Rok 2006
Denné udalosti v roku 2006
Január
15. januára – o 10.oo hodine sa v zasadačke Obecného úradu vo Varíne uskutočnilo mimoriadne
zasadanie obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie:
- informáciu o stave pripravenosti pozemkov pre výstavbu v lokalite Záhumnie, o cenách pozemkov
požadovaných vlastníkmi a o potrebe a výške úveru na vysporiadanie pozemkov a prípravu
výstavby.
Schvaľuje:
- otvorenie úveru pre obec vo výške 6 miliónov Sk na prípravu územia pre výstavbu Záhumnie 1.
etapa a aj pre rekonštrukciu Domu opatrovateľskej služby vo Varíne,
- maximálne ceny pre obec na vykúpenie pozemkov v lokalite Záhumnie 1. etapa nasledovne:
stavebné pozemky pre rodinné domy a bytové domy max. 400 Sk/m2, pod komunikácie max. 350
Sk/m2.
26. januára – konalo sa 36-te zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, a to o 16.00 hodine
v zasadačke obecného úradu.
Obecného zastupiteľstvo vo Varíne schválilo:
- úpravu schváleného rozpočtu obce na rok 2005 podľa predloženého plnenia
- záverečný účet obce za rok 2005
- výstavbu nájomných bytov 22 b.j. a čerpanie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania
- zrušenie Zariadenia školského stravovania pri základnej škole, Štefánikova 432, Varín k 1. 7. 2005
- prenajatie Športového areálu Juraja Sobolu vo Varíne p. Jánovi Hodoňovi s povinnosťami
vykonávať práce na správe, údržbe a ochrane zvereného majetku, pripravovať areál na uskutočnenie
športových akcií alebo spoločenských akcií podľa požiadaviek prenajímateľa a za úhradu podľa
mesačného výkazu vykonaných prác
- so zapojením Obce Varín do riešenia 2. etapy Strategickej koncepcie rozvoja územia Žilina –
Strečno – Vrútky pod názvom Žilinská kotlina 2020 podľa priloženého návrhu regionálnej zmluvy
a s príspevkom obce 10 tis. Sk na jej vypracovanie v roku 2006, s úhradou do 30 dní po odsúhlasení
predloženého zámeru v júni 2006
- otvorenie obchodnej prevádzky p. Zdenka Amricha, J. Martinčeka 122/22, Varín na okraji areálu
Základnej školy vo Varíne pre predaj školských potrieb, baleného potravinárskeho tovaru a iných
potrieb pre žiakov
Berie na vedomie:
- návrh „Zásad pre poskytovanie sociálnej výpomoci občanom“
- informáciu o štruktúre, stave a údržbe webovej stránky Obce Varín
Súhlasí:
- s predložením žiadosti na poskytnutie úveru zo Štátneho fondu pre rozvoj bývania v roku 2006
a s podmienkami pre poskytnutie úveru
- so záväzkami, podmienkami nájmu bytov a so zriadením záložného práva podľa Výnosu MVaRR
SR zo dňa 23. 12. 2004 č. V-1/2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania a podmienkou podľa §
5 ods. 1 písm. I/, že zachová nájomný charakter bytov po dobu najmenej 30 rokov.
28. januára – v miestnej kinosále sa uskutočnil tzv. „matičný ples“, ktorí zorganizovali členovia
Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne.
29. januára – konala sa výročná schôdza varínskych hasičov, ktorej sa zúčastnil aj zástupca
Okresného výboru hasičského zboru p. Gabriel Trizuliak a starosta obce Ing. Karol Strásky.
Prednesená bola správa o činnosti, ktorá bola sčasti kritická, najmä čo sa týka nedostatočnej práce
s mládežou. Ako predsavzatia do nového roku si hasiči dali: spoluprácu s obcou, farským úradom,
zabezpečenie tradičného pochodu masiek počas fašiangov a opravu strechy i celej budovy zbrojnice
po skončení zimy.

Február
8. februára – v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne sa o 15.30 hodine uskutočnil fašiangový
program pre dôchodcov. Okrem príjemného posedenia našim starším občanov spríjemnili
popoludnie svojím kultúrnym programom aj žiaci základnej školy.
10. februára – v priestoroch telocvične Základnej školy vo Varíne sa uskutočnil Karneval pre
žiakov materskej a základnej školy. Program bol veľmi pestrý a plný súťaží, so začiatkom o 15.00
hodine.
11. februára - Pod Jedľovinou konali sa preteky o putovný pohár starostu obce pod názvom
„Memoriál Františka Sporinu“, ktoré zorganizoval Klub slovenských turistov a lyžiarov. Zúčastnilo
sa ich 102 pretekárov rôznych vekových kategórií.
14. februára - konal sa fašiangový program pre dôchodcov, ktorý svojím kultúrnym programom
spríjemnili žiaci materskej i základnej školy.
15. februára - výbor Únie žien vo Varíne usporiadal v budove Matice slovenskej výročnú členskú
schôdzu, ktorá sa začala o 16.30 hodine.
16. februára - Miestnom kultúrnom stredisku sa o 16.00 hodine uskutočnilo fašiangové posedenie,
na ktorom sa stretli varínski seniori. Popoludnie spríjemnili aj malí škôlkari a dychová hudba
Varínčanka.
Malí škôlkari mali v tento deň karneval, kde predviedli svoje masky a zabávali sa pri hudbe a tanci.
16. februára – o 20.00 hodine sa uskutočnil už tradičný Varínsky ples. Tento rok sa konal jeho 11.
ročník.
21. februára – vypukla vtáčia chrípka na Slovensku.
23. februára – v zasadačke Obecného úradu vo Varíne sa uskutočnilo tridsiate siedme riadne
zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, na ktorom poslanci schválili:
- zásady pre poskytnutie sociálnej výpomoci občanom
- predaj časti obecného pozemku parcela KN-C č. 3342/5 o výmere 233 m2 v k. ú. Varín podľa
priloženého GP p. Ladislavovi Paučinovi a manželke za cenu 305,– Sk,
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2006,
- odpredaj plynárenského zariadenia „Plynofikácia IBV Kamence II. etapa Varín“ pre Slovenský
plynárenský priemysel, a.s. Bratislava za cenu 748 117,20,– Sk bez DPH,
- komisiu pre posúdení návrhov na vyradenie materiálu z Telovýchovnej jednoty Fatran Varín a zo
Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne v zložení: Ing. Marián Schmidt,
Jozef Rovňan, Rudolf Pisch.
Berú na vedomie:
- informáciu Ing. Pilátika – TES Slovakia, s.r.o. o návrhu rekonštrukcie, prevádzky a programovej
ponuky káblovej televízie,
- žiadosti fyzických a právnických osôb doručených obecnému zastupiteľstvu,
- otázky prednesené poslancom Štefánikom k činnosti obecného úradu a vysvetľujúce odpovede
starostu na jeho otázky.
Ukladá:
- vedeniu obce zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie podľa štúdie
„Riešenie dopravy v centre obce Varín“,
- žiadať VÚC Žilina o opravu a rozšírenie cestného mosta cez Varínku,
- riešiť najvhodnejší spôsob spracovania biologického odpadu z obce z predložených ponúk,
- riešiť stav využívania chaty Fatranka a služieb poskytovaných v tejto chate.
Súhlasí s preložením telefonického kábla do zelenej plochy vo vlastníctve obce pri zdravotnom
stredisku podľa požiadavky Ing. Igora Staníka na jeho náklady a s prístupovou cestou
a s preložením autobusovej zastávky podľa štúdie „Návrh riešenia dopravy v centre obce Varín“
vypracovanej Ing. Antonom Schächterom.
24. februára – v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne sa konal 10-ty
reprezentačný ples obce Varín. V programe účinkovali žilinské mažoretky Diana, huslistka Gabriela
Janíčková a herci divadielka Gavurky. Do tanca hrala hudobná skupina Kortina.

25. februára – v priestoroch Matice slovenskej vo Varíne sa uskutočnilo matičné posedenie pre
členov odboru. Dopoludnia prechádzali celou obcou tzv. turoni a pozývali ľudí na blížiace sa
ukončenie fašiangov.
26. februára – aj v Žilinskom okrese sa vyskytla vtáčia chrípka. Najhlavnejším preventívnym
opatrením je v chovoch hydiny zabrániť priamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, ďalej
bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek klinické príznaky vtáčej
chrípky.
28. februára – Hasičský zbor vo Varíne usporiadal ľudovú zábavu pri príležitosti pochovávania
basy.
Marec
1. – 31. marca – prebiehal zápis detí do materskej školy.
4. marca – konala sa výročná matičná schôdza v Dome Matice slovenskej na Hrnčiarskej ulici vo
Varíne.
26. marca – uskutočnila sa výročná Urbárska schôdza v miestnej kinosále vo Varíne.
27. – 31. marca – Miestna knižnica vo Varíne sa zapojila do akcie Týždeň slovenských knižníc
a zároveň usporiadala súťaž o najlepšieho čitateľa za mesiac marec.
30. marca – uskutočnilo sa 38. riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne. Začiatok bol
o 16.00 hodine v zasadačke Obecného úradu Varín. Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- zásady pre riešenie sklzu v zápisoch do obecnej kroniky
- predaj časti obecného pozemku – spoluvlastnícky podiel v parcelách KN-C č. 2975/9 – 36 m2
a 2975/10 – 46 m2 v lokalite Koňhora pre Kornéliu Kubenovú za cenu 100,–/m2
- predaj obecného pozemku pre MUDr. Kapitulčinovú Milovú s manželom, Varín 364/13, parcela
KN-C č. 62/2 o výmere 119 m2 nad kanalizačným zberačom za cenu 35,–/m2
- zmluvu o spolupráci s Obecným úradom Wierchoslavice – Poľsko
- predaj časti kanalizačného zberača pre SVS a.s. Žilina v dĺžke 925 m za podmienky, že SEVAK
bude prednostne realizovať a financovať vodovodné a kanalizačné siete v obci Varín minimálne
v hodnote uvedeného diela 7 510 100,– Sk.
Berie na vedomie žiadosti občanov, informáciu o plnení uznesení a informáciu o stave pripravenosti
na výstavbu WC pre dychovku.
Poveruje starostu obce zavolať inšpekciu životného prostredia pre riešenie znečistenia plochy pri
železničnej stanici.
(po tomto zasadnutí obecného zastupiteľstva sa poslanec Ing. Vladimír Štefánik vzdal svojho
poslaneckého mandátu).
31. marca – o 18-tej hodine sa konalo valné zhromaždenie členov Kateva, s.r.o. v kinosále
Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne. Firma Kateva poveruje konateľa spoločnosti Ing. Karola
Stráskeho zabezpečiť znalecký posudok na ohodnotenie súčasného majetku firmy, uzatvoriť
kúpnopredajnú zmluvu s TES Slovakia, s.r.o., zabezpečiť vrátenie predplatených poplatkov za
káblovú televíziu na rok 2006 platcom. Na tomto valnom zhromaždení boli navrhnuté programy do
balíkov televíznych programov.
Apríl
1. apríla – v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne sa konalo uvítanie do života
knihy varínskeho rodáka Ing. Jozefa Horeckého s názvom „Vrátiť sa domov“.
2. apríla – Únia žien vo Varíne sa zúčastnila každoročnej akcie – Deň narcisov. Členkám sa
podarilo vyzbierať sumu 9 867 Sk, ktorá bola poukázaná nadácii Liga proti rakovine.
11. apríla - sneh
22. apríla – sa v našej farnosti konala birmovka. Vysluhoval ju pán biskup Marián Chovanec.
Sviatosť birmovania prijalo z jeho rúk 303 varínskych farníkov.
23. apríla – konalo sa 39-te riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, na ktorom
poslanci schválili:
- program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Varín pre roky 2006 – 2010

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu inžinierskych sietí v lokalite Koňhora – 5
BJ.
Zobrali na vedomie:
- otvorený list poslanca Štefánika a jeho oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo sa nestotožňuje s obsahom otvoreného listu poslanca Štefánika zo dňa 10. 4.
2006 a ukladá obecnému úradu pozvať podľa výsledkov v komunálnych voľbách ďalšieho
kandidáta na poslanca pre zloženie sľubu.
- návrh „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Varín pre roky 2006 – 2010“
v sumách:
Služby obyvateľstvu a zásobovanie
142 990 000 Sk
Doprava
19 700 000 Sk
Priemysel a poľnohospodárstvo (Priemyselný park, Záhradkárska osada)
neurčená
Kultúra
1 830 000 Sk
Cestovný ruch
540 000 Sk
Školstvo
26 030 000 Sk
Životné prostredie
20 580 000 Sk
Sociálna oblasť
5 100 000 Sk
Šport a rekreácia
2 850 000 Sk
Starostlivosť o objekty obce a verejné priestranstvá
5 490 000 Sk
Bytová výstavba
1 600 000 Sk
27. apríla – žiaci varínskej školy postavili pred školou máj, ktorý sa stal každoročnou tradíciou.
Túto činnosť si spríjemnili aj kultúrnym programom samotných žiakov.
29. apríla – pri príležitosti roku Ľudovíta Štúra obec Varín usporiadala autobusový zájazd na
Devín, kde vystúpili poprední slovenskí umelci.
Máj
6. mája – uskutočnila sa púť do Krakowa, do chrámu Božieho milosrdenstva. Zájazd usporiadalo
Miestne kultúrne stredisko vo Varíne.
7. mája – slávnostná svätá omša pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov 10.30
námestie
14. mája – na Námestí svätého Floriána sa konala oslava ku dňu matiek. V programe, ktorý začal
o 16.00 hodine, vystúpili deti základnej a materskej školy, príhovor mal starosta obce Ing. Karol
Strásky a správca farnosti Mgr. Dalibor Mišura. Na záver slávnosti koncertovala dychová hudba
Varínčanka.
21. mája – vo varínskej farnosti sa konalo prvé sväté prijímanie, ktoré sa zúčastnilo 70 tretiakov
z Varína, Nezbudskej Lúčky a Krasňan. Poobede o 16.00 hodine sa na námestí uskutočnil koncert
varínskeho speváckeho zboru pod vedením pani Heleny Matejkovej. Speváci sa predstavili
ľudovými piesňami.
Jún
1. júna – pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa o 14.00 hodine v kinosále uskutočnilo filmové
predstavenie pre deti – Shrek 2.
O 16.00 hodine sa v zasadačke obecného úradu konalo 40-te riadne zasadanie Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, na ktorom poslanci schválili:
- projekt rozdelenia spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. medzi akcionárov na
6 novozaložených nástupníckych vodárenských spoločnosti
- predaj plynárenského rozvodného zariadenia „STL plynovod a prípojka pre nájomný dom 22 b.j.,
Bernolákova ulica, Varín“ na pozemkoch parcela KN č. 2130/2, 2104 za cenu 190 400,– Sk s DPH
- za predsedu stavebnej komisie Ferdinanda Lopušana
- člena stavebnej komisie Ing. Jaroslava Stráskeho

- vyradenie hmotného majetku Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne
v celkovej hodnote 621 724,– Sk podľa inventárneho zoznamu predloženého riaditeľkou školy
a inventarizačnou komisiou
- uzatvorenie zmluvy so živnostníkom – Ján Štepita, Hviezdoslavova 818, 028 01 Trstená na
naplnenie a aktuálne udržiavanie webovej stránky obce Varín
- nákup novej ústredne pre obecný rozhlas a rozšírenie obecného rozhlasu v lokalite Kamence
- predĺženie končiacich jednoročných nájomných zmlúv pre sociálne byty na ďalšie dva roky
- uzatvorenie mandátnej zmluvy s geodetickou kanceláriou pre identifikáciu neusporiadaných
obecných pozemkov
- odklad predaja pozemkov vo vlastníctve obce až do vykonania identifikácie sporných pozemkov
obce
- na návrh predsedu Miestneho odboru Matice slovenskej Ľubora Panáčka pričlenenie „Varínskeho
speváckeho zboru“ pod správu Miestneho kultúrneho strediska Varín
- umiestnenie prevádzky „Predaj syrových výrobkov“ Milana Jankova pri reštaurácii Ranč
- prebytok hospodárenia Obce Varín pre rok 2005, 3 553 175,97,– Sk a súhlasí s prevodom 90%
tejto sumy, t. j. 3 197 858,97,– Sk za zaradenie do príjmov obce pre rok 2006 na bežné a kapitálové
výdavky a 10% na odvod do rezervného fondu v sume 355317,– Sk pre rok 2006
- vyhotovenie PD na inžinierske siete pre 4 b.j. na Kamencoch oproti Autocampingu podľa
územného plánu
- vyhotovenie PD na ČOV pre chatu Fatranka
- zvolanie verejného zhromaždenia občanov vo veci rozšírenia cintorína.
Berie na vedomie:
- správu generálneho riaditeľa Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Ing. Kundríka
o projekte rozdelenia spoločnosti na 6 novozaložených nástupníckych spoločností a vyslovenie
nespokojnosti s postupom prác dodávateľa na kanalizačnom zberači,
- vzdanie sa mandátu kandidátov na poslanca do obecného zastupiteľstva: Ing. Irena Blahová
(rodinné dôvody), Anastázia Franeková (rodinné dôvody) a zloženie sľubu ďalšieho kandidáta na
poslanca Ing. Jaroslava Stráskeho
- iniciatívu obyvateľov na ulici Ľudovíta Štúra svojpomocne vybudovať, zariadiť a udržiavať detské
ihrisko na obecnom pozemku.
Ukladá stavebnej komisii preveriť žiadosť Michala Androviča o prenájom pozemku v areáli
bytovky a pripraviť stanovisko na rokovanie obecného zastupiteľstva.
Vyhlasuje nastúpenie náhradníka Ing. Jaroslava Stráskeho na miesto poslanca Obecného
zastupiteľstva vo Varíne.
Splnomocňuje starostu Ing. Karola Stráskeho, aby zastupoval Obec Varín ako majiteľa akcií
spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Bôrická cesta 107, 010 01
Žilina, na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 26. júna 2006 o 10.
hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu Žilina a aby hlasoval za odpredaj časti nehnuteľného
majetku odštepného závodu Považská Bystrica so zriadením vecného bremena na pozemku.
3. júna – uskutočnil sa farský zájazd do Ostrihomu. Program začal svätou omšou v ostrihomskej
baziline. Ďalším bodom programu bolo prijatie ostrihomským pomocným biskupom. Po stretnutí
veriacich sprevádzal biskup po bazilike.
4. júna – na Námestí svätého Floriána pokračoval zábavný program pre deti k ich sviatku - Elá hop,
ktorý začal o 16.00 hodine.
6. júna – zomrela po ťažkej chorobe dlhoročná pracovníčka Obecného úradu vo Varíne – pani
Vierka Janíčková vo veku 49 rokov.
11. júna – vo Varíne sa uskutočnili farské hody a pri tejto príležitosti sa na námestí uskutočnil
kultúrny program plný starých trampských evergreenov, pesničiek k táboráku. Programom
sprevádzal známy umelec Ivan „Tuli“ Vojtek - veľké dieťa.
14. júna – členovia základnej organizácie telesne postihnutých vo Varíne sa v stredu 14. Júna stretli
na neformálnej spoločenskej akcii v pizzérii „U babky“. Okrem členov sa ho zúčastnila aj pani
Mária Antalová z krajského centra zdravotne postihnutých, starosta obce Ing. Karol Strásky

a sociálna pracovníčka pani Mária Chovancová. Zväz oceňuje prácu základnej organizácie, čo
vyjadril aj odovzdaním ďakovného listu pánovi Viktorovi Cvachovi za obetavú prácu pre telesne
postihnutých občanov a striebornú medailu 2. Stupňa za dlhoročnú prácu v zväze pánovi Štefanovi
Fogadovi.
14. – 16. júna – v Národnom tenisovom centre v Bratislave sa pod záštitou prezidenta Slovenskej
republiky, ministra školstva a komisára Európskej únie za Slovensko uskutočnilo podujatie
s medzinárodnou účasťou Fórum pedagogiky 2006. významnou súčasťou bolo podujatie pod
názvom Učiteľ, na ktorého sa nezabúda. Každý občan mal možnosť vyjadriť svoj názor na učiteľské
povolanie. Vysoké ocenenie prevzala aj naša pani učiteľka Božena Skutecká.
16. júna – v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne sa uskutočnilo „Uvítanie do života“ pre 25
detí.
17. júna – uskutočnili sa parlamentné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
18. júna – žiaci varínskej základnej školy pripravili pre občanov Varína kultúrny program pod
názvom Kamera „D“, ktorý začal o 16.00 hodine na Námestí sv. Floriána.
V tento deň varínsky turistický oddiel pod vedením p. Panáčka zdolal Necpálsku a Dubickú dolinu
Veľkej Fatry.
24. a 25. júna – konali sa oslavy 130. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru vo Varíne.
Slávnosti sa zúčastnili vedúci predstavitelia Okresného hasičského zboru a zbory okolitých obcí,
ktoré si zmerali svoje sily v disciplíne – požiarny útok. V nedeľu sa konala slávnostná svätá omša
o 10.30 hodina na Námestí svätého Floriána – patróna hasičov a popoludní o 16.00 hodine oslavy
vyvrcholili vystúpením folklórneho súboru z družobného poľského mesta Wierchoslavice
a bratislavských umelcov: G. Oňová, S. Lelkešová a I. Letko.
26. júna – v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne sa uskutočnilo uvítanie malých Varínčanov
do života. Na tomto podujatí vystúpili malí škôlkari – budúci školáci.
28. júna – uskutočnilo sa 41. zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v zasadačke Obecného
úradu Varín o 16.00 hodine. Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- zriadenie Obecného podniku služieb Varín, s.r.o.
- zriadenie Centra voľného času vo Varíne a žiadosť o zaradenie do siete
- orgány Obecného podniku služieb Varín, s.r.o.: Ing. Marián Androvič, Karol Boka, Metod
Bukovinský, Ferdinand Lopušan, Pavol Noga, Rudolf Pisch, Ing. Marián Schmidt, Ing. Jaroslav
Strásky, Peter Tretina, Ján Zelina, Mária Zelinová
- starostu obce Ing. Karola Stráskeho do funkcie jedného z dvoch konateľov Obecného podniku
služieb, s.r.o.
- vytvorenie výberovej komisie na určenie druhého konateľa a podmienky pre uchádzačov:
bezúhonnosť, minimálne stredoškolské vzdelanie technického smeru, prax v technickom odbore
minimálne 10 rokov, profesijný životopis, písomný podnikateľský zámer činnosti Obecného
podniku služieb Varín, s.r.o.
- návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne na rok 2006
- umiestnenie prevádzky PCH Lignum, s.r.o., Kamence 911/18, 013 03 Varín v areáli Stavivá –
Tichák a pracovnú dobu pondelok – piatok 6.00 – 16.00
- umiestnenie prevádzky AZ CAR, s.r.o,, Gbeľany pri križovatke do Gbelian
- Zuzanu Salátovú a Janu Mihovú na overovanie dokumentov
- otvorenie pobočky Prvej stávkovej spoločnosti Niké, s.r.o. v Reštaurácii u Púčka na dobu od 1. 7.
2006 do 30. 6. 2007
- vyradenie materiálu FO TJ Fatran Varín podľa predloženého zoznamu.
Berie na vedomie:
- informáciu p. Ladislava Staníka o zámere predať pozemok v lokalite Dubenec pre výstavbu
priemyselného závodu a požiadavku na zmenu územného plánu obce
- žiadosť riaditeľky Základnej školy s materskou školou vo Varíne o kapitálové výdavky na rok
2006 s tým, že v treťom štvrťroku sa prehodnotí výška kapitálových výdavkov
- požiadavku na výstavbu mostíka pri Chrapčíkovcoch na Koňhore s tým, že stavebná komisia
pripraví návrh riešenia

- informáciu o prípravných prácach pre úpravu priebehu hranice intravilánu obce.
Júl
8. júla – v noci zo soboty na nedeľu sa stratilo 14-ročné dievča z Varína postihnuté Downovým
syndrómom. Pátranie 30-tich ľudí – záchranárov, polície a horskej záchrannej služby sa nakoniec
skončilo úspešne. Našlo sa v miestnom kostole, mierne podchladené.
20. júla – v zasadačke Obecného úradu vo Varíne sa konalo 42. zasadanie Obecného zastupiteľstva
vo Varíne. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- platbu 300 Sk/m2 od občana za vyspravenie starých rýh v miestnych komunikáciách po
inžinierskych sieťach (voda, plyn, elektrina), ktoré sa bude vykonávať pri úprave vozovky nad
kanalizáciou
- prenájom pozemku obce pri dome Michala Androviča (šírka cca 1 m) za cenu 200 Sk/rok za
podmienok určených v nájomnej zmluve so zámerom chrániť omietku a okná na jeho rodinnom
dome
- zámer na výstavbu čerpacej stanice pohonných hmôt, umyvárne a predajne v lokalite nad areálom
Agry Váh firmou Durfan – František Košút
- zriadenie záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania na nehnuteľnosť –
polyfunkčný objekt: byty, predajňa, vchody o výmere 589 m2 zastavanej plochy a zriadenie
záložného práva aj v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Berie na vedomie:
- námietku občana voči výstavbe drobnej stavby a jeho žiadosť o prerušenie výstavby drobnej
stavby
- informáciu starostu o kolaudácii 22-bytového domu dňa 19. 7. 2006 a od 1. 8. 2006 možnosť
sťahovania nájomníkov
- správu audítora k účtovnej závierke Obce Varín za rok 2005
- informáciu výberovej komisie na určenie druhého konateľa Obecného podniku služieb Varín s.r.o.
o pokračovaní posudzovania kandidátov do budúceho zasadnutia.
August
3. augusta – o 16.00 hodine sa v zasadačke obecného úradu konalo mimoriadne zasadanie
obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje:
- postup pri určení druhého konateľa: po vysvetlení podnikateľského zámeru poslancom a diskusii
sa uskutoční tajná voľba druhého konateľa Obecného podniku služieb vo Varíne
- na základe výsledkov tajnej voľby druhého konateľa Obecného podniku služieb Jána Kardoša,
pracovnú zmluvu na dobu určitú 1 rok s 3-mesačnom výpovednou dobou
- zriadenie dlhodobého úveru na 7 rokov s odkladom splátky na 2 roky s možnosťou predčasného
splácania z Dexia banky Slovensko, a.s. vo výške 7 miliónov Sk na výkup pozemkov, rekonštrukciu
nehnuteľného majetku obce a ostatné investičné a rozvojové programy obce so zabezpečením úveru
bianco zmenkou
- zriadenie prevádzky Sento – Santová Ivana, semenárske a chovateľské potreby, Námestie svätého
Floriána 35
- zriadenie prevádzky Pod lipami – Miroslava Bieliková, ubytovací hostine, Železničná 389
- komisiu na posúdenie návrhu na vyradenie starej ústredne miestneho rozhlasu z majetku obce
a vyradenie starých svietidiel a stožiarov miestneho osvetlenia z majetku obce
Ukladá:
- riešiť priebeh trasy kanalizačného zberača v lokalite Záriečie
- riešiť zakrytie vodomernej šachty na Martinčekovej ulici oproti reštaurácii Stanka
Nesúhlasí:
- so žiadosťou o odpredaj obecnej uličky pkn. Č. 3214 z dôvodu prístupu na susedné parcely.
9. augusta – uskutočnil sa autobusový zájazd do Jablonky, ktorý zorganizovalo Miestne kultúrne
stredisko vo Varíne.

20. augusta – pod vedením pána Ľubora Panáčka sa uskutočnil turistický výlet organizovaných
Miestnym odborom Matice slovenskej a Klubom slovenských turistov a lyžiarov vo Varíne – do
Vysokých Tatier.
September
2. septembra – v čase od 13.25 do 13.45 sa uskutočnil výkup železného šrotu a farebných kovov
v obci.
Od 2. septembra Miestne kultúrne stredisko otvorilo nasledovné kurzy: hra na hudobné nástroje:
klavír, gitara, spev, pohybová výchova, výtvarná výchova
23. septembra – uskutočnil sa v poradí už druhý dožinkový a remeselnícky jarmok. V budove
bývalej Jednoty sa uskutočnila výstava zeleniny a ovocia, kde prvé miesto za citrónovník získala
pani Helena Mihová, na Námestí svätého Floriána sa uskutočnil kultúrny program.
Na námestí sa predviedlo viacero remeselníkov a predajcov, ktorí predvádzali výrobky:
medovníčky, paličkovanú čipku, frivolitky, dekoratívne predmety zo slaného cesta, výrobky
z drôtu, vyšívané bábiky a iné.
24. septembra - vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice sa konala ďakovná svätá omša za úrodu.
28. septembra – o 18.00 hodine sa v areáli Športového areálu Františka Sporinu uskutočnilo
predstavenie kúzelníka Iluzion Eskamotér Lankson. Atrakciou programu bola revue iluzion a show
kúzelníka.
28. septembra – uskutočnilo sa 44-te zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne o 16.00 hodine
v zasadačke obecného úradu.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- otvorenie advokátskej kancelárie JUDr. Igora Müllera v priestoroch obce
- komisiu na vysporiadanie a prípravu predaja pozemkov v lokalite Záhumnie: Ing. K. Strásky, Ing.
M. Schmidt, K. Boka, F. Lopušan, M. Zelinová, J. Rovňan
- vyradenie drobného hmotného majetku a investičného majetku v charitnom dome, v požiarnej
zbrojnici, dome smútku, v budove obecného úradu a kultúrneho strediska podľa zoznamov
predložených inventarizačnými komisiami
- úpravu výšky nájomného na polovicu v mesiaci august v 22 bytovke na Bernolákovej ulici
- všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2006 o poriadku pre pohrebiská.
Berie na vedomie:
- stav rozpracovanosti charitného domu podľa obhliadky objektu
- informáciu starostu o investičných a spoločenských aktivitách v obci
- žiadosti fyzických a právnických osôb doručených obecným zastupiteľstvom
- termín spustenia charitného domu v mesiaci november 2006.
Ukladá:
- majetkovo vysporiadať chatu Fatranka
- preveriť prístup k Varínke cez IBV Kamence
- opraviť strechu na budove Matice slovenskej
- zabezpečiť odstránenie prebytočného materiálu z výkopov po miestnych komunikáciách
- udržiavať miestne komunikácie a parkové plochy pri jesennom opade lístia.
30. septembra – o 17.00 hodine sa konalo druhé vystúpenie kúzelníka Lanksona.
Október
6. októbra – uskutočnila sa prezentácia knihy Šťastie, vráť sa k nám v Miestnom kultúrnom
stredisku vo Varíne. Jej autorkou je pani Helena Boková, ktorá má k Varínu veľmi blízky vzťah, jej
manžel Peter Boka je rodák z Varína.
25. októbra – pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším sa uskutočnilo v kinosále posedenie
pre dôchodcov, ktoré im kultúrnym programom spríjemnili deti z Materskej školy Varín.
26. októbra – konalo sa 45-te riadne zasadanie obecného zastupiteľstva o 16.00 hodine v zasadačke
obecného úradu. Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje:

- na základe žiadosti riaditeľky Základnej školy s Materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne
(ďalej len ZŠsMŠ OŠ) zvýšenie rozpočtu školy na kapitálové výdavky v maximálnej čiastke o 520
tis. Sk a správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ OŠ a jej výsledkoch
- zmenu rozpočtu obce podľa stavu k 30. 9. 2006: presun medzi rozpočtovými položkami –
z položky 640 na položku 710 sumu 2500 tis. Sk a z položky 810 na položku 710 sumu 1864 tis. Sk
- predaj časti bývalej vozovej cesty v lokalite Kamence rodine Verčíkovej, Tichákovej,
Košturiakovej, Šugárovej a Lovásovej podľa vyhotoveného geometrického plánu za cenu 100,–/m2
s vecným bremenom pre obec
- podnikateľský zámer VIX, s.r.o. na rekonštrukciu objektu a vybudovanie turistickej ubytovne
s občerstvením v areáli bývalého Jednotného roľníckeho družstva Varín za podmienky, že sa
uskutoční na vysporiadaných pozemkoch aj s vysporiadanými prístupovými komunikáciami
- ukončenie pracovného pomeru zamestnancov kategórie R na obci Varín k 31. 10. 2006 a od 1. 11.
2006 prestup do Obecného podniku služieb Varín, s.r.o. a preplatenie pomernej časti ich dovolenky
- všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2006 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov
informácií na verejných priestranstvách v obci počas volebnej kampane pre voľby do orgánov
samosprávy obcí konaných dňa 2. decembra 2006.
Berie na vedomie:
- žiadosť riaditeľky Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne na uzatvorenie
Školskej ulice počas školského vyučovania alebo osadenie spomaľovačov na tejto komunikácii
a žiadosť o zvýšenie kapitálových výdavkov v roku 2006 na prenesené kompetencie,
- informáciu starostu o investičných a spoločenských aktivitách v obci,
- žiadosti fyzických a právnických osôb doručených obecnému zastupiteľstvu.
November
17. novembra – o 19-tej hodine po večernej svätej omši sa v miestnej kinosále uskutočnil koncert
gospelovej skupiny Angelino, ktorý bol venovaný všetkým mladým duchom.
19. novembra - Národný park Malá Fatra vo Varíne pripravil Deň otvorených dverí pri príležitosti
Týždňa vedy na Slovensku, a to v čase od 08. do 15. hodiny. Žiaci základných a stredných škôl i
verejnosť sa prostredníctvom panelov, diskusií a priamych rozhovorov s pracovníkmi Správy NP
Malá Fatra zoznámili s činnosťou Správy Národného parku – monitoring medveďa hnedého, vydry
riečnej, vodného a kurovitého vtáctva i návštevnosti na území NP Malá Fatra, o vplyve turizmu na
chránené územie a s tým súvisiacou výstavbou lanových dráh a nových lyžiarskych vlekov na
území národného parku.
25. novembra – na Námestí svätého Floriána sa konal tradičný Ondrejský jarmok a v bývalej
predajni Jednota sa uskutočnila predajná výstava vianočných výrobkov.
26. novembra - Charitný dom v prevádzke
Budova bývalej rímsko-katolíckej školy postavená v roku 1854 bola v roku 1992 čiastočne
prestavaná a slúžila na charitatívne účely. V roku 2004 na žiadosť obce Ing. Juraj Mravec
vypracoval projekt na celkovú rekonštrukciu tohto objektu, so zámerom zriadiť v ňom
opatrovateľskú službu.
Všetko sa podarilo aj vďaka finančnej dotácii, ktorú pomohla získať bývalá ministerka práce
sociálnych vecí a rodiny Dr. Helena Wolleková. A tak mohli v charitnom dome nájsť svoj nový
domov zatiaľ 16 obyvatelia /ich počet sa ešte zvýši/, ktorí tu majú zabezpečenú celodennú 24hodinovú starostlivosť vrátane starostlivosti lekárskej. Všetky priestory žiaria novotou a čistotou. V
poslednú novembrovú nedeľu bola v charitnom dome milá slávnosť. Otec biskup ThDr. Marián
Chovanec prišiel do našej obce, aby novovybudované zariadenie a jeho obyvateľov požehnal a
všetkým vyprosil hojnosť Božích milostí. Tak sa 26.november 2006 stal dňom oficiálneho
otvorenia charitného domu.
28. novembra – v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne sa konala slávnosť na počesť
jubilujúcich spoluobčanov, ktorí dovŕšili 70, 80 alebo 90 rokov života. Stretnutia sa zúčastnilo
celkom 19 občanov.

29. novembra – o 18tej hodine sa v miestnej kinosále uskutočnila prezentácia všetkých kandidátov
na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva, kde si vymenili názory a predstavy o budúcnosti
obce.
30. novembra – v Miestnom kultúrnom stredisku sa uskutočnila privítanie 23 detí do života –
nových občanov Varína.
December
2. decembra – konali sa voľby do orgánov samosprávy obcí, a to od 7.00 do 20.00 hodiny v troch
volebných okrskoch.
9. decembra – na Námestí svätého Floriána sa uskutočnilo stretnutie detí s Mikulášom.
Predstavenie začalo o 15.00 hodine, po rozdaní darčekov a rozsvietení stromčeka bola pre deti
pripravená rozprávka v miestnej kinosále.
14. decembra – o 16tej hodine sa v zasadačke Obecného úradu vo Varíne uskutočnilo 46-te riadne
zasadanie obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo Vo Varíne schvaľuje:
- na základe žiadosti riaditeľky Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne vyradenie kníh
v knižnici podľa predloženého zoznamu vypracovaného revíznou komisiou,
- vo všeobecno-záväznom nariadení o miestnych daniach – sadzbu dane 10,00 Sk/m2 –
z rekreačných chát a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
- všeobecno-záväzné nariadenie č. 16/2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- všeobecno-záväzné nariadenie č. 15/2006 o odpadoch,
- predaj starého obecného traktora za 80 tisíc Sk,
- rozpočet obce na rok 2007,
- otvorenie prevádzky – Predajňa kvetov, Námestie svätého Floriána, Martin Kubík, Dolná
Tižina 383, 013 04 Dolná Tižina (od 10. 10. 2006) a prevádzkovú dobu: Pondelok – Piatok
8.30 – 16.30, Sobota 8.00 – 12.00.
Berie na vedomie:
- správu o kultúrnych aktivitách Miestneho kultúrneho strediska Varín v roku 2006,
- plán kultúrnych aktivít Miestneho kultúrneho strediska Varín na rok 2007,
- informáciu hlavného kontrolóra, starostu a poslancov o plnení uznesení obecného
zastupiteľstva,
- odporúčacie stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2007,
- žiadosti právnických a fyzických osôb.
Ukladá:
- prerokovať s investorom opravu brehu Varínky popri Pltníckej ulici, úpravu priľahlých
pozemkov a náhradu za odstránené stromy (2 ks orech, 2 ks smrekovec, 2 ks borovica
sosna), kompenzáciu za vecné bremeno na pozemku,
- odpovedať na žiadosti fyzických a právnických osôb doručených na obecné zastupiteľstvo,
- zriadiť WC pre dychovku v spoločnej budove.
21. decembra – v kinosále Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne sa o 16tej hodine konalo prvé
zasadanie obecného zastupiteľstva.
Schválený program:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Poďakovanie poslancom končiaceho obecného zastupiteľstva za prácu v minulom funkčnom
období
3. Sľub novozvoleného starostu obce
4. Sľub novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
5. Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
6. Voľba zástupcu starostu
7. Stanovenie platu starostovi a zástupcovi starostu
8. Stanovenie druhu komisií obecného zastupiteľstva

9. Stanovenie osôb s právom sobášiť
10. Stanovenie rámcového termínu pre pravidelné zasadanie obecného zastupiteľstva
11. Rôzne
12. Záver
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Marián Androvič, Ing. Marián Androvič, Karol Boka, Metod Bukovinský, Ing. Jozef Kabatier,
Patrik Miho, Štefan Noga, Ľudmila Porubčanská, Ing. Marián Schmidt, Ing. Vladimír Štefánik, Jana
Zaparaníková.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje:
- verejnú voľbu zástupcu starostu
- prednesenie návrhu platových podmienok pre starostu hlavným kontrolórom
- plat starostu
- plat zástupcovi starostu
- päť stálych komisií pri obecnom zastupiteľstve: stavebná, sociálna, finančná, životného
prostredia a verejného poriadku, školstva-kultúry-mládeže a športu
- osoby oprávnené sobášiť: Ing. Strásky, Ing. Schmidt, p. Porubčanská
- termín pre zvolávanie pravidelných zasadnutí obecného zastupiteľstva – v posledný štvrtok
v mesiaci
Neschvaľuje:
- alternatívny návrh platu pre zástupcu starostu prednesený Ing. Štefánikom
- návrh Ing. Štefánika na zníženie pracovného úväzku hlavného kontrolóra na 1/3
Volí:
- Ing. Mariána Schmidta za zástupcu starostu
Berie na vedomie:
- poďakovanie starostu poslancom končiaceho obecného zastupiteľstva za prácu v minulom
funkčnom období a vyslovenie nádeje na dobrú spoluprácu s poslancami pre nastávajúce
obdobie,
- sľub novozvoleného starostu do rúk predsedu miestnej volebnej komisie,
- sľub novozvolených poslancov do rúk starostu obce,
- písomný návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva,
- informáciu hlavného kontrolóra obce o platových podmienkach starostu: podľa zákona
253/1994 Z. z. v zmení neskorších predpisov prináleží starostovi obce plat, ktorý je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci
kalendárny rok – t. j. 17 274,– Sk a násobku podľa počtu obyvateľov obce, t. j. 2,41násobok, ktorý môže obecného zastupiteľstvo zvýšiť až na dvojnásobok. Starostovi môže
obecného zastupiteľstvo poskytovať odmeny do výšky 50% platu. Obecné zastupiteľstvo
navrhuje starosti plat 2,41-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve a odmenu 30% k platu,
- Návrh starostu obce na plat zástupcu starostu – 80% z platu starostu a 30% odmenu k platu,
- Alternatívny návrh Ing. Štefánika na plat zástupcu starostu,
- Návrh starostu na zriadenie stálych komisií pri obecnom zastupiteľstve: stavebnej, sociálnej,
finančnej, životného prostredia a verejného poriadku, školstva-kultúry-mládeže a športu
a podľa potreby budú zriadené aj ďalšie na riešenie konkrétnych problémov,
- Návrh starostu na schválenie osôb s právom sobášiť: Ing. Strásky, Ing. Schmidt, p.
Porubčanská,
- Návrh starostu na konanie zasadnutí obecného zastupiteľstva v posledný štvrtok v mesiaci,
- Protinávrh Ing. Štefánika na konanie zasadnutí obecného zastupiteľstva v sobotu,
- Protinávrh p. Nogu na konanie zasadnutí obecného zastupiteľstva v piatok,
- Nesúhlasné stanoviská ostatných poslancov k navrhnutým termínom,
- Kritické stanoviská Ing. Štefánika a p. Porubčanskej k organizácii práce a vyťaženosti
zamestnancov obecného úradu,

Nesúhlasné stanovisko starostu a poslancov: podobné obce majú podobné zloženie
obecného úradu na zabezpečovanie všetkých funkcií obce,
- Návrh Ing. Štefánika na úpravu pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce na 1/3.
Ukladá:
- obecnému úradu doručovať poslancom pozvánku s materiálom na prejednávanie obecného
zastupiteľstva najneskôr v piatok predchádzajúci týždeň,
- poslancom oboznámiť sa s písomným návrhom rokovacieho poriadku tak, aby mohol byť
schválený na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
31. decembra – na Námestí svätého Floriána sa už tradične konala rozlúčka so starým rokov
a zároveň privítanie nového roka 2007, ako aj oslava 14. výročia štátnosti.
-

Hospodárenie obce v roku 2006
Príjmy obce
Výdaje obce
Celkové hospodárenie obce

46 599 000,– Sk
43 410 000,– Sk
+ 3 189 000,– Sk
Obecná matrika v roku 2006

Narodilo sa
- z toho dievčat
- chlapcov
Veronika Hanusová
Matúš Bobáň
Matej Synák
Andrea Svobodová
Vanessa Santová
Katarína Chobotová
Félix Grenčík
Martin Kysela
Samuel Vrábel
Boris Burian
Ema Mešková
Kristína Markotánová
Karin Trizuliaková
Lea Cvečková
Anna Hoštáková
Soňa Machaliková
Tomáš Tlacháč
Tatiana Vojteková
Patrik Samec
Adam Švec
Matej Chebeň
Karolína Rolková
Sophia Liptáková
Jakub Staňo
Michal Verčík
Adam Verčík
Noema Roman
Timea Hrušková
Martin Synák
Michaela Šutáková
Richard Rybár
Dominik Škulec

48 detí
26
22
6. 1. 2006
3. 2. 2006
12. 2. 2006
22. 2. 2006
15. 3. 2006
23. 3. 2006
3. 4. 2006
7. 4. 2006
8. 4. 2006
12. 4. 2006
16. 4. 2006
20. 4. 2006
26. 4. 2006
27. 4. 2006
2. 5. 2006
12. 5. 2006
16. 5. 2006
19. 5. 2006
22. 6. 2006
26. 5. 2006
3. 7. 2006
4. 7. 2006
7. 7. 2006
8. 7. 2006
10. 7. 2006
10. 7. 2006
22. 7. 2006
31. 7. 2006
5. 8. 2006
8. 8. 2006
28. 8. 2006
7. 9. 2006

Veronika Hliníková
Emma Tomová
Nina Cigániková
Rebecca Phivie Kallis
Michal Huličiar
Mária Belová
Adam Brežný
Michal Paško
Kristína Pavučková
Silvia Adamčíková
Ivona Prekopová
Dávid Joni
Cyntia Koczúrová
Benjamín Grenčík
Kristína Podhorská
Adriana Lopušanová
Zomrelo
- z toho mužov
- žien
Žofia Bulejčíková
Anna Horecká
Ján Rechtorík
Mária Cvachová
Ing. Radoslav Matejčík
Mária Lenártová
Leopold Ďugel
Mária Cvachová
Pavol Synák
Anton Satina
Mária Pallová
Mária Bugáňová
Adam Strásky
Ladislav Gábor
Kamil Franek
Alfréd Mydliar
Alfréd Mydliar
Pavlína Okruhlicová
Vierka Janíčková
Margita Lopušanová
Vladimír Povrazník
Štefánia Franeková
Mária Povrazníková
Margita Romančíková
Peter Kubica
Justína Hrušková
Helena Androvičová
František Salát
Adam Sobol
Ing. Tibor Gábor
Melánia Piovarčiová
Ján Turaček

13. 8. 2006
11. 9. 2006
12. 9. 2006
13. 9. 2006
16. 9. 2006
26. 9. 2006
28. 9. 2006
12.10. 2006
12. 10. 2006
28. 10. 2006
30. 10. 2006
6. 11. 2006
8. 11. 2006
13. 11. 2006
15. 12. 2006
28. 12. 2006
40 obyvateľov
22
18
* 26. 5. 1934
* 7. 6. 1914
* 15. 6. 1958
* 21. 8. 1927
* 15. 4. 1972
* 3. 1. 1922
* 26. 2. 1914
* 7. 5. 1949
* 6. 6. 1966
* 6. 4. 1947
* 17. 5. 1933
* 1. 1. 1922
* 20. 3. 1926
* 25. 1. 1936
* 15. 11. 1945
* 6. 9. 1941
* 2. 2. 1970
* 19. 2. 1933
* 25. 12. 1956
* 24. 11. 1913
* 6. 11. 1953
* 4. 8. 1973
* 4. 2. 1922
* 20. 10. 1927
* 1. 2. 1956
* 1. 10. 1921
* 12. 8. 1921
* 17. 10. 1918
* 18. 9. 1933
* 23. 7. 1957
* 7. 5. 1933
* 6. 2. 1927

† 24. 1. 2006
† 24. 1. 2006
† 31. 1. 2006
† 4. 2. 2006
† 19. 2. 2006
† 20. 2. 2006
† 28. 2. 2006
† 3. 3. 2006
† 9. 3. 2006
† 13. 3. 2006
† 21. 3. 2006
† 26. 3. 2006
† 6. 4. 2006
† 16. 4. 2006
† 5. 5. 2006
† 11. 5. 2006
† 21. 5. 2006
† 28. 5. 2006
† 6. 6. 2006
† 13. 6. 2006
† 26. 6. 2006
† 2. 7. 2006
† 3. 7. 2006
† 25. 7. 2006
† 26. 7. 2006
† 29. 7. 2006
† 4. 8. 2006
† 14. 8. 2006
† 6. 8. 2006
† 21. 10. 2006
† 21. 10. 2006
† 24. 10. 2006

Mária Piovarčiová
Jozef Talafa
Ladislav Mucha
Anton Grenčík
Anna Staníková
Miroslav Šugár
Ľubomír Košút
Milan Minarčík

† 26. 10. 2006
† 3. 11. 2006
† 8. 11. 2006
† 12. 11. 2006
† 14. 12. 2006
† 22. 12. 2006
† 24. 12. 2006
† 25. 12. 2006

* 28. 11. 1925
* 7. 10. 1922
* 11. 9. 1955
* 17. 1. 1927
* 10. 9. 1919
* 11. 1. 1936
* 5. 6. 1960
* 11. 5. 1944

Manželstvo uzatvorilo
21 párov
Helena Boková a Richard Machalik
MUDr. Janka Milová a Ján Kapitulčin
Zuzana Mihová a Peter Vojtek
Zuzana Rendeková a Matej Rolko
Mgr. Ivana Lopušanová a Ing. Peter Sika, PhD.
Gabriela Žiaková a Miroslav Turský
Ing. Martina Hrúzová a Peter Akantis
Lenka Hanusová a Michal Šuták
MUDr. Katarína Schmidtová a MUDr. Lukáš Murajda
Mária Krajčíková a Ladislav Oberta
Mgr. Lucia Zatráková a Michal Chovan
Jaroslava Fábriová a Ing. Peter Štefánik
Anna Ďugelová a Roman Sedúch
Jana Ticháková a Jozef Kopčan
Darina Kupčuliaková a Michal Laščiak
Mária Hurtová a Michal Miho
Zuzana Chabadová a Radoslav Zicho
Miroslava Stráska a Ľubomír Sukeľ
Katarína Zákopčanová a Michal Bartak
Radoslava Verčíková a Rudolf Škulec
Katarína Chabadová a Marián Chrapčík

14. 1. 2006
14. 1. 2006
18. 2. 2006
25. 2. 2006
22. 4. 2006
22. 4. 2006
29. 4. 2006
29. 4. 2006
6. 5. 2006
6. 5. 2006
10. 6. 2006
1. 7. 2006
25. 8. 2006
2. 9. 2006
9. 9. 2006
9. 9. 2006
16. 9.2006
16. 9. 2006
7. 10. 2006
4. 11. 2006
25. 11. 2006

K 31. 12. 2006 mala Obec Varín spolu 3565 obyvateľov, z toho 764 detí do 15 rokov.
Farská matrika v roku 2006
Krsty detí spolu
- z toho dievčat
- chlapcov
Sviatosť birmovania
Pohreby spolu
- z toho mužov
- žien
Sobáše

90
43
47
305
87
44
43
32
Výstavba a činnosť v obci v roku 2006

Zariadenie opatrovateľskej služby (18 ubytovaných, 2 jednoposteľové a 8 dvojposteľových izieb, 9
zamestnancov) – ukončenie 11/2006
Finančný prehľad: rozpočtový náklad 4,2 mil. Sk, skutočné náklady 3,2 mil. Sk, interiérové
vybavenie zariadenia 1 mil. Sk, náklady na prevádzku zariadenia 4,3 mil. Sk.
- vybudovanie novej školskej jedálne, rozšírenie priestorov kuchyne
- zabezpečenie čistoty v obci – bol vypracovaný program odpadového hospodárstva
a všeobecne záväzné nariadenie obce o odpadoch. V zmysle týchto materiálov je každý
držiteľ odpadu povinný zapojiť sa do zavedeného systému zberu komunálneho odpadu
v obci a odpad separovať.

Pre separáciu odpadov zabezpečovala obec pre obyvateľov obce bezplatne zberné nádoby. Bol
vypracovaný celoročný harmonogram odvozu všetkých druhov odpadov z obce, čo umožňovalo
priebežne a dlhodobo sa pripravovať na vyčistenie domácností od odpadov.
Zabezpečenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu zelene v miestnom parku.
Ponuka tovarov a služieb v obci v roku 2006
Jednota – Námestie svätého Floriána 130, vedúca p. Sidónia Bulejčíková so sortimentom:
potraviny a drogistický tovar
Jednota – Fatranská ulica, Kamence, vedúca p. Amália Vojteková so sortimentom: potraviny
a drogéria
Jednota – Ulica Jozefa Martinčeka, vedúca p. A. Kuricová so sortimentom potraviny, mäsové
výrobky, drogéria, zelenina
Koruna – Hrnčiarska ulica 206, zodpovedná vedúca Monika Chabadová, 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. Púček
Mäso a údeniny – zodpovedný vedúci Jozef Dávidík, Ulica A. Trizuljaka
Atlanta – Jozefa Martinčeka 62, majiteľ Anton Kovalčík, ponúka mäso, údeniny a masové výrobky
Ovocie a zelenina – Námestie svätého Floriána – majiteľ Ing. Remek, vedúca predajne Mária
Majerčíková, sortiment rôzne druhy ovocia, zeleniny, niektoré druhy trvanlivých potravín.
Zelokvet – Námestie svätého Floriána 38, majiteľ p. Roman Kováč, sortiment: rôzne druhy ovocia,
zeleniny, nealkoholických nápojov
Sudové víno - Zuzana Salátová – predaj sudového a značkového vína bez priamej konzumácie,
Hrnčiarska 230, Varín
Pedikúra a manikúra - Alena Androvičová, areál zdravotného strediska – Námestie svätého
Floriána 1002
Inštalprofing, s.r.o. - Martinčekova 35, Varín
Pedikúra – manikúra – nechtový dizajn – Jana Ďuríčková (masáž nôh a rúk, parafínový zábal
rúk, píling 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, majiteľ: Juraj Kurnocík, ponuka:
obedy a menu podľa jedálneho lístka s možnosťou akcií, rodinných či podnikových osláv
Pizzeria Stanka – Martinčekova ulica 128, majiteľ: Stanislav Androvič, ponuka rôznych druhov
pizze, jedlá na objednávku, alkoholické a nealkoholické nápoje. Možnosť rodinných osláv
v reštaurácii
Boma – majiteľ: Ján Bobáň, Jozefa Martinčeka 113, ponúka reštauračné služby
Pohostinstvo Varínka – ponuka konzumácie alkoholických a nealkoholických nápojov
Mika bar – Farská ulica, majiteľ Anton Panáček, zodpovedná vedúca Miriama Panáčková –
Porubčanská, ponúka alkoholické a nealkoholické nápoje s posedením
POD LIPAMI - Miroslava Bieliková, ubytovací hostinec, Železničná 389, ponúka služby:
reštaurácia a ubytovanie v dvoj, troj- a päťposteľových izbách.
Reštaurácia a penzión Lystra – Martinčekova 108, Marianna Androvičová, Lysica 236, ponúka
reštauračné služby s možnosťou ubytovania
Kontakt – majiteľ Danihel Topitzer, Námestie svätého Floriána, sortiment – záhradkárske potreby
a pomôcky
Kvety Efekt – Námestie svätého Floriána 40, majiteľ Urmín Stanislav, zodpovedná vedúca Andrea
Vnuková, ponúka rôzne kytice, obrazy, darčeky, keramiku

Rozličný tovar + komisionálny predaj – Námestie svätého Floriána 47, majiteľka p. Margita
Talafová. Ponúka dennú tlač, školské a kancelárske potreby, drobný tovar, staršie veci s možnosťou
kúpy i predaja
Obuv Fatra - Námestie svätého Floriána, majiteľka p. Edita Bulejčíková so sortimentom obuv a
kožená galantéria
Kožušníctvo – Sama Chalupku 884, majiteľka Anna Bučeková, výroba, oprava a úprava
kožušinových výrobkov
Intos – Jozefa Martinčeka 65, majitelia Ing. Ján Papan a Peter Zicho, zodpovedná vedúca Anna
Zichová, ponúkaný sortiment: obuv, kožená galantéria, nábytok rôzneho druhu
Ľudová predajňa – majiteľ: Radoslav Bolček, Námestie svätého Floriána 35, predaj drobností za
ľudové ceny
Drobný tovar – Námestie svätého Floriána 39, majiteľka p. Ľubica Gregová. Sortiment: školské
potreby, drobná keramika, hračky
Drogéria – kozmetika – Ulica Jozefa Martinčeka 131, vedúca p. Irena Chalupjanská, ponúka
všetok drogistický tovar
Alon – Alena Ondrušová, Ondreja Meszaroša 738/14, predaj textilu a hračiek
Vapa – Námestie svätého Floriána 216, majiteľ Ing. Vladimír Paňák, so sortimentom drobného
tovaru, bižutérie, hračiek, rôznych druhov metrového textilu a galantérneho tovaru
Textil – majiteľ Radoslav Bolček, ponuka široký sortiment dámskeho, pánskeho a detského textilu,
Ulica Jozefa Martinčeka 123
Teby – Námestie svätého Floriána 219, majiteľ Peter Janek, zodpovedná vedúca Emília Cvachová,
ponúka dámsky, pánsky a detský kusový textil
Impulse – predajňa textilu a odevov, 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.
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
Kaderníctvo AJA – Jozefa Martinčeka, majiteľka p. Alena Kubalová ponúka dámske, pánske
a detské kadernícke služby
Masérstvo Eva - suterén zdravotného strediska, poskytuje služby: klasickú masáž, športovú masáž,
manuálnu lymfodrenáž a liečbu Bioptronom
Monus - Jozefa Martinčeka 77, majiteľ Vojtech Brezáni, zámočníctvo, klampiartvo, sklenárstvo
a opravy
Zberné suroviny – Pod Vajánkom 984, ponúka výkup druhotných surovín a skartovanie
dokumentov
Slovenská sporiteľňa, a. s. - Jozefa Martinčeka 113, vedúca p. Daniela Stráska. Poskytuje fiančné
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
Očná optika – Jozefa Martinčeka, majiteľ Ing. Milan Macák, zodpovedná vedúca Mária
Miháliková, ponúka vyhotovenie nových okuliarov, oprava, úprava, čistenie a predaj rôznych
druhov okuliarov.
Pohrebná služba – Jozefa Martinčeka 77, majiteľ p. Jozef Bugáň, nepretržitá služba kompletných
pohrebných a cintorínskych služieb.
Práčovňa – suterén Zdravotného strediska vo Varíne – Námestie svätého Floriána 1002, ponúka
služby: pranie obliečok, plachiet, obrusov
Pošta Varín – Jozefa Martinčeka 113, vedúca p. Košútová, ponúka služby: stávková služba,
peňažná služba, zapísané zásielky – balíky, doporučené listy a donáška listových zásielok do domu
vrátane dôchodkov

Oprava vstrekovacích čerpadiel naftových motorov nákladných vozidiel – Ulica Jozefa
Martinčeka, majiteľ p. Boka
Ekodendra – Jozefa Martinčeka 77, majiteľ p. Martin Weiner, ponúka predaj okrasných drevín,
predaj dreva, paliva, reziva spolu s dopravou
Autodoprava, autoškola, predaj stavebného materiálu – Jozefa Martinčeka 116, majiteľ:
Ľubomír Tichák
Urbárske pozemkové spoločenstvo Varín – Ulica Milana Rastislava Štefánika ponúka predaj
úžitkového dreva
Satia Varín – výroba a montáž plastových okien
Cyklošport – Martinčekova 77, majiteľ Patrik Miho, ponúka predaj a servis bicyklov, náhradné
diely, súčiastky
Agra Váh – poľnohospodárske družstvo
Vikamont, v.o.s. na prevádzkovanie kurzových stávkových hier pre Doxx s.r.o. v pohostinstve
Varínka
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.
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.
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.
SENTO - Santová Ivana, sortiment: semenárske a chovateľské potreby, Námestie svätého Floriána
35.
Predajňa kvetov: Námestie svätého Floriána, Martin Kubík, Dolná Tižina 383, 013 04 Dolná
Tižina ponúka rôzne kytice, obrazy, darčeky, keramiku.
Komunálne voľby 2006
Dňa 2. decembra 2006 sa konali voľby do samosprávy obce, v ktorých sa volil starosta a jedenásť
poslancov. Už od 28. októbra 2006 miestna volebná komisia obvyklým spôsobom uverejnila
zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu a na poslancov do obecného zastupiteľstva
(miestny rozhlas, vývesná úradná tabuľa). Volebná kampaň sa začala dňa 15. novembra 2006.
Celkový počet kandidátov zaregistrovaných v našej obce bol 31 a dvaja kandidáti na post starostu
obce.
Miestne kultúrne stredisko zorganizovalo dňa 29. novembra 2006 stretnutie všetkých kandidátov,
na post starostu i poslancov do obecného zastupiteľstva, aby mohli navzájom vyjadriť svoje
predstavy o budúcnosti Varína, a zároveň im občania mohli klásť otázky.
Výsledky komunálnych volieb 2006
počet volebných obvodov 1
počet volebných okrskov 3
počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 2680
počet voličov, ktorým boli vydané obálky 1414
počet odovzdaných obálok 1414
počet platných hlas. Lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 1384
počet platných hlas. Lístkov pre voľby starostu obce 1370
počet zvolených poslancov 11
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce v poradí
podľa počtu získaných platných hlasov
p.č. meno a priezvisko politická strana, hnutie, koalícia alebo nezávislý kandidát počet platných
hlasov

1 Karol Strásky Ing. SNS, HZD, ĽS-HZDS 967
2 Vladimír Rosenberg Smer-SD 403
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných
platných hlasov
p.č., meno a priezvisko, politická strana, hnutie, koalícia alebo nezávislý kandidát , počet platných
hlasov:
1./ Ing. Marián Schmidt
SNS, HZD, ĽS-HZDS
588
2./ Karol Boka
SNS, HZD, ĽS-HZDS
518
3./ Metod Bukovinský
SNS, HZD, ĽS-HZDS
491
4./ Marián Androvič
SNS, HZD, ĽS-HZDS
485
5./ Ing. Vladimír Štefánik
KDH
483
6./ Ľudmila Porubčanská
KDH
461
7./ Štefan Noga
KDH
411
8./ Jana Zaparaníková
SNS, HZD, ĽS-HZDS
406
9./ Patrik Miho
KDH
405
10./ Ing. Marián Androvič
KDH
389
11./ Ing. Jozef Kabatier
SNS, HZD, ĽS-HZDS
386
12./ Juraj Kurnocík
Smer-SD
351
13./ Ferdinand Lopušan
SNS, HZD, ĽS-HZDS
343
14./ Peter Tretina
SNS, HZD, ĽS-HZDS
335
15./ Viera Matúšková
nezávislý kandidát
328
16./ Rudolf Pisch
SNS, HZD, ĽS-HZDS
327
17./ Vladimír Rosenberg
Smer-SD
316
18./ Anna Hodoňová
SNS, HZD, ĽS-HZDS
310
19./ Ing. František Toma
SNS, HZD, ĽS-HZDS
291
20./ Vladimír Zimen
Smer-SD
276
21./ Danka Akantisová
Smer-SD
240
22./ Ing. Eva Sauerová
KDH
218
23./ Ľubomír Tichák
Smer-SD
216
24./ Dušan Ružička
Smer-SD
212
25./ Peter Maťko
Smer-SD
209
26./ Igor Bohačiak
Smer-SD
187
27./ Ľubomír Sečkár
Smer-SD
184
28./ Róbert Matejčík
SDKÚ-DS
181
29./ Marián Ďurana
SDKÚ-DS
179
30./ Renáta Urmínová
Smer-SD
114
31./ Miroslav Remenec
Smer-SD
73
Parlamentné voľby 2006
Parlamentné voľby Slovenskej republiky sa konali dňa 17. júna 2006. Vo Varíne boli nasledovné
výsledky:
Okrsok číslo
Spolu
1
2
3
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
872
898
893
2 663
Počet zúčastnených voličov
521
494
572
1 587
Voliči, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
1
0
0
1
Počet odovzdaných hlasov
519
486
572
1 577
Účasť v %
59,74
55,01
64,05
59,06
Percentuálna účasť v cele SR
54,67
Politické strany, ktoré získali najviac hlasov:
SMER – sociálna demokracia

445

Slovenská národná strana
308
Kresťansko-demokratické hnutie
259
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
247
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana165
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne
Dňa 7. februára 2006 sa uskutočnilo monitorovanie úrovne vedomostí žiakov končiacich 9. ročník
základnej školy. Zúčastnilo sa ho 58 žiakov školy, a to z matematiky a zo slovenského jazyka.
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci školy boli: matematika 75,3% a zo slovenského jazyka
91,9%.
V školskom roku 2005/2006 si podalo prihlášku na strednú školu 116 žiakov, každý z nich si podal
prihlášku na dve stredné školy.
Zoznam pedagogických pracovníkov: Mgr.Alžbeta Paučinová - riaditeľka, Mgr.Eva Andelová,
Mgr.Elena Kozáková – zástupkyne
1. stupeň: Mgr.Monika Mihaliaková, Mgr.Anna Synáková, Mgr.Monika Staňová, Mgr.Jolana
Smolková, Mgr.Katarína Tropková, Mgr.Anna Mravcová, Mgr.Katarína Takáčová od januára 2007
Dominiaková), Mgr.Renáta Ľuptáková
2. stupeň. Mgr.Daniela Trnovská, Ing.Ľubica Komperdová, Mgr.Eva Fodorová, Mgr.Elena
Chabadová, Mgr.Monika. Solárová, Mgr.Margita Vojteková, Mgr.Martin Oslanec, Mgr.Jozefa
Galčíková, Mgr.Jana Cvachová, Mgr.Magdaléna Tavačová, p.Andrea Košútová, p.Alena
Šimlíková, Mgr.Alžbeta Androvičová, Mgr.Martina Čerňanová, Mgr.Jarmila Zavadilová,
Mgr.Anna Paľušková, Ing.Mária Jarošová, p.Danka Kořinková
Personálne zmeny: 3. apríla 2006 na vlastnú žiadosť odišla Mgr.Renáta Ľuptáková, na zástup do
konca šk. roka prišla p. Vincencia Androvičová
30. júna 2006 rozviazala pracovný pomer Mgr.Jarmila Zavadilová
28. augusta 2006 nastúpila Mgr. Monika. Staňová, ktorá sa vrátila z MD a Mgr.Monika Solárová
Rozmiestnenie žiakov:
Gymnáziá – 20 žiakov
SOŠ – 15 ž.
ZSŠ – 5 ž.
SOU – 18 ž.
30. júna 2006 sa slávnostne ukončil školský rok 2005/2006.
V druhom polroku mala základná škola 509 žiakov, z toho v 1. – 4. ročníku 208 žiakov.
Vyučovanie prebiehalo v 19-tich triedach. Školskú družinu navštevovalo 29 žiakov.
V druhom polroku prospelo 508 žiakov. Neprospel jeden žiak. Výborný prospech (priemer 1,0)
dosiahlo 145 žiakov. Dostatočný prospech malo 52 žiakov.
Správanie žiakov: v druhom polroku bolo udelených 194 pochvál a 7 pokarhaní riaditeľkou školy,
17 pokarhaní triednym učiteľom a zníženú známku zo správania 2. stupňa dostal 1 žiak a 3. stupňa
tiež 1 žiak.
Škola sa zapojila do týchto projektov: Neon (dobrodružná logická hra), Škola podporujúca zdravie
(starostlivosť o zdravie, prostredie školy, vzťahy v škole i mimo nej), Správaj sa normálne, Project
competition (práce v anglickom jazyku), Enviroprojekty žiakov, Škola hrou (internetová
vedomostná súťaž), Projekt Jazykové laboratórium, Učiteľ, na ktorého sa nezabúda a iné súťaže
a olympiády.
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa žiaci zúčastnili štyroch výchovných koncertov.
Od októbra počas školského roka bol sprístupnený internet verejnosti, a to každý štvrtok od 16.30
do 18.30 za poplatok 20 Sk/hodinu.
Význam materskej školy:
Príprava dieťaťa pre základnú školu, celkový rozvoj osobnosti dieťaťa.
Prednostne sa prijímajú:
Dieťa s odloženou školskou dochádzkou, deti, ktoré dovŕšili 5 rokov k 31. 8. 2006, deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia a deti zamestnaných matiek.

V materskej škole sa každoročne organizuje Mikulášska besiedka, pri ktorej sa deti predstavia
svojim rodičom a blízkym kultúrnym programom. Žiačky základnej školy 13. decembra pripravili
pre malých škôlkarov spevácke vystúpenie pri príležitosti „Lucie“.
Riaditeľka materskej školy: Mgr. Marta Pobehová – zástupkyňa RŠ
Obecný podnik služieb Varín, s.r.o. už ponúka svoje služby
V októbri 2006 bol založený Obecný podnik služieb Varín, s.r.o. so 100% účasťou Obce Varín.
Obecný podnik služieb Varín, s.r.o. ponúka občanom tieto služby :
- stavebné práce – murárske a obkladačské
- montáž ,rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení
- demolácie, zemné a prípravné práce prestavbu
- kladenie plávajúcich podláh
- maliarske a natieračské práce
- lešenárske práce
- pilčícke práce
- zámočnícke a zváračské práce
- tesárske práce
- dopravu materiálu a odvoz materiálu kolesovým traktorom ZETOR 8441
Zodpovedný: p. Ján Kardoš
Hospodárenie v roku 2006 bolo nasledovné:
- Vyprodukované tržby v eurách – 52 811,50
- Náklady v eurách – 45 309,70
- Hospodársky výsledok – 7 501,80 (zisk)
Telovýchovná jednota Fatran Varín
Lyžiarske preteky o putovný pohár starostu obce
V sobotu dňa 11. februára 2006 sa konali preteky o putovný pohár starostu obce – Memoriál
Františka Sporinu. Vďaka množstvu snehu a novozakúpenému ratraku na úpravu lyžiarskych
svahov si mohli všetci „lyžiari“ zmerať svoje sily Pod Jedľovinou. Pretekov sa zúčastnilo 106
lyžiarov a asi 250 nadšených divákov.
Súťažilo sa vo viacerých kategóriách podľa veku. Prvou kategóriou bola „Prípravka“, kde zvíťazil
Lukáš Kolembus.
Z mladších žiakov v kategórii dievčat bola prvá Dominika Verešová a z chlapcov Mário Toma. Zo
starších žiakov sa na prvom mieste umiestnila Ingrid Zimenová a Igor Cvacho. V doraste vyhrala
Lucia Gáborová a Pavol Kubík. V kategórii dospelých od 18 do 35 rokov zo žien zvíťazila Mária
Mydliarová a z mužov Martin Androvič. Vo vekovej kategórii od 36 do 50 rokov vyhrala Soňa
Zimenová a Vladimír Zimen. Poslednou kategóriou v lyžovaní boli veteráni, kde zvíťazila Elena
Androvičová a Martin Weiner. Novou kategóriou tohtoročnej sezóny sa stali snowbordisti. V tejto
kategórii zvíťazil Blažej Kubička.
Putovný pohár starostu obce získal Martin Androvič, ktorý sa stal absolútnym víťazom.
Varínsky futbal
Organizovaný futbal sa v našej obci hrá už od roku 1909, preto varínsky futbalový klub patrí medzi
najstaršie kluby v žilinskom okrese.
Sezóna 2006/2007 prebehla veľmi flexibilne, začali prípravy na sezónu 2008/2009, kedy sa
uskutočnia oslavy stého výročia založenia organizovaného futbalu vo Varíne.
Futbaloví hráči: Miroslav Hanus, Michal Michúlek, Jozef Repáň, Marek Kokavec, Marián
Repkovský, Miroslav Nemček, Martin Lopušan
V roku 2006 pribudli dvaja noví hráči: Marek Kokavec a Michal Michúlek.
Predseda klubu: Karol Strásky

Vedúci mužstva: Karol Tichý
Manažér klubu: Ladislav Cvacho
Tréner: Igor Zimen
Asistent trénera – Peter Hodoň
Masér – Marián Fogada
Hospodár – Ján Hodoň
Počas zápasov si varínski futbalisti zmerali sily s klubmi: Kotrčiná Lúčka, Závodie, Skalité,
Radoľa, Teplička nad Váhom, Rosina, Bánová B, Predmier, Raková, Podvysoká, Strečno, Kysucké
Nové Mesto a Dolný Hričov.
Požiarnici vo Varíne
Vedenie požiarneho zboru bolo v roku 2006 v nasledovnom zložení:
Kardoš Ján – predseda, Turský Miroslav – veliteľ, Akantis Emil – tajomník, Noga Peter – hospodár
Ďugel Jozef – pokladník, Čepela Jozef – referent na prevenciu, Šlesár Jaroslav – referent pre prácu
s mládežou, Androvič Rudolf ml. – predseda dozornej rady.
29. januára sa konala výročná schôdza, na ktorej boli prítomní aj: p. Gabriel Trizuliak – zástupca
Okresného výboru hasičského zboru a starosta obce Ing. Karol Strásky. Prednesená bola správa
o činnosti a zhodnotil sa uplynulý rok.
Dňa 18. marca 2006 sa o 18.00 hodine konala výborová schôdza v budove požiarnej zbrojnice.
Vyúčtoval sa pochod masiek obcou (zisk 8 940,–), naplánovali sa preventívne prehliadky v jarnom
období, ktoré sú nariadením Okresného riaditeľstva v Žiline a nakoniec sa rozoberali prípravy na
oslavy 130. výročia založenia hasičského zboru vo Varíne.
Z histórie: Hasičský spolok vytvorili vo Varíne v roku 1876 notár Lippe s Františkom Stráňavským
a miestnym duchovným Jánom Zlatárym vytvorili hasičský spolok. Bola to pokroková myšlienka.
V dňoch 25. – 26. februára 2006 chodili požiarnici prezlečení v maskách po obci na znak blížiaceho
sa pôstu.
Prvého júla sa konali oslavy 130. výročia založenie zboru:
prehliadka zborov, slávnostná svätá omša, príhovor k hosťom, slávnostné odovzdanie cien, obed
a ľudová veselica.
Krv ako liek
Do pamätnej knihy obce sa zapísali títo ocenení darcovia krvi:
Diamantová plaketa – Ján Zelina
Zlatá plaketa – Mária Akantisová, František Zimen, Jozef Ďugel
Strieborná plaketa – Ing. Eva Schniererová, Juraj Boka, Jozef Cesnek, Dalibor Cvacho, Juraj
Piatnica, Peter Ripel
Bronzová plaketa – Edita Remencová, Andrej Paško, Ondrej Šugár, Pavol Mucha, Ľubomír
Kolembus.
Organizácia zdravotne ťažko postihnutých vo Varíne
V našej obci je väčší počet zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú členmi základnej organizácie
v celkovom počte 27. môžu sa tu dozvedieť o možnostiach pomoci a o spôsobe riešenia problémov
vyplývajúcich z ich zdravotného postihnutia.
Dňa 30. marca 2006 konala sa výročná členská schôdza Zdravotne ťažko postihnutých občanov
Varín. Uskutočnila sa v priestoroch domu spoločenských organizácií na Hrnčiarskej ulici. Za okres
sa rokovania zúčastnila pani Antalová – predsedníčka okresného centra, ktorá prítomným podala
informácie o možnostiach rôznych druhov pomoci zdravotnej postihnutým.
Predseda miestnej organizácie pán Viktor Cvacho predniesol správu o činnosti organizácie a pán
Štefan Fogada o jej hospodárení.
Po ukončení schôdze spríjemnili atmosféru deti z folklórneho krúžku pod vedením pani učiteľky
Synákovej.
14. júna sa na neformálnej spoločenskej akcii stretli členovia organizácie v pizzerii „U babky“ za
účasti starostu obce, p. Márie Antalovej (z krajského centra zdravotne postihnutých) a sociálnej

pracovníčky Márie Chovancovej. Pán Viktor Cvacho dostal ďakovný list za obetavú prácu pre
telesne postihnutých občanov a striebornú medailu 2. stupňa za dlhoročnú prácu v zväze získal p.
Štefan Fogada.
Zariadenie opatrovateľskej služby vo Varíne
Objekt charitný dom, stojaci na parcele č. 449, pôvodne slúžil ako dvojtriedna škola. Budova bola
postavená približne v roku 1902. V roku 1992 bola budova rekonštruovaná a prestavaná pre
charitatívne účely. V roku 2006 sa budovala zrekonštruovala s účelom využitia ako Zariadenie
opatrovateľskej služby – nezisková organizácia.
V tomto zariadení sa poskytujú služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti pre
dospelých v zariadení (stravovanie, bývanie, zaopatrenie, poradenstvo, záujmová činnosť, kultúrna
činnosť). Ďalej sa poskytujú služby v oblasti sociálnej pomoci pre obyvateľov mimo zariadenia
sociálnych služieb, a to: sociálno-poradenské služby, rehabilitačné služby, pracovno-terapeutické
a terénne služby, opatrovateľské služby.
Riaditeľkou Zariadenia opatrovateľskej služby je Mária Chovancová, dozornú radu tvoria: Jozef
Rovňan, Ing. Marián Androvič a Mária Zelinová, správna rada: Ing. Karol Strásky, Ing. Marián
Schmidt, Ing. František Toma.
Misijný klub vo Varíne
Misijný klub vo Varíne mal v roku 2006 sedem členov. Ich stretnutia sa konali v Misijnom klube
pod farou Rímsko-katolíckeho farského úradu podľa potreby.
Činnosť klubu:
- získavanie finančných prostriedkov od misijných darcov
- zbieranie vecných darov od dobrodincov
- stretnutia členov Misijného združenia Ducha svätého raz do mesiaca
- distribúcia získaných vecí na potrebné miesta.
Dňa 13. mája 2006 klub oslávil 10. výročie registrácie varínskej farnosti na úradoch.
Z histórie obce
Mládežnícke organizácie vo Varíne v prvej polovici 20. storočia
Spolkový život a jeho aktivity v kultúrnej a spoločenskej oblasti mali vo Varíne dlhoročnú tradíciu.
Je potrebné poukázať na činnosť, ochotu a obetavosť, ktorú mládež preukazovala v snahe
zdokonaliť sa. Poriadali množstvo zábavných akcií, divadelných hier a tak sa odpútavali od
neustálych povinností.
Jedným z prvých spolkov, ktorý bol vo Varíne založený, bol spolok Jednoty orla, zameraný na
telovýchovnú a dramatickú činnosť. Jeho mottom bolo: „V zdravom tele zdravý duch“.
Druhým mládežníckym spolkom bol Skauting. Prevažný záujem o tento spolok mali chlapci. Ich
heslom bolo: „Láska k blížnemu, konanie dobrých skutkov, poznávanie a ochrana prírody.“ Skauti
venovali svoj čas hlavne výletom. Zabávali sa na pobytoch v prírode, pri stanovaní a turistike.
Tretím spolkom bolo Združenie katolíckej mládeže. Kým v skautingu bola prevaha chlapcov,
v tomto združení prevažovali dievčatá. Jej úlohou bolo združovať katolícku mládež, podľa
kresťanských zásad ju viesť a pripravovať do života. Členovia sa stretávali pravidelne v nedeľu po
svätej omši a často pomáhali farskému spoločenstvu.

