, 013 03 Varín postavenom na parcelnom čísle 351/2 v katastrálnom území
Varín za poplatok 330 €/rok + náklady na energie.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje predaj pozemku C-KN parcela č. 938/9 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 18 m2 a pozemku C-KN parcela č. 938/10 zastavané plochy a

nádvoria o výmere 14 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zbierky zákona o
majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa pre žiadateľa
Miloslav Verčík a manželka Helena Verčíková, obaja bytom Varín, Fatranská 709/43 za cenu
14 €/m2 z dôvodu, že pozemky sú obcou nevyužívané, nachádzajú sa medzi pozemkom
žiadateľa, na ktorom má postavený rodinný dom a miestnou komunikáciou a slúži mu ako
prístupová cesta k nehnuteľnosti.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie Žiadosť o dotáciu na zabezpečenie
majetku a ukladá Prehodnotiť poskytnutie dotácie pre Miestny odbor Matice slovenskej na
zabezpečenie majetku obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie žiadosť Klub varínskych podnikateľov o
prenájom ATC Varín.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie Protokol z kontroly Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej republiky. Opatrenia Obce Varín na odstránenie nedostatkov
zistených pri kontrole.
27. apríla – varínski farníci sa zúčastnili púte do poľského Krakowa spolu s pánom dekanom
Pekarom a pánom kaplánom.
Máj
5. mája - Deň svätého Floriána hasiči tento rok oslávili v našej obci samostatne. V
slávnostnom sprievode sa presunuli z hasičskej zbrojnice do kostola na sv. omšu. Dôstojný
pán kaplán vyzdvihol prácu dobrovoľných hasičov, ktorí idú do zásahov s nasadením
vlastných životov. Na omši ich sprevádzali aj naši najmladší hasiči, deti z hasičského krúžku.
Tento sviatok sme za krásneho počasia oslávili spolu s dobrovoľnými hasičskými zbormi okr.
č. 5 DPO Žilina na sv. omši v Terchovej.
6. mája – boli v Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne ocenení žiaci,
ktorí sa zapojili do súťaže v časopise Mladý záchranár. Vyžrebovaní boli: Dominik Šupej,
Natálka Lovasová a Karolínka Rolková.
19. mája – na Námestí svätého Floriána vo Varíne sa uskutočnil kultúrny program venovaný
všetkým mamám pri príležitosti Dňa matiek. V programe vystúpili žiaci zo Základnej školy
s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne, členovia Centra voľného času Varín, spevokol
Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne, detský farský spevokol Uhlíky, heligonkári
z Krasňan a dychová hudba Varínčanka.
25. mája – sa o 16.oo hodine v Penzióne u Púčka uskutočnilo stretnutie obyvateľov
Hrnčiarskej ulice vo Varíne. Stretnutie otvoril Alexander Panáček, ktorý zúčastnených
oboznámil s programom a vysvetlil, že stretnutie bude vedené spomienkami na mladé časy
prežité na tejto ulici. Spomenul pár obyvateľov Hrnčiarskej ulice, ktorí už nežijú: bratia Jozef
a Štefan Bokovci, Štefanova manželka Gitka, Ig. Vlado Haluška, Peter a Pavol Bokovci, Vilo
Sýkora, Laco Salát spod vŕšku, bratia Vlado a Rudo Kapasní, bratia Miroslav a Pavol
Gáborovci, bratia Július a Jozef Zbyňovskí, Ivan Androvič, Rudo Horecký, Emil Uhliarik.
Všetci si ich uctili minútou ticha.
Z Hrnčiarskej ulice pochádzalo najviac richtárov – Jozef Chladňúch, Emil Cvacho, Miroslav
Gábor, Ivan Androvič. Medzi staršími bývalými občanmi bol prítomný aj Dr. Michal Kapasný
a Milka Beniačová, rod. Zbyňovská, ktorí spolu zaspievali pieseň Najkrajší kút v šírom svete
je moja rodná zem. Po tejto piesni pán Kapasný ešte zaspieval v latinčine pieseň Mama za
doprovodu Igora Cvachu, ktorý hral na elektronické varhany. Gazdinky prítomných pohostili
dobrými zákuskami a koláčikmi, Pavol Boka prispel korbáčmi.
26. mája – členovia Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne vymenili pomocou
ochotníkov kaplnku v Hradskom nad Starým hradom. Kaplnku dal zhotoviť a zavesil na jedľu
v päťdesiatych rokoch 20. storočia pán Tomáš Matejovský. Chodieval ku kaplnke skoro
každú nedeľu, nosil tam kvety a vodu. O kaplnku sa staral do roku 1998, kedy odišiel do

večnosti. Po ňom chodieval ku kaplnke jeho syn Izidor do roku 2001. Od toho času kaplnka
chátrala. V novembri 2013 boli matičiari z Varína na Starom hrade. Navštívili kaplnku
a videli, že je v dezolátnom stave a tak vyhotovili novú.
30. mája - v dome Matice slovenskej na Hrnčiarskej ulici vo Varíne uskutočnilo stretnutie
spoločenských organizácií Varína. Stretli sa tu zástupcovia miestneho odboru včelárov,
záhradkárov, turistov, únie žien, lukostrelcov a speváckeho zboru, starosta obce Miroslav
Williger a vdp. dekan Ing. Mgr. František Pekara.
Jún
2. júna – sa v Športovom areáli Juraja Sobolu vo Varíne konala oslava Medzinárodného dňa
detí so začiatkom o 14.oo hodine, ktorú zorganizoval Ľubomír Sečkár v spolupráci s Obcou
Varín. Program bol pestrý. Vystúpili v ňom templárski rytieri, varínske mažoretky, veselý
šašo, deti s nacvičenou scénkou. Zúčastnení mohli vidieť aj ukážky profesionálnych hasičov,
záchranárov, ukážky psovodov pri výcviku. Deti sa mohli zdokonaliť v rybolove, vyskúšať si
streľbu a lukostreľbu, mnohých potešilo aj maľovanie na tvár.
Medzi deti a rodičov zavítali aj hostia Ing. Juraj Blanár, poslanec Národnej rady Slovenskej
republiky, predseda Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Jozef Štrba, podpredseda
Žilinského samosprávneho kraja a Ing. Igor Choma, poslanec Národnej rady Slovenskej
republiky a primátor Žiliny.
15. júna - bol ordinovaný náš rodák Lukáš Franek v kostole Sedembolestnej Panny Márie,
Ţilina - Vlčince. Obrad vyslúžil žilinský biskup Mons. Tomáš Gális.
22. júna - Lukáš Franek svoju prvú Primičnú svätú omšu odslúžil v kostole Najsvätejšej
Trojice vo Varíne, následne začal pôsobil ako kaplán v Rajci.
24. júna – sa konala púť do Turzovky – Živčák spojená s večeradlom svätého ruženca
a svätou omšou.
27. júna – sa konalo ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v zasadačke
obecného úradu.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť občianskeho združenie Prvý žilinský
petangový klub, o. z. o nefinančnú podporu klubu formou súhlasu na používanie verejnej
štrkovej plochy v Športovom areáli Juraja Sobolu vo Varín C-KN pozemok parcelné číslo
1720/12 na vybudovanie petangových ihrísk. Zároveň žiada predložiť návrh zmluvy medzi
Obcou Varín a Prvým žilinským petangovým klubom o podmienkach využívania verejnej
štrkovej plochy v Športovom areáli Juraja Sobolu vo Varíne.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne ukladá predložiť prepočty odhadovaných nákladov na
vykurovanie po osamostatnení vykurovania spoločnosti COOP Jednota Žilina v objekte
viacúčelovej budovy, Jozefa Martinčeka 131, Varín.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora k účtovnej závierke
Obce Varín za rok 2012, odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Varín k Záverečnému
účtu Obce Varín za rok 2012, Výročnú správu Obce Varín za rok 2012.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet Obce Varín za rok 2012 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje použitie rezervného fondu Obce Varín vo výške
147 048,32 eur na úhradu kapitálových výdavkov Obce Varín podľa rozpočtu na rok 2013
v zmysle paragrafu 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Zbierky zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Riadnu účtovnú závierku spoločnosti Obecný podnik služieb Varín, s. r. o. za rok 2012,
- Stratu z hospodárenia v roku 2012 vo výške 6891 eur, ktorej časť vo výške 1013 eur
bude započítaná z nerozdeleného zisku minulých rokov z účtu 428 a zostatok straty bude
preúčtovaný na straty minulých rokov na účet 429.

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie Výročnú správu Zariadenia
opatrovateľskej služby Varín, nezisková organizácia za rok 2012.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie neupotrebiteľného hmotného majetku Základnej
školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne v celkovej sume 5 655,80 eur.
29. júna – sa na Námestí svätého Floriána vo Varíne o 15.oo hodine uskutočnila oslava 20teho výročia založenia dychovej hudby Varínčanka. V rámci kultúrneho programu okrem
samotnej Varínčanky vystúpila aj dychová hudba Popradčanka z Popradu a dychová hudba
Senioranka zo Žiliny.
V dňoch 29. – 30. júna sa uskutočnil medzinárodný 3D pretek Varín Cup, ktorý zorganizoval
Lukostrelecký klub Varín. Strieľalo sa z 30tich terčov 3D, triedy lukov: TRRB, TRLB, BB,
PBHB, OL, CU, HU, CRB. Celý pretek sa uskutočnil na chate Fatranka, usporiadateľom bol
Lukostrelecký klub Varín s predsedom Jozefom Ďuglom.
Júl
1. júla - sa konala voľba farskej rady. Pastoračná: Mgr. Mária Rafajdusová,Mudr. Janka
Kapitulčinová a Rudolf Beniač. Ekonomická: Ing. Ján Bugáň, Vladimír Haluška, Miroslav
Zimen, Mária Bobáňová, Metod Bukovinský.
21. – 28. júla – eRKo – hnutie kresťanských spoločenstiev detí usporiadalo letný tábor pre
deti vo veku do 14 rokov.
29. júla - sa konala púť do Turzovky – Živčák spojená s večeradlom svätého ruženca a svätou
omšou.
August
12. – 23. augusta – Obec Varín zorganizovala animovaný program pre deti v miestnej
knižnici, ktorý mal veľký ohlas. Denne v čase od 9.oo do 13.oo hodiny sa deti zabávali pri
rôznych spoločenských hrách, tvorivých a náučných dielňach, príprave sladkostí a obložených
chlebíčkov. Stretnutia ukončili celodenným výletom na Starhrad.
30. augusta - sa konala púť do Turzovky – Živčák spojená s večeradlom svätého ruženca
a svätou omšou.
31. augusta – sa na Námestí svätého Floriána vo Varíne uskutočnil Varínsky mažiar 2013,
ktorú organizovali varínski podnikatelia. Akcia začala o 9.oo hodine bežeckými preteky pre
všetky vekové kategórie (deti, tínedžeri, dospelí, seniori), oživila sa tradícia memoriáu Matúša
Androviča Pinku. O 14.oo hodine bolo vyhodnotenie pretekov a odovzdanie cien. O 15.oo
hodine začal kultúrny program, kde vystúpili Varínske mažoretky, Maškrtníček – zábavný
program pre deti, hudobná skupina The Stars, hudobná skupina Zle sa počujem, ľudová hudba
z Vadičova, dychová hudba Varínčanka a nakoniec bola ľudová veselica s DJ Mexom.
V rámci tejto akcie sa uskutočnili aj sprievodné akcie, rôzne súťaže, lukostrelci, atrakcie pre
deti, súťaže pre dospelých v jedení halušiek, pití piva, dvíhaní sudov.
September
1.septembra - zorganizoval pán Ľubomír Sečkár benefičný futbalový turnaj, ktorého sa
zúčastnilo mužstvo Smer-SD, vystúpilo niekoľko ľudových folklórnych súborov.
8. septembra - sa v predvečer pamätného dňa obetí holokaustu na židovskom cintoríne vo
Varíne konala židovsko-katolícka spomienková tryzna za obete holokaustu, ktorú
zorganizovali Biskupský úrad v Žiline Židovská náboženská obec v Žiline. Samotnému
stretnutiu predchádzala svätá omša, ktorú celebroval rodák titulárny kanonik veľadôstojný
pán Anton Noga. Slávnostným kazateľom bol náš ďalší rodák, rektor Diecézneho misijného
seminára Redemptoris Mater v Žiline Ján Hlávka.

14. septembra – sa na Námestí sv. Floriána konal tradičný Dožinkový jarmok.
V popoludňajších hodinách sa ukutočnil koncert O5 zapojení, kde vystúpili kapely:
Varínčanka, Melodic Maurus, The Stars, Varnensis, Retro, Juraj Strásky & Veci, The
Sparrows a Forte.
15. septembra - sa uskutočnil už tradičný výstup pod Suchý na sviatok Sedembolestnej
Panny Márie. Svätú omšu odslúžil dôstojný pán dekan Pekara. Zúčastnili sa veriaci z Varína,
Krasnian a z Dolnej Tižiny.
28. septembra - sa konala púť do Turzovky – Živčák spojená s večeradlom svätého ruženca
a svätou omšou.
28. septembra - sa konalo na chate Fatranka vo Varíne Valné zhromaždenie SLA 3D. Okrem
iného sa na ňom volilo aj nové predstavenstvo. Novým predsedom asociácie sa stal Jozef
Ďugel. Je to odmena nielen pre neho ale aj pre náš klub, ktorý vedie už piaty rok. Veď za tak
krátky čas priviedol Varín medzi špičkové kluby v Európe, zviditeľnil Varín v mnohých
štátoch, priviedol do Varína mnoho úspešných strelcov a preteky vo Varíne patria medzi
najlepšie v Európe. Právom dostal podporu všetkých klubov viesť slovenskú lukostreľbu 3D.
Október
1.októbra - sa konal benefičný futbal o pohár Ľubomíra Sečkára. Turnaju sa zúčastnili mužstvo starých pánov z Varína, mužstvo starých pánov z Krasňan a mužstvo SMERu-SD v
Žiline. Zápasy sa niesli v duchu fair- play, vôbec nešlo o výsledok, hlavným účelom bola
myšlienka benefície. Výťažok z podujatia bude venovaný DSS Straník. V programe vystúpili
hudobná skupina ARZÉN, operný spevák Štefan Grác, folklórny súbor ROZSUTEC, detský
folklórny súbor Cipovička, tanečná skupina RUTY ŠUTY a klienti s personálom z DSS na
Straníku. Podujatie rozveselilo a spestrilo nedeľný deň aj seniorom zo Soliniek, boli to naši
vzácni hostia. Samozrejme veľká vďaka patrí aj poslancovi NR SR a predsedovi ŽSK Ing.
Jurajovi Blanárovi, poslancovi NR SR a primátorovi mesta Žilina Igorovi Chomovi a
podpredsedovi ŽSK Ing. Jozefovi Štrbovi za to, že si našli čas a podporili benefičnú
myšlienku.
9. októbra – sa konalo zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne so začiatkom o 16.oo
hodine v zasadačke Obecného úradu Varín. Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje
bezplatný prenájom priestorov telocvične a tried hlavnej budovy v objekte Základnej školy
nachádzajúcich sa na C-KN pozemku parcely číslo 2057/1 evidovanom na Liste vlastníctva č.
1 v správe Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03
Varín pre nájomcu Rímskokatolícka cirkev, farnosť Varín, Farská 326, Varín IČO: 35650907
na obdobie od 11. 10. 2013 do 31. 12. 2013 podľa harmonogramu určeného riaditeľkou
Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom priestorov telocvične v objekte Základnej školy
Varín nachádzajúcich sa na C-KN pozemku parcely číslo 2057/1 evidovanom na Liste
vlastníctva č. 1 v správe Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika
432, Varín pre voľnočasové krúžky Obce Varín v cene 5€/hodinu.
20. októbra – sa o 14.oo hodine pri skautskej chate uskutočnila farská šarkaniáda. Všetky
šarkany krásne lietali a keď už nevládali deti, akční a húževnatí boli ich rodičia a starí rodičia.
Prežili spolu veľmi príjemné popoludnie. Deti mohli navštíviť aj stan, kde skauti, ktorí
začínajú vo Varíne „skautovať“, robili s deťmi gaštanové postavičky a maľovali. Iné si
zaskákali vo vreci.

24. októbra – sa konalo 13-te zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne. Obecné
zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi
Obcou Varín a Slovenskou sporiteľňou, a.s. uzatvorenou 22. 6. 1995 k dátumu 31. 12. 2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o odkúpenie C-KN pozemkov parcelné číslo
272/2 a 282.
Zároveň schvaľuje zámer prenájmu časti pozemku C-KN parcela číslo 2057/1 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 30 m2 podľa §9 a ods. 9 písmeno c) zákona 138/1991 Zbierky
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa pre
žiadateľa Zuzana Masná Školáčik, Jozefa Martinčeka 122/22, Varín – IČO: 43444482 za cenu
100 €/rok z dôvodu, že na pozemku sa už nachádza predajný stánok, ktorý je v nájme
žiadateľky, je v ňom obmedzený predajný sortiment, obmedzený prevádzkový čas
a pracovisko je zriadené ako chránená dielňa.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje žiadosť o rozkopanie Októbrovej ulice pre Lukáša
Mahúta pre napojenie kanalizácie z C-KN pozemku parcelné číslo 875/2 v katastrálnom
území Varín.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o postupe pri riešení plnenia Dohody
o urovnaní so SŠSZČ Valča. Zároveň schvaľuje použitie 8000 eur z vlastných príjmov, ktoré
boli účelovo viazané na nákup športových potrieb na rekonštrukciu jazykového laboratória.
29. októbra – pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším sa zišli varínski spoluobčania
dôchodcovského veku na spoločenskom posedení, ktoré sa konalo v kinosále vo Varíne.
Slávnosť otvoril starosta obce pán Miroslav Williger. V krátkosti sa prihovoril aj dôstojný pán
dekan Ing. Mgr. František Pekara. Posedenie spríjemnili aj deti z materskej školy svojim
spevom a tancami a žiaci základnej školy recitačným pásmom. Celý program obohatil aj
Adamko Kubala hrou na harmonike.
November
2. novembra - bol na Železničnej stanici Varín v pohostinstve Pod lipami väčší ruch ako
inokedy, pretože sa v jeho priestoroch konala zaujímavá akcia „ Staničiari 2013 “. Stretli sme
sa tam súčasní aj bývalí obyvatelia z okolia Železničnej stanice Varín. Pospomínali na
detstvo, spoločné zážitky, zaujímali sa o životné osudy svojich bývalých spolužiakov,
priateľov a susedov. Rozprávali sme sa ako sa žije na „Stanici“ teraz. V srdečnej atmosfére
vznikol aj nápad, že toto milé stretnutie by nemuselo byť prvé a posledné.
8. novembra – v kinosále vo Varíne sa stretli varínske deti na Halloweenskej párty, ktorá má
svoj pôvod v Írsku a predstavuje nový rok u starých Keltov. Deti boli poobliekané v rôznych
kostýmoch a na svojom výzore si dali záležať – bosorky, rôzne strašidlá, batmani a tekvice.
Do tanca hrali Dj Igi a Jakub Cyprich. Každá maska bola odmenená knihou alebo sladkosťou.
9. novembra – sa na Slovensku konali voľba do orgánov samosprávnych krajov. V našej obci
sa volil predseda a poslanci Žilinského samosprávneho kraja.

Voľby poslancov Žilinského samosprávneho kraja:

17. novembra – sa v miestnej kinosále uskutočnilo divadelné predstavenie Kamenný
chodníček od slovenského dramatika Ferka Urbánka, ktorí nacvičil farský ochotnícky
divadelný súbor Galiba z Kysuckého Nového Mesta. Klasická divadelná hra z dedinského
prostredia zožala obrovský úspech. Medzi účinkujúcich patri aj Mgr. Peter Franek.
19. novembra – Obec Varín privítala v obradnej sieni obce 18 nových detičiek aj so svojimi
rodičmi. Pán starosta im poprial veľa zdravia, slnkom zaviate detstvo a milujúcich rodičov.
Kultúrnym programom prispeli deti z varínskej škôlky.
26. novembra – Obec Varín si v obradnej sieni pri knižnici uctila našich varínskych
jubilantov, ktorí sa v roku 2013 dožili krásneho veku 70, 80 a 90 rokov. Starosta obce pán
Miroslav Williger im poďakoval za všetko, čo urobili pre svoje rodiny a hlavne pre našu obec.
Do ďalších rokov im poprial veľa zdravia, pohody a porozumenia v kruhu svojej rodiny.
Oslavu im spríjemnili deti z materskej školy svojimi básničkami a pesničkami. Na heligónke
zahral Paľko Kubala.
28. novembra – sa konalo štrnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v zasadačke obecného úradu.
Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. 70/2013 zo dňa 26. 9. 2013 a schvaľuje prenájom
časti pozemku C-KN parcela č. 2057/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2 podľa
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
prípad hodný osobitného zreteľa pre žiadateľa Zuzana Masná Školáčik, Jozefa Martinčeka
122/22 Varín, IČO: 43444482 za cenu 100 €/rok z dôvodu, že na pozemku sa už nachádza
predajný stánok, ktorý je v nájme žiadateľky, je v ňom obmedzený predajný sortiment,
obmedzený prevádzkový čas a pracovisko je zriadené ako chránená dielňa.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predať C-KN pozemky p.č. 812/3 – orná pôda o
výmere 5 m2 parcelné číslo 812/4 – orná pôda o výmere 2 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona 138/1991 Zbierky zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
hodný osobitného zreteľa pre žiadateľa Lukáš Synák, trvale bytom Záhrady 858/6, Varín, za
cenu 14 €/m2 z dôvodu, že žiadateľ bude využívať tieto pozemky na prístup k nehnuteľnosti
rodičov a z dôvodu umožnenia vybudovania oplotenia pozemku.

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne ukončenie Nájomnej zmluvy č. NZ007/2010 uzatvorenej so
spoločnosťou SATIA-okná, s.r.o., so sídlom Krasňany 282, 013 03 Krasňany, IČO: 45454248
k termínu 31.12.2013.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenie spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s. r.
o. o modernizácii zariadenia umiestneného na objekte hasičskej zbrojnice.
Obecné zastupiteľstvo ukladá predložiť návrh dodatku č. 4 k zmluve o prenájme zariadenia
Autocamping vo Varíne zo dňa 25. 5. 1992 s dopracovaním pripomienok poslancov.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje prvú zmenu rozpočtu v roku 2013 podľa
predloženého návrh a berie na vedomie Rozpočtové opatrenia č. 1 v roku 2013.
V dňoch 29. novembra – 2. decembra sa konali Zimné majstrovstvá Slovenska juniorov
a seniorov - Žilinskí plavci. Medzi reprezentantmi bol aj Varínčan Vladimír Štefánik, ktorý
„vyplával“ najviac medailí, a to na 50 m, 100 m a 200 m voľným spôsobom strieborné, na
400 m voľný spôsob a 100 m motýlik bronzové. Okrem toho ešte v seniorskej kategórii
skončil v kráľovskej plaveckej disciplíne 100 m voľný spôsob tretí.
30. novembra – sa na Námestí svätého Floriána vo Varíne konal tradičný Ondrejský jarmok.
K jarmoku neodmysliteľne patrí vôňa vareného vína a medoviny pre skrehnuté kosti
a vyčarenie úsmevu na perách. Čerstvo pečená klobása, pocukrované šišky, turecký med,
kokosové dobroty a samozrejme jarmočný tovar v stánkoch. Predávali sa aj ručne vyrobené
vianočné ozdoby a darčeky.
Varínski žiaci predávali „jarmočnô“ – zdobené perníky a suché vianočné pečivo, ktoré
pripravili so svojimi učiteľkami. Námestím sa niesli melódie heligónky a zvonkohra pána
Otrubu. Neskôr spev žien zo Strečna, ktoré viedla pani Otka Kadašiová. Do rezkého kroku
zahrala aj dychová hudba Varínčanka.
Účastníci jarmoku zblízka či zďaleka sa zastavili v priestoroch Miestneho odboru Matice
slovenskej vo Varíne na Hrnčiarskej ulici, kde sa podávali tradičné jedlá, ktoré sa varili
v minulosti vo Varíne. Zastavil sa tu aj župan Žilinského kraja Juraj Blanár so svojim
sprievodom. Pochutil si na kvakovej polievke, kapustových a zemiakových osúškoch, ktoré
pripravili matičiarky.
December
7. decembra – na Námestí svätého Floriána vo Varíne už tradične rozsvietil vianočný
stromček Mikuláš, ktorý následne odovzdal deťom balíčky so sladkosťami. Podujatie sa
začalo o 15.oo hodine.
12. decembra – sa konalo pätnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje bezplatný prenájom kinosály Obce Varín v polyfunkčnej
budove na adrese Jozefa Martinčeka 131, Varín žiadateľovi Marek Tabaček, Antona
Bernoláka 438, Varín v termíne od 26. 12. 2013 do 27. 12. 2013 na konanie benefičnej akcie
„Štefanská veselica“, ktorej výťažok bude venovaný SPOSA-ŽR Spoločnosť na pomoc
osobám s autizmom – Žilinský región.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 5/2013
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce
Varín podľa predloženého návrhu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 6/2013,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 11/2012 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne ruší Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Varíne číslo
73/2013 odse b) a schvaľuje prijatie úveru vo výške 305 tis. Eur na nasledovný účel: 1./
Úhrada kapitálových výdavkov neoprávnené výdavky v zmysle projektu „Stavebné úpravy
Základnej a materskej školy Varín“ vo výške max. 107 384,01 eur, 2./ Úhrada záväzkov
vzniknutých pred rokom 2010 – vrátenie prijatých záloh vo výške max. 61 327,66 eur 3./

Refundácia vlastných zdrojov použitých na predčasné splatenie úveru v Prima banke vo výške
max. 136 288,33 eur s konečnou lehotou splatnosti 31. 12. 2023. Zároveň schvaľuje
vystavenie vlastnej biankozmenky a uzatvorenie dohody o zmenkovom vyplňovacom práve
na zabezpečenie vyššie uvedeného úveru vo výške 305 000 eur s konečnou lehotou splatnosti
31. 12. 2023.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet Obce Varín na rok 2014 podľa predloženého
návrhu a berie na vedomie Rozpočet Obce Varín na roky 2015 a 2016, programový rozpočet
Obce Varín na roky 2015 a 2016 a aj stanovisko hlavného kontrolóra Obce Varín k rozpočtu
na rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce obecného zastupiteľstva v roku 2014 poľa
predloženého návrhu v termínoch: 30. januára, 24. apríla, 26. júna, 25. septembra a 11.
decembra.
13. decembra – od 17.oo hodiny sa v budove Matice slovenskej vo Varíne zišli členovia
speváckeho zboru a členovia Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne, aby si
pripomenuli zvyky „Od Ondreja do Vianoc“. Nechýbali ukážky driapanie peria, voňavé
zemiakové a kapustové osúšky, kapustnica, príbehy o strigách, mátohách a čertoch, ktoré
rozprával pán Verčík Ponúkali sa aj sušené jabĺčka a hrušky, nakoniec večer spríjemnili
„Lucie“.
15. decembra – sa o 16.oo hodine v miestnej kinosále Miestneho kultúrneho strediska vo
Varíne uskutočnilo divadelné predstavenie Charleyho teta – komédia Jevana Brandona
Thomasa. Predstavili sa v nej žiaci Gymnázia svätého Františka z Assisi.
27. decembra – v miestnej kinosále sa opäť „na Štefana“ konala dobročinná akcia pod
názvom Štefanská veselica 2013. Hlavnou myšlienkou bolo finančne pomôcť deťom, ktoré sú
postihnuté autizmom. Výťažok bol 640 eur.
28. decembra – konala sa jasličková pobožnosť a stretnutie s rodinami spojené s agapé.
Hospodárenie obce Varín v roku 2013
Celkové príjmy obce

2.374163,99 €

Celkové výdavky obce

2.287.016,73 €

Hospodársky výsledok

76.777,41 €
Výstavba v obci a investičné projekty

Realizácia výstavby- ul. Krivánska,
Realizácia prekládky NN siete- IBV Záhumnie,
Výstavba detského ihriska.
Ponuka tovarov a služieb v obci v roku 2013
COOP Jednota – Námestie sv. Floriána a Fatranská ulica, Predmestská 71, 010 83 Žilina
Koruna – Hrnčiarska ulica, ponúka široký sortiment potravinárskeho tovaru, mäsové,
mliečne výrobky, cukrovinky, ovocie a zeleninu.
Pekáreň Potravinka – Jozefa Martinčeka 48, majiteľ Ľuboslav Moravčík, ponúka široký
sortiment čerstvých pekárenských výrobkov, mäsové a mliečne výrobky, cukrovinky.

Večierka - Martinčekova ulica, široký sortiment potravinárskeho tovaru + základné
hygienické potreby. Majiteľ: p. .
Ovocie a zelenina – Námestie svätého Floriána 39 – majiteľka Danka Jánošíková, Jozefa
Martinčeka 130/6A, 013 03 Varín, sortiment rôzne druhy ovocia, zeleniny, niektoré druhy
trvanlivých potravín.
Vinotéka Miriam Fujdiaková – predaj sudového a značkového vína s priamou
konzumáciou, darčekové koše.
Hostinec u Štefana – ponúka reštauračné služby, Námestie sv. Floriána.
Vikamont, v.o.s. - prevádzkovanie kurzových stávkových hier pre Doxx, s.r.o. v pohostinstve
Varínka
Pedikúra a manikúra - Alena Androvičová, Hrnčiarska 218.
Mäso a údeniny – Vilma Ondrušová, Ulica A. Trizuljaka 803, mäso, údeniny, koreniny.
Inštalprofing, s.r.o. - Martinčekova 35
Pedikúra – manikúra – nechtový dizajn – Jana Ďuríčková (masáž nôh a rúk, parafínový
zábal rúk, peeling rúk a nôh), suterén zdravotného strediska, Námestie sv. Floriána 1002,
Varín
Drogéria – kozmetika – doplnky, Námestie sv. Floriána 37, majiteľka: Janka Žideková, SNP
455, 013 05 Belá
Reštaurácia a pizzeria u babky – Jozefa Martinčeka 128, ponuka jedál a nápojov, možnosť
zorganizovania rôznych rodinných alebo spoločenských akcií, majiteľ: p. Kurnocík
Amfora – majiteľ Ján Hodoň, bar – nealko a alkoholické nápoje.
Reštaurácia a penzión Lystra, Martinčekova 108, vedúca: Dana Krížiková, ponúka
reštauračné služby s možnosťou ubytovania.
Semko – majiteľ Irena Šimlíková, Námestie svätého Floriána, sortiment – záhradkárske
potreby a pomôcky.
R+R Peter Rolko – second-hand textil, majiteľ: Peter Rolko.
Kvetinárstvo – Námestie svätého Floriána, majiteľ Katarína Kubíková, ponúka rôzne kytice,
obrazy, darčeky, keramiku.
Kvetinárstvo - Jana Bačinská, M. R. Štefánika 368/17, 013 03 Varín, areál Zdravotné
strediska Varín, ponúka rezané kvety, kvety v črepníkoch, vence a doplnkový sortiment.
Noviny – Jozefa Martinčeka, majiteľka p. Margita Talafová. Ponúka dennú tlač.
Majlo – salón pre psy, strihanie, kúpanie. Jozefa Martinčeka 77, 013 03 Varín, zodpovedná:
Andrea Ďurišková.
Varínska tlačiareň/Elektro AB - Anna Buchtová - p. Anna Buchtová, Krivánska 806/1,
013 03 Varín, ponúka rôzne druhy elektronických spotrebičov, doplnky, žiarovky, baterky
a iný sortiment. Zároveň ponúka ofsetovú tlač, kompletné riešenia od návrhu až po väzbu,
katalógy, brožúry, knihy, letáky, prospekty, kalendáre a vizitky.
Obuv Fatra - Námestie svätého Floriána, majiteľka p. Edita Bulejčíková, Bottova 457, Varín
so sortimentom obuv a kožená galantéria.
Vapa – Námestie svätého Floriána, majiteľ Ing. Vladimír Paňák, so sortimentom drobného
tovaru, bižutérie, hračiek, rôznych druhov metrového textilu a galantérneho tovaru.
Kožušníctvo – Sama Chalupku 884, majiteľka Anna Bučeková, výroba, oprava a úprava
kožušinových výrobkov.
Teby – Námestie svätého Floriána, majiteľka: Jana Čapliarová, ponúka dámsky, pánsky
a detský kusový textil.
Impulse – predajňa textilu a odevov, Hrnčiarska , majiteľka Helena Lovásová, Pod Vajánkom
253, 013 03 Varín.

Dominko – Fatranská ulica, zodpovedná vedúca Anna Bohačiaková, prevádza opravu odevov
a výmenu zipsov do búnd, nohavíc a sukní.
Ho Lan Le Thi, A. Bernoláka 831, 013 03 Varín – ponúka rôzne druhy textilu a obuvi na
Námestí svätého Floriána.
Miroslav Fujdiak - ROKER, Pod Vajánkom 250, 013 03 Varín – elektrická inštalácia.
Intos – Jozefa Martinčeka 65, majitelia Ing. Ján Papan a Peter Zicho, zodpovedná vedúca
Anna Zichová, so sortimentom obuvi, koženej galantérie a nábytku rôzneho druhu.
Predajňa textilu a doplnkov, Námestie sv. Floriána 36, a Ľudová predajňa – Námestie
svätého Floriána 35, majiteľ – p. Bolček.
Kaderníctvo AJA – J. Bottu 495, Varín, majiteľka p. Alena Kubová - ponúka dámske,
pánske a detské kadernícke služby.
Kadernícky salón Alen – Alena Kubalová, Námestie sv. Floriána 2 – zdravotné stredisko,
ponúka dámske, pánske a detské kadernícke služby.
Kaderníctvo Tália – Októbrova 675, 013 03 Varín, majiteľka: p. Cíbiková, ponúka dámske
a pánske kadernícke služby, otvorene pondelok, utorok, štvrtok a piatok 13.oo – 17.oo hod.
Kaderníctvo – Hrnčiarska ulica 218, ponúka dámske kadernícke služby, p. Marcela
Cesneková.
Rozličný tovar – majiteľ: p. Zdenko Amrich, J. Martinčeka 122/22, Varín na okraji areálu
Základnej školy vo Varíne pre predaj školských potrieb, baleného potravinárskeho tovaru
a iných potrieb pre žiakov.
Monus - Jozefa Martinčeka 77, majiteľ Vojtech Brezáni, zámočníctvo, klampiarstvo,
sklenárstvo a opravy.
Zberné suroviny – Starohradská ulica, ponúka výkup druhotných surovín.
Pavol Chabada Plynoservis, Hviezdoslavova 553, 013 03 Varín - Technické testovanie
a analýzy.
Michal Rendek JAVOR, Májová 681, 013 03 Varín – rozmnožovanie rastlín, predaj.
Slovenská sporiteľňa, a. s. na Ulici Jozefa Martinčeka, 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.
Mäsiarstvo – Jozefa Martinčeka 113, majiteľka Michaela Kepičová, ponúka mäso a mäsové
výrobky.
Pohrebná služba – Jozefa Martinčeka 77, majiteľ p. Jozef Bugáň, nepretržitá služba
kompletných pohrebných a cintorínskych služieb.
Práčovňa – suterén Zdravotného strediska vo Varíne, ponúka služby: pranie obliečok,
plachiet, obrusov, vedúci: p. Janis.
Avantgarde, s. r. o. – Peter Bugáň, Národná 16, 010 01 Žilina – Varín, P.O.Hviezdoslava
551, ponúka okná, dvere z PVC, parapety, žalúzie a rolety + montáž.
Atlanta – Jozefa Martinčeka 62, majiteľ Vladimír Bistiak, Kubínska 1103, 010 08 Žilina,
ponúka mäso, údeniny a masové výrobky.
Anton Pojezdala TONO, Jána Bottu 498/6, 013 03 Varín – pneuservis.
Boháčiak Ján, Kamence 713, 013 03 Varín - Inštalácia kanalizačných, výhrevných a
klimatizačných zariadení.
Boka Pavol, J.Martinčeka 79, 013 03 Varín - Oprava a údržba motorových vozidiel
Kamenárstvo – majiteľ Ivan Riedl, Martinčekova 52, výroba pomníkov, predaj vencov,
lampášov, váz.
Kamenárstvo a autodoprava: Ulica Jána Bottu, majiteľ Milan Minarčík ponúka výrobu,
úpravu, opravu, montáž pomníkov, autodoprava AVIOU s plachtou.

Mika bar – Farská ulica, majiteľka Ing. Miriama Panáčková – Porubčanská, ponúka
alkoholické a nealkoholické nápoje s posedením.
Pizzeria Stanka – Martinčekova ulica 128, majiteľ: Stanislav Androvič, ponuka rôznych
druhov pizze, jedlá na objednávku, alkoholické a nealkoholické nápoje. Možnosť rodinných
osláv v reštaurácii.
Pošta Varín - Ulica Jozefa Martinčeka, vedúca p. Cvachová, 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 – Jozefa Martinčeka 77, majiteľ p. Martin Weiner, ponúka predaj okrasných
drevín, predaj dreva, paliva, reziva spolu s dopravou.
Stavoglobal - autodoprava, autoškola, predaj stavebného materiálu – Jozefa Martinčeka 116,
majiteľ: Ľubomír Tichák.
Urbárske pozemkové spoločenstvo Varín – Ulica Milana Rastislava Štefánika ponúka
predaj úžitkového dreva.
Alon – Alena Ondrušová, Ondreja Meszaroša 738/14, 013 03 Varín, ponuka textilného tovaru
a kancelárskych potrieb.
Andrea Rosenbergová, Starohradská 281/17, 013 03 Varín, ponúka široký sortiment
potravín, ovocia a zeleniny, alkoholických a nealkoholických nápojov, drogériu, prevádzka:
Námestie sv. Floriána 348.
Boma – majiteľ Ján Bobáň, Námestie sv. Floriána, reštaurácia a pohostinstvo.
Satja, s.r.o. - Jozef Rampašek, Hviezdoslavova 83, výroba a montáž plastových okien
a dverí.
Cyklošport – Martinčekova 77, majiteľ Ing. Patrik Miho, ponúka predaj a servis bicyklov,
náhradné diely, súčiastky.
Agra Váh – poľnohospodárske družstvo.
JORAS – Jozef Bačinský, Železničná 1001, Automobily - opravy a servis, pneuservis,
mechanické, elektrikárske práce, príprava automobilov na STK, predaj pneumatík
a náhradných dielov, diagnostika automobilov, montáž ťažných zariadení.
Drevoštýl Varín – Michal Kubík, Železničná 1001, výroba okien a balkónových dverí,
zábradlí, nábytku a bytových doplnkov.
Dana Chabadová, Ondreja Meszároša 606/17, 013 03 Varín – ponuka textilu a doplnkov.
IZO-VA VARÍN, s.r.o. - Hrnčiarska 1034, izolácie proti vode oxidovanými asfaltovými
pásmi, ochranné reflexné nátery, frézovanie nerovností na plochých strechách a iné služby.
Pod lipami - Miroslava Bieliková, ubytovací hostinec, Železničná 389, ponúka služby:
reštaurácia a ubytovanie v dvoj, troj- a päťposteľových izbách.
E-TRAVEL.SK, s.r.o., Nám. Sv. Floriána 25/34, 013 03 Varín – cestovná agentúra.
Emília Milová, DENTRI - MED, Nám. sv. Floriána 227, 013 03 Varín - Výroba lekárskych
a dentálnych nástrojov a potrieb.
Taxi služba – Ján Hodoň, preprava osôb.
Mobilná veterinárna služba – MVDr. Peter Priputen, J. Jánošíka 863/2, 013 03 Varín
Lekáreň Lenka – predaj liekov a liečív, J. Martinčeka, Varín, vedúca: Lenka Ticháková.
Lekáreň Zdravie – predaj liekov a liečív na predpis aj bez predpisu, zodpovedná: Mgr.
Franeková.
Auto-Moto-Raj - predaj, servis motorových vozidiel, umyváreň, pneuservis.
Kozmetika Viktória – vedúca p. Janošková, ponúka kozmetické služby.
Dekora – Emília Čepelová, ponúka rôzne dekoračné predmety a hračky, Námestie sv.
Floriána, Varín.

Obecná matrika
Počet obyvateľov - k 31.12.2013 - 3789, prisťahovaných bolo 76, odsťahovaných 45.
Narodilo sa 45, z toho 26 dievčat a 19 chlapcov.
Daniel Luštek
7.1.2013
Matej Pallo
14.1.2013
Natália Chladnúchová
17.1.2013
Marianna Ovečková
5.2.2012
Tobias Mahút
7.2.2013
Terézia Repová
13.2.2013
Agáta Hliníková
17.2.2013
Dávid Blaško
1.3.2013
Eliška Kyselová
4.3.2013
Lukáš Kubík
6.3.2013
Jasmína Rendeková
20.3.2013
Matej Chabada
6.4.2013
Michal Kapasný
11.4.2013
Eva Púčeková
18.4.2013
Zuzana Paučinová
26.4.2013
Adela Cíbiková
26.4.2013
Ema Gjerová
1.5.2013
Lucia Krasulová
10.5.2013
Petronela Bohačiaková
20.5.2013
Miroslav Stehlík
23.5.2013
Peter Staňo
29.5.2013
Linda Mikolajová
31.5.2013
Lucas Chobot
2.6.2013
Alexandra Pojezdalová
4.6.2013
Nina Androvičová
22.6.2013
Liliana Wojčíková
30.6.2013
Daniel Taraba
10.7.2013
Katarína Kubicová
13.7.2013
Martin Bohačiak
14.7.2013
Júlia Maršalová
9.8.2013
Dominik Maňák
13.8.2013
Nina Staňová
25.8.2013
Karin Košútová
30.8.2013
Daniel Zaťko
13.9.2013
Viktória Vajdová
1.10.2013
Silvia Tišnovská
2.10.2013
Dorota Pinčeková
12.10.2013
Liliana Paučinová
22.10.2013
Milan Lopušan
28.10.2013
Dominik Labák
28.10.2013

Tomáš Androvič
Tamara Turačková
Viktória Androvičová
Tadeáš Látečka
Ema Cingelová
Vratislav Dominiak

9.11.2013
20.11.2013
28.11.2013
8.12.2013
10.12.2013
28.12.2013

Zomrelo 41 občanov, z toho 18 žien a 23 mužov.
1. Žofia švecová
14.5.1940
2. Irena Hoštáková
17.6.1928
3. Ján Bíroš
23.9.1957
4. Gabriela Turačková
21.9.1933
5. Alojz Murárik
16.2.1927
6. Ľubomír Kysela
25.8.1963
7. Gustáv Jozefčiak
26.9.1919
8. Anna Zajacová
15.4.1952
9. František Haluška
6.7.1927
10. Blažej Valík
23.1.1939
11. Viktor Demko
10.7.1941
12. Apolónia Kováčová
8.7.1926
13. Karol Chovan
5. 4.1941
14. Mária Kútniková
22.9.1953
15. Ľudmila Cvachová
20.9.1959
16. Štefan Chrapčík
31.3.1927
17. Jozef Macák
14.3.1932
18. Emília Trojanová
15.8.2013
19. Eva Panáčková
21.10.1942
20. Pavlína Macangová
12.5.1945
21. Dominik Saláth
24.7.1929
22. Ludmila Podhorská
3.10.1934
23. Peter Badura
22.10.1972
24. Anna Rybárová
25.1.1944
25. Jozef Rovňan
11.3.1949
26. Eduard Mravec
21.7.1936
27. Mária Piovarčiová
29.4.1927
28. František Badura
30.4.1941
29. Viera Cigániková
31.10.1926
30. Milan Konštiak
6.9.1959
31. František Pavlíček
29.4.1932
32. Pavel Paleček
18.8.1940
33. Janka Šichmanová
28.2.1963
34. Emil Tomašov
19.8.1954
35. Tibor Blahušiak
29.10.1934
36. Kristina Tichá
23.9.1928
37. Marián Zimen
23.7.1985
38. Marcel Samec
4.3.1938
39. Eva Novosadová
15.6.1923
40. Marian Janík
1.5.1949

3.1.2013
6.1.2013
27.1.2013
30.1.2013
1.2.2013
14.2.2013
19.2.2013
23.2.2013
5.3.2013
9.3.2013
26.3.2013
29.3.2013
19.4.2013
26.5.2013
26.5.2013
28.5.2013
30.5.2013
2.6.2013
8.6.2013
9.6.2013
24.6.2013
25.6.2013
30.6.2013
19.7.2013
22.7.2013
25.7.2013
29.7.2013
31.7.2013
3.8.2013
4.8.2013
8.8.2013
13.8.2013
14.8.2013
14.8.2013
26.9.2013
27.9.2013
13.10.2013
31.10.2013
6.11.2013
13.12.2013

41. Melánia Rusnáková

24.3.1929

Zosobášilo sa 27 párov:
Milan Pojezdala a Mária Košútová
Pavol Mikula a Mária Tabačková
Ing. Marián Androvič a Ing.Zuzana Vícenová
Lukáš Norbert Oberta a Mária Godorová
Milan Pallo a Ing.Marcela Matušková
Ján Dávidik a Alžbeta Martinková
Martin Chladnúch a Lenka Adamcová
Pavol Danihel a Michaela Samcová
Lukáš Synák a Zuzana Chrapčíková
Milan Turaček a Dominika Bohačiaková
Peter Tichák a Ing.Mária Kolembusová
Viliam Póčik a Lucia Čerňanská
Lukáš Mahút a Iveta Blahušiaková
David Gino Contini a Andrea Stehlíková
Ladislav Paučin a Mária Ďuračková
Ing. Michal Bukovinský a MUDr. Zuzana Urgelová
Ján Zatrák a Ingrid Barancová
Ing. Jozef Bačinský a Ing. Lucia Beniačová
Ing. Peter Kupčuliak a Daniela Furčáková
Ing. Tomáš Wojčík a Ing.Barbora Brezániová
Ing. Jozef Blaho a Viera Janešíková
Jozef Ring a Mgr.Zuzana Franeková
Ondrej Gregor a Mária Janíčková
Michal Chovanec a Simona Mikulová
Peter Piš a Ing. Eva Berková
Štefan Trhančík a Iveta Krajčíková
Miroslav Cvacho a Zuzana Repáňová

12.1.2013
13.4.2013
27.4.2013
11.5.2013
23.5.2013
8.6.2013
8.6.2013
6.7.2013
6.7.2013
6.7.2013
27.7.2013
27.7.2013
10.8.2013
7.9.2013
11.9.2013
13.9.2013
14.9.2013
21.9.2013
21.9.2013
28.9.2013
28.9.2013
5.10.2013
5.10.2013
12.10.2013
19.10.2013
26.10.2013
30.11.2013

31.12.2013

Voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja konané 9. novembra 2013

Voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja 9. novembra 2013

Farnosť Varín
Prvý farský ples sa konal 25. januára 2013 konal v spoločenskej sále vo Varíne. Zúčastnilo sa
110 veriacich mladých i postarších, nechýbal smiech, tombola a dobrá nálada
Február - čalúnenie lavíc v kostole a úprava rozchodu lavíc.
Marec – 3 stretnutia so seniormi spojené s katechézou a agapé.
13.3.2013 v konkláve zvolený 266. pápež kard. Jorge Mário Bergoglio, ktorý prijal meno
František. Narodil sa 17.12.1936 v Buenos Aires, rodičom - talianským emigrantom.
Vyštudoval chemicko-priemyselnú strednú školu. V 21 rokoch vstúpil do Jezuitského rádu.
Filozofiu a teológiu vyštudoval v San Miguel pri Buenos Aires. Od 28.2.1998 arcibiskupom v
Buenos Aires 2005-2011 predseda Argentínskej biskupskej konferencie.
V sobotu 27. apríla 2013 sa približne 90 veriacich spolu s pánom dekanom a pánom kaplánom
z varínskej farnosti zúčastnilo púte do poľského Krakowa. Krakow patrí nielen medzi
najkrajšie, ale aj najnavštevovanejšie mestá Poľska. Prvé kroky smerovali do hradu Wawel
nachádzajúceho sa nad riekou Vislou, postaveného v 9. storočí, ktorého poslaním bolo
ochraňovať križovatku obchodných ciest. V priebehu stáročí tu vzniklo centrum kráľovskej
moci. V hrade sa nachádzajú súkromné kráľovské komnaty, sieň senátorov, trónna sieň,
kráľovské sárkofágy, bazilika a veľa iných zaujímavých miest. Našou prvou zástavkou bola
prehliadka baziliky sv. Václava a sv. Stanislava – miesto korunovácií poľských kráľov, ale aj
miesto ich posledného odpočinku, taktiež aj hrobka tragicky zosnulého poľského
prezidentského páru Kaczynskich. Vo Waweli sa nachádza aj Žigmundova kaplnka s
pozlátenou klenbou, tretí najťažší zvon sveta – Zygmund, ktorý je o 350 rokov starší ako
svetoznámy londýnsky Big Ben. Z Wawelu sme sa cez rozkvitnutý park presunuli do

historického centra mesta, ktoré bolo v roku 1978 zaradené do zoznamu kultúrneho dedičstva
UNESCO. Na najväčšom stredoeurópskom námestí Rynek Glóvny si prezreli najväčšiu
mariánsku baziliku, cestou do kostola svätej Anny míňali starodávne kamenné uličky s
historickými budovami, synagógy, maličké obchodíky so suvenírmi, využili možnosť
odfotografovať sa s pouličnými živými sochami v dobovom oblečení J. V Krakowe sa do
súčasnosti zachovalo asi 6000 cenných pamiatok a zaujímavostí. V kostole svätej Anny
zotrvali na polhodinovej bohoslužbe v poľskom jazyku. Odtiaľ ešte prešli do neďalekého
Lagiewnika –hlavného mesta Božieho milosrdenstva. Krásnu, slnečnú sobotu zavŕšili
spoločnou svätou omšou, ktorú odslúžil náš pán dekan spolu s pánom kaplánom.
V máji bola zahájená výstavba sociálneho zariadenia pri kostole, no za krátky čas bola
zastavená pamiatkovým úradom Žilina.
15. júna 2013 bol ordinovaný náš rodák Lukáš Franek v kostole Sedembolestnej Panny Márie,
Ţilina - Vlčince. Obrad vyslúžil žilinský biskup Mons. Tomáš Gális.
15. júna 2013 pozval p. dekan po svätej omši o 15 hod. a agapé ,spoločenstva pôsobiace vo
farnosti. Pri družnej debate a občerstvení prekvapili nás, lebo prišli na bicykloch, jeho
excelencia biskup Mons. ThDr. Tomáš Gális v sprievode ekonóma Mgr Stanislava Ďungela
a hovorcu ThLic. Petra Holbičku. Krásne bolo pozorovať, ako pán biskup bezprostredne
komunikoval s obyčajnými ľuďmi.
Lukáš Franek svoju prvú Primičnú svätú omšu odslúžil 22. júna 2013 v kostole Najsvätejšej
Trojice vo Varíne, následne začal pôsobil ako kaplán v Rajci.
1.júla 2013 sa konala voľba farskej rady:
Pastoračná: Mgr. Mária Rafajdusová, Mudr. Janka Kapitulčinová a Rudolf Beniač.
Ekonomická: Ing. Ján Bugáň, Vladimír Haluška, Miroslav Zimen, Mária Bobáňová, Metod
Bukovinský.
8. – 10. júla za pomoci niekoľkých ochotníkov boli vybetónované schody od pavlača po poval
chrámu, či strojovne hodín. Tie staré boli v dezolátnom stave a z hľadiska bezpečnosti
nevyhovujúce.
Smútočná tryzna na židovskom cintoríne vo Varíne: V nedeľu 8. septembra 2013 sa v
predvečer pamätného dňa obetí holokaustu na židovskom cintoríne vo Varíne konala
židovsko-katolícka spomienková tryzna za obete holokaustu, ktorú zorganizovali Biskupský
úrad v Žiline Židovská náboženská obec v Žiline. Samotnému stretnutiu predchádzala svätá
omša, ktorú celebroval rodák titulárny kanonik veľadôstojný pán Anton Noga. Slávnostným
kazateľom bol náš ďalší rodák, rektor Diecézneho misijného seminára Redemptoris Mater v
Žiline Ján Hlávka.
O 15. Hodine sa na Židovskom cintoríne vo Varíne konalo modlitbové stretnutie. Moderoval
Michal Zimen. Modlitby predniesli bratislavský rabín Baruch Mayers a generálny vikár
Žilinskej diecézy Ladislav Stromček. Židovský cintorín bol donedávna v žalostnom stave. Až
z iniciatívy pána Jaroslava Buchtu a Občianskeho združenia Maceva Šekucha sa začalo s jeho
obnovou. V roku 1942 bolo vo Varíne registrovaných 52 židovských občanov. Po
deportáciách tu zostali len dve rodiny.
15. septembra 2013 sa uskutočnil už tradičný výstup pod Suchý na sviatok Sedembolestnej
Panny Márie. Svätú omšu odslúžil dôstojný pán dekan Pekara. Zúčastnili sa veriaci z Varína,
Krasnian a z Dolnej Tižiny.
Koncom septembra bol odstránený rozpadávajúci sa asfalt pred hlavným vchodom kostola,
od 1.10. vydláždenie plochy zámkovou dlažbou od bránky po kostol, všetko pod záštitou
firmy Miroslava Zimena.
Od 7.10. povolené pokračovanie na výstavbe sociálneho zariadenia. O trávniky, kroviny a
stromy sa postaral Michal Rendek.
Október: 3 stretnutia so seniormi, spojené agapé s modlitbou svätého ruženca.
November: dokončenie osvetlenia v interiéri kostola.

28.12.2013 jasličková pobožnosť a stretnutie s rodinami spojené s agapé.
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne
Základná škola:
5.februára 2013 boli ocenení žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže v časopise Mladý záchranár
(Lucia Matejčíková 7.A, Tatiana Cíbiková 4.B a Kristína Munková 5.B.
8. februára sa uskutočnili imatrikulácie žiakov 1. ročníka. Deviataci odovzdali svoju
symbolickú štafetu začiatočníkom – malým prváčikom. Udalosti sa zúčastnilo aj viacero
rodičom, ktorí prišli svojich prváčikov podporiť. Imatrikulácie sa zúčastnilo 45 prváčikov,
ktorí museli prekonať symbolické prekážky pripomínajúce ich detské časy – čarovný tunel,
zázračný domček a šmýkačku. Po imatrikulačnom sľube žiaci pristúpili k zástupkyniam
riaditeľky školy, ktoré ich pasovali do žiackeho stavu.
V novom školskom roku 2012/2013 pribudlo 46 prvákov, ktorí sa zaradili medzi 588 žiakov
a detí zo základnej a materskej školy vo Varíne.
Zamestnanci Základnej školy:
Mgr Anna Bielková
Riaditeľka
Bc. Mária Melišová
Zástupkyne:
Mgr. Mária Rafajdusová
Mgr. Anna Trnková
PaedDr. Zuzana Staňová
Špeciálny pedagóg:
Učiteľský zbor: Mgr. Eva Andelová, Mgr. Emília Struhárňanská, Mgr. Eva Fodorová, Mgr.
Mária Halečková, Mgr. Jana Milová, RNDr. Iveta Ječmenová, Ing. Ľubica Komperdová, Mgr.
Andrea Košútová, Mgr. Elena Kozáková, Mgr. Jana Líšková, Mgr. Monika Mihaliaková,
Mgr. Barbora Miková, Mgr. Martin Oslanec, Mgr. Miroslav Pravdík, Mgr. Zuzana Bieliková,
Mgr. Jolana Smolková, Mgr. Monika Solárová, Mgr. Monika Staňová, Mgr. Anna Synáková,
Mgr. Magdaléna Tavačová, Mgr. Marta Tichá, Mgr. Katarína Tropková a Mgr. Margita
Vojteková.
Materská škola:
V materskej škole v roku 2013 boli deti rozdelené do 6tich tried:
1.trieda – Zajačiky (3-4 ročné deti), učiteľky: Helena Matejková a Oľga Ondrušová
2.trieda – Žabky (3-4 ročné deti), učiteľky: Janka Zaparaníková, Mgr. Darina Šáriková
3.trieda – Lienky (3-4 ročné deti), učiteľky: Bc. Mária Melišová, Júlia Gáborová
4.trieda – Včielky (4-5 ročné deti), učiteľky: Mária Beniačová, Bc. Zuzana Hermannová
5.trieda – Sovičky, učiteľky: Anna Cvachová, Katarína Šušoliaková
6.trieda – Mravčeky, učiteľky: Bc. Anna Cingelová, Mgr. Janka Chebeňová
Denný program: denné činnosti: hry a hrové činnosti (podľa priania a predstáv detí, navodené,
priamo i nepriamo usmernené), individuálne, skupinové a lebo frontálne činnosti a aktivity),
ranný kruh – rozhovory, diskusie, hodnotenie hier, pohybové a relaxačné cvičenia –
uvoľňovacie a zdravotné cvičenia, činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena,
stolovanie, stravovanie – desiata, edukačné aktivity – výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové,
grafomotorické, dramatické, realizované formou hry – zámer korešponduje so Štátnym
a Školským vzdelávacím programom, pobyt vonku – aktivity na školskom dvore, vychádzka
s edukačným zameraním – pohybovým, envirnmentálnym, dopravným, ekologickým), obed,
odpočinok, činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, stolovanie, stravovanie,
olovrant, hry a hravé činnosti do postupného odchodu detí domov.
Zamestnanci Materskej školy:
Bc. Zuzana Hermannová, Mária Beniačová, Bc. Anna Cingelová, Anna Cvachová, Júlia
Gáborová, Mgr. Jana Chebeňová, Magda Látečková, Helena Matejková, Oľga Ondrušová,
Mgr. Darina Šáriková, Janka Zaparaníková.

Centrum voľného času vo Varíne
Centrum voľného času vo Varíne v spolupráci so Slovenskou národnou stranou zorganizovali
pri príležitosti 1 150-teho výročia príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda na naše
územie vedomostný kvíz pre deti zo žilinského okresu pod názvom Dielo a odkaz solúnskych
bratov.
Ceny do súťaže – mobilný telefón smartfone, hodnotné knihy venoval Mgr. Rafael Rafaj zo
Slovenskej národnej strany a ďalšie vecné dary do súťaže venovalo predsedníctvo MO SNS
vo Varíne. Do súťaže sa zapojili: Základná škola Karpatská Žilina, Spojená škola Kráľovnej
pokoja Žilina, Spojená škola Belá, Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku Varín,
Základná škola s materskou školou Teplička nad Váhom, Základná škola Žofie Bosniakovej
Teplička nad Váhom, Základná škola Gaštanová Žilina, Základná škola s materskou školou
Adama Františka Kollára Terchová, MO SNS Varín a Miestny odbor Matice slovenskej vo
Varíne.
Súťažný kvíz pozostával zo 41 otázok. Súťažiaci mali možnosť vlastnými slovami vyjadriť,
v čom vidia prínos vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda. Z varínskej školy sa na druhom
mieste umiestnil Jakub Holúbek – vedomostný test a najkrajšia štylizácia – druhé miesto
získal Janda Patrik – MO SNS Varín.
Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne
7.apríla sa konalo valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne.
Konalo sa v dome Matice slovenskej vo Varíne na Hrnčiarskej ulici. Okrem rôznych
dôležitých záležitostí, ktoré sa prejednávali, sa konali aj voľby do nového výboru.
Predsedom Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne sa stala Ing. Eva Sauerová.
Podpredsedom je Ľubomír Sečkár, tajomník Mgr. Karol Tichý, pokladník M. Rendek,
kronikár Š. Cvacho, členovia: Igor Cvacho a I. Trizuliaková.
Revízna komisia: predseda: Ľ. Panáček, členovia: Mgr. Z. Bieliková a J. Hrivo.
30.apríla – predvečer 1.mája matičiari obnovili tradíciu našich predkov stavania májov,
postavili si máj vyzdobený farebnými stužkami pri rezkých pesničkách.
Dňa 30.mája sa v dome Matice slovenskej vo Varíne uskutočnilo stretnutie spoločenských
organizácií vo Varíne. Stretli sa tu zástupcovia miestneho odboru včelárov, záhradkárov,
turistov, únie žien, lukostrelcov a speváckeho zboru, starosta obce Miroslav Williger a vdp.
Dekan Ing. Mgr. František Pekara. Na stretnutí sa hovorilo hlavne o vzájomnej spolupráci
a o aktivitách pre zviditeľnenie obce. Za doprovodu hudobnej skupiny Forte a harmonikára
Pavla Sauera sa váľal máj. Záver stretnutia patril posedeniu s občerstvením.
Varínski „turisti“
Členovia aj nečlenovia Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne pravidelne organizujú
zájazdy a túry. V roku 2013 boli nasledovné:
21.apríla Varín – Čičmany – Strážov – Čierny vrch.
19.mája hrebeňová túra Varín – Krpeľany – Príslop – Sklabinský Podzámok.
23.júna – náročná hrebeňová túra Varín – Čertovica – Rovná hoľa – Liptovská Porúbka.
7.júla – Varín – Bratislava – Gabčíkovo (loďou) prehliadka vodného mlyna Jelka.
21.júla – hrebeňová túra Varín – Slaná voda – Babia hora – Malá babia hora – Slaná voda.
18.augusta – Varín – Starý Smokovec.
22.septembra – Varín – Chabenec – Chopok – Jasná.
Dobrovoľný hasičský zbor vo Varíne
Rok 2013 sa pre Dobrovoľný hasičský zbor vo Varíne začal tradičným fašiangovým
pochodom masiek. V dňoch 9. a 10. februára masky na čele s „turoňom“ prechádzali ulicami

obce a zabávali spoluobčanov. Takto sme spoločne zavŕšili fašiangové obdobie.
Pochovávanie basy tento rok z organizačných dôvodov neusporiadali.
Jaskyniarsky klub Varín
Dňa 13. apríla sa vo Svite konalo každoročné stretnutie slovenských jaskyniarov s názvom
Speleomíting. Jaskyniari na ňom prezentovali svoje výsledky pri prieskume krasových lokalít
na Slovensku a v zahraničí, z domácich lokalít napríklad jaskyňa vo Vysokých Tatrách Mesačný tieň, ktorá presiahla dĺžku 30 km. Za zmienku stojí aj nová dĺžka Demänovského
jaskynného systému, ktorý už meria 36 km. Významné objavy sa uskutočnili aj v Prosieckej
doline a Strážovských vrchoch. V zahraničí to boli expedície do Macedónska, Sardínie, Kene,
Venezuely a ďalších krasových oblastí vo svete. V rámci týchto expedícií bolo preskúmaných
aj niekoľko 600 až 1000 m hlbokých jaskynných vertikál. Varínsky klub sa prezentoval video
príspevkom z krasovej oblasti Stratenca. V rámci panelovej dokumentácie predstavili svoju
činnosť v sekcii fotografická prezentácia. Celkovo bolo premietnutých 16 video príspevkov
a zostavených 9 panelových dokumentácií. Podujatia sa zúčastnil aj známy filmár horských
filmov Pavol Barabáš.
Na podujatí predstavil svoje dva nové filmy s jaskyniarskou tematikou. Nechýbal ani známy
jaskyniar Braňo Šmída, jeden z objaviteľov jaskyne Mesačný tieň a najväčších kvarcitových
jaskýň na svete vo Venezuele. Toto podujatie potvrdilo, že speleológia na Slovensku sa radí
k svetovej špičke. Speleomítingu sa zúčastnilo asi 200 jaskyniarov zo Slovenska a zahraničia.
Lukostrelecký klub Varín
V januári sa uskutočnilo 5. kolo zimnej ligy 2012 – 2013 v poľskom Jaworze, kde v 9
stupňovom mraze súťažilo 80 lukostrelcov z Poľska, Čiech a Slovenska. Medzi nimi
absolvovalo tento pretek aj 16 členov varínskeho lukostreleckého klubu. Počínali si celkom
dobre, vynikli najmä Timotej Žák a Pavol Ďugel. V kategórii junior sa umiestnili na prvom a
druhom mieste. Jozef Ďugel sa presadil v kategórii mužov, kde aj napriek štvrtému miestu
porazil špičkových poľských pretekárov, ktorí patria medzi európsku elitu. O ťažkých
podmienkach svedčí aj to, že preteky dokončili len dve tretiny štartového poľa.
6. kolo zimnej ligy sa vo februári uskutočnilo na Morave v Bystřici pod Hostýnem. Aj tu pani
zima naplno prejavila svoje schopnosti. Pretek sa konal v pol metra hlbokom snehu a v silnej
fujavici. Naši chlapci nesklamali, zabojovali a doniesli domov jedenásť medailí. Nedá sa
nespomenúť našich najmenších, ktorí aj napriek zlému počasiu pretek dokončili. Pochvala
patrí hlavne Šimonkovi Hliníkovi, Marekovi a Dankovi Pobijakovcom.
16. marca sa vo Varíne uskutočnilo finále zimnej ligy ako aj 2. ročník Jozefovského preteku.
V krásnom prostredí v okolí chaty Fatranky pretekalo viac ako 120 pretekárov zo štyroch
krajín. Krásne počasie prispelo ku krásnemu preteku, ktorý si všetci pochvaľovali Strieľanie
z dreveného koňa sa stalo veľkou atrakciou pre mladých ale aj veľkých pretekárov, čomu
nasvedčujú aj veľké pochvalné ohlasy od všetkých pretekárov. Z našich pretekárov sa celkovo
umiestnili na medailových miestach: Pavol Ďugel, Šimon Hliník, Timotej Žák, Juraj Skácel,
Štefan Zicho, Milan Školník, Matej Šutý, Jozef Ďugel, Ľubomír Kabatiar, za čo im patrí
veľké uznanie.
Dňa 13.4.2013 sa varínski lukostrelci zúčastnili 1. kola Európskeho pohára v Rakúsku pri
Grazi. Z celej Európy sa zúčastnilo 326 pretekárov, dvaja naši lukostrelci Timotej Žák
a Štefan Zicho obsadili 1. miesta a ostatní naši lukostrelci sa umiestnili v prvej desiatke.
Pretek bol veľmi náročný.
V dňoch 29. – 30. júna sa uskutočnili medzinárodné preteky v lukostreľbe 3D spojené
s nočným pretekom. Akcia sa uskutočnila na Chate Fatranka a v jej okolí.

V sobotu 28. septembra 2013 sa konalo na chate Fatranka vo Varíne Valné zhromaždenie
SLA 3D. Okrem iného sa na ňom volilo aj nové predstavenstvo. Novým predsedom asociácie
sa stal Jozef Ďugel. Je to odmena nielen pre neho ale aj pre náš klub, ktorý vedie už piaty rok.
Veď za tak krátky čas priviedol Varín medzi špičkové kluby v Európe, zviditeľnil Varín
v mnohých štátoch, priviedol do Varína mnoho úspešných strelcov a preteky vo Varíne patria
medzi najlepšie v Európe. Právom dostal podporu všetkých klubov viesť slovenskú
lukostreľbu 3D.
Chata Fatranka a jej okolie je už známe ďaleko za hranicami. V budúcnosti je v pláne
vytvoriť lukostrelecké centrum pod Jedľovinou, ktoré bude pre všetkých priaznivcov ako aj
širokú verejnosť. Je v záujme zmodernizovať chatu Fatranka, vybudovať lukostreleckú
strelnicu, pevnú trať, ale aj oddychové relaxačné centrum pre všetkých. Veď máme tu krásnu
prírodu a naši spoluobčania aj s rodinkami radi chodia do prírody. Veľkou prioritou je
prilákať lukostrelcov nielen z domova aj zo zahraničia. Je o nás veľký záujem, tak musíme
urobiť všetko preto, aby sa u nás hostia dobre cítili a prišli aj mnohokrát potom v budúcnosti.
Je tých plánov veľa a preto by sme chceli Jožkovi popriať hodne zdravia, veľa síl, aby aj
s jeho podporou vo Varíne ako aj na Slovensku lukostreľba napredovala a patrila medzi
úspešné športy.
Základná organizácia zdravotne ťažko postihnutých vo Varíne
Dňa 14. marca sa uskutočnila výročná schôdza základnej organizácie zdravotne ťažko
postihnutých vo Varíne v priestoroch reštaurácie „U Púčka“. Schôdze sa zúčastnilo 40 členov.
Minútou ticha si uctili pamiatku zosnulej p. Krajčíkovej. Schôdzu zahájil predseda základnej
organizácie p. Alojz Zajac, ktorý privítal zástupkyňu Krajského centra p. Antalovú a našich
členov.
Správu o činnosti za rok 2012 predniesol p. Zajac, revíznu správu základnej organizácie p.
Emil Bohačiak, kontrolór základnej organizácie, správu o hospodárení za rok 2012 a rozpočet
na rok 2013 p. Štefan Fogada – pokladník základnej organizácie.
V diskusii vystúpila pani Antalová, ktorá členov oboznámila s postupom pri výmene označení
motorových vozidiel a s postupom pri vybavovaní odpustenia poplatkov za rozhlas
a televíziu. Taktiež odpovedala na rôzne otázky členov.
Okrem týchto informácií boli členovia oboznámení s možnosťami rekondičných pobytov
v kúpeľoch v tomto roku po skončení diskusie boli odovzdané malé pozornosti pri príležitosti
životných jubileí členov: p. Dudášová 80 rokov, p. Fogadová 70 rokov, p. Bohačiak 70 rokov.
Na schôdzi bolo prijatých 8 nových členov. Členskú základňu teda tvorí 52 členov.
Správa Národného parku Malá Fatra Varín
Správa národného parku Malá Fatra Varín patrí pod Štátnu ochranu prírody SR so sídlom
v Banskej Bystrici, je príspevková organizácia a zároveň rezortná organizácia Ministerstva
životného prostredia SR.
V roku 2013 mala 16 zamestnancov na nasledovných pozíciách: riaditeľ Správy NP Malá
Fatra, technicko - administratívny pracovník, botanik, krajinár, poľnohospodár, lesník, dvaja
zoológovia, traja pracovníci environmentálnej výchovy a 5 strážcov.
Environmentálna výchova na Správe NP Malá Fatra – Škola ochrany prírody (ŠkOP) je
zabezpečovaná 3 pracovníkmi, ktorí koncepčne a metodicky zabezpečujú environmentálnu
výchovu v rámci odboru Správy NP Malá Fatra. Škola ochrany prírody Varín má regionálnu
pôsobnosť s hlavným zameraním pre pracovníkov ŠOP SR, školský sektor, návštevníkov
CHÚ a ostatných cieľových skupín obyvateľstva žijúceho v územnej pôsobnosti NP Malá
Fatra.
V roku 2013 zrealizovala ŠkOP nasledovné aktivity:

 93 prednášok v rámci mimoškolskej výchovy pre školský sektor/ počet žiakov
a študentov 3170
 5 sprievodov do chránených území / 151 účastníkov
 8 akcií v rámci významných environmentálnych dní/ 715 účastníkov
(Svetový deň mokradí, Svetový deň vody, Deň Zeme, Deň lesov, Medzinárodný deň
biodiverzity, Európsky deň prírodných a národných parkov, Deň karpatských parkov,
Deň životného prostredia)
 Výstavy: Klimatická spravodlivosť/ videlo ju 215 návštevníkov
 Akcií pre verejnosť sa zúčastnilo 3112 osôb
( informačné kampane v meste Žilina pri príležitosti oslavy národných a karpatských
parkov, slávnostné otvorenie zrekonštruovaného NCH Diery, Noc netopierov, Deň
otvorených dverí v automobilke PSA Peugeot v Trnave a vo Varíne, výstava Jarná
krása v zámku Budatín, charitatívna akcia Zmysel života, Človek a príroda v skanzene
v Martine)
 Škola ochrany prírody pravidelne informuje a prispieva na webovú stránku NP Malej
Fatry www.npmalafatra.sk a do regionálnych médií, kde informuje o svojej činnosti
a pripravovaných akciách. V roku 2013 zaslala 14 tlačových správ, boli odvysielané
príspevky a živé vstupy v celoslovenských a regionálnych médiách.
 Spolupracuje so školami, NGO, obcami, vlastníkmi územia, poľovnými združeniami,
urbariátmi, združeniami cestovného ruchu a ďalšími organizáciami vo svojej územnej
pôsobnosti.
 pracovníčky Školy ochrany prírody vypracovali a podali dva projekty do Envirofondu
zamerané na podporu environmentálnej výchovy a spoznávanie chránených území
Slovenska a jeden prostredníctvom mimovládnej organizácie na dobudovanie
interaktívnych prvkov do ekoučebne za budovou Správy NP MF.
Telovýchovná jednota Fatran Varín
V športovom areáli Juraja Sobolu v roku 2013 nastala veľká zmena. Staré šatne a sprchy,
ktoré slúžili varínskym futbalistom bez zmeny za posledných 20 rokov, prešli celkovou
premenou a rekonštrukciou. Obec Varín vypracovala projekt a rozpočet na prvú fázu
nevyhnutnej rekonštrukcie šatní a ich zariadenia po viac ako 20-tich rokoch. Oslovila
a oboznámila so svojím zámerom spoločnosť Kia Motors Slovakia, ktorá tento projekt pod
názvom „Pomoc obci v rozvoji športových aktivít“ odsúhlasila a poskytla účelovo viazané
finančné prostriedky vo výške 3.150,-Eur. Jediná podmienka spoločnosti Kia Motors Slovakia
bola, že obec musí prispieť na rekonštrukciu sumou minimálne 500,-Eur. Po 20-tich rokoch
intenzívneho používania bola rekonštrukcia šatní a spŕch už nevyhnutná. V sprchách z
hygienického, ale aj technického hľadiska šlo už o havarijný stav. Rekonštrukciou prešli šatne
pre dospelých (A mužstvo) a šatňa pre dorast. Vzhľadom na to, že momentálne bolo vo
Varíne až 5 mužstiev a len 3 šatne, bola zo starého skladu urobená nová šatňa pre mladších
žiakov. Rekonštrukcia zahŕňala výmenu starých pôvodných drevených okien za plastové
(celkovo sa menilo až 9 okien), výmenu zvetraných a predratých linoleových podláh za
keramickú dlažbu, kompletne nové vnútorné vybavenie (nové sedenia, vešiaky, odkladacie
priestory), vyspravenie a vymaľovanie stien a inštaláciu nového osvetlenia. Ďalej boli
kompletne zrekonštruované sprchy mužstva – výmena dlažby, obkladov stien, nové
vodovodné batérie (10 ks), nové rozvody vody, nové osvetlenie a sprchové hlavice (10 ks).
Preinvestované finančné prostriedky: Kia Motors Slovakia prispela na projekt sumou 3.150,Eur Obec Varín prispela na materiál sumou 1.150,- Eur p. Ján Hodoň prispel na projekt
sumou 1.700,-Eur

Stolný tenis
Varínske stolnotenisové mužstvo sa po základnej časti zaradilo do skupiny o 9. – 16.
umiestenie. V tejto skupine chceli zabojovať, ale nevyšlo to. Po zranení Petra Bohačiaka sa
nádeje rozplynuli. Každý zápas bojovali, ale chýbali skúsenosti. V budúcom ročníku plánujú
medzi seba prijať aj žiakov.
Zo staršej histórie
Dejiny hasičského zboru
Dobrovoľný hasičský zbor Varín vznikol v roku 1987 ako najstarší v Žilinskom okrese. Boli
to krásne jarné dni v roku 1876, keď sa predstavení obce Varín rozhodli, že založia hasičský
(feuermannský) spolok. Obecný bubeník prešiel Varínom a zvolával občanov na schôdzku,
ktorej programom bolo založiť spomínaný spolok. Vzápätí sa húfne hlásili mladší muži na
obecnom úrade a všetci chceli byť feuermannom. Výzva teda svoju odozvu, svoj vytýčený
cieľ dosiahla. Čo bolo príčinou tejto ochoty, tohto oduševnenia? Veď hasičstvo po obciach
bolo organizáciou dobrovoľnou a pritom veľmi zodpovednou a náročnou. Je nepochybné, že
na tento rýchly proces založenia výrazne vplývali viacerí činitelia. V posledných časoch obec
Varín bola často postihovaná požiarmi a povodňami. Záplavy ohrozovali celistvosť chotára.
Požiare a ich zhubné účinky spôsobovali nenahraditeľné škody a pri ich likvidáciách
dochádzalo k častým zraneniam. A tak tieto a iné škodlivé okolnosti vyzývali k zvýšenej
ostražitosti a bdelosti. Na ich zdolanie bola bezpodmienečne potrebná organizovaná a
disciplinovaná masa pomocníkov, akú obec dovtedy nemala. A tak sa predstavení obce Varín
ocitli pred závažným problémom, ako zabezpečiť obec a občanov pred ďalšími nepohodami,
pričom bolo treba zamedziť ich následkom. Založením spolku bol poverený snaživý mladý
notár Anton Lippe. Tento po príhovore k zhromaždeným občanom vybral z prihlásených 32
mužov a sám ako veliteľ prevzal ďalšiu organizačnú a výcvikovú funkciu. Notár Lippe si za
vzor vzal martinský spolok, ktorý už tri roky jestvoval a tak vo Varíne vznikol hasičský
spolok ako prvý v okrese Žilina. Bola že to sláva po celom Varíne i okolí, keď sa podarilo
založiť hasičský spolok a prvý raz nastúpiť k cvičeniu. Nedostatkom bolo, že sa zaviedlo
maďarské velenie, veď všetci členovia boli Slováci a maďarčine takmer nerozumeli. Mladý
notár Lippe nebol varínskym rodákom. Mal 27 rokov, keď prevzal vedenie hasičského spolku.
Vo Varíne sa oženil s jedinou dcérou najzámožnejšieho občana „gruntovníka“ Horeckého,
zvaného Konzuľ. Prvá výzbroj a výstroj hasičov pozostávala z opasku, sekery a čáka. Prvou
úlohou hasičov bolo organizovať občanov pri požiaroch tak, že ich dali nastúpiť od potoka ku
požiaru a podávaním vedier a putní naplnených vodou, z rúk do rúk pomáhali hasiť požiar.
Boli i takí, ktorí si zhotovili ručné striekačky a týmto jednoduchým a primitívnym nástrojom
zdolávali oheň. Tento stav netrval však veľmi dlho. Veliteľ Lippe rôznymi intervenciami
zozbieral potrebný finančný náklad a zadovážil prvú štvorkolesovú ručnú striekačku. Bola to
nezvyčajná veľká udalosť, keď sa s ňou predviedlo prvé cvičenie na námestí a striekačka z
potoka sala prvú vodu. Hadice sa naplnili a voda silným prúdom vystrekovala z prúdnic do
výšky. Občania jasali a obdivovali tento praktickejší spôsob hasenia. Varínski hasiči v
ďalšom snažení s touto striekačkou zdolávali požiare nielen vo Varíne, ale aj v celom okolí.
Po čase sa zadovážila i prvá uniforma, ale v nej sa honosili len pri slávnostných
príležitostiach. Notár Lippe, ako veliteľ zboru, bol natoľko horlivým požiarnikom, že aj
nečakané finančné potreby zboru veľakrát uhradzoval z vlastných prostriedkov. Za jeho éry sa
vydržiavala prvá hasičská zábava, na ktorú prišli všetci občania i s rodinami. Zaviedla sa i
strážna služba a sídlo stráže bolo v izbici pri obecnom hostinci na námestí. Tam sa konali aj
nástupy zboru. Bolo samozrejmé, že život obce vzrastal po každej stránke s požiarnym
zborom, lebo vlastne tento bol jediným spoločenským stánkom v obci, vykonával medzi
ľuďmi drobnú vzdelávaciu a osvetovú činnosť. Ťažko bolo zisťovať mená prvých

požiarnikov. Preto sa zaznamenali len niektorí a to podľa pozostalých rodinných príslušníkov.
Boli to: Ján Androvič Pinka, Štefan Androvič Kukurka, Štefan Androvič Mintál, Jozef
Akantis, Jozef Bugáň, Ján Cvacho, Ján Cigánik, Ján Gábor, Ján Haluška, Jozef Gábor, Adam
Kapasný, Ľudovít Klapita, Anton Lippe, Ján Mičian, Ján Otruba, Ján Piovarči, Ľudovít Peťko,
Ján Salát, Imrich Staník, Štefan a Ondrej Verčíkovci, František Hreusík, Karol Cvacho st.,
Rudolf Akantis, Alexander Akantis Kušnier a ďalší. Aby spolok v tých časoch vzrastal na
význame a dôležitosti, zvolený bol za predsedu Ján Zlatáry. Veliteľ Lippe mal 39 rokov keď
nečakane zomrel. Jeho predčasná smrť zahalila občanov Varína a okolia do nezvyčajného
smútku. Pochovaný je na varínskom cintoríne. Potomstvo nezanechal. Po jeho smrti bol do
funkcie veliteľa zvolený Dr. František Stráňavský, varínsky advokát. Nový veliteľ bol rodom
z Varína a pochádzal z roľníckej rodiny. Bol to človek náročný na prácu a v kolektíve na
disciplínu. Jeho pôsobenie bolo však krátke, lebo pre rozmach advokatúry bol nútený vzdať sa
veliteľstva. Ostal však aj naďalej ako čestný člen, ktorý spolok vždy podporoval. Dr.
Stráňavský zomrel ako 67-ročný a je tiež pochovaný na varínskom cintoríne.
Jeho nástupcom sa stal Imrich Staník starší, ktorý po ňom prevzal veliteľské žezlo. Pochádzal
z váženej roľníckej rodiny z Varína. Bola to správna voľba, lebo sa všestranne snažil zbor
priviesť a postaviť na patričnú úroveň. Požadoval dochvíľnosť a poctivé výkony pri
hasičských akciách. Jeho impozantná a mohutná postava všade veľmi dobre dominovala.
Počas veliteľstva Imricha Staníka do zboru vstúpili ďalší občania, medzi inými aj Ján
Remenár, Vincent Rosínsky, Pavol Žídek, Pavol Piovarči, Jozef Majeránek, František Ďurana
a ďalší. Imrich Staník st. sa po čase vzdal veliteľstva, ale členom zboru ostal i naďalej. Po
jeho rezignácii vedenie zboru prevzal Ujváry, varínsky traťmajster. Používal veľkú dôveru
predstavených obce a celého občianstva. Zbor zreorganizoval už podľa nových smerníc.
Zadovážil novú hasičskú uniformu a jeho pričinením sa zadovážila v roku 1896 nová
striekačka, 18 sekier a strešný rebrík. Uvedená výstroj sa zakúpila v Pešti, len striekačka
značky „Hydrophor“ stála 450 zlatých. Za jeho vedenia bol finančný stav zboru veľmi dobrý,
pokladnica sa doplňovala jednak z darov, ale väčšinu ziskom z tanečných zábav. Občania na
zábavy usporiadané hasičským zborom chodili veľmi radi, nakoľko si boli vedomí toho, že
zbor podporujú, ba i nezúčastnení posielali vstupné do pokladnice. Cvičenia sa konali
pravidelne v sobotu popoludní. Neskôr sa termín cvičenia zmenil, cvičilo sa v nedeľu skoro
ráno. Bolo to veľmi potrebné, lebo v tom čase požiare boli na dennom poriadku. Len jeden
gazda, Ján Gábor z Bačova (Gusto Cvacho), trinásť krát vyhorel. Členská základňa vzrástla
na 46 mužov. Veľká škoda, že zo zápisníc nebolo možné zistiť menávšetkých, len hmlisto
ojedinelých a tých, na ktorých sa zachovala spomienka medzi priaznivcami, ako
Imrich a Gašpar Staník, Pavol Čajka, Pavol Piovarči, Vincent Rosický, Matúš Toráň a Ján
Remenár. Varínski hasiči mali dobré styky so žilinskými a závodskými hasičmi. Vzájomne sa
navštevovali, povzbudzovali, ale predovšetkým spoločne riešili požiare a hasičsko-policajné
problémy. Občas podnikli vzájomné výlety i zábavy s rodinnými príslušníkmi. Slovom družne
tvorili jednu úprimnú hasičskú rodinu. O dobrej povesti varínskeho hasičského spolku svedčí
aj skutočnosť, že všetky slávnosti, alebo akékoľvek obecné akcie, sa takmer nemohli konať
bez účasti hasičského nástupu. Hasiči vedeli najlepšie na slávnostnú úroveň pozdvihnúť
každú obecnú udalosť. Ešte v roku 1892 sa zadovážila pečať spolku, ale na veľké prekvapenie
a pohoršenie niesla maďarský nápis „Varini Önkénytes Tüzoltó Egylet 1892“.
Aby sa spolok udržal po finančnej stránke, postarali sa predstavení obce o to tak, že zaviedli
vartovné dávky podľa majetkových pomerov, ktoré inkasoval notár a celú sumu odovzdal
spolkovému pokladníkovi. Veliteľ Ujváry, bol ako traťmajster z Varína preložený a v júni
roku 1896 musel z veliteľstva odstúpiť. Po jeho odchode bol zvolený za veliteľa komandanta
Štefan Hreusík, nadšený propagátor hasičskej myšlienky. Bol varínskym rodákom a stredným
roľníkom. Svoj celý život venoval

a upriamil hasičstvu a využíval každú voľnú chvíľku na to, aby spolok spoľahlivo a dôstojne
plnil poslanie a spoločenské postavenie. Podveliteľom sa stal Imrich Staník st., tajomníkom
Anton Rezan a trubačom – hornistom Jozef Ruman. V tom čase mal spolok aj revízorov, boli
nimi Ján Cvacho,
Štefan Androvič Mintál, František Cvacho Garbiar. Pri reorganizácii z radov hasičov vystúpili
Gašpar Lipka, Anton Martinický, Juraj Smolka, Leopold Klein, Bodo Platzner, Dávid Klein
a Amin Neuman. Po reorganizácii boli do spolku prijatí ako ohňobranci Ján Cvacho, Gašpar
Androvič, Karol Boka, Jozef Maruša, Vendel Koštial, Karol Salát, Anton Zimen a Rudolf
Akantis. V roku 1900, po zložení služobnej prísahy, na trojročné obdobie spolok tvorilo 35
mužov. Veliteľ Hreusík v roku 1902 zaobstaral nové predpísané rovnošaty a aj vychádzkové
čiapky. Za jeho vedenia sa spolok prvý raz v histórii dal vyfotografovať. Fotograf zhotovil 54
kusov fotografií za 37 zlatých. Bola to mimoriadne senzačná udalosť. V tom čase bol
varínsky spolok mimoriadne významný a za príkladné plnenie svojich povinností bol
odmenený Viedňou 50 zlatými. 28. Februára 1904 veliteľ zorganizoval a zaviedol hasičskú
dychovú hudbu. Kapela pozostávala z 20-tich členov. Nástroje sa kúpili za peniaze
zapožičané od jednotlivcov. Kapelu začal nacvičovať od 27. marca 1904 istý pán Krenčanský.
Ten však zakrátko odišiel a kapelu viedol pán J. Roth, manžel varínskej babicule. Každý člen,
ktorý neospravedlnene neprišiel na skúšku, alebo akciu, musel do pokladnice odovzdať určitú
sumu. Výstroj hasičského spolku sa zdokonaľoval. Zakúpili sa nové hadice a iné drobné
pomôcky. Jedným slovom, veliteľ Hreusík premenil postoj spolku postupne od základov,
vytvoril atmosféru odlišnú od predchádzajúcej, uviedol teda hasičstvo vo Varíne na
modernejšiu a technickejšiu platformu. V roku 1905 sa stal pokladníkom Imrich Majeránek a
gazdom Dávid Rosenzeig. V roku 1909 sa znova zmenil pokladník a stal sa ním Gašpar
Staník. Podveliteľa Imricha Staníka staršieho vystriedal Imrich Staník mladší. V roku 1912 sa
znova doplnil výstroj hasičov, keď sa zakúpili nové blúzy, prilby a vychádzkové nohavice.
Vystupovanie hasičského zboru bolo na želateľnej úrovni. Od roku 1913 viedol pokladnicu
spolku a finančné veci zaobstarával Ferdinand Piovarči nepretržite až do roku 1922. Cez prvú
svetovú vojnu varínski hasiči iba živorili. Väčšina členov narukovala na vojnu. Požiarnu
službu zabezpečovali starší členovia hasičského spolku, občania a vypomáhať museli aj ženy.
Po skončení prvej svetovej vojny v roku 1918 sa varínsky hasičský spolok razom
zorganizoval a oživený začal svoju činnosť s veľkou vervou v novej vlasti Čechov a
Slovákov. Nadšenie občanov sa nieslo ulicami, obcami a mestami. Po širokom okolí sa
spevom a vďakyvzdávaním naplnili priestranstvá a celý verejný život. Slovenčina sa stala
úradným jazykom, o čo sa v nemalej miere pričinil aj učiteľ Martin Kapasný. Hasičstvo sa aj
napriek veľkému elánu a nadšeniu organizovalo živelne, nakoľko nebolo ešte celoštátne
organizované. Až v roku 1923 nastala veľká reorganizácia spolku. Na valnom zhromaždení,
konanom 5. augusta 1923, na ktorom sa zúčastnilo 20 štandardných a 20 novoprihlásených
členov, sa život spolku zmenil od základu. V roku 1922 bola uzatvorená Zemská hasičská
jednota, ktorá organizovala a spravovala všetky dobrovoľné hasičské zbory a spolky, a tak aj
varínsky spolok padol pod jej velenie a ochranu. V októbri 1923, na slávnostnom zasadnutí
zboru, bol prítomný aj zástupca Zemskej Hasičskej Jednoty (ZHJ) brat Miroslav Schmied,
ktorý bol aj slávnostným rečníkom. Na tomto zasadnutí boli udelené záslužné medaily
najstarším členom. Boli to Štefan Hreusík, ktorý bol vyznamenaný za 40 rokov aktívnej
činnosti, Ferdinand Piovarči, GašparPiovarči, Jozef Piovarči a Anton Zimen za 30-ročné
členstvo. Na schôdzi, dňa 15. januára 1925, požiadal Štefan Hreusík o uvoľnenie z funkcie
veliteľa a ako dôvod uviedol svoju starobu. Z funkcie bol uvoľnený a bolo podotknuté, že
nech jeho obetavá a nezištná celoživotná práca ostane vzorom pre ďalšie generácie v
požiarnictve.

Po uvoľnení Štefana Hreusíka z funkcie veliteľa zvolili za nového veliteľa Jána Lichnera,
vedúceho Notárskeho úradu vo Varíne. Zvolil sa aj nový výbor, zástupcom veliteľa sa stal
Martin Kapasný – učiteľ, tajomníkom Jozef Jesenský – podnotár a pokladníkom Michal Bajo
– mlynár. Na schôdzi 27. februára 1925 bol prerokovaný nový pracovný poriadok. Podľa
poriadku sa cvičilo dvakrát za mesiac. Cvičenia sa musel zúčastniť každý bez výnimky. Určili
sa aj pokuty za neospravedlnenú neúčasť, a to 10 Kčs za prvú neúčasť, 20 Kčs za druhú, 30
Kčs za tretiu. Za štvrtú neúčasť na cvičení bol člen vylúčený zo spolku. Zaviedla sa nová
kniha strážnych služieb. Stráže sa konali po celý rok. Toto opatrenie sa konalo pre časté
požiare či už vo Varíne, alebo v blízko okolí. Členovia hasičského spolku vykonávali aj
kultúrno-osvetovú činnosť. V rámci zboru vytvorili divadelný krúžok, ktorý sa už v novembri
predstavil s divadelnou hrou „Bačova žena“. Príjem z tohto divadla činil 25,12 Kčs. Na
členskej schôdzi, konanej dňa 7. februára 1926, boli na návrh veliteľa prijatí za čestných
členov Ferdinand Piovarči a Gašpar Piovarči, ako najstarší svedomití a zaslúžilí požiarnici.
Niektorí členovia sa na tejto schôdzi vzdali funkcií, Jozef Rihák z funkcie gazdu postúpil na
funkciu tajomníka a jeho miesto zaujal Ferdinand Androvič, ktorý bol novoprijatí do zboru.
Uvedenú zmenu predložila návrhová komisia pozostávajúca z členov Alexander Haluška,
Ondrej Kucík, Gustáv Ďurčanský, Gašpar Smolka. Zápisnicu na uvedenej schôdzi overili Ján
Cvacho a Karol Cvacho. Na schôdzi dňa 15. apríla 1926 sa uznieslo obnoviť činnosť
hudobného krúžku. Za kapelníka bol zvolený František Baxa a za pokladníka Štefan
Androvič. Na schôdzi 15. júna 1926 bol Jozef Rihák, murársky majster poverený výstavbou
hasičského skladu za sumu 14 484,83 Kčs. Miesto sa vybralo za obecným hostincom, v
dnešnom parku. Veliteľstvo sa rozhodlo zakúpiť zborovú zástavu a usporiadať oslavu pri
príležitosti 50 ročného trvania zboru. Dali sa zhotoviť gravírované klince a jubilejné odznaky.
Slávnosť 50-ročného trvania sa konala dňa 12. septembra 1926. Pri uvedenej príležitosti sa
predviedlo slávnostné odovzdanie hasičskej zástavy. Krstnými matkami boli pani Beňovská,
pani Schwartzerová a pani Bajová. Pri uvedenej slávnosti zastupoval Dr. Ján Bartáky
okresného náčelníka Dr. Ottu Vrchovského. Za Okresnú hasičskú jednotu v Žiline prijal
pozvanie tajomník Alojz Stárek. Na slávnosti bolo predvedené hasičské cvičenie zborov zo
Závodia, Žiliny, Tepličky, Nededze a Gbelian. Delegátmi boli zastúpené zbory z Chlmca,
Strážova, Turčianskeho Martina, Kysuckého Nového Mesta a iných obcí. Slávnosť sa
previedla po každej stránke dôstojne a bez najmenších chýb. Finančný efekt obohatil aj
hasičskú pokladnicu. príjem za klince a zbierka 5997 Kčs príjem zo zábavy 693 Kčs spolu
6690 Kčs výdaj za zástavu a klince, odznaky 4349,52 Kčs čistý príjem činil 2340,48 Kčs Pri
tejto príležitosti bol zvolený za čestného člena zboru Eduard Žídek, miestny učiteľ. V roku
1928 sa vymenili niektoré funkcie, veliteľom čaty sa stal Ondrej Kucík, ktorý vystriedal
Jozefa Willigra a ten sa stal revízorom spolu s Alexandrom Haluškom a Jozefom Varnaiom.
V tomto roku sa vyvinula mimoriadna aktivita. Usporiadali sa tri divadelné vystúpenia a dva
kabaretné večierky, tanečné zábavy. Varínski hasiči sa v tomto období zúčastnili hasičského
zjazdu v Trnave a v Prahe. Rozšírením členskej základne sa dopĺňala aj výstroj. Zakúpili sa
chýbajúce rovnošaty, opasky a čiapky. Za výstroj sa zaplatilo 3774 Kčs. Rok 1929 bol zvlášť
významným v histórií zboru. Vyvinula sa akcia na zakúpenie motorovej striekačky. Práve v
tomto období bol preložený na iné pôsobisko veliteľ Ján Lichner. Notár Ján Lichner vo
Varíne zanechalkus svojej záslužnej, obetavej a krásnej práce, najspoľahlivejšie svedectvo
môžu o tom podať tí, čo jeho prácu sledovali.
Vo funkcii veliteľa ho vystriedal Martin Kapasný, miestny učiteľ, ktorého členská schôdza
dňa 20 mája 1929 jednohlasne zvolila do tejto funkcie. Spolok v tom čase pozostával zo 44
členov. Námestníkom veliteľa sa stal Jozef Tomek, notár. Ostatní členovia výboru ostali
nezmenení. Na zasadnutí bol prítomný zástupca Zemskej Hasičskej Jednoty brat Pikulek,
ktorý odovzdal Jánovi Lichnerovi čestné vyznamenanie a diplom. Najvýhodnejšia ponuka na
zakúpenie motorovej striekačky prišla od firmy Hrček – Neugebauer z Kráľovho poľa.

Striekačka sa objednala, ale pri skúške neobstála a firma svoj stroj zobrala a musela dodať
nový, ktorý zodpovedal výkonnostným požiadavkám. Varínsky Urbár prispel na túto
striekačku sumou 10 000 Kčs. Zvyšný obnos sa uhradil vymeraním hasičskej dávky tak, že
zbor splácal firme po 5000 Kčs mesačne plus úrok 8%. V mesiaci september zbor úspešne
lokalizoval a zneškodnil požiar s touto striekačkou v miestnej píle OFA. Na mimoriadnej
výborovej schôdzi konanej dňa 12. apríla 1931 po odstúpení námestníka veliteľa Eduarda
Tomeka a tajomníka Jozefa Ryháka boli do funkcií zvolení Michal Sobola za námestníka
veliteľa a Jozef Várnai za tajomníka. Dňa 2. Augusta 1931 bolo prevedené vo Varíne
okrskové cvičenie požiarnych zborov. Treba pripomenúť, že v júni tohto roku na jednej
z členských schôdzí, sa dal do účinkovania hudobný krúžok. Dňa 9. Augusta 1931 sa
zúčastnil zbor veľkého požiaru v Nezbudskej Lúčke. Zhorelo 18 obytných domov a niekoľko
hospodárskych budov. Tento požiar pomáhali lokalizovať aj vojaci 259. delostreleckého
pluku zo Žiliny, ktorí v tom čase pochodovali po ceste. Počas vedenia Martina Kapasného sa
všetky práce usmerňovali ročným vopred vypracovaním plánom a ten sa musel do dôsledkov
plniť. V tomto období varínsky hasiči neboli vo finančnej tiesni, lebo obecná vyberaná dávka
(domové) postačovali kryť bežné výdavky. 15. februára 1933 vznikol požiar v maštali
Gustáva Gábora a zhoreli aj susedné hospodárske budovy, ktorých majiteľmi boli Imrich
Gábor a Šimúm Cvacho. V tomto roku na návrh veliteľa bolo zriadené hasičské kolo v
Stromkoch (v Bôroch), kde sa uskutočnila aj prvá letná zábava. V decembri 1933 sa
uskutočnil vo Varíne samaritánsky kurz, usporiadaný Okresnou Hasičskou Jednotou v Žiline.
Kurz navštevovali zástupcovia všetkých okolitých zborov. V tomto roku stagnoval hudobný
krúžok, ale v januári 1934 sa znova uviedol do prevádzky. Kapelníkom sa stal Jozef
Repkovský zo Žiliny a krúžok doplnil o novoprijatých členov. Vo výbore nastala zmena, keď
pokladníka Baju vystriedal Alexander Haluška. 13. novembra náš zbor zasahoval pri požiari v
Dolnej Tižine. 22 júna 1935 zomrel dlhoročný a zaslúžilý veliteľ zboru brat Štefan Hreusík
a varínski ako aj okolití hasiči mu pripravili pekný pohreb so všetkými poctami. V tomto roku
spolok dostal z hasičského fondu 15 000 Kčs.
23. júna 1935 sa celý zbor zúčastnil jubilejných slávností v Žiline, na ktorých bol Martin
Kapasný vyznamenaný záslužným krížom. V roku 1937 sa zmenil výbor. Podľa nových
stanov sa veliteľ Martin Kapasný stal predsedom, veliteľstvo prevzal Michal Sobola a jeho
námestníkom sa stal Ondrej Kucík, pokladníkom Gustáv Ďurčanský.
Bolo prijatých 7 nových členov. Československé hasičstvo malo svoj zraz v Bratislave v roku
1937 a varínsky zbor tu bol zastúpený Martinom Kapasným, Michalom Sobolom, Ondrejom
Kucíkom, Antonom Kačjakom, Ferdinandom Blahom. 31. marca 1940 prevzal hudobný
krúžok nástroje od varínskej roľníckej organizácie, ktorej hudobný krúžok sa rozpadol. 23.
februára 1941 vstúpili do zboru Imrich Mičjan, Alexander Matuška, Michal Hrivo, Michal
Cvacho Gančík. V tomto roku cvičil zbor spoločne CPO.
Zo spomienok Hasičského zboru
Ako začínali...
Po Nežnej revolúcii v roku 1990 sa predsedovia Hasičských zborov Varín, Krasňany,
Gbeľany a Nededza, ktorí v tom období patrili do Varínskej farnosti, zišli na farskom úrade,
kde pôsobil p. farár Jozef Šuráb, aby obnovili cirkevné tradície, ktoré boli za totalitného
režimu zakázané. Chceli obnoviť tradíciu stráže pri Božom hrobe. Ako predsedovia
Hasičských zborov sme sa dohodli, že budeme pokračovať tam, kde museli skončiť naši
bratia hasiči. Bolo dohodnuté, že v prvý deň budú strážiť pri hrobe hasiči z Varína (ako
domáci), druhý deň Krasňany a postupne sa pridajú Gbeľany a Nededza, pričom každý z
Hasičského zboru vyšle k hrobu čo najviac svojich členov. Všetko bolo v poriadku, až dokiaľ
mi nezavolal pán farár a oznámil mi, že nemáme baldachýn. Ten zožrali myši počas rokov
kedy bol odložený. Po obvolaní celého okresu nám nakoniec pomohli hasiči z Terchovej,
ktorý nám požičali ten svoj. Hodinu po našej oslave sme ho však museli vrátiť späť. Záverom

len toľko: Nedá sa zabudnúť na to, že na prvé vzkriesenie po Nežnej revolúcii sa zúčastnilo
okolo 80 členov Hasičských zborov a že na oslave zmŕtvychvstania – procesie tento požičaný
baldachýn niesli starostovia obcí Varín, Gbeľany, Krasňany a Nededze. Na ďalší rok sme
dostali nový baldachýn, ktorý zakúpilo Urbárske spoločenstvo Varín. Patrí im za to veľká
vďaka. V roku 1942 zbor prvý raz v histórií použil nákladné auto k preprave striekačky.
Konský záprah musel ustúpiť, teda vyšiel z módy.
21. septembra 1942 bol uhasený požiar v Stráži zásluhou úspešného a rýchleho zásahu
varínskeho zboru. V tomto roku došlo k zmene vo vedení, keď námestníkom veliteľa sa stal
Alojz Hanus. 15. augusta 1942 zhoreli vo Varíne tri humná. Požiar vznikol v humne Štefana
Verčíka. Dňa 18. Marca 1944 bol na členskej schôdzi po dvojročnej prestávke zvolený nový
výbor: veliteľ Ondrej Kucík, námestník veliteľa Rudolf Zbyňovský a Alojz Hanus, tajomník
Karol Haluška, pokladník Gustáv Ďurčanský, hospodár Anton Kačiak, do funkcie veliteľa čiat
Ján Andrisík, Michal Hrivo, Štefan Akantis, Ferdinand Batay, strojníci Anton Sporina, Michal
Hrivo, Ján Cvacho, čatovodiči Eduard Haluška, Alexander Staník, revízori Anton Kačiak,
Eduard Androvič, Anton Salát, náhradný strojník Karol Haluška
Oslobodené Československo:
Oslobodením našej vlasti Sovietskou armádou nastal veľký prelom aj v živote hasičských
zborov. Do zboru sa dostali členovia prevažne z robotníckych rodín. V júli 1945 sa konala
prvá členská schôdza varínskeho hasičského zboru po oslobodení. Bola prevedená inventúra
výstroja a výzbroje a jej výsledok sa predložil revolučnému národnému výboru vo Varíne. 28
novembra 1945 na členskej schôdzi zboru prerokovali nové stanovy, ktoré sa uviedli aj do
praxe. Tieto stanovy boli vypracované Slovenským hasičským zväzom v Martine. Okresný
národný výbor ich schválil a zaviedol do používania. Na tomto výbore boli aj doplnkové
voľby a hospodárom sa stal Ján Chudík, strojníkom Karol Holienka, a do zboru pribudli noví
členovia a to Anton Toráň a Alexander Zimen. S veľkou chuťou a elánom sa doplnený výbor
ujal vedenia hasičského zboru v oslobodenej vlasti. Všetci členovia zložili sľub vernosti za
prítomnosti obecných zástupcov. Pri uvedenej príležitosti obecné predstavenstvo venovalo
zboru 5000 Kčs a tento obnos bol rozdelený medzi členov ako podrážkové. Pre povojnové
obdobie je príznačné, že to boli práve ilegálni členovia komunistickej strany a odbojoví
pracovníci, ktorý prví sformovali Požiarnu ochranu vo Varíne a postavili sa celým svojim
zmyslom do programu novej spoločnosti. Počas okupácie sa požiarnici venovali výlučne
ochrane majetkov. Osláv a politických prejavov sa nezúčastňovali. Takmer všetci pochádzali
z robotníckej triedy. Pričinili sa o volebné víťazstvo v roku 1946. Februárové udalosti, ako
víťazstvo robotníckej triedy, bolo pre varínskych hasičov vzpruhou do budovateľského
procesu národnodemokratickej revolúcie socialistickej. Teda varínski hasiči nastúpili po boku
strany a pri socializácií obcí sa zapojili do zväzku robotníkov, roľníkov a pracujúcej
inteligencie v jeden cieľ. Cieľ dobrovoľne a cieľavedome plniť najšľachetnejšie úlohy,
chrániť a zveľaďovať výdobytky a budovateľské výsledky socializmu. V marci roku 1946
varínski hasiči zdolávali oheň vo Vápenke Varín. Dňa 4. a 5. augusta toho istého roku sa
zúčastnili pri hasení požiaru vo Varíne, keď horelo niekoľko humien, ktorých majiteľmi boli
Elek Piovarči, Antónia Piovarčiová a Podhorský. Po dobre vykonanej práci je potrebný aj
odpočinok a tak po dlhšej prestávke varínski hasiči znova usporiadali hasičskú zábavu na kole
v Stromkoch, ktorej sa zúčastnili spoločne s rodinnými príslušníkmi. Boli to spokojné rodinné
výlety so zábavou, ktorú navštevovala väčšina obyvateľov z Varína. Zvláštna spomienka sa
venuje prevzatiu motorovej striekačky, ktorá sa predviedla dňa 20. októbra 1946 v našej obci.
Uvedenú striekačku dodala firma Šmekal z Vysokého Mýta. Slávnosť sa konala pod
patronátom pána ministra štátneho tajomníka Jána Lichnera, ktorý ako bývalý veliteľ a hasič
mal veľké zásluhy vo Varíne a varínskom zbore. Slávnosti sa tiež zúčastnil zástupca ONV v
Žiline predseda p. Čáp. Krstnými matkami striekačky sa stali boli panie Irena Salátová, Anna
Staníková a Štefánia Vrbovská. Tejto oslavy sa zúčastnili zbory z okolitých obcí. Po

úspešnom ukončení slávnosti v popoludňajších hodinách sa konalo poplachové cvičenie a po
ňom ľudová veselica. V roku 1947 sa konala výročná členská schôdza dňa 16. marca a na
tejto schôdzi boli zvolení delegáti na zjazd hasičských zborov, ktorý bol v Trenčíne dňa 9.
júna 1947. Na tomto zjazde našu organizáciu zastupovali Karol Haluška, Ján Chudík, Anton
Salát a Eduard Haluška. Taktiež na výročnej schôdzi boli prijatí noví členovia do spolku a to
Pavol Akantis, Michal Vavrinec a Rudolf Remenár.

