Rok 2005
Denné udalosti roku 2005
Január
1. januára - konala sa oslava Nového roku na Námestí svätého Floriána vo Varíne.
5. januára – v kinosále vo Varíne sa uskutočnilo predstavenie žiakov Základnej školy Ondreja
Štefku. Bolo to predstavenie pre občanov Varína. V programe sa predstavili členovia dejepisného
krúžku, ktoré vedie pani učiteľka Vojteková a mladší žiaci, ktorých vedie pani učiteľka Synáková.
Program žiaci dejepisného krúžku venovali zosnulému p. Emilovi Cvachovi, ktorý im v posledných
rokoch prednášal o histórii Varína a tiež ich oboznámil so zvykmi a obyčajami, ktoré boli vo Varíne
kedysi zaužívané. Žiaci spevom, tancom a divadlom oživili predvečer oslavy Troch kráľov. Zaznelo
viacero tradičných vianočných kolied či už v skupinkách alebo sólo. Siedmaci si pripravili pásmo
Betlehemci a najmenší žiaci vyslovili množstvo vinšov nielen k Vianociam, ale i do nového roku.
13. januára – uskutočnil sa ples organizovaný Miestnym odborom Matice slovenskej vo Varíne
a konal sa v priestoroch sály v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne.
17. januára – uskutočnilo sa 20-te zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, a to o 16.00
hodine v učebni Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- výstavbu nájomných bytov – 22 b. j. a čerpanie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania
- Prijatie nasledovných rozpočtových opatrení za predpokladu:
a/ poskytnutia úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov: príjmová
časť rozpočtu – evidovať a použiť poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho fondu v zmysle
právnych predpisov, výdavková časť rozpočtu: vyčleniť vlastné finančné prostriedky na mesačné
splátky úveru zo štátneho fondu v roku 2005 a v rámci rozpočtu na rok 2005 a ďalšie roky (30
rokov) vyčleňovať finančné prostriedky na mesačné splátky úveru zo štátneho fondu rozvoja
bývania podľa uzatvorenej zmluvy.
b/ poskytnutia dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej
len MVaRR SR) na výstavbu nájomného domu + TV vyčleniť v rámci rozpočtu obce pre rok 2005
vlastné finančné prostriedky pre krytie nákladov technickej vybavenosti:
verejný vodovod
46 930,–
verejná kanalizácia
286 443,–
miestne komunikácie
231 075,–
Spolu
546 448,–
- záverečný účet za rok 2004
- poslancov do komisie pre výberové konanie na dodávateľa na stavbu bytového domu: Ing. Karol
Strásky, Ing. Marián Androvič, Ferdinand Lopušan, Ing. Marián Schmidt
- memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri zabezpečovaní všetkých činností smerujúcich
k realizácii projektu „Priemyselný park Varín“ s C.L.E.A., a.s. a PROMA, s.r.o.
- geodetické zameranie objektov a situácie v Autocamping Varín
- výklad slovného spojenia „dlhodobo vzdialený z obce“ a doklady, ktoré ho charakterizujú (pre
odpustenie poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady z dôvodu „dlhodobo vzdialený
z obce“): potvrdenie o pobyte v zahraničí na dobu viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní alebo
potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci spolu s potvrdením o zaplatení poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady za celý rok v inej obce.
Súhlasí:
- s predložením žiadosti na poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2005
a podmienkami pre poskytnutie úveru uvedenými v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č.
607/2003 Z. z. v znení zákona č. 536/2004 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
- so záväzkami, podmienkami nájmu bytov a zariadením záložného práva, podľa Výnosu MVaRR
SR z 23. decembra 2004 č. V-1/2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania.

21. januára – začali veľmi tuhé mrazy, teplota klesla až na mínus 20 stupňov. Takéto teploty si
občania nepamätajú za posledných 50 rokov.
28. januára – v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne o 20.00 hodine sa konal 9-ty
reprezentačný obecný ples.
Február
1. februára – sa konal fašiangový program pre dôchodcov, ktorý začal o 16.00 hodine v Miestnom
kultúrnom stredisku vo Varíne.
5. – 6. februára – po obci chodili turoni – členovia požiarneho zboru prezlečení v maskách.
8. februára – v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne sa uskutočnilo pochovávanie basy, ktoré
organizoval Požiarny zbor vo Varíne pri príležitosti ukončenia fašiangov.
12. februára – na svahoch pod Jedľovinou sa konal piaty ročník lyžiarskeho preteku o putovný
pohár starostu obce, ktorého sa zúčastnilo 52 pretekárov.
Víťazi jednotlivých kategórií:
- dievčatá 6-9 rokov: T. Bačinská
- dievčatá 12-15 rokov: S. Zimenová
- ženy 18-30 rokov: K. Chytčáková
- chlapci 6-9 rokov: N. Mydliar
- chlapci 9-12 rokov: J. Verčík
- chlapci 12-15 rokov: J. Bulejčík
- muži 18-30 rokov: M. Androvič
- muži 30-45 rokov: R. Zimen
Absolútnym víťazom a držiteľom putovného pohára sa stal Rudolf Zimen, ktorý lyžiarsku trať
zjazdil za 37,89 sekúnd.
Marec
3. marca – konalo sa dvadsiate piate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne. Začalo sa
o 16.00 hodine v zasadačke obecného úradu. Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- plán obecných kultúrno-spoločenských akcií na rok 2005 (finančné krytie cca 60 tisíc Sk
z rozpočtu obce)
- informáciu starostu o rozvojových aktivitách v obci
- predaj časti z parcely č. 2970 na Koňhore p. Kornélii Kubenovej v cene 100 Sk/m2 a časti
nedokončenej starej drevenice
- predaj parcely č. 1040/67 p. Michalovi Poliakovi, p. Miroslavovi Zatrákovi parcelu č. 1018/164, p.
Jozefovi Košturiakovi parcelu č. 1018/164 – všetky v cene 100 Sk/m2
- na základe žiadosti p. Anny Gáborovej a p. Margity Salátovej vybudovanie stĺpu verejného
osvetlenia v žiadanej lokalite
Súhlasí s prevádzkou „Uhoľné sklady Varín“ na základe žiadosti p. Daniely Jankovej, Gbeľany
255.
Ukladá:
- jednať s p. Ľubomírom Sečkárom o zosúladení záujmov obce (prístavba viacúčelovej budovy,
rozšírenie chodníka, parkovacie miesta pre bytovku) s jeho žiadosťou o odkúpenie časti obecného
pozemku pri pošte
- detailne dopracovať fyzickú a evidenčnú inventúru obecného majetku
- preveriť hygienické podmienky prevádzky práčovne v Zdravotnom stredisku vo Varíne.
6. marca – sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Urbárskej obce, pozemkového spoločenstva vo
Varíne.
Začiatok 13.30 v miestnej kinosále. Program bol nasledovný: otvorenie, voľba mandátovej
a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, správa mandátovej komisie o účasti na VZ, správa
o činnosti za rok 2004, správa dozornej rady za rok 2004, plán činnosti na rok 2005, diskusia,
prijatie uznesenia, ukončenie. + občerstvenie pri prezentácii

13. marca – uskutočnila sa výročná schôdza Slovenského zväzu záhradkárov vo Varíne. Konali sa
voľby do nového výboru záhradkárskeho združenia.
15. marca – v budove Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne konala sa výročná členská
schôdza Základnej organizácie zdravotne ťažko postihnutých vo Varíne. Zlé počasie zapríčinilo
slabú účasť členov. Členovia boli informovaní prostredníctvom p. Antalovej – hlavnej poradkyne
okresného a krajského centra Zdravotne ťažko postihnutých. Oboznámila ich s úľavami na
cestovnom, s rehabilitačnými pobytmi u nás i v zahraničí a poukázala na chyby, ktorých sa
dopúšťajú vodiči áut so značkou ŤZP.
20. marca – bola kvetná nedeľa. Pri svätých omšiach sa vo farskom kostole spievali pašie.
25. marca – bol veľký piatok. Na obradoch vo farskom kostole, ktoré sa začali o 15.00 hodine, sa
opäť spievali pašie. Vo Varíne už tradične chodili po uliciach žiaci Základnej školy Varín, členovia
dejepisného krúžku, v zložení: Marek Gabriel, Sebastián Akantis, Igor Cvacho a Jakub Akantis.
Títo rapkali po uliciach Varína, a to o 6,30 hodine, o 11,30 a o 14,00 hodine.
26. marca – na bielu sobotu chlapci opäť chodili s rapkáčmi po uliciach, a to o 6,30 a o 11,30
hodine v zložení: Igor Cvacho, Marek Gabriel, Marek Grenčík a Andrej Grenčík.
29. marca – v týždenníku Žilinský večerník bol uverejnený článok pod názvom: „Bude vo Varíne
Kórejská dedina?“ V tento deň bol na Obecný úrad vo Varíne doručený list Žilinskej
Developerskej, ktorá žiada vyjadrenie sa k investičnému zámeru na umiestnenie obytného súboru
podľa predloženej štúdie.
Ide o lokalitu „Záhumnie“ oproti materskej škôlke, ktorá je už dlhšiu dobu pripravovaná pre
výstavbu rodinných domov občanov Varína. Preto obecné zastupiteľstvo tento zámer jednoznačne
odmietlo na uznesení zo dňa 31. 3. 2005.
31. marca – v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne konalo sa 26-te riadne zasadanie Obecného
zastupiteľstva vo Varíne, na ktorom zastupiteľstvo berie na vedomie:
- stavebnú dokumentáciu p. Sečkára o osadení rodinného domu a posúdenie preslnenia obytných
miestností
- požiadavky MUDr. Milovej na odsúhlasenie: zmeny užívania časti rodinného domu (pre zriadenie
neštátneho zdravotníckeho zariadenia), novej nájomnej zmluvy pre novootvorenú s.r.o., ako aj
ordinačných hodín
- správu audítora za rok 2004
- informáciu starostu o možnostiach zriadenia, prevádzkovania a financovania opatrovateľského
domu
- informáciu o výsledku ankety „Prečo navštevujú deti z Varína základné školy v iných obciach“
- informáciu o príprave rekonštrukcie miestneho potoka
- žiadosť Agra – Váh, s.r.o. o zníženie dane z pozemkov
Schvaľuje:
- príspevok p. Staňovej ako sociálnu výpomoc na obstaranie šikmej schodiskovej sedačky pre
telesne postihnutého syna vo výške 20 tis. Sk
- zámenu pozemkov medzi obcou a p. Sečkárom podľa predloženej stavebnej dokumentácie za
podmienky, že p. Sečkár v budúcnosti umožní rozšírenie miestneho kultúrneho strediska na hranicu
pozemku
- troch delegovaných zástupcov obce do Rady školy v Základnej škole s materskou školou Ondreja
Štefku vo Varíne: Ing. Karol Strásky, Ing. Marián Schmidt, Ferdinand Lopušan
- predaj pozemkov vo vlastníctve obce pre Invest, s.r.o., Žilina na vybudovanie infraštruktúry
parcely KN č. 3891/2 – 2059 m² za cenu 137,87 Sk/m² a 3891/4 – 2812 m² za cenu 153,03 Sk/m².
Nesúhlasí:
- s inovačným zámerom Žilinskej Developerskej vybudovať na Záhumní obytný súbor „KIA Town
House“ pre manažment a zamestnancov KIA Motors Slovakia,
- so žiadosťou Agra – Váh, s.r.o. o zníženie dane z pozemkov.
Ukladá obecnému úradu:
- pripraviť písomné stanovisko do Žilinského večerníka a Varínčana k článku „Bude vo Varíne
kórejská dedina?“, ktorý bol zverejnený dňa 29. 3. 2005 v Žilinskom večerníku,

- usmerňovať parkovanie na verejných priestranstvách,
- písomne odpovedať na žiadosti a stanoviská občanov.
Apríl
2. apríla – zomrel pápež Ján Pavol II. po ťažkej chorobe. Pohreb mal v piatok dňa 8. apríla. Narodil
sa v roku 1920 a pápežom bol od roku 1978. Na jeho miesto nastúpil novozvolený Joseph
Ratzinger, ktorý prijal meno Benedikt XVI.
8. apríla – členky miestnej organizácie Únia žien sa zapojili do boja s rakovinou. Vyzbierali
10 375,– Sk, ktoré boli odovzdané organizácii Liga proti rakovine.
18. – 24. apríla – týždeň slovenských knižníc, do ktorého sa zapojila aj varínska knižnica.
23. apríla – nový pápež Benedikt XVI. sa oficiálne stal pápežom. V Ríme celebroval slávnostnú
svätú omšu, na ktorú sa prišli pozrieť státisíce veriacich. Benedikt XVI., odetý v zlatom rúchu, si
ako 265-ty pápež slávnostne prebral najdôležitejšie symboly svojho úradu – pápežský prsteň
a pálium. Pápež ich po omši aj osobne pozdravil. Zástupom veriacich sa prihovoril rôznymi
svetovými jazykmi.
28. apríla – uskutočnilo sa 27. riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne o 16.00 hodine
v kinosále Miestneho kultúrneho strediska Varín. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- žiadosť eRk-a – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí – spoločenstvo vo Varíne o dotáciu na rok
2005 pre projekt „Spolu pre mladých“ na vybudovanie voľnočasového areálu vo farskej záhrade,
- informáciu starostu o otvorení právnickej kancelárie v zdravotnom stredisku od mája s denne
poskytovanými službami,
- informáciu prednostu o pripravovanej rekonštrukcii rozvodov káblovej televízie po obci,
- informáciu starostu o pripravovanej prestavbe charitného domu.
Schvaľuje:
- príspevok obce vo výške 20 tis. Sk pre eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
- prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku vo Varíne pre právničku
- prefinancovanie nahradených nákladov obce za energetické zariadenie na energetické zariadenia
do kábelových rozvodov NN a VO IBV Varín, Kamence II. časť,
- kúpu pozemku parcely KN č. 939/1 v k. ú. Varín od Poľnohospodárskeho družstva Váh na
výstavbu chodníka,
- kúpu pozemku – parciel pod Hlinkovou ulicou,
- predaj pozemku parcely KN č. 3246/2 (zastavanej plochy) v k. ú. Varín pre Zuzanu Brežnú v cene
100 Sk/m²,
- príspevok obce na obed pre dôchodcov stravujúcich sa vo verejnom stravovaní podľa výšky
dôchodku nasledovne:
do 5000 Sk príspevok
25 Sk
5000 – 6000 Sk
20 Sk
6000 – 7000 Sk
15 Sk
7000 – 8000 Sk
10 Sk
nad 8000 Sk
Odporúča:
- pokračovať v príprave stavebných pozemkov na Záhumní a zadať vypracovanie geometrického
plánu.
Ukladá obecnému úradu:
- hlavnému kontrolórovi obce pripraviť správu o oprávnenosti požiadavky futbalového oddielu
Telovýchovnej jednoty Varín na doplatok za rok 2004.
30. apríla - Miestne kultúrne stredisko vo Varíne zorganizovalo celoslovenskú púť do Krakova,
priamo do Chrámu božieho milosrdenstva.
Máj
1. mája – výročie, kedy sa Európska únia rozšírila o 10 členských štátov.

1. mája – nadobudol účinnosť zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, kde obec udelila
individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov
umiestnených na jej území.
8. mája – vo Varíne sa uskutočnilo prvé sväté prijímanie, v popoludňajších hodinách sa konal
slávnostný program detí Základnej a materskej školy ku Dňu matiek. Vo farskom kostole
Najsvätejšej Trojice spieval spevácky zbor Lúčnica o 18.00 hodine.
15. mája – v Gbeľanoch sa konalo prvé sväté prijímanie, vo Varíne o 10.30 hodine na Námestí
svätého Floriána sa uskutočnila slávnostná svätá omša pri príležitosti sv. Floriána – patróna hasičov.
22. mája – bola vo Varíne hodová slávnosť. O 15.00 hodine na Námestí sv. Floriána hrala hudobná
skupina Akord. Predstavenie sprevádzal ľudový rozprávač. Po vystúpení Akordu vyhrávala skupina
Varínčanka.
29. mája – na námestí vystúpil Majster „N“ o 16.30 hodine so svojím zábavným programom pre
deti.
Jún
1. júna – pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Miestne kultúrne stredisko zabezpečilo filmové
predstavenie pre deti s názvom Príbeh žraloka o 14.00 hodine miestnej kinosále.
2. júna – uskutočnilo sa dvadsiate ôsme zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, na ktorom
obecné zastupiteľstvo schválilo:
- doplatenie zvyšku rozpočtu za rok 2004 pre futbalový oddiel Telovýchovnej jednoty Fatran Varín
za podmienky vyhotovenia finančnej uzávierky za prvý polrok tohto roku do 15. 7. 2005
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2005
- cenu stočného v lokalite Hrádok na rok 2005 vo výške 11,60,– Sk + 19% DPH (ako v roku 2004)
- otvorenie prevádzky od 15. 6. 2005 Drogéria – kozmetika – doplnky na Námestí sv. Floriána 37
- sociálnu výpomoc občanom podľa návrhu sociálnej komisie
- predaj pozemkov v lokalite na Kamencoch pre žiadateľov: Peter Cesnek, Pavol Prekop, Michal
Strásky, Andrej Noga, Stanislav Franek v cene 100 Sk/m2 podľa geometrického plánu
- predaj časti pozemku (v pomere 1:1 obce a Coop Jednota SD) pre Coop Jednota SD pod
novozriadenou predajňou na nádvorí v cene po 250 Sk/m2
- predaj pozemku v lokalite Hrádok pod existujúcimi garážami (čas z parcely pkn č. 3229) podľa
geometrického plánu v cene 100 Sk/m2 pre Petra Bela, Jána Potrepčiaka, Jána Zákopčana a Antona
Ťažkého
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2005: kontrola nakladania s hnuteľným
a nehnuteľným majetkom obce, kontrola výdavkov a finančných operácií obce za rok 2005,
kontrola dodržiavania VZN Obce Varín, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok
2005 a kontrola spôsobu vyrubenia a vymáhania miestnych daní a poplatkov.
5. júna – na Námestí svätého Floriána vo Varíne sa o 16.00 hodine uskutočnil koncert dychovej
hudby Fatranka.
12. júna – uskutočnilo sa predstavenie Kamera „D“, kde sa so svojím programom predstavili žiaci
základnej školy. Vystúpenie začalo o 16.00 hodine.
19. júna – o 16.00 hodine sa na námestí konalo vystúpenie dychových hudieb zo Strečna a z Varína
(Varínčanka).
21. júna – sa v obradnej sieni Miestneho kultúrneho strediska Varín o 15.00 hodine uskutočnilo
spoločenské posedenie starších občanov Varína, ktorí sa v tomto roku dožili významného životného
jubilea.
Júl
4. júla – na Námestí sv. Floriána sa o 16-tej hodine konalo vystúpenie folklórneho súboru
kanadských Slovákov a Varínskeho spevokolu.
5. júla – sviatok štátny, národný aj cirkevný. Oslava svätých Cyrila a Metoda, sv. omša na Námestí
svätého Floriána.

6. júla - Sedemminútové meškanie zrýchleného vlaku v úseku trate medzi Strečnom a Varínom
spôsobil neznámy muž, ktorý zatiahol rýchlobrzdu a vyskočil z vlaku.
7. júla – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne usporiadalo zájazd pre rodičov s deťmi do Bojníc.
12. júla – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne usporiadala autobusový zjazd pre rodičov a deti do
Bojníc.
15. júla – o 19-tej hodine sa na Vajánku uskutočnila spomienková slávnosť Výročia zvrchovanosti.
27. júla – extrémne teploty, 35 – 36 stupňov.
28. júla – o 16.00 hodine sa uskutočnilo 29-te riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varín
v zasadačke Obecného úradu vo Varíne.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- oznámenie Dr. Milu o presťahovaní ambulancie od 1. 8. 2005
- žiadosť na vyhotovenie doplnku územného plánu Obce Varín v lokalite Koňhora pre výstavbu
priemyselného závodu od firmy Druvos – výrobné družstvo Martin
- správu o hospodárení Telovýchovnej jednoty Varín a správu o neplatičoch Kateva
Schvaľuje:
- mandátnu zmluvu s firmou Proma
- sociálnu výpomoc žiadateľovi podľa odporúčania sociálnej komisie s podmienkou, že budú
predložené cestovné lístky a a doklad o návšteve lekára
- otvorenie predajne Impulse – predajňa textilu a odevov na Hrnčiarskej ulici
- predaj pozemku obce – 40 m2 pod garážou – Petrovi Haluškovi v cene 100,–/m2
- zníženie nájmu za mesiac júl v 21-bytovom dome o 50% z dôvodu nezabezpečenej dodávky plynu
zapríčineného zmenou projektu plynu
August
3. augusta – uskutočnil sa zájazd do skanzenu v Martine – Jahodnícke háje, ktorý zorganizovalo
Miestne kultúrne stredisko vo Varíne.
21. augusta – v miestnom kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne slávil svoju primičnú svätú omšu
novokňaz Peter Franek, ktorý kňazské svätenie prijal z rúk banskobystrického diecézneho biskupa
Mons. Rudolfa Baláža v sobotu 13. augusta. Jeho prvým pôsobiskom bude farnosť Kaninka blízko
Bojníc.
25. augusta – o 16.00 hodine sa uskutočnilo mimoriadne zasadanie Obecného zastupiteľstva vo
Varíne, na ktorom schválili:
- poradovník žiadateľov na nájomné byty v 22 bytovom nájomnom dome
- zakladaciu listinu a štatút neziskovej organizácie „Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o.“,
riaditeľku p. Máriu Chovancovú a správnu radu v zložení: starosta obce Ing. Karol Strásky,
zástupca starostu obce Ing. Marián Schmidt, člen finančnej komisie Ing. František Toma, členovia
sociálnej komisie: Mária Janíčková a Anna Salátová
- dozornú radu neziskovej organizácie „Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o. v zložení:
hlavný kontrolór obce Jozef Rovňan, predseda finančnej komisie Ing. Marián Androvič, predseda
sociálnej komisie Mária Zelinová
Zriaďuje:
Neziskovú organizáciu „Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o., s nepeňažným vkladom
Obce Varín:
- pozemok parcely KN č. 449 o výmere 443 m3 v hodnote 138 153,–
- stavba súpisné číslo 236 na parcele KN č. 449 vrátane skladu a vonkajších úprav v hodnote
2 710 777,– podľa znaleckého posudku.
September
7. septembra – takmer všetky čerpacie stanice na Slovensku mali namiesto cien na pútačoch
reklamné nápisy. Ceny benzínu narástli v priemere o 1,60 Sk za liter, čiže cena za liter benzínu
nikde nebola pod 40 Sk za liter.

10. septembra – sa pred Obecným úradom Varín od 10.15 do 10:40 uskutočnil výkup železného
šrotu, farebných kovov a zber akumulátorov. Výkup sa uskutočnil na základe údržby čistoty
rodinných domov, garáží a dvorov.
Taktiež obyvatelia Varína – časť Hlboké zorganizovali brigádu na vyčistenie potoka pretekajúceho
touto lokalitou obce.
14. septembra – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne usporiadalo autobusový zájazd do Jablonky.
17. septembra – uskutočnil sa prvý ročník obnoveného Dožinkového a remeselníckeho jarmoku.
Zúčastnilo sa ho viacero remeselníkov a predajcov ovocia a zeleniny. Občania si mohli prezrieť
aranžovanie kytíc, paličkovanie, zdobenie medovníčkov, tkané a drôtované výrobky a ozdoby zo
slaného cesta. Bol pripravený bohatý kultúrny program, ale keďže počasie neprialo, popoludní
vystúpili z domácich Varínčanka, mažoretky a z hostí: fujarista z Vrútok a buková muzika J.
Jánošíka.
19. septembra – sa uskutočnila výstava ovocia a zeleniny. Pozvanie prijali aj remeselníčky zo
Živeny, aranžérka Zita Čechová i majster košikár. Tento rok zožali značný úspech mega tekvice,
rôzne odrody jabĺk a lieskovce veľké skoro ako slivky. Návštevníkom sa taktiež pozdávali
neobyčajné tvary mrkvy, petržlenu, veľká slnečnica a citrónovník s dozrievajúcimi plodmi.
Mnohých očarili šikovné ruky medovníkovej majsterky, rodáčky z Varína – Miriam Valichovej,
ktorá ozdobovala na želanie. Okrem iných sa výstavy zúčastnila aj drotárka, bábikárka a známa
Otka Kadašiová zo Strečna, ktorá tká erby. Dožinkovú náladu nepokazilo ani sychravé počasie
a všetci sa veľmi dobre zabávali pri ľudovej hudbe.
24. septembra – varínski farníci sa zúčastnili pútnicko-poznávacieho zájazdu do Rakúska, kde
navštívili farnosť Traismauer a benediktínske opátstva Gottweig a Melk v Dolnom Rakúsku.
29. septembra – o 16.00 hodine v zasadačke Obecného zastupiteľstva vo Varíne sa konalo 31.
zasadanie Obecného zastupiteľstva Varín, ktoré schvaľuje:
- komisiu obecného zastupiteľstva pre riešenie otázok súvisiacich s prevádzkou lyžiarskeho vleku
Pod Jedľovinou a s činnosťou lyžiarskeho oddielu v zložení: Karol Boka, Rudolf Pisch, Ing. Marián
Schmidt
- zakúpenie domu od p. Padalu
- zakúpenie domu od Mgr. Zavadilovej
Berie na vedomie:
- prednesené požiadavky nájomníkov v 22 bytovom dome a písomnú žiadosť na ich odstránenie
- informáciu predsedu lyžiarskeho oddielu o činnosti, hospodárení a príprave na budúce zimné
obdobie a naliehavej potrebe zakúpiť ratrak na udržiavanie prístupovej cesty, lyžiarskej trasy
a okrajových miestnych komunikácií
Súhlasí:
- s prenájmom pozemku pri areáli školy pre prenosnú predajňu školských potrieb a drobného
doplnkového tovaru
- s otvorením ubytovacieho zariadenia „Alenka“, Ulica M. R. Štefánika 420, Varín.
Október
13. októbra – v dopoludňajších hodinách za účasti biskupa Viliama Judaka sa kňazi varínskeho
dekanátu zúčastnili na slávnosti posvätenia 226-ročného kostola svätého Ondreja apoštola v Divine.
Tento kostol bol postavený v rokoch 1773 – 79 a podľa záznamov bol požehnaný. Do jeho štyroch
stien boli pri tejto príležitosti napevno osadené konsekračné žulové kríže, na ktorých bol kostol aj
pomazaný.
15. októbra – zomrela rehoľná sestra Mária Marcela Margita Staňová, ktorý vo Varíne pôsobila od
decembra 1997 do apríla 2005. Sestrička mala vo Varíne na starosti deti, starších ľudí, krúžok šitia,
varenie kňazom, vydávanie obedov v charite. Sestra Marcela zomrela náhle, počas návštevy
rehoľných sestier vo Varíne. V pondelok 17. októbra sa konala zádušná svätá omša.
20. októbra – pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším sa v miestnej kinosále uskutočnil
program pod názvom „Starším občanom Varína“. Zúčastnilo sa ho približne 120 ľudí, príhovor mal
starosta obce Ing. Karol Strásky aj vdp. Dalibor Mišura. O kultúrny program sa postarali deti

z materskej i základnej školy, ako aj umelci z Terchovej. Na záver vyjadrila poďakovanie p.
Zelinová.
24. októbra – tesne za Gbeľanmi pri odbočke do Varína sa počas počiatočných prác pri stavbe
cesty k novému závodu KIA našlo pohrebisko z doby bronzovej, čomu nasvedčovali urny prikryté
kameňmi. Je to ďalší archeologický nález z Lužickej kultúry starý 3000 rokov.
28. októbra – Anonym sa vyhrážal výbuchom v troch predajniach potravín Jednota, a.s., Žilina, aj
vo Varíne na poludnie. Polícia ihneď vykonala potrebné opatrenia. Páchateľom bol R. O. z Mojša.
31. októbra – v relácii televízia Markíza – Paľba sa riešila kauza Píly Varín. Znenie: Píla
zamestnávala vyše 120 zamestnancov a výroba bola sľubne rozbehnutá. Pred časom došlo k zmene
majiteľa a už prvé kroky nového majiteľa naznačili mnohé. Ing. Ján Slivka: „Dnes môžeme
konštatovať, že sme sa nechali dobehnúť Rajeckými strojárňami, pretože bol síce odkúpený
majetok, zhruba v cene, za akú sme od správcu konkurznej podstaty, ale vôbec neboli vrátené
prostriedky na rozbeh výroby.“ Akciovka Rajecké strojárne kupovala Pílu Varín za 15 miliónov
korún, jej predstavitelia zaplatili však iba 10. Podala podaná až žaloba na súd, ktorou sa domáhali
vlastnícke práva. Pílu Varín noví vlastníci previedla na svoju firmu - Rajecké stojárne a dali ju do
likvidácie. Obec Varín je veriteľom a aj správcom dane z nehnuteľnosti,
November
2. novembra – dušičky, pri svätej omši o 18.00 hodine vo farskom kostole zaznelo Requiem od
Giuseppe Verdiho.
2. novembra – uskutočnila sa akcia „sviečka za nenarodené deti“, mnohí si zapálili sviečku v okne
alebo išli pred nemocnicu, čím prejavili úctu a spomienku nenarodeným deťom.
9. novembra – v obci sa uskutočnila streľba potulných psov.
10. novembra – uskutočnilo sa 32. riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, ktoré
schválilo:
- predaj pozemku v lokalite Kamence rodine Bohačiakovcov a Závoďančíkovcov za cenu 100
Sk/m2
- návrh rozpočtu pre rok 2006
- plán zasadnutí obecného zastupiteľstva do konca roku 2005 na 9. 12. a 22. 12.
- uskutočnenie verejného zhromaždenia obyvateľov obce k rozpočtu na rok 2006 a prípravu
Valného zhromaždenia o miestnych daniach
- odkúpenie domu Káčerovia za cenu vo výške znaleckého posudku
- vyradenie kníh z miestnej knižnice podľa priloženého zoznamu inventarizačnej komisie
- finančný príspevok 2000,– Sk Slovenskému červenému krížu – územný spolok Žilina pri
príležitosti slávnostného odovzdávania plakiet prof. Jánskeho
- otvorenie prevádzky Predajňa textilu a doplnkov, Námestie sv. Floriána 36 a zmenu otváracích
hodín v Ľudovej predajni, Námestie sv. Floriána 35
- otvorenie prevádzky Predajňa sudových vín, Hrnčiarska 230 a Predaj textilu, hračiek, koženej
galantérie na Martinčekovej ulici č. 123
Ukladá:
- jednať s vlastníkmi nehnuteľností popri Trizuljakovej ulici o možnostiach zlepšenia dopravných
podmienok na nej
- Obecnému úradu Varín konať vo veci odvozu odpadu, odvodnenia okolia smetiska a zabránenia
znečistenia okolitých komunikácií
- vedeniu miestnej knižnice nepožičiavať knihy osobám, ktoré majú vypožičané knihy dlhšie ako 1
rok
- obecnému úradu projekčne pripravovať dva bytové domy na Záhumní a zabezpečiť štúdiu
dopravy a parkovania na Martinčekovej a Hrnčiarskej ulici.
11. novembra – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne usporiadalo autobusový zájazd do Jablonky.
17. novembra – napadol prvý sneh.
17. novembra – V tento deň oslávila svoje 107-te narodeniny najstaršia Košičanka, zároveň aj
varínska rodáčka, pani Alžbeta Budinská.

19. novembra – uskutočnil sa Katarínsky ples, ktorý poriadalo Erko - hnutie kresťanských detí
o 19.00 hodine v kinosále. Nechýbalo občerstvenie a dobrá zábava.
26. novembra – uskutočnili sa regionálne voľby vo Vyšších územných celkov (ďalej len VÚC).
Voľby prebiehali v troch volebných okrskoch: č. 1 – Obecný úrad Varín, č. 2 – Základná škola
Varín a č. 3 – Dom Matice slovenskej vo Varíne. Celková účasť vo Varíne bola 509 z 2660
oprávnených voličov, čo predstavuje 19,13%-tnú účasť. Bolo odovzdaných 489 platných a 20
neplatných hlasov.
Z našej obce kandidovali dvaja zástupcovia: Ľ. Panáček získal 93 hlasov a Ing. K. Strásky získal
342 hlasov.
V hlasovaní za predsedu získal p. Blanár 169 hlasov, p. Sočuvka 186 hlasov, p. Tarčák 91 hlasov
a p. Michálek 26 hlasov. Do druhého kola postupujú Juraj Blanár a Jozef Tarčák.
December
3. decembra – konal sa tradičný Ondrejský jarmok. Medzi desiatkami stánkov s medovníkmi,
hračkami, textilom a vareným vínom sa stretli nielen obyvatelia Varína, ale aj iných okolitých
dedín. K dobrej nálade prispela aj dychová hudba Varínčanka, ktorá spestrila svojím vystúpením
v parku pekný, aj keď veľmi chladný deň. V popoludňajších hodinách navštívil našu obec, už
tradične ako každý rok, Mikuláš. Svojou návštevou potešil nielen malé i staršie deti. Rozdával im
sladké darčeky a nakoniec rozsvietil vianočný stromček na Námestí svätého Floriána. Po návšteve
Mikuláša ešte Miestne kultúrne stredisko vo Varíne pripravilo pre deti premietanie animovanej
rozprávky v kinosále.
10. decembra – v kinosále sa o 19.00 hodine uskutočnila beseda s účastníkmi výstupu na Mont
Blanc spojená s premietaním videofilmov.
Konalo sa aj druhé kolo volieb predsedov do Vyšších územných celkov (ďalej len VÚC). Volilo sa
v troch volebných okrskoch. Volebné lístky boli vydané 244 oprávneným voličom.
Do druhého kola volieb postúpili: J. Tarčák a J. Blanár. Jozef Tarčák vo Varíne získal 85 hlasov
a Juraj Blanár 156 hlasov. Novým predsedom VÚC sa stal Juraj Blanár.
14. decembra – neznámy lupič sa pokúsil približne o 16.45 hod. prepadnúť pobočku Slovenskej
sporiteľne vo Varíne. So zbraňou v ruke žiadal pracovníčku o vydanie peňazí, no vyrušil ho
náhodný zákazník. Páchateľ sa dal na útek. Zákon za ozbrojenú lúpež ustanovuje trest odňatia
slobody na päť až dvanásť rokov.
17. a 18. decembra – v priestoroch bývalej predajne Jednota na Námestí svätého Floriána sa konala
predajná vianočná výstava.
19. decembra – konalo sa 33. riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, na ktorom
poslanci schválili:
- zobratie úveru v banke Dexia a. s. vo výške 4 100 tis. Sk na prípravu výstavby nájomných bytov
v bytových domoch a miestnych komunikácií na Záhumní
- žiadosť p. Jozefa Bugáňa na úpravu zomrelých v priestoroch Domu smútku
- poriadok odmeňovania zamestnancov a volených orgánov Obce Varín
- nákup repasovaného ratraka pre udržiavanie lyžiarskych svahov a okrajových miestnych
komunikácií a príspevok obce na jeho nákup vo výške 650 tis. Sk
- všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na rok 2006
- sociálnu výpomoc sociálne odkázaným deťom podľa návrhu sociálnej komisie a odmenu
doprovodu pri sobášnych obradoch podľa návrhu sociálnej komisie
- predaj pozemku 100 m² Autocampingu – Ing. Martinovi Klikovi (Selinan, c.k.) na výstavbu
vstupnej prevádzkovej budovy v cene 350 Sk/m² podľa geometrického plánu, pričom obec si
uplatní v kúpnej zmluve predkupné právo na daný pozemok
- rozpočet Obce Varín pre rok 2006.
Berie na vedomie:
- plán kultúrnych a spoločenských akcií v obci na rok 2006 organizovaných obcou,
- požiadavky občanov z verejného zhromaždenia obyvateľov obce

- správu hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2006 a jeho odporučenie na
schválenie rozpočtu na rok 2006
- informáciu prednostu obecného úradu o stave káblovej televízie, zvýšení poplatku v roku 2006 (z
365,– Sk na 500,– za rok) a o zámeroch jej modernizácie.
Ukladá:
- zapisovateľovi uvádzať v prezenčnej listine časový údaj o príchode a odchode poslancov na
zasadnutie obecného zastupiteľstva
- sociálnej komisii vypracovať návrh kritérií na rok 2006 pre prideľovanie sociálnej výpomoci
odkázaným občanom
- obecnému úradu zabezpečiť pracovníka pre aktualizáciu webovej stránky obce.
22. decembra – uskutočnilo sa 34. riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného
úradu o 16.00 hodine.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- finančný príspevok 5 tis. Sk pre Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie v Zázrivej,
- voľbu hlavného kontrolóra p. Jozefa Rovňana.
Berie na vedomie petíciu občanov bývajúcich na Železničnej ulici proti znečisťovaniu životného
prostredia v okolí Dolvap, s.r.o.
Ukladá:
- spolu s vedením základnej a materskej školy a okolitými občanmi zvážiť možnosť úpravy
vlastníckej hranice pozemku pri materskej škôlke podľa požiadavky p. Michala Androviča,
- obecnému úradu pripraviť koncepciu aktualizácie webovej stránky obce a zodpovednú osobu za
jej stav,
- obecnému úradu riešiť aktuálne žiadosti občanov a taktiež riešiť požiadavky petície občanov zo
Železničnej ulice.
Zvolilo v tajnom hlasovaní hlavného kontrolóra p. Jozefa Rovňana. Bolo vydaných 10 ks
hlasovacích lístkov, z toho 8 hlasov bolo „za“, 2 neplatné hlasy.
31. decembra – na Námestí svätého Floriána sa uskutočnilo slávnostné privítanie nového roka
a oslava štátnosti.
Hospodárenie obce v roku 2005
Príjmy obce
Výdaje obce
Celkové hospodárenie obce

48 968 000,– Sk
33 901 050,– Sk
15 066 950,– Sk
Obecná matrika v roku 2005

Narodilo sa
Sebastián Paško
Tatiana Fáblová
Adrián Meriad
Timea Jedličáková
Vanesa Porubčanská
Nikolaj Pažický
Maroš Tlacháč
Linda Jandová
Mária Obšivanová
Natália Pallová
Katarína Halúsková
Marianna Halúsková
Marián Daniš
Ladislav Kysela
Alica Nogová
Vanesa Zaťková

45 detí
11. 1. 2005
15. 1. 2005
20. 1. 2005
24. 1. 2005
25. 1. 2005
27. 2. 2005
14. 3. 2005
13. 4. 2005
15. 4. 2005
28. 4. 2005
5. 5. 2005
5. 5. 2005
20. 5. 2005
27. 5. 2005
10. 6. 2005
20. 6. 2005

Richard Rybár
Dominika Holecová
Tomáš Prieložný
Peter Pojezdala
Matej Rafajdus
Diana Willigerová
Zuzana Beniačová
Aurélia Bobáňová
Mário Bobáň
Emma Zákopčanová
Michal Zákopčan
Olaf Brežný
Matej Bugáň
Romana Škulcová
Michaela Lovasová
Dawid Bohačiak
Peter Pirošík
Vanesa Švecová
Branislav Williger
Adrián Čepela
Dávid Staník
Jakub Štadáni
Ján Bela
Sofia Zelinová
Deborah Bírošová
Juraj Košš
Michal Samec
Viktória Chladnúchová
Patrik Mihálik
Zomrelo
Štefan Šugár
Marcel Kabatiar
Ján Repáň
Viktória Willigerová
Irena Badurová
Ondrej Šugár
Pavla Satinová
František Ševčík
Anna Šútovská
Aranka Woleková
Marián Rendek
Irena Ďurčová
Pavol Williger
Imrich Grega, Ing.
Jozef Paňák
Martin Hošták
Dušan Bielik
Terézia Ondrišíková
Ján Hodoň
Kornélia Cesneková
Jozef Brežný

22. 6. 2005
24. 6. 2005
30. 6. 2005
10. 7. 2005
11. 7. 2005
17. 7. 2005
25. 7. 2005
27. 7. 2005
27. 7. 2005
29. 7. 2005
29. 7. 2005
29. 7. 2005
19. 8. 2005
25. 8. 2005
30. 8. 2005
3. 9. 2005
26. 9. 2005
29. 9. 2005
12. 10. 2005
13. 10. 2005
18. 19. 2005
18. 10. 2005
22. 10. 2005
5. 11. 2005
18. 11. 2005
23. 11. 2005
30. 11. 2005
27. 12. 2005
28. 12. 2005
32 obyvateľov
* 19. 7. 1931
* 3. 4. 1933
* 11. 5. 1916
* 15. 3. 1944
* 7. 7. 1947
* 20. 9. 1947
* 5. 6. 1920
* 28. 7. 1933
* 10. 8. 1912
* 26. 8. 1913
* 28. 1. 1933
* 12. 9. 1910
* 22. 7. 1938
* 23. 11. 1947
* 2. 3. 1920
* 25. 10. 1924
* 4. 1. 1947
* 24. 9. 1926
* 30. 12. 1935
* 21. 12. 1923
* 6. 1. 1929

† 17. 1. 2005
† 26. 1. 2005
† 6. 2. 2005
† 26. 2. 2005
† 31. 3. 2005
† 17. 4. 2005
† 17. 4. 2005
† 28. 4. 2005
† 5. 5. 2005
† 5. 5. 2005
† 4. 6. 2005
† 29. 6. 2005
† 4. 7. 2005
† 11. 7. 2005
† 10. 9. 2005
† 18. 9. 2005
† 19. 9. 2005
† 30. 8. 2005
† 7. 8. 2005
† 12. 10. 2005
† 9. 10. 2005

Emília Willigerová
Pavol Ondruš
Marián Hodoň
Ján Ivanič
Štefan Baranec
Žofia Nogová
Jana Štefániková
Rozália Kapasná
Paulína Trnková
Jozef Akantis
Marta Danišová

* 1. 10. 1934
* 27. 6. 1943
* 24. 3. 1957
* 3.7. 1950
* 5. 8. 1946
* 23. 7. 1923
* 13. 4. 1921
* 4. 9. 1947
* 5. 4. 1928
* 9. 3. 1923
* 1. 2. 1953

Manželstvo uzatvorilo
20 párov
Katarína Vojteková a Tomáš Janík
Zuzana Androvičová a JUDr. Peter Rybár
Katarína Vnenková a Ján Paško
Veronika Šusteková a Jozef Mahút
Zuzana Vidovičová a Peter Bugáň
Ivana Ondrušová a Peter Pirošík
Mária Chovanová a Štefan Zelina
Jana Poljaková a Martin Švec
Eva Ondrišíková a Andrej Čepela
Mária Kulihová a Vladimír Staník
Božena Zichová a Miloslav Verčík
Martina Gáborová a Andrej Ponechal
Jaroslava Ťažká a Michal Zimen
Daniela Matejčíková a Pavol Ťažký
Eva Cabadajová a Radoslav Zaťko
Anna Boková a Pavol Kasák
Jana Pallová a Michal Muráň
Ing. Lenka Chabadová a Michal Synák
Marta Zichová a Miroslav Markotán
Eva Cvachová a Kallis Kallis

† 20. 10. 2005
† 24. 10. 2005
† 10. 11. 2005
† 16. 11. 2005
† 18. 11. 2005
† 11. 12. 2005
† 17. 12. 2005
† 22. 12. 2005
† 23. 12. 2005
† 23. 12. 2005
† 27. 12. 2005
8. 1. 2005
5. 2. 2005
9. 4. 2005
16. 4. 2005
7. 5. 2005
4. 6. 2005
4. 6. 2005
11. 6. 2005
11. 6. 2005
9. 7. 2005
20. 8. 2005
20. 8. 2005
27. 8. 2005
3. 9. 2005
3. 9. 2005
10. 9. 2005
17. 9. 2005
1. 10. 2005
12. 11. 2005
19. 11. 2005

K 31. 12. 2005 mala Obec Varín spolu 3470 obyvateľov, z toho 746 detí do 15 rokov.
Výstavba obce v roku 2005
-

-

nová školská jedáleň v priestoroch Materskej školy vo Varíne z južnej strany
pristavenie 3 nových tried v budove Základnej školy vo Varíne a umožnenie tak všetkým
žiakom z Varína navštevovať len varínsku základnú školu namiesto dochádzania do
Nezbudskej Lúčky
rozšírenie cintorína, úprava Domu smútku
Firmy v roku 2005

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
Ubytovací hostinec Má-ša – Železničná ulica, majiteľka p. Štefanatná 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.
Priemyselný tovar – majiteľka Ing. Klaudia Gáborová, Ulica Jozefa Martinčeka: železiarstvo,
stavebniny, farby, laky, riedidlá, poľnohospodárske potreby, elektroinštalačný materiál
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

Farská matrika v roku 2005
Krsty detí spolu
- z toho dievčat
- chlapcov
Pohreby spolu
- z toho mužov
- žien
Sobáše

85
45
40
82
45
37
31
Činnosť Miestneho kultúrneho strediska Varín v roku 2005

Miestne kultúrne stredisko má dvoch zamestnancov: Katarína Schmidtová – riaditeľka a Tatiana
Rolková – knihovníčka, ostatní sú zamestnancami na dohodu o vykonaní práce: lektori kurzov,
premietač v kine, dirigent Varínčanky a upratovačka.
Administratívna činnosť: bežná agenda, štatistické výkazy a hlásenia, prevádzka a opravy, mzdy
lektorov, daňové výkazy, ročné výkazy na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky za kino,
obecné noviny, kultúrno-výchovnú činnosť.
Vzdelávacia činnosť: beseda o škodlivosti drog a drogových závislostiach (6. 4.), beseda
s účastníkmi výstupu na Mont Blanc spojená s premietaním filmov (10. 12.), hudobné prehrávky
žiakov vzdelávacích kurzov (17.6.), počas školského roka zabezpečenie a organizácia vzdelávacích
kurzov (klavír a spev – 38 detí, gitara – 11 detí, výtvarná výchova – 12 detí, pohybová výchova –
42 detí), počas letných prázdnin zorganizovanie zájazdov pre deti do Bojníc a Jahodníckych Hájov.
Knižničná činnosť: beseda o knihách a novinkách v miestnej knižnici, činnosť knižnice
(registrovaní čitatelia – 487, návštevníkov – 2599, počet výpožičiek – 13 487 kníh alebo časopisov,
priemerná denná návštevnosť – 15 čitateľov.
Kultúrno-spoločenská činnosť: zabezpečenie a organizácia 9. obecného plesu, spoločenské
fašiangové posedenie dôchodcov, deň matiek, koncerty, farské hody, deň detí, prehliadka
dychových súborov, dožinkový a remeselnícky jarmok, spoločenské posedenie dôchodcov
v októbri, stretnutie s Mikulášov, predajná výstava vianočných výrobkov, dvakrát do roka uvítanie
do života nových Varínčanov, dvakrát do roka stretnutie jubilujúcich spoluobčanov – 70, 80 a 90
ročných, organizovanie autobusových zájazdov.
Kinárska činnosť: zabezpečovanie filmových predstavení, pravidelné revízie kinotechniky.
Vydavateľská činnosť: vydávanie mesačníka Varínčan (úpravy článkov ,korektúra, distribúcia).
Klub dôchodcov: pre členov klubu a ostatných záujemcov zabezpečovanie a organizácia
autobusových zájazdov, klubová činnosť členov.
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne
V školskom roku 2004/2005 Základnú školu Ondreja Štefku vo Varíne navštevovalo 502 žiakov,
z toho v 1. – 4. ročníku 212 žiakov a v ročníkoch 5. – 9. to bolo 289 žiakov. Výučba prebiehala
v 20-tich triedach.
V II. polroku prospelo 499 žiakov, neprospeli 2 žiaci.
Dôležitou súčasťou výchovno-vyučovacieho procesu je aj správanie sa žiakov. Na škole je prevažná
väčšina žiakov, ktorí dodržiavajú školský poriadok a vnútorný poriadok školy. Bolo udelených 84
pochvál, ale aj 2 napomenutia riaditeľkou škola a 11 napomenutí triednym učiteľom.
Znížené známky zo správania II. stupňa dostali traja žiaci, III. stupňa 1 žiak.
Žiaci vymeškali celkom 37 115 hodín.
V školskom roku zorganizovali vyučujúci pre žiakov viacero exkurzií, na ktorých mali žiaci
možnosť prakticky si overiť svoje vedomosti z jednotlivých predmetov. Miesta, ktoré navštívili:
Krasplast Vyšné Kamence, Planetárium Žiar nad Hronom, Starý hrad Majer, Trenčianske Teplice,
Rajecká Lesná a iné.
Najlepšou žiačkou školy za prácu počas celých 9-tich rokov na škole bola pedagogickou radou
odsúhlasená žiačka Martina Bugáňová.

1. februára – bola zriadená Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432,
Varín, ktorej súčasťou sú tieto subjekty: Školský klub detí, Štefánikova 432 a Zariadenie školského
stravovania pri základnej škole, Štefánikova 432.
Predmet činnosti: Základná škola poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu
v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie.
Poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov, umožňuje
aj náboženskú výchovu. Základná škola pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a pre prax. Školský
klub detí, ktorý zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, výchovu
a vzdelávanie v čase mimo vyučovania i v čase školských prázdnin. Zariadenie školského
stravovania pri základnej škole a pri materskej škole zabezpečujú výrobu, konzumáciu jedál
a nápojov pre deti, žiakov a pracovníkov škôl a školských zariadení v čase ich pobytu v škole.
Materská škola prostredníctvo výchovno-vyučovacej práce pripravuje deti predškolského veku na
vstup do základnej školy.
Štatutárny orgán: riaditeľ základnej školy, starosta poveruje Mgr. Alžbetu Paučinovú na
vykonávanie tejto funkcie.
Zloženie Rady školy na ďalšie 4-ročné funkčné obdobie:
Ing. Zuzana Akantisová (rodičia za materskú školu), Ing. Daniela Barčíková, Ing. Pavol Rafajdus,
Ingrid Trizuliaková (rodičia za základnú školu), Ferdinand Lopušan, Ing. Marián Schmidt, Ing.
Karol Strásky (obecné zastupiteľstvo), Helena Matejková (pedagógovia materskej školy), Mgr.
Dalibor Mišura (iná výchovná organizácia), Mgr. Margita Vojteková (pedagógovia základnej školy)
a Mária Staňová (nepedagógovia).
Predseda: Ing. Marián Schmidt a podpredseda Ing. Pavol Rafajdus.
Dňa 2. februára 2005 sa uskutočnil aj Monitor 9 zo slovenského jazyka a matematiky. Priemerná
úspešnosť v rámci Slovenska bola 71,1% a varínski žiaci dosiahli 72,7%.
V školskom roku 2005/2006 výučba prebiehala vo Varíne. Pracovisko v Nezbudskej Lúčke sa
zrušilo. Prestavbou školskej jedálne sa získala ďalšia trieda, kde môže prebiehať vyučovací proces.
V druhom polroku prospelo navštevovalo školu 501 žiakov, na ročníkoch 1. – 4. 212 a v ročníkoch
5. – 9. to bolo 289 žiakov. Z celkového počtu prospelo 499 žiakov. Neprospeli 2 žiaci. Dostatočný
prospech dosiahlo 59 žiakov. Dvaja žiaci robili komisionálne skúšky pre veľký počet vymeškaných
ospravedlnených hodín. Výborný prospech dosiahlo 123 žiakov.
V dňoch 2. a 5. mája 2005 sa konali prijímacie skúšky na stredné školy. Prihlášku si podalo 54
žiakov deviateho ročníka a 1 žiak ôsmeho ročníka.
Rozmiestnenie žiakov na stredné školy bolo nasledovné:
Gymnázium
5
Stredná odborná škola
27
Stredné odborné učilište
24
Za reprezentáciu školy bolo odmenených 41 žiakov výletom na Hrad Devín a do Bratislavy.
15. júna – v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne sa uskutočnilo Výberové konanie na
obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne.
Z prítomných 10 členov Rady školy získala Mgr. Alžbeta Paučinová 8 hlasov na vykonávanie tejto
funkcie, 1 hlas – zdržal sa a 1 hlas – proti.
Dom smútku, cintorín
V roku 2005 sa uskutočnilo rozšírenie cintorína, a to na parcele č. 2130/4, v tesnej blízkosti starého
cintorína zo severovýchodnej strany. Rozšírenie sa vykonalo až po miestnu komunikáciu, kde sa
vybuduje chodník a oplotenie cintorína. Týmto rozšírením sa dosiahla nová plocha 72,40 x 45,90 m.
Situácia bola vypracovaná na základe geometrického plánu, ktorý vypracoval Ing. Kubáň v roku
1994. Urbanistické riešenie rozmiestnenia hrobov rešpektuje skutočnosť ,že bytový objekt 12 b. j. je
vzdialený od oplotenia cintorína 5 metrov, preto sa rieši zelený pás 1,8 m po Dom smútku, t. j. 9
metrov od oplotenia a 14 m od 12 b. j. po Dom smútku, ktorý má šírku 12 m. Najbližšie hroby budú
teda od bytového objektu vzdialené 30 metrov, od rodinných domov zo severnej strany Bottovej

ulice 15 metrov, od rodinného domu z východnej strany 10,5 m. V tomto priestore sa uvažuje
o ukladaní urien.
Dom smútku sa z pozičného hľadiska delí na dve časti: obradná a prevádzková časť, sociálna časť.
Do obradnej časti patria kryté nástupné plochy a obradná sieť, ktorá slúži ako zhromaždisko
návštevníkov počas obradu a modlenie sa pri zosnulom. Je prepojená s prevádzkovou časťou, t. j.
chladiacim boxom a miestnosťou pre vykonávateľa obradu. Mimo obradu slúži aj ako miestnosť pre
pozostalých, je prepojená predsienkou a WC. Uvažuje sa o dvoch chladiacich boxoch.
Sociálna časť je prístupná z vonku, bude slúžiť počas smútočných obradov ako aj počas sviatkov
pamiatky zosnulých.
Plochy Domu smútku: zastavaná plochá
206,4 m²
krytý vstup
38,6 m²
obostavaný priestor
1290 m²
Kapacita Domu smútku: na sedenie
76 osôb
na státie
120 osôb
spolu
196 osôb
krytý vstup na státie
92 osôb
celková kapacita
288 osôb
Bude vo Varíne kórejská dedina?
Dňa 29. marca 2005 bol v Žilinskom večerníku uverejnený nasledovný článok (v plnom znení):
Pôvodný termín kolaudácie kórejskej dedinky, miesta, kde budú bývať kórejskí zamestnanci
automobilky KIA, bol stanovený na december 2005. Vytypovaných vhodných lokalít na bytovú
výstavbu bolo pôvodne 22, v poslednom období sa reálne uvažovalo o dvoch, o Budatíne a Žiline –
Zádubní. „Vzhľadom na problémy spojené s výkupom pozemkov, najmä v dôsledku
nevysporiadaných vlastníckych vzťahov, množstva dedičov, je tento termín ohrozený. V snahe
dodržal ho sme prijali aj ďalšiu alternatívu – postaviť dedinu v katastrálnom území Varína,“,
informoval Ing. K. Gabriš zo Žilinskej Developerskej. Ako ďalej uviedol, konečnú bodku za
výberom miesta výstavby dajú samotní vlastníci. „Podľa toho, ktoré z území bude skôr pripravené,
tam s výstavbou začneme,“ dodal K. Gabriš. (plán: 75 bytov s rozlohou bytu 70 m², top manažment
by mal bývať v rodinných domoch).
Požiarnici
Požiarny zbor Varín bol v roku 2005 v tomto 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.
13. 1. 2005 – o 18.00 hodine, kde sa rozoberala správa o činnosti výboru za rok 2004 a taktiež
správa o hospodárení. Ďalším bodom boli doplňujúce voľby a prijatie hlavných úloh pre rok 2005.
10. 3. 2005 – o 18.00 výborová schôdza
Vyhodnotenie pochodu masiek, prehodnotenie členskej základne (ku každému členovi bola voľná
diskusia a na jej základe boli členovia buď ponechaní alebo vylúčení), zabezpečenie plynulosti
veľkonočných sviatkov (od Veľkého piatku až po Bielu sobotu) a založenie požiarneho družstva
žiakov.
2. 6. 2005 – výborová schôdza, rozoberalo sa 130 výročie v roku 2006 a jubileum člena zboru p.
Milana Bohačiaka, ktorého poďakovali za doterajšiu prácu a vyzvali ho k ďalšej aktivite.
25. 8. 2005 – mimoriadna výborová schôdza 18.00 hodine z dôvodu prerokovania 70-ročného
jubilea p. Rudolfa Androviča st.
13. 9. 2005 – konalo sa rokovanie. Body: zabezpečenie súťaže Plameň v Krasňanoch - na starosti
to má Jaroslav Šlesár, je potrebné zložiť družstvo v počte 12 mužov a zúčastniť sa akcie (7. 10.
2005), vymenovanie nového strojníka (Ján Kapitulčin), preventívne prehliadky k jesennému
vykurovaniu (kontrola v niektorých prevádzkach), prijatie nového člena (Michal Gábor).

17. 10. 2005 o 19.00 hodine sa konala výborová schôdza v budove požiarnej zbrojnice. Program
rokovania bol nasledovný:
Otvorenie schôdze, preventívne prehliadky v obci (k zimnému vykurovaniu), vybavenie pošty
(žiadosť o zakúpenie členských známok, zaslať tabuľky o činnosti), zabezpečenie vianočných
stromov (do kostola, pred kostol, na faru, sestričkám a na Námestie svätého Floriána), zloženie
prípravného výboru k oslavám 130. výročia Požiarneho zboru vo Varín (Ing. Karol Strásky, Ján
Kardoš, Emil Akantis, Ján Kapitulčin, Peter Noga, Rudolf Piš a Katarína Schmidtová).
Misijný klub vo Varíne
Misijný klub Varín má sedem členov. Schádzajú sa podľa potreby v klube pod Farským úradom
Varín.
Ich činnosť je zameraná na:
- získavanie použitých poštových známok
- rozširovanie misijnej tlače: Hlasy z domova a misií, Misijný kalendár
- získavanie finančných a vecných darov od misijných darcov, obrázkov, ružencov, čistých
pohľadníc
- finančná podpora misií
- podpora na výstavbu nových kostolov.
Organizačná štruktúra Národného parku Malá Fatra (NP MF)
Správu NP MF tvoria štyri oddelenia: Útvar riaditeľa, Oddelenie chránených častí prírody
(OCHČP), Oddelenie strážnej služby (OSS) a Škola ochrany prírody (ŠkOP).
Útvar riaditeľa – tento útvar zabezpečuje ekonomický, technický a hospodársky chod prevádzky
Národného parku a činnosti s tým spojené.
Oddelenie chránených častí prírody – do konpetencie predmetného odboru spadá vydávania
stanovísk a podkladom pre rozhodovanie štátnej správy, zhromažďovanie a spracovávanie
informácií z chránených území, spolupráca s miestnymi a obecnými zastupiteľstvami pri rozvoji
sídelných zón a rekreačných aktivít a mnohé ďalšie.
Oddelenie strážnej služby – v konpetencii predmetného odboru je praktický dohľad na dodržiavanie
nariadení vyplývajúcich zo Zákona NR SR č. 287/1994 o ochrane prírody a krajiny a návštevného
poriadku Národného parku Malá Fatra, podávanie hlásení pri zistení priestupkov, poprípade zistení
trestnej činnosti, ukladanie pokút, stráženie uzavretých chodníkov, monitorovanie návštevnosti
a iné činnosti.
Škola ochrany prírody – realizuje činnosti v rôznych oblastiach:
a. výchovnej – zameranej najmä na návštevníkov chránených území, škôl, záujmových združení,
miestnych komunít atď.
b. vydelávacej – zameranej na pracovníkov ochrany prírody a krajiny, najmä formou porád,
odborných seminárov, konferencií, školení atď.
c. informačno-propagačnej – zhromažďovanie a poskytovanie informácií o systéme ochrany
prírody, poskytovanie informačných a propagačných a vzdelávacích materiálov a pomôcok
zameraných na výchovu k ochrane prírody a krajiny.
Celkový počet pracovníkov Správy NP MF je 17. Útvar riaditeľa pozostáva zo 4 pracovníkov,
Oddelenie chránených častí prírody z 5, Oddelenie strážnych služieb a zo 4 a Škola ochrany prírody
zo 4 pracovníkov.
Od roku 1995 pretrváva spolupráca medzi Národným parkom Malá Fatra a partnerským rakúskym
Národným parkom Kalkalpen. Spolupráca prebieha vo viacerých oblastiach:
- v oblasti výskumných aktivít
- v oblasti manažmentu živej prírody a návštevnosti
- v oblasti rozvoja turizmu na regionálnej úrovni

Slovenský zväz záhradkárov vo Varíne
Dňa 13. marca 2005 sa uskutočnila výročná členská schôdza Slovenského zväzu záhradkárov vo
Varíne, ktorá sa niesla v znamení volieb. Do nového výboru záhradkárskeho združenia boli zvolení
títo noví členovia:
Predsedom sa stal Branislav Williger, členmi: Pavol Gábor, Peter Tretina, Milan Vlkoláček, Jozef
Hrivo, Ing. Marián Schmidt, Peter Hanus, Irena Akantisová a Ing. Pavol Surovec. Bola zvolená aj
revízna komisia v zložení: František Akantis, Erika Gáborová a Pavol Williger.
Počas roka záhradkári zorganizovali 18 členských a 27 výborových schôdzí, na ktorých boli
zrealizované odborné prednášky o štepení stromov, pestovaní kvetov, premietali sa videá
o pestovaní zeleniny a ovocia.
Členovia obohatili svoju činnosť o výstavy ovocia a zeleniny a na svojich záhradách odpracovali
približne 8000 hodín.
Podarilo sa im rozšíriť svoju členskú základňu z pôvodných 64 na 80 členov.
Najväčším úsilím zväzu bolo však vybudovanie záhradkárskej osady, nakoľko je to takmer 30ročná snaha. Do budúcnosti je jednou z úloh vybudovať muštáreň, čo by bolo na prospech celej
obci.
Záhradková osada vo Varíne
Záhradková osada Hlboké – Rudy sa nachádza na katastrálnom území Varína. Vznikla dňa 13.
marca 2005 uznesením členskej schôdze Slovenského zväzu záhradkárov – Základná organizácia
Varín 28-1, ktorá sídli na Námestí svätého Floriána 1 vo Varíne. Túto osadu spravuje 7-členný
výbor záhradkovej osady, ktorý organizačne podlieha výboru. Členovia výboru a vyšších
organizačných zložiek majú právo vstupu na jednotlivé parcelky, aby mohli vykonať kontrolu
a opatrenia na odstránenie nedostatkov.
Záhradková osada je záujmovo-spoločenský, organizačný a hospodársky celok malých záhradiek,
slúžiacich na regeneráciu fyzických a duševných síl záhradkárov a členov ich rodín a na pestovanie
ovocia, zeleniny, viniča, kvetín a okrasných drevín.
Záhradkovú osadu tvoria pozemky vo vlastníctve Slovenského zväzu záhradkárov, ktoré budú
spoločne využívané vlastníkmi individuálnych záhradiek ako prístupové cesty a odstavné plochy,
ďalej spoločne vybudované zariadenia: rozvod vody, rozvod elektrickej energie, komunikácie
a oplotenie so vstupnými bránami a pozemky individuálnych záhradiek vo vlastníctve členov
záhradkovej osady.
Športový klub
Memoriál Františka Sporinu
Už tradične, ako každý rok, sa konal memoriál Františka Sporinu. Lyžiarskeho preteku sa tento rok
zúčastnilo 52 pretekárov. Súťažilo sa v 5-tich kategóriách. Víťazi sú nasledovní:
V kategórii od 6 do 9 rokov z dievčat zvíťazila T. Bačinská a z chlapcov N. Mydliar. V druhej
súťažnej kategórii od 12 do 15 rokov vyhrala z dievčat S. Zimenová a z chlapcov J. Verčík.
V tretej vekovej kategórii súťažili ženy a muži od 18 do 30 rokov, kde zvíťazila K. Chytčáková
a M. Androvič. Posledným vekovým rozmedzím bolo 30 – 45 rokov, kde súťažili len muži a vyhral
R. Zimen.
Absolútnym víťazom a držiteľom putovného pohára starostu obce sa stal Rudolf Zimen, ktorý
lyžiarsku trať zjazdil za 37,89 sekúnd.
Zo staršej histórie
Z dejín požiarnictva vo Varíne
Požiarnictvo malo vždy za úlohu bdieť nad bezpečnosťou občanov a ich majetkov. Požiarna
ochrana organizovaná v dobrovoľných hasičských zboroch u nás spočiatku bez pomoci a podpory
úradov, odkázaná sama na seba sa za takýchto ťažkých podmienok len pomaly rozvíjala. Za
nedostatočnej požiarnej techniky bolo likvidovanie častých požiarov veľmi ťažké a zložité.
Nespočítateľné škody vzniknuté požiarmi evidované za posledných 120 rokov od založenia

Dobrovoľného hasičského zboru vo Varíne sú veľké. No zachovali sa aj písomné záznamy
o ničivých požiaroch, keď ešte neboli požiarnici organizovaní v spolku. Požiare sa likvidovali
živelne, pod vedením richtára a celého úradu.
Záznamy o likvidácii požiarov neboli vedené chronologicky a nachádzajú sa len občas v cechových
knihách, v richtárskych diároch a tiež v cirkevnej matrike. V richtárskych denníkoch, kde sa
zapisovali výdavky obce, nachádzame aj poplatky za „revidovanie“, čiže kontrolu domových
komínov, ktoré prevádzali vždy štyria členovia obecnej rady a to 6-krát do roka, vždy pred
významnejšími cirkevnými sviatkami. Pri kontrole zistené nedostatky boli občania povinní
odstrániť, inak im hrozilo platenie pokút.
Veľký ničivý požiar z roku 1769, zapísaný v knihách ševcovského cechu, znie nasledovne: V roku
1769 padol oheň, zhoreli všetky cechové veci a poznove sa museli spracovať.“ Časopis „Slovenské
pohľady“ z roku 1885 zas uvádza: „V roku 1781 27. júla v 7. nedeľu po Veľkej Noci postihol Varín
požiar, ktorý zničil takmer celé mestečko, kostolnú vežu aj strechu a roztavil zvony. Pre záchranu
neradostnej situácie bol z Predmiera do Varína preložený podnikavý farár Fraňo Szalmay, pod
vedením ktorého sa konala obnova kostola, výstavba organu a pretavenie poškodených zvonov,
prevádzané v základe panského domu, stojaceho na námestí.“ Spomínaný kňaz zomrel v roku 1824
a je pochovaný v krypte pod sakristiou varínskeho kostola.
O ďalšom požiari sa dozvedáme zas z richtárskeho denníka. Dňa 21. septembra 1846, keď obecný
pokladník vyplatil 6. zlatých Žilinčanom, čo strekáč priviezli a pomáhali hasiť oheň. Účastníci
hasenia požiaru boli aj Tepličania ,Lúčania, Strečanci a Krasňanci, ktorí dostali spolu odmenu
z obecnej pokladne 12 zlatých.
Naši požiarnici, už organizovaní v spolku, pomáhali likvidovať požiare nielen doma, ale aj
v okolitých obciach a mestách. Keď zúril v Žiline jeden z najväčších požiarov v histórii, a to 11.
a 12. augusta 1887, kedy ľahlo popolom 400 obytných domov a hospodárskych budov a boj
s požiarom trval 18 hodín, pomáhali naši požiarnici spolu s požiarnikmi z Vrútok, Martina, Čadce
a Tešína.
Podľa zachovalých písomných záznamov boli obyvatelia Varína postihovaní častými požiarmi
najmä v 19. storočí. Príčinou bola nielen neopatrnosť ľudí a prípadné podpaľačstvo z pomsty, ale aj
skutočnosť, že domy občanov, ako aj hospodárske staviská, mali strechy pokryté šindľom, ktorý bol
tak vysušený, ba až spálený od slnečných lúčov, že sa od iskier ľahko vznietil. Ešte horšia situácia
bola v čase do polovice 19. storočia, keď sa ako krytiny striech spomínajú viazanice ražnej slamy,
takzvanej „šupky“, ktoré sa na streche viazali a zošívali. Nevýhodou pri likvidovaní požiarov bola
hustota zástavby obytných domov a hospodárskych stavísk, ktoré boli stavané tesne vedľa seba,
takže vzniknutý oheň sa bleskovo šíril do okolia.
Tak vyčíňali požiare vo Varíne v okolí Kamenice ,sabinovského domu, inokedy vo Farskej ulici,
Hrnčiarskej ulici alebo v ulici vedúcej z námestia ku židovskej synagóge, ktorej strecha v krátkom
čase dvakrát vyhorela. Pre zaujímavosť uvádzame písomnú zmienku o požiaroch, ktorá sa nachádza
v cirkevnej matrike zomrelých z roku 1880. vtedajší varínsky duchovný, kanonik Ján Zlatháry na
závere roku, 31. decembra 1880 do tejto matriky napísal latinský text: Nota Anno hoc 1880 per
incerolikum, čo v preklade znamená Správa o požiaroch v roku 1880.
Tak ako v roku 1875, 13. apríla, tohto roku tiež, a to 15. novembra znovu postihol požiar staviská
manželky po nebohom Jánovi Cvachovi zvanom Sedmák. Hneď od začiatku vypuknutia ohňa
ničivé plamene zasiahli celé okolie Sabinovského domu. Strašný nárek sa ozýval z ¾ mestečka
Varína. Sabinovský dom bol však zachránený. V jeho okolí domy v ulici ostali bez striech
a hospodárske staviská padli popolom. Ďalší požiar vyčíňal v Gbeľanoch, v blízkosti fary u Jozefa
Hanusa, kde zhoreli hospodárske staviská. Pohotovým zásahom požiarnikov sa oheň nerozšíril do
okolia.
Čo nasledovalo po požiaroch? Na to nám dávajú odpoveď zápisy v richtárskych denníkoch, kde sú
zaznačené výdavky obce. Platilo sa tesárom, čo šacovali, koľko dreva je potrebné vydať
pohorelcom, pánu slúžnemu za povolenie na výrob, hajdúchom a jágrom za dozor pri vývoze dreva
z „Mestskej Jedľoviny“, pánu sekvestrovi za unuváciu do hory ísť a tak ďalej.

Len postihnutí pohorelci ostali bez finančnej podpory a za pomoci dobrých ľudí, susedov a rodiny,
opravovali a budovali to, čo im požiar zničil.

