Rok 2004
Január
1. januára – bol Nový rok. Sväté omše sa konali ako v nedeľu, čiže o 8.00 hodine a o 10.30 hodine.
Druhá bola slávnostnejšia. Na nej vianočnú atmosféru spestril Miestny spevokol Matice slovenskej
z Varína a taktiež krojovaná skupina s vianočnými ľudovými spevmi z Krasňan. Táto veselá
skupina mala 12 členov, hrali na harmonikách a na husliach. Toto ich vystúpenie však nebolo
premiérové. Prvýkrát sa nám predstavili už v roku 2003 a oživili starú tradíciu zaužívanú už od roku
1943. Na záver svätej omše sa konala tradičná výročitá ofera pri kostolných dverách. Čiastka, ktorá
sa vybrala v roku 2003 a v roku 2004, bola rozdelená medzi cirkevných pracovníkov, konkrétne
organistov (p. Kardoš, Zatráková, Akantisová, Cvachová), kostolníkovi (p. Kapasný)
a miništrantom, ktorých je v našom kostole 30. Každý z nich dostal sumu 100,– Sk. Peniaze, ktoré
ostali, boli pridelené občanom, ktorí po celý rok čistia kostol a zdobia ho kvetmi. Ofera, ktorá sa
koná na Božie narodenie, je ako naturálny pôžitok určený kňazom, čiže p. farárovi a p. kaplánovi.
4. januára – uskutočnil sa koncert bratislavských chlapcov vo Farskom kostole vo Varíne od 15.00
do 16.20 hodiny. V zbore účinkovalo 40 chlapcov od 12 do 25 rokov. Na prekvapenie, pri takom
vekovom zastúpení mali vynikajúci prednes, čo ocenili i prítomní veriaci, ktorí spodnú časť kostola
úplne obsadili. Spevokol má za sebou celý rad vynikajúcich vystúpení na Slovensku i v zahraničí.
Koncertoval aj na bohoslužbách počas návštevy svätého otca Jána Pavla II. v septembri 2003. Po
skončení vianočného koncertu sa s uznaním vyjadrovaniu aj členovia miestneho spevokolu. Tí,
ktorí sa zúčastnili koncertu, si odniesli veľmi pekné zážitky.
8. januára – neznámy páchateľ podpálil chatu patriacu Urbárskej obci Varín. Celková škoda bola
vyčíslená na 200000 Sk.
9. januára – zhorela chata patriaca Urbárskej obci Varín, ktorá sa nachádzala v Kope na Jedľovine.
Podpálili ju neznámi turisti tým, že si založili oheň na drevenej terase. Chata slúžila dlhé roky
lesným robotníkom, ktorí pracovali na zveľaďovaní urbárskych lesov.
12. – 14. januára – sa dvaja mladí športovci z Varína – Sebastián Akantis a Matej Rendek
zúčastnili hokejové turnaja Texas Star Winter Classic South Hockey Tournament v Dallase za
účasti 24 mužstiev, kde sa prebojovali až do finále.
30. januára – Miestny odbor Matice slovenskej a Únie žien vo Varíne usporiadali v priestoroch
kultúrneho strediska 5. spoločný ples. Nechýbalo občerstvenie a k dobrej nálade vyhrávala hudobná
skupina Forte.
Február
11. februára – v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne sa o 16.00 hodine uskutočnilo
fašiangové stretnutie dôchodcov, na ktorom mál príhovor vdp. Farár Dalibor Mišura a za Obecné
zastupiteľstvo Varín predniesla svoju reč pani Mária Zelinová. Program doplnili deti z Materskej
a Základnej školy Varín. Pri posedení sa podávali šišky a teplý čaj.
13. februára – varínska mládež a Kresťansko-demokratické hnutie pozvalo z Bratislavy hudobnospevácku gospelovú skupinu, ktorá sa predstavila so svojím programom v kinosále o 18.30 hodine.
Koncert mal veľkú úspešnosť, sála bola kompletne obsadená.
21. – 22. februára – v sobotu a v nedeľu na posledné fašiangy chodili už tradične turoni – maškary
po obci. Podujatie zorganizovali požiarnici z Varína. Celkom bolo zamaskovaných 12 členov
Požiarneho zboru z Varína.
23. februára – konalo sa mimoriadne zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, a to o 16.00
hodine v zasadačke Obecného úradu Varín. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- výstavbu polyfunkčného objektu 21 nájomných bytov
- čerpanie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania
- za predpokladu poskytnutia úveru, dotácie z MVaRR Slovenskej republiky na výstavbu
nájomných bytov a dotácie na technickú infraštruktúru (verejný vodovod, verejná kanalizácia,
miestna komunikácia, verejné osvetlenie)

- za predpokladu poskytnutia dotácie na stavebné úpravy objektov Základnej školy Ondreja Štefku
vo Varíne vyčlenenie vlastných zdrojov z rozpočtu obce na rok 2004 na stavebné úpravy vo výške
859 000,– Sk
- zástupcov obce do Rady školy na nové funkčné obdobie: Ing. Karol Strásky, Ferdinand Lopušan
a Ing. Marián Schmidt
- rozpočet za rok 2003
Súhlasí s podmienkami pre poskytnutie úveru zo Štátneho fondu Slovenskej republiky
a s podmienkami nájmu bytov.
24. februára – v predvečer popolcovej stredy o 19.00 hodine v Miestnom kultúrnom stredisku
Varín sa uskutočnilo pochovávanie basy. Túto zábavu usporiadali požiarnici z Varína.
25. februára – bola popolcová streda. Na večernej svätej omši o 18.00 hodine vo farskom kostole
prijali všetci zúčastnení veriaci „popolec“ na čelo.
26. februára – uskutočnilo sa trináste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, ktoré
schvaľuje:
- podobu varínskeho kroja podľa opisu ustanovenej komisie v zmysle dobového kroja zapožičaného
zo Slovenského národného múzea v Martine
- jednorazovú sociálnu výpomoc dvom ťažko chorým občanom obce
Súhlasí so žiadosťou Stanislava Androviča na preloženie pizzerie Stanka na Martinčekovu ulicu č.
114 za podmienky uzatvorenia dohody s obcou na využívaní jej žumpy a pri dodržaní podmienok
hygieny prevádzky. Ďalej súhlasí s úpravou prevádzkových hodín Krajčírstva Ikona aj na sobotu
podľa objednávok.
Berie na vedomie:
- informáciu riaditeľky Miestneho kultúrneho strediska (ďalej len MKS) Varín o podobe varínskeho
kroja podľa záverov ustanovenej komisie
- informácie starostu o rozpracovaných schválených ročných aktivitách v obci
Ukladá:
- riaditeľke MKS Varín podrobne opísať varínsky kroj v samostatnom písomnom materiáli, priložiť
nákresy a fotodokumentáciu
- umiestniť tabuľu „Zákaz vjazdu okrem obsluhy“ pred Zdravotné stredisko Varín
- preveriť existenciu prekážky na vozovke na Starohradskej ulici a zabezpečiť riešenie
- zabezpečiť premostenie miestneho potoka z Hrnčiarskej ulice cez park na námestí
Marec
2. marca – začiatok výstavby Kia - závodu na výrobu áut v chotároch Teplička, Nededza, Mojš,
Gbeľany. Mala by stáť 700 000 mil. Euro, v roku 2006 by mali už vyrobiť prvé autá.
6. marca – pod Jedľovinou sa uskutočnil štvrtý ročník lyžiarskeho preteku o pohár starostu obce, na
ktorom sa zúčastnilo 71 pretekárov.
14. marca – v kinosále Kriváň Varín o 18.00 hodine sa uskutočnilo divadelné predstavenie v réžii
Bolka Polívku s názvom „Don Quijote De La Ancha“.
25. marca – bol dňom počatého dieťaťa. Tento deň si občania Varína pripomenuli bielymi
stužkami, ktoré rozdávali členovia hnutia Erko. Biela stužka symbolizuje nevinnosť, úctu a oslavu
života. Cieľom akcie bolo osloviť ľudí, aby sa zamysleli na hodnotou ľudského života, uvedomili si
jedinečnosť a dôstojnosť počatého dieťaťa a aby chránili a podporovali rodinu.
Apríl
1. apríla – uskutočnilo sa štrnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, ktoré schvaľuje:
- stavebný zámer Ing. Igora Staníka na výstavbu polyfunkčného objektu na Námestí svätého
Floriána podľa predloženej stavebnej štúdie
- okamžitú finančnú výpomoc z rozpočtu obce pre Materskú školu vo Varíne vo výške 30 tisíc Sk
- občerstvenie počas osláv 750. výročia obce Varín zabezpečiť výhradne p. Jánom Hodoňom s tým,
že bezplatne zabezpečí aj občerstvenie pre všetkých účinkujúcich
- prenájom budovy obce spoločnosti Satja, s.r.o., výroba plastových okien a dverí za podmienok
určených Obecným úradom Varín

- predaj časti pozemku pri Požiarnej zbrojnici vo Varíne p. Zite Kolembusovej v cene 250,– Sk/m2
- skompletizovanie siete osvetlenia v obci špeciálnymi extrémne citlivými fotorelé na reguláciu
času svietenia
Súhlasí so žiadosťou p. Zuzany Salátovej na zmenu prevádzky na predaj sudového a značkové vína
bez priamej konzumácie a so žiadosťou spoločnosti Vikamont, v.o.s. na prevádzkovanie kurzových
stávkových hier pre Doxx s.r.o. v pohostinstve Varínka
Berie na vedomie:
- žiadosť o umiestnenie odpadového koša na autobusovej zastávke na hornom konci Varína a na
pravidelnú údržbu priľahlého chodníka
- žiadosť p. Ľuboslava Moravčíka o súhlas s prístavbou pekárenskej prevádzky k súčasnej výrobni,
čím sa odstráni manipulácia z Martinčekovej ulice
- informáciu starostu o vandalizme v obci, o stave financovania Základnej školy Ondreja Štefku vo
Varíne, o využívaní kontajnerov na odvoz odpadu a o spôsobe výsadby náhradnej zelene
v športovom areáli Juraja Sobolu
Ukladá:
- finančnej komisii, aby preverila vyberanie poplatkov za reklamu v obci
- komisii životného prostredia a verejného poriadku, aby preverila dokladovanie likvidácie odpadov
od právnických osôb v obci
Doporučuje pomôcť pri registrácii obecnej charity pre riešenie sociálnych prípadov v obci, reagovať
na vandalizmus v obci zabezpečením poriadkovej služby a požiadať Slovenskú autobusovú dopravu
Žilina, aby boli označené stanovištia pre zastavovanie autobusov do obcí smerom na Terchovú
2. apríla – Únia žien vo Varíne sa zapojila do celoslovenskej akcie pod názvom „Žltý narcis“.
Členky výboru vyzbierali sumu 10 995,– Sk a peniaze boli odovzdané organizácii „Liga proti
rakovine“.
2. apríla – severoatlantická aliancia slávnostne prijala sedem nových členov, čo potvrdilo aj
vztýčenie vlajok Slovenska, Slovinska, Lotyšska, Litvy, Estónska, Bulharska a Rumunska pred
sídlom aliancie v Bruseli.
V tento deň sme si tiež pripomenuli Deň narcisov, a to prostredníctvom Únie žien vo Varíne, ktorá
sa zapojila do celoslovenskej akcie. Členky výboru vyzbierali sumu 10 955,– Sk, ktorá bola
odovzdaná organizácii „Liga proti rakovine“.
3. apríla – konali sa voľby prezidenta Slovenskej republiky a zároveň aj referendum, ktoré bolo
zamerané na skrátenie volebného obdobia doterajšej vlády. Referendum však bolo neúspešné
z dôvodu nízkej účasti obyvateľov Slovenska.
V žilinskom volebnom obvode porazil Vladimír Mečiar Ivana Gašparoviča o 6847 hlasov.
V porovnaní so Slovenskom v Žiline zaznamenal výrazný prepad Eduard Kukan, ktorý zaostal za
druhým Gašparovičom až o 14 234 hlasov.
7. apríla – rakúska firma začala stavať prípravné priestory, v ktorých položia základný kameň
fabriky pre Hyundai. Paradoxom však je, že pozemky sa ešte nezačali vykupovať, ale vstup na ne je
už obmedzený. Majitelia pozemkov žiadajú, aby vláda stanovila vyššiu výkupnú cenu, minimálne
350,– Sk/m2.
9. a 10. apríla – bol Veľký piatok a Biela sobota. Žiaci Základnej školy vo Varíne, ktorí navštevujú
historický krúžok, chodili počas týchto dvoch dní po uliciach Varína s rapkáčmi, nakoľko zvony na
kostole boli zaviazané. Chlapci rapkali už v skorých ranných hodinách, na obec a pred večernými
bohoslužbami. Dievčatá, ktoré tiež navštevujú tento krúžok, odmenili svojich spolužiakov kvietkom
a stužkou, ktorá im zdobila oblečenie počas rapkania.
U občanov malo takéto oživenie tradícií veľký ohlas. Tak napríklad pani Paučinová, riaditeľka
Základnej školy vo Varíne, si pozvala hostí zo Žiliny, aby si pozreli činnosť varínskych žiakov. Aj
pán farár s pánom kaplánom boli veľmi prekvapení, pretože rapotajúcich chlapcov ešte nikdy
nevideli. Keď chlapci prechádzali okolo príbytkov, mnohí ľudia vychádzali zo svojich domov
a pozorovali chlapcov. Niektorí ich odmenili čokoládou a cukríkmi.

10. apríla – na Bielu sobotu sa začali sviatočné obrady o 18.00 hodine v kostole. Po vzkriesení sa
konala procesia až na Námestie svätého Floriána a potom naspäť do kostola. Sprievod veriacich bol
neprehliadnuteľný, pretože všetci mali v rukách horiace sviečky. Obrady sa skončili o 21.00 hodine.
17. apríla – druhé kolo prezidentských volieb, od 7.00 hodiny do 20.00 hodiny. Tentokrát
rozhodoval vyšší počet hlasov. Aj keď v našej obci získal viac hlasov Vladimír Mečiar (703
hlasov), novým slovenským prezidentom sa stal Ivan Gašparovič (vo Varíne získal 686 hlasov).
20. apríla – konalo sa mimoriadne zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne o 16.00 hodine
v zasadačke Obecného úradu Varín. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnok Územného plánu
obce Varín – Hlboké a Rudy.
Súhlasí s predloženým stavebným zámerom p. Moravčíka na prístavbu k pekárni a so stavebným
zámerom p. Bohačiaka na rozšírenie kuchyne v Autocampingu Varín. Ďalej súhlasí s otvorení
prevádzky Pedikúra a manikúra v zdravotnom stredisku a potvrdzuje terajší názov ulice s názvom
Dr. Jozefa Tisu.
25. apríla – uskutočnila sa schôdza Urbárskej obce Varín v Miestnom kultúrnom stredisku vo
Varíne. Rokovanie začalo o 13.30 hodine. Hodnotili sa na ňom hospodárske výsledky za rok 2003
a rozoberal sa aj plán na rok 2004. Najdôležitejším bodom tejto schôdze bola voľba dozorného
výboru urbáru.
30. apríla – v noci sa stala nehoda na cesta z Varína – Koňhory do Gbelian. Do cyklistu vrazil
vodič osobného auta Fabia J. Š. do 46-ročného Gbeľanca E. O, ktorý utrpel ťažké zranenia.
Máj
1. mája – mnohí chlapci postavili máje a tak zachovali tradíciu. V obci boli máje postavené: na
Námestí svätého Floriána, pred Základnou školou Varín, ktorí si postavili samotní žiaci, pred
Materskou školou postavili máj rodičia škôlkarov. Žŕdky dodal Urbár Varín a o stavanie májov sa
postarali žiaci, požiarnici a robotníci z Obecného úradu Varín.
5. mája – vypnutý prúd od 13 do 15tej
6. mája – uskutočnilo sa šestnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, kde obecné
zastupiteľstvo schválilo:
- udelenie čestného občianstva obce Varín pri príležitosti 750-teho výročia prvej písomnej zmienky
o Varíne týmto občanom: Ondrej Štefko (in memoriam), Juraj Sobola (in memoriam), Ivan
Androvič (in memoriam), dekan Prof. Koloman Grman (in memoriam), Pavol Boka (in memoriam),
RNDr. Ján Barica, DrSc.
- odpredaj pozemkov pod garážami pri bytovkách na Hrádku za cenu 70 Sk/m2 a cenu znaleckého
posudku
Berie na vedomie:
- informáciu starostu o financovaní Základnej školy Ondreja Štefku vo Varíne a Materskej školy vo
Varíne na ďalšie tri mesiace
- informáciu prípravnej komisie o stave zabezpečenia osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky
o Varíne
Ukladá Obecnému úradu Varín zabezpečiť vyspravenie cesty na Koňhore a stavebnej komisii riešiť
sťažnosť občana na výstavbu drobnej stavby.
9. mája – v Gbeľanoch sa konala veľká slávnosť, pretože 35 detí z Gbelian, Nededze a Kotrčinej
Lúčky sa prijalo prvé sväté prijímanie. Popoludní o 13.00 hodine sa vo farskom kostole uskutočnil
koncert hudobnej skupiny súrodencov Jedruchovcov, ktorý mal veľký úspech. Občania zaplnili celý
kostol.
O 16.00 hodine sa začal kultúrny program na Námestí svätého Floriána pri príležitosti Dňa matiek.
So svojimi piesňami, tancami a básničkami sa predstavili deti z Materskej školy a žiaci Základnej
školy Varín. Po skončení programu koncertovala dychová hudba Varínčanka.
20. mája – v nedeľu na sviatok Svätého Ducha prijalo 96 detí z varínskej farnosti prvé sväté
prijímanie. Slávnosť sa začala o 10.00 hodine vo farskom kostole vo Varíne.
23. mája – bol chladno po celý deň, maximálna teplota bola 9°C a v noci z 23. na 24. mája bol
prudký dážď. Pod Jedľovinou dokonca napadol sneh.

24. mája – Základná škola vo Varíne usporiadala v kinosále vedomostnú súťaž pre žiakov 6. – 9.
ročníka. Témy sa týkali dejín Varína. Do súťaže sa prihlásilo osem dvojíc (chlapec a dievča).
Z prihlásených sa však do súťaže dostali len tri dvojice. Výhrou boli knihy a tí, ktorí sa do súťaže
nedostali, boli odmenení aspoň čokoládou. Organizátorkou celej súťaže bola Mgr. Vojteková –
učiteľka dejepisu, zúčastnila sa aj riaditeľka školy Mgr. Paučinová, starosta obce Ing. Strásky
a riaditeľka kultúrneho strediska p. Schmidtová. Zo súťaže mali deti veľkú radosť a neustále si
opakovali vedomosti o histórii Varína. Toto podujatie bolo začiatkom osláv 750-teho výročia prvej
písomnej zmienky o Varíne.
26. mája – o 23.50 hodine sa prehnala obrovská búrka. Jeden z bleskov udrel do komína rodinného
domu pána I.C. Úplne ho zničil, zvyšky tehál boli rozhádzané po celom dvore. Táto búrka narobila
veľa škôd aj ostatných občanom, čoho dôsledkom boli zničené spotrebiče ako rádiá, televízory,
chladničky, mikrovlnné rúry a iné.
Jún
1. júna – bol Medzinárodný deň detí. Pre varínske deti bolo pripravené zábavné dopoludnie
s detskými hrami, či už na školskom ihrisku alebo v areáli Materskej školy.
3. júna – konalo sa sedemnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, ktoré schvaľuje:
- všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych poplatkoch
- všeobecne záväzné nariadenie obce o odpadoch
- návrh plánu odpadového hospodárstva obce
Berie na vedomie:
- informácie o riešení výzvy prokurátora ohľadom umiestnenia výherných hracích prístrojov v obci
- informácie prenajímateľa Autocampingu Varín – firmy Selinan v.o.s. o zmluvnom vysporiadaní
investícií v kuchyni Autocampingu, o realizácii záhradného komplexu a o zabezpečení
hygienických zariadení medzi Selinan a nájomcom p. Jánom Bohačiakom
- informácie o príprave separácie odpadov v obci
Doporučuje starostovi, aby vo svojom rozhodnutí o umiestnení výherných hracích prístrojov
zohľadnil názory spoločenských organizácií v obci a stanovisko obecného zastupiteľstva –
nesúhlasiť s umiestnením výherných hracích prístrojov v obci
Ukladá obecnému úradu upozorniť správcu kanalizačného zberača na zasypávanie kanalizačných
šácht skalami a požiadať správcu areálu firmy Fontis, aby psov vypúšťal až vo večerných hodinách
z dôvodu priľahlého detského ihriska
Poveruje starostu obce účasťou a zastupovaním obce na Valnom zhromaždení Severoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s.
13. júna – uskutočnili sa voľby poslancov do Európskeho parlamentu.
19. júna – vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne sa konala primičná svätá omša
novokňaza – rodáka z Varína, saleziána Pavla Boku.
23. júna – uskutočnilo sa osemnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, na ktorom bolo
schválené:
- darovanie pamätnice (25 ks) pre ocenené deti v historickom krúžku na Základnej škole Ondreja
Štefku vo Varíne
- prerozdelenie štátneho príspevku pre školstvo do obce tak, aby na chod Materskej školy vo Varíne
prispela Základná škola Varín, obce a rodičia
- spôsob prenájmu obecných nájomných bytov a uplatnenie záložného práva na byty v zmysle
smernice č. 2/2004
Neschvaľuje, aby komunikácia II/583 bola vybudovaná ako štvorprúdová od Gbelian až po
Šošinský potok.
Berie na vedomie informáciu o medzinárodnom stretnutí mládeže a požiadavku Ing. Kabatiera na
výstavbu inžinierskych sietí v lokalite Kamence.
Súhlasí so zámerom firmy Reno – Pavol Kysela zriadiť požičovňu malých a rekreačných plavidiel
na brehu Váhu s podmienkou doplnenia dokladov, ktoré súvisia s prevádzkou požičovne malých
a rekreačných plavidiel.

26. jún – uskutočnilo sa stretnutie všetkých rodákov Varína, ktorí majú nad 50 rokov, a to o 17.00
hodine v Miestnej kultúrnom stredisku vo Varíne. Na stretnutí sa prihovárali rodáci rodákom,
zazneli pozdravenia MUDr. Michala Kapasného, Mgr. Edity Bäck a Ing. Jozefa Horeckého.
Júl
4. – 9. júla – v týchto dňoch sa konal Matičný svetový festival slovenskej mládeže. Program tohto
festivalu sa týkal aj našej obce. Ako sprievodné podujatie sa konal Ekotábor v dňoch 4. – 10. júla,
ktoré bolo predovšetkým otvorením medzinárodného tábora mládeže. Program ďalej pokračoval
v Žiline, Terchovej, Martine a v Dolnom Kubíne. Dňa 7. júla sa vo Varíne konal futbalový turnaj
dorastencov o Pohár Matice slovenskej – „svoji medzi svojimi“. Kultúrny program bol spojený
s ľudovou veselicou, kde hrala varínska skupina „FORTE“.
20. júla – v rieke Varínka sa utopilo malé dievčatko – 9-ročná Veronika z Lysice, ktorej sa letné
prázdniny stali osudnými.
Varín - Oslavy 750. výročia začali v piatok 25. júna detskými športovými súťažami.
Najslávnostnejším dňom bola sobota. Plné námestie s nadšením privítalo historický sprievod, v
ktorom dospelí i deti znázornili jednotlivé etapy života vo Varíne, od dôb najstarších až po
súčasnosť. Potom starosta Karol Strásky udelil čestné občianstvo šiestim spoluobčanom, ktorí sa
najviac zaslúžili o rozvoj obce. Päť bolo, žiaľ, in memoriam, pre ocenenie si neprišiel ani Miroslav
Barica, ktorý žije v Kanade. Varínčania si svoj sviatočný deň užili v dobrej nálade a pri skvelej
zábave. O to sa postarali súbory mažoretky Diana, dychovka Nová Kysučanka, Pltníčky z
Nezbudskej Lúčky, Lentilky, heligónkový orchester z Terchovej, Fatranka, Odborárik, FS z Lysice
a Belej, varínsky spevokol, FS Krasňanček i dychová hudba Varínčanka. Tá s hudobnou skupinou
Forte a dídžejom zabávala všetkých aj na večernom juniálese. Malých Varínčanov potešil Majster
N, tých starších zasa skupina Drišľak.
22. júla – sa konalo mimoriadne devätnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, ktoré
schvaľuje:
- doplnok územného plánu obce Varín – preložka komunikácie II/583
- zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Varín veriteľovi – Štátny fond
rozvoja bývania Bratislava (pozemky a stavby)
Berie na vedomie návrh obce Varín o podmienkach prideľovania bytov v bytových domoch.
Ukladá poslancom obecného zastupiteľstva pripraviť návrhy ďalších kritérií pre prideľovanie bytov
v bytových domoch podľa podmienok v našej obci.
25. – 27. júla – vo Varíne sa konali oslavy 750-teho výročia založenia obce Varín. Program začal
už v piatok 25. júla o 9.00 hodine pretekmi žiakov základných škôl Varínskej doliny v ľahkej
atletike v areály Základnej školy Varín. Nasledoval futbalový turnaj varínskych žiakov na
futbalovom štadióne. O 17.00 hodine sa otvorila výstava prác varínskych rodákov – umelcov
amatérov v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne. Od 18.30 hodiny koncertovala dychová
hudba Varínčanka.
V sobotu 26. júla sa oslavy opäť začali v športovom duchu, a to na futbalovom štadióne. Ako prvý
bol Memoriál Juraja Sobolu. Na jeho počesť sa hral futbalový turnaj. V tom istom čase v areáli
Základnej školy Ondreja Štefku vo Varíne sa konal basketbalový turnaj a turnaj vo vybíjanej
dievčat.
O 16.00 hodine bolo slávnostné otvorenie osláv na Námestí svätého Floriána. Hádam
najzaujímavejším dojmom pôsobil historický sprievod po obci, ktoré sa zúčastnili všetky vekové
kategórie. Každý jednotlivec predstavoval určité povolanie, spoločenskú vrstvu, obdobie.
Po ukončení sprievodu nasledovalo udelenie čestného občianstva zaslúžilým občanom Varína.
O 17.00 hodine bolo stretnutie varínskych rodákov, nasledovala prehliadka dychových súborov pri
príležitosti 100–ho výročia existencie varínskej dychovky – vystúpenia speváckych súborov
z okolitých obcí pri príležitosti 75-tich rokov speváckeho zboru (Fatranka, Nová Kysučanka,
Varínčanka), ďalej účinkovali: Varínsky spevácky súbor, Detský heligónový orchester z Terchovej,
folklórny súbor z Belej a z Lysice, Krasňanček, Pltníčky z Nezbudskej Lúčky, Odborárik,
mažoretky Diana zo Žiliny a Lentilky.

O 21.00 hodine sa mohli všetci spoločne zabaviť na „juniálese“.
V nedeľu sa začalo o 10.30 hodine slávnostnou svätou omšou na Námestí svätého Floriána.
Slávnostný program pokračoval aj v popoludňajších hodinách. Prvý program bol venovaný deťom,
navštívil ich Majster N, ktorý mal pripravené veselé vystúpenie spojené so zábavnými súťažami.
Posledný program, ktorý zavŕšil celé oslavy, bol venovaný dospelým. Vystúpenie zábavnej skupiny
Drišľak malo obrovský úspech a Varínčania odchádzali s úsmevami na tvárach z týchto trojdňových
osláv.
August
1. augusta – Mgr. Košút sa stal vedúcim spoločného obecného školského úradu.
3. augusta – zomrela pani grófka Walburga Pongrácová. Pohreb mala v rímsko-katolíckom kostole
vo Varíne 4. 8. 2004 na pohrebe boli štyria kňazi, medzi nimi aj náš pán farár Dalibor Mišura. Po
skončení obradov v kostole bola rakva prevezená do krematória v Žiline. Grófka zomrela veľmi
nešťastne. Nakoľko sa veľmi zle cítila, rozhodla sa pre ošetrenie v nemocnici v Žiline. Na ceste do
nemocnice pri Gbeľanoch sa však auto, v ktorom sa viezla, zrazilo s druhým a tým utrpela ťažké
zlomeniny nôh. Po operácii však ešte v ten deň zomrela. Na sklonku svojho života vzhľadom na
svoj vek bola veľmi čulá, spoločenská, našla si slovo pre každého.
11. - 21. augusta – v Kolíne nad Rýnom sa konali už 20-te Svetové dni mládeže. Stretli sa tu
státisíce mladých ľudí takmer z dvesto krajín sveta, samozrejme, nechýbalo ani Slovensko a. Na
stretnutie s hlavou katolíckej cirkvi sa vybrali aj mladí veriaci z terchovskej doliny. Zúčastnili sa na
bohoslužbe, ktorú celebroval pápež. Odniesli si množstvo hlbokých dojmov.
26. augusta – zahájilo sa bagrovanie z dôvodu výstavba Jednoty a bytov pre sociálne slabšie rodiny
na Námestí svätého Floriána.
September
September – začalo sa s výstavbou hlavného kanalizačného zberača vo Varíne. Navrhovaná
kanalizácia bude slúžiť pre odvedenie splaškových odpadových vôd z obce Varín do kanalizačného
systému mesta Žilina. Trasy potrubí sú situované prevažne osou jazdného pásu miestnych
komunikácií. Tento kanalizačný zberač nekrižuje žiadne vodné toky.
1. septembra – vošla do platnosti reforma financovania regionálneho školstva. Začali sa používať
vzdelávacie poukazy, ktoré reprezentujú nástup kupónového systému financovania. Rodič žiaka sa
stáva vlastníkom vzdelávacieho poukazu a priamym distribútorom štátnych financií. Týmto
poukazom štát poskytuje osobitný finančný príspevok tým školám, ktoré získali od žiakov
vzdelávacie poukazy a poskytujú im záujmové vzdelávacie aktivity.
22. septembra – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne zorganizovalo autobusový zájazd do
Jablonky.
23. septembra – uskutočnilo sa dvadsiate riadne zasadanie o 16.00 hodine v učebni Miestneho
kultúrneho strediska vo Varíne, na ktorom obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- navýšenie úveru o 1 mil. Sk od banky Dedia na ukončenie výstavby sociálnych bytov
- všeobecne záväzné nariadenie obce Varín o podmienkach prideľovania bytov v bytových domoch
a nariadenie Účelového garančného fondu
- výšku nájomného v bytoch 70 Sk/m2 podlahovej plochy
- konečný termín na predkladanie žiadostí o byt do 15. 10. 2004
- komisiu pre stanovenie poradia na pridelenie bytov v zložení: Ing. Marián Schmidt, Ferdinand
Lopušan, Ing. Marián Schmidt, Ing. Karol Strásky, Mária Zelinová
- zrušenie Základnej školy Ondreja Štefku a Materskej školy vo Varíne, ako aj všetkých súčastí
- spojenie Základnej školy Ondreja Štefku, Štefánikova 432 a jej súčastí (školský klub, školská
jedáleň) s Materskou školou, Antona Bernoláka 473, Varín a jej súčasť Školskú jedáleň pri
Materskej škole, Osloboditeľov 473, Varín do jedného subjektu s právnou subjektivitou pod
názvom Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín
- od 1. októbra 2004 zvýšenie poplatku za deti v materskej škole o 200,– Sk
- sociálnu výpomoc občanom podľa požiadavky sociálnej komisie
- odpredaj pozemku popri Varínke, časť parciel 1040/4 a 1040/5

Berie na vedomie požiadavku p. riaditeľky materskej školy o nedostatkov v budove a záznam
z metodickej návštevy Obecnej knižnice vo Varíne.
23. septembra – sa v Autocampingu Varín uskutočnilo spoločné stretnutie členov Základnej
organizácie zdravotne ťažko postihnutých vo Varíne. Zúčastnilo sa ho 23 členov a za Obecný úrad
Varín tam bola prítomná pani Mária Zelinová, ktorá im odpovedala na viaceré otázky. Oboznámila
ich s tým, že za recept na lieky, ktoré pravidelné užívajú, nemusia platiť sumu 20,– Sk.
Október
12. októbra – bol vydaný právoplatný rozsudok Krajského súdu v Nitre v právnej veci
navrhovateľa RNDr. Mgr. Ladislava Zamboja proti odporcovi – obci Varín. Súd zamietol návrh
navrhovateľa, ktorý sa domáhal premenovania Ulice Dr. Jozefa Tisu na iný názov, ktorý by nebol
v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Navrhovateľ je teda povinný zaplatiť odporcovi náhradu
trov vo výške 4267,20,– Sk.
20. októbra – v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne sa o 15.00 hodine uskutočnilo
spoločenské posedenie seniorov pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším. Do kultúrneho
programu prispeli žiaci základnej i materskej školy.
28. októbra – konalo sa dvadsiate prvé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, ktoré
schvaľuje:
- poradovník žiadateľov na pridelenie sociálnych bytov, jedno-, dvoj- a trojizbových
- sociálnu výpomoc občanovi podľa návrhu sociálnej komisie
- umiestnenie prevádzky „Reštaurácia a pizzeria u babky“ na Martinčekovu ulicu 128 vo Varíne,
- otvorenie maloobchodu Semko na Hrnčiarskej ulici 224 vo Varíne.
Berie na vedomie:
- požiadavky riaditeľky Miestneho kultúrneho strediska Varín o zväčšenie knižnice a úpravu
obradnej miestnosti, ako aj modernizáciu premietacích prístrojov
- informáciu Ing. Schmidta o priebehu súdneho procesu s Ulicou Dr. Jozefa Tisu a informáciu Ing.
Prekopa o čerpaní finančných prostriedkov pre Telovýchovnú jednotu Fatran Varín a o situácii vo
futbalovom klube
- informáciu starostu o príprave výstavby ďalších sociálnych bytov
Ukladá vypracovať štúdiu rozšírenia knižnice a úpravy obradnej miestnosti, vstupu do klubovne
dychovky a prístavby toaliet, rokovať s Okresnom správou ciest o dopravnej situácii na Farskej
ulici.
29. októbra – zomrel dlhoročný obecný historik a kronikár pán Emil Cvacho, ktorý sa vo veľkej
miere zaslúžil o rozvoj obce Varín. Bol predsedom Miestneho národného výboru vo Varíne,
predsedom Telovýchovnej jednoty Fatran Varín a taktiež Miestneho odboru Matice slovenskej vo
Varíne. Skúmal dejiny Varína, rôzne dokumenty a listiny a svoje poznatky spracoval vo forme
Pamätnice: Varín – pohľad do jeho histórie a videokazety Varín a jeho história. Odovzdal tak svoje
vedomosti budúcim generáciám.
31. októbra – skončil sa letný a začal zimný čas.
November
10. novembra – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne zorganizovalo autobusový zájazd do
Jablonky.
19. novembra – Vysoké Tatry postihla ekologická katastrofa. Ničivý vietor spôsobil 2,5 kilometra
široký a 50 kilometrov dlhý pás zničeného lesa. Mnohým ľuďom táto víchrica poškodila obydlia,
veď vietor dosahoval rýchlosť až 170 kilometrov za hodinu.
Konajú sa rôzne zbierky pre postihnutých jednotlivcov a rodiny, ale aj na odstránenie pováľaných
stromov.
25. novembra – konalo sa dvadsiate druhé riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, na
ktorom sa schválilo:
- odmeny bezpríspevkovým darcom krvi – držiteľom diamantovej, zlatej, striebornej a bronzovej
plakety prof. Jánskeho za roky 2003 a 2004
- predaj parciel č. 1038/10, 1038/13a 3321/4 p. Antonovi Panáčkovi v cene 100 Sk/m2

Berie na vedomie informáciu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ako aj návrh rozpočtu obce na rok 2005.Ukladá uskutočnil verejné
zhromaždenie obyvateľov obce na prerokovanie návrhu rozpočtu obce a návrhu miestnych daní,
zvolať pracovné stretnutie stavebné komisie a komisie životného prostredia a verejného poriadku na
riešenie susedského sporu medzi Košturiakovcami a Tichákovcami na Fatranskej ulici.
27. novembra - do rodinnej hrobky pod kaplnkou pristavenou ku kostolu uložili urny s popolom
dvoch posledných obyvateľov krasňanského kaštieľa Walburgu Pongráczovú, rodenú Hřebíčkovú a
jej manžela Alberta Pongrácza. V hrobke sa už nachádzali tri umelecky zhotovené zinkové rakvy.
Ďalšie tri drevené rozpadnuté rakvy a telá boli pri tejto príležitosti uložené do špeciálnych
nerezových skriniek. Walburga Pongráczová pochádzala z Moravy. Za Alberta sa vydala do
Krasnian. V roku 1951 rodine Pongráczovej celý majetok skonfiškovali. Walburga ovdovela pred
18-timi rokmi. Posledné roky života prežila vo Varíne a bola jeho najstaršou obyvateľkou. Zomrela
4. augusta vo veku 96 rokov. Rodinnú hrobku zrekonštruovali a po osemnástich rokoch sú manželia
Pongráczovci opäť spolu.
27. novembra – konal sa tradičný Ondrejský jarmok.
December
4. decembra – na Námestí svätého Floriána sa uskutočnilo stretnutie detí a Mikuláša. Program sa
začal o 14.00 hodine premietaním rozprávky Palculienka pre menšie deti, pokračoval príchodom
Mikuláša a rozsvietením vianočného stromčeka. Po rozdaní balíčkov bola pripravená rozprávka
Garfield pre staršie deti.
10. decembra – v obradnej sieni sa konalo kultúrno-spoločenské posedenie venované darcom krvi.
Tento rok pribudlo 15 nových držiteľov plakety Dr. Jána Jánskeho za bezpríspevkový odber krvi.
Zúčastnených pozdravil starosta obce Ing. Karol Strásky, poďakoval im za nezištnú pomoc pre
chorých ľudí a za sociálnu komisiu sa im prihovorila a poďakovala Anna Salátová. Diamantovú
plaketu získal p. Ján Zelina, ktorý sa zapísal do pamätnej knihy obce.
13. decembra – potvrdila sa informácia, že firma Linde, ktorá mala záujem postaviť svoj závod na
pozemkoch v katastri obce Varín, zrušila naplánované rokovania. „Potenciálny investor sa
rozhodol, že nebude rokovať, pretože sa na verejnosť dostali informácie, ktoré mali byť utajené a
stratil záujem,“ povedal Karol Strásky. Ide o pozemok s rozlohou asi 25 hektárov, ktorý sa
nachádza medzi vápenkou a ústím rieky Varínky. Pozemok má strategický význam. Leží totiž v
blízkosti budúceho závodu automobilky KIA pri Tepličke nad Váhom, a preto je jasné, že oň majú
záujem predovšetkým firmy, ktoré budú spolupracovať s kórejskou automobilkou.
16. decembra – sa uskutočnilo 23. zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, na ktorom bol
schválený rozpočet obce na rok 2005, miestne dane a poplatky za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, poplatok za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom a dodatok č. 4 (sadzobník)
o prevádzke Domu smútku a pohrebiska vo Varíne. Ďalej schvaľuje zásadu, že komisie na
vyhodnocovanie pripomienok k návrhom sa budú tvoriť podľa vecných oblastí, ktoré zastupiteľstvo
rieši.
Obecné zastupiteľstvo schválilo aj štatút krízového štábu obce, návrh združenia turizmu Terchová
na umiestnenie cyklotrás v katastri obce Varín, návrh jednorazovej výpomoci sociálne odkázaným
občanov, inventarizačné komisie pre vykonanie inventúry obecného majetku a predaj pozemkov vo
vlastníctve obce pre Urbársku obce Varín v lokalite budúcej záhradkovej osady v cene 35,–/m2.
26. decembra – v juhovýchodnej Ázii sa strhla obrovská prívalová vlna, ktorá zabila vyše 170 000
ľudí. V histórii ľudstva je cunami zatiaľ najničivejšia vlna, ktorá sa prehnala pobrežím viacerých
krajín.
31. decembra – na Námestí svätého Floriána sa oslavoval Silvester 2004 a rovnako aj 12.
narodeniny Slovenskej republiky.
Obecná matrika v roku 2004
Narodilo sa
Ján Rybár
Kristián Cvacho

34 detí
2. 1. 2004
6. 1. 2004

Karolína Cvachová
Alexandra Jánošíková
Dorota Androvičová
Tobiáš Dudáš
Tomáš Málik
Lukáš Meliš
Alex Melo
Erik Vandžura
Peter Beniač
Olive Vrábel
Teodor Dudáš
Eva Ďuranová
Adam Pallo
Adam Adamčík
Tomáš Bohačiak
Simona Švecová
Šimon Švec
Martina Kopecká
Lucia Ivaničová
David Šimo
Marián Sedúch
Matúš Kysela
Ondrej Blaško
Michal Kupčuliak
Daniel Ťažký
Samuel Cvacho
Marek Bugáň
Samuel Vojtaššák
Alexander Bučo
Martina Lopušanová
Samuel Paško
Lenka Nováková
Zomrelo
31 obyvateľov
Štefánia Kapitulčínová
Miroslav Kubík
Margita Chalupjanská
Vincent Franek
Alžbeta Chladnúchová
Margita Kramárová
Anna Teplá
Gustáv Gábor
Katarína Androvičová
Jozef Svetlovský
Šimon Švec
Simona Švecová
Štefan Lovás
Martin Vojtek
Mária Šugárová
Walburga Pongráczová
Milan Salát
Judita Svobodová
Alexander Zimen

6. 1. 2004
10. 1. 2004
12. 1. 2004
26. 1. 2004
30. 1. 2004
18. 2. 2004
8. 3. 2004
26. 3. 2004
30. 3. 2004
29. 3. 2004
10. 4. 2004
16. 4. 2004
13. 4. 2004
4. 5. 2004
5. 5. 2004
23. 5. 2004
23. 5. 2004
19. 5. 2004
19. 6. 2004
2. 7. 2004
16. 8. 2004
13. 9. 2004
14. 9. 2004
29. 9. 2004
15. 10. 2004
19. 10. 2004
10. 11. 2004
12. 11. 2004
28. 11. 2004
23. 12. 2004
31. 12. 2004
31. 12. 2004
* 9. 7. 1965
* 22. 7. 1961
* 12. 11.1925
* 24. 11. 1951
* 26. 4. 1918
* 23. 4. 1931
* 1. 5. 1936
* 17. 5. 1908
* 4. 1. 1957
* 21. 4. 1926
* 23. 5. 2004
* 23. 5. 2004
* 19. 8. 1922
* 21. 11. 1913
* 22. 8. 1925
* 23. 2. 1908
* 6. 9. 1928
* 3. 7. 1941
* 31. 10. 1922

† 22. 1. 2004
† 11. 2. 2004
† 16. 2. 2004
† 20. 2. 2004
† 3. 3. 2004
† 8. 3. 2004
† 21. 3. 2004
† 27. 3. 2004
† 15. 4. 2004
† 27. 4. 2004
† 23. 5. 2004
† 25. 5. 2004
† 5. 6. 2004
† 10. 6. 2004
† 23. 7. 2004
† 3. 8. 2004
† 17. 8. 2004
† 19. 9. 2004
† 21. 9. 2004

Anton Šimlík
Pavol Kubala
Eduard Ondruš
Emil Cvacho
Emil Staňo
Jozef Cvacho
František Vojtek
Július Hanus
Kristína Janošíková
Milan Ganderák
Helena Gáborová
Viktor Paučin

* 2. 11. 1929
* 1. 7. 1951
* 2. 6. 1934
* 14. 6. 1927
* 29. 7. 1967
* 12. 11. 1945
* 27. 9. 1931
* 4. 7. 1919
* 29. 11. 1904
* 20. 5. 1944
* 2. 2. 1936
* 26. 4. 1959

Manželstvo uzatvorilo
15 párov
Pavol Cvacho a Marianna Vojtylová
Michal Hreus a Martina Vrabcová
Marián Zaťko a Dáša Macháčová
Jozef Ďuratný a Jana Lovásová
Slavomír Ovečka a Ing. Mariana Tomášová
Ing. Ján Haščík a Mgr. Jana Chabadová
Stanislav Zakopčan a Katarína Tretinová
Martin Berešík a Jana Andrisíková
Marián Hliník a Ing. Mária Lenártová
Mgr. Martin Burian a Lenka Halušková
Ing. Peter Mäsiar a Ing. Jana Mravcová
Michal Zakopčan a Petra Zichová
Martin Kysela a Dagmar Janečková
Rastislav Hoštak a Jana Janečková
Marián Daniš a Anna Bačíková

† 18. 9. 2004
† 13. 10. 2004
† 15. 10. 2004
† 29. 10. 2004
† 4. 11. 2004
† 4. 11. 2004
† 1. 11. 2004
† 15. 11. 2004
† 25. 11. 2004
† 2. 12. 2004
† 16. 12. 2004
† 29. 12. 2004

21. 2. 2004
24. 4. 2004
5. 6. 2004
19. 6. 2004
26. 6. 2004
3. 7. 2004
14. 8. 2004
28. 8. 2004
4. 9. 2004
11. 9. 2004
2. 10. 2004
23. 10. 2004
23. 10. 2004
13. 11. 2004
27. 11. 2004

Varín mal k 31. 12. 2004 spolu 3492 obyvateľov, z toho 697 detí do 15 rokov.
Farnosť Varín
Krsty
66
z toho dievčat 21
chlapcov
45
Sobáše
Pohreby
z toho muži
ženy

32
72
40
32
Voľba prezidenta Slovenskej republiky a referendum

Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa uskutočnila v sobotu 3. apríla 2004, a to v čase od 7.00
do 22.00 hodiny. Voľby prebiehali v troch volebných okrskoch: Obecný úrad Varín, Základná škola
Ondreja Štefku vo Varíne a dom Matice slovenskej vo Varíne.
Výsledky:
počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 2547
počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky
1489
počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov
1472
Najviac hlasov v našej obci získali títo kandidáti: (Judr. Dr. Vladimír Mečiar – 641, Doc. JUDr.
CSc. Ivan Gašparovič – 494, JUDr. Eduard Kukan – 175, RNDr. František Mikloško – 159 hlasov).

Keďže ani jeden za kandidátov na prezidenta nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov
oprávnených voličov, konalo sa druhé kolo volieb, a to v sobotu 17. apríla 2004 od 7.00 do 22.00
hodiny. Do druhého kola postúpili dvaja kandidáti, ktorí v rámci celého Slovenska získali najviac
hlasov – Ivan Gašparovič a Vladimír Mečiar.
Výsledky:
počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 2561
počet oprávnených občanov, ktorým boli vydané obálky
1404
počet platných hlasov odovzdaných pre obidvoch kandidátov
1389
počet hlasov, ktoré boli dané jednotlivým kandidátom:
1. Gašparovič Ivan
686
2. Mečiar Vladimír
703
Dňa 3. apríla 2004 sa taktiež uskutočnilo referendum, v ktorom občania odpovedali na otázku: „Ste
za to, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prijali ústavný zákon o skrátení 3.
volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady konali
v roku 2004?“
Výsledky sú nasledovné:
počet oprávnených občanov zapísaných do zoznamu na hlasovanie:
2556
počet oprávnených občanov, ktorý boli vydané hlasovacie lístky:
1240
počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov
1223
počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov
17
účasť:
48,7 %
počet hlasov za „áno“
1093
počet hlasov za „nie“
130
Voľby poslancov do európskeho parlamentu
Voľby poslancov do európskeho parlamentu sa uskutočnili dňa 13. 06. 2004. Zúčastnilo sa ich 17
politických strán alebo volebných koalícií.
Výsledky volieb:
celkový počet osôb zapísaných vo volebných okrskoch
2578
počet voličov, ktorým boli vydané obálky
587
počet odovzdaných obálok
587
počet platných odovzdaných hlasov spolu
574
(uvádzam niektoré politické strany, ktoré dostali najviac hlasov od varínskych občanov: Slovenská
demokratická a kresťanská únia – 82 hlasov, Smer – 67 hlasov, Ľudová strana Hnutie za
demokratické Slovensko – 178 hlasov, Kresťansko-demokratické hnutie – 181 hlasov)
Výstavba v obci Varín v roku 2004
-

september - začali stavebné práce na výstavbe kanalizačného zberača (Doprastav Žilina)
Firmy v roku 2004

Jednota – Námestie svätého Floriána, 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.
Potravinka (pekáreň) – Ulica Jozefa Martinčeka, majiteľ Ľuboslav Moravčík, ponúka široký
sortiment čerstvých pekárenských výrobkov, mlieko, mliečne výrobky, mäsové a rybacie výrobky,
základné potraviny.
Ovocie a zelenina – Námestie svätého Floriána – majiteľ Ing. Remek, vedúca predajne Mária
Majerčíková, sortiment rôzne druhy ovocia, zeleniny, niektoré druhy trvanlivých potravín.

Rozličný tovar – Námestie svätého Floriána, majiteľka p. Ľubica Gregová. Sortiment: školské
potreby, drobná keramika, hračky.
Zelokvet – Námestie svätého Floriána, majiteľ p. Roman Kováč, sortiment: rôzne druhy ovocia,
zeleniny, nealkoholických nápojov.
Zuzana Salátová – predaj sudového a značkového vína bez priamej konzumácie.
Vikamont, v.o.s. - na prevádzkovanie kurzových stávkových hier pre Doxx s.r.o. v pohostinstve
Varínka.
Masérstvo Eva - suterén zdravotného strediska, poskytuje služby: klasickú masáž, športovú masáž,
manuálnu lymfodrenáž a liečbu Biotronom.
Pedikúra a manikúra – zodpovedná vedúca: Alena Androvičová, suterén zdravotného strediska.
Mäso a údeniny – Jozef Dávidík, Ulica Alexandra Trizuljaka.
Inštalprofing, s.r.o. - Martinčekova 35.
Reno – Pavol Kysela, požičovňa malých a rekreačných plavidiel na brehu Váhu.
Pedikúra – manikúra – nechtový dizajn – Jana Ďuríčková (masáž noh a rúk, parafínový zábal
rúk, peeling rúk a nôh), suterén zdravotného strediska, Námestie sv. Floriána 1002, Varín.
Reštaurácia a pizzeria u babky - Martinčekova 128, zodp. vedúca p. Kurnocíková.
Semko – Irena Šimlíková so sortiment semená, osivá, záhradkárskeho potreby, Hrnčiarska 224,
Varín.
Santa Maria Ulica Farská, majiteľka p. Mária Synáková so sortimentom – potravinársky tovar,
zákusky, jedlá na objednávku, svadobné hostiny, spoločenské posedenia, možnosť objednať si
zákusky na rôzne príležitosti.
Kontakt – majiteľ Danihel Topitzer, Námestie svätého Floriána, sortiment – záhradkárske potreby
a pomôcky.
Rozličný tovar + komisionálny predaj – Námestie svätého Floriána, majiteľka p. Margita
Talafová. Ponuka: denná tlač, školské a kancelárske potreby, drobný tovar, staršie veci možno
kúpiť alebo predať.
Obuv Fatra - Námestie svätého Floriána, majiteľka p. Edita Bulejčíková so sortimentom obuv a
kožená galantéria.
Vapa – Námestie svätého Floriána, majiteľ Ing. Vladimír Paňák, vedúca Alena Ondrušová so
sortimentom drobný tovar, bižutéria, hračky, rôzne druhy metrového textilu za nízke ceny,
galantérny tovar.
Kožušníctvo – Anna Bučeková – Sama Chalupku 884, výroba a oprava kožušinových výrobkov aj
z doneseného materiálu.
Teby – Námestie svätého Floriána, majiteľ Peter Janek so sortimentom dámsky, pánsky a detský
kusový textil.
Dominko – Fatranská ulica, zodpovedná vedúca Anna Bohačiaková, prevádza opravu odevov
a výmenu zipsov do búnd, nohavíc a sukní.
Intos – Ulica Jozefa Martinčeka – majiteľ Ing. Ján Papan, Peter Zicho so sortimentom obuv, kožená
galantéria, nábytok rôzneho druhu.
Kaderníctvo AJA – Ulica J. Martinčeka, majiteľka p. Alena Kubalová ponúka kadernícke služby
pre ženy, mužov a deti.
Drogéria – kozmetika – Ulica Jozefa Martinčeka, vedúca p. Irena Chalupjanská, ponúka všetok
drogistický tovar.
MONUS -Ulica Jozefa Martinčeka, majiteľ Vojtech Brezáni ponúka zámočnícke, klampiarske
a stavebné práce, sklárstvo.
Zberné suroviny – Starohradská ulica, ponúka výkup druhotných surovín.
Slovenská sporiteľňa, a. s. na Ulici Jozefa Martinčeka, vedúca p. Daniela Stráska. Poskytuje
rôzne bankové služby fyzických i právnických osôb, rôzne druhy poistení.
Priemyselný tovar – majiteľka Ing. Klaudia Gáborová, Ulica Jozefa Martinčeka: železiarstvo,
stavebniny, farby, laky, riedidlá, poľnohospodárske potreby, elektroinštalačný materiál.
Očná optika – Ulica Jozefa Martinčeka, majiteľ Ing. Macák ponúka vyhotovenie okuliarov na
lekársky predpis i bez neho, oprava okuliarov.

Pohrebná služba – majiteľ p. Jozef Bugáň, Ulica Jozefa Martinčeka – nepretržitá služba
zabezpečuje kompletné služby so zabezpečovaním pohrebu.
Práčovňa – suterén Zdravotného strediska vo Varíne, ponúka služby: pranie obliečok, plachiet,
obrusov.
Kamenárstvo Ivan Riedl – Martinčekova 55, vyrába a vykonáva montáž pomníkov, parapetných
dosiek, obkladov, dlažieb a upravuje schodištia.
Kamenárstvo a autodoprava: Ulica Jána Bottu, majiteľ Milan Minarčík ponúka výrobu, úpravu,
opravu, montáž pomníkov, autodoprava AVIOU s plachtou.
Pizzeria Stanka – Martinčekova ulica 128, majiteľ: Stanislav Androvič, ponuka rôznych druhov
pizze, jedlá na objednávku a nápoje. Možnosť rodinných osláv v reštaurácii.
Ubytovací hostinec Má-ša – Železničná ulica, majiteľka p. Štefanatná ponúka služby: reštaurácia
a ubytovanie v dvoj-, troj- a päťposteľových izbách.
Pošta Varín: Ulica Jozefa Martinčeka, vedúca p. Košútová, ponúka služby: stávková služba,
peňažná služba, zapísané zásielky – balíky, doporučené listy a donáška listových zásielok do domu
vrátane dôchodkov.
Oprava vstrekovacích čerpadiel naftových motorov nákladných vozidiel – Ulica Jozefa
Martinčeka, majiteľ p. Boka.
Ekodendra – majiteľ p. Martin Weiner, Ulica Jozefa Martinčeka, ponúka sadové úpravy, predaj
okrasných drevín, predaj dreva, paliva, reziva, nákladná doprava .
Nákladná doprava, zámočnícke práce, predaj stavebnín, autoškola: majiteľ Ľubomír Tichák,
Ulica Jozefa Martinčeka.
Urbárske pozemkové spoločenstvo Varín – Ulica Milana Rastislava Štefánika ponúka predaj
úžitkového dreva.
Alon – Alena Ondrušová so sortimentom: textil a školské potreby.
Boma – Ján Bobáň – Námestie svätého Floriána ponúka reštauračné služby.
Urbárska obec Varín
Satja Varín – výroba a montáž plastových okien, zodpovedný vedúci: p. Rampášek,
Hviezdoslavova ulica, Varín.
Agra Váh – poľnohospodárske družstvo
Hyundai Kia
V máji 2004 sa začala výstavba nového závodu automobilov na Slovensku s kapacitou výroby
80000 automobilov v I. etape. Následne sa plánuje rozšírenie na kapacitu cca 200000 automobilov,
čím sa vytvorí takmer 2800 pracovných miest. Predpokladá sa teda niekoľkonásobné zvýšenie
sekundárnej zamestnanosti a zvýšenie kvalifikačnej štruktúry, špecializácie technických
a robotníckych profesií.
Predpokladajú sa nasledovné výrobné činnosti: lisovanie, montovanie, povrchové úpravy a montáž.
Výstavba závodu sa realizuje poľnohospodárskych plochách východne od mesta Žiliny, v katastri 3
obcí. Ukončenie výstavby je určené na december roku 2006.
Polyfunkčný dom na Námestí svätého Floriána vo Varíne
Polyfunkčný dom sa nachádza na severnej strane námestia ako prístavba k existujúcej viacúčelovej
budove, v ktorej je pošta, kinosála, reštaurácia, obradná sieň, knižnica a predajňa Jednota.
Bytový dom je riešení ako schodiskový s dvoma schodiskami.
Kapacitné údaje:
Celkový počet bytov
21
- trojizbové
6
- dvojizbové
8
- jednoizbové
4
- garsónky
3
Plocha bytov
1 171,04 m2

Spoločný obecný školský úrad
Po vzájomnej dohode starostov obcí Gbeľany, Krasňany, Strečno, Teplička nad Váhom, Terchová
a Varín a so súhlasom Krajského školského úradu v Žiline bol dňa 1. augusta 2004 pre potreby
týchto obcí vytvorený Spoločný obecný školský úrad so sídlom vo Varíne. Kancelária úradu sa
nachádza na prvom poschodí v pravom krídle Zdravotného strediska Varín.
Obec ako školský úrad vykonáva činnosť v rámci preneseného výkonu štátnej správy:
- rozhoduje o druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej
školy,
- kontroluje dodržiavanie záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, tiež
v oblasti školského stravovania,
- vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov na príslušný školský rok,
- vedie personálnu agendu riaditeľov základných škôl,
- poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania orgánom štátnej správy, ako aj verejnosti
- schvaľuje návrhy zmlúv o nájme a prenájme školských priestorov
- zostavuje plán investícií a rozpis finančných prostriedkov pre školy
- vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami
vybavuje sťažnosti a petície občanov, zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských
zariadení.
Hnutie Erko vo Varíne
Hnutie kresťanských detí Erko si každoročne získa mnoho nových členov. Náplňou tohto spolku je
hlavne užiť si veľa zábavy v kresťanskom duchu. Poriada rôzne akcie, či už zábavy (Katarínska,
Majáles), karneval, koledovanie Dobrej Noviny vo vianočnom období, protest proti interrupciám
s názvom „Biela stužka“, krížová cesta ulicami Varína na Veľký piatok a hlavne letné tábory pod
názvom E. T., čo znamená Erko tábor.
Základná škola Ondreja Štefku vo Varíne
26. januára – sa uskutočnila klasifikačná porada za 1. polrok školského roku 2003/2004. hodnotil
sa prospech, správanie a dochádzka žiakov. V prvom polroku prospelo 461 žiakov, neprospelo 6
žiakov.
Žiaci prvého ročníka sa v prvom polroku neklasifikujú. Výborný prospech dosiahlo 68 žiakov,
dostatočne bolo hodnotených 80 žiakov. Pochvál triednych učiteľom bolo udelených 147, riaditeľka
školy udelila 105-tim žiakom pochvalu za ich prácu. Pokarhanie triednym učiteľom dostalo 11
žiakov, riaditeľkou školy 13 žiakov. Počas prvého polroku žiaci vymeškali 19381 hodín, z toho 215
bolo neospravedlnených.
6. februára – v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne sa konala Kamera D pre žiakov 1. – 9.
ročníka. Vystupujúci žiaci predviedli svojim spolužiakom zaujímavý program, v ktorom bolo vidieť
najmä ich šikovnosť a nápady. Vo večerných hodinách si Kameru D moli pozrieť rodičia
a verejnosť. Program zabezpečovala p. učiteľka Pažická, Mgr. Cvachová, Mgr. Mihaliaková a Mgr.
Synáková.
12. februára – navštívil základnú školu misionár Martin Cingeľ, ktorý pôsobí v Keni. V telocvični
školy sa uskutočnila beseda pre žiakov 7. – 9. ročníka.
16. - 20. februára – bola zorganizovaná zbierka učebných pomôcok pre deti v Keni. Vyzbieralo sa
množstvo zošitov, ceruziek a iných pomôcok, ktoré deťom v Afrike odovzdal pán Cingeľ. Zbierku
zorganizovali Mgr. Cvachová a Mgr. Paľušková v spolupráci s triednymi učiteľmi.
Február – boli vyhlásené výsledky súťaže Rama Projekt – Počítače školám. Žiaci vyzbierali spolu
571 kusov.
2. apríla – dievčatá z 9.A triedy pripravili pri príležitosti Dňa narcisov predaj narcisov pre žiakov,
pedagógov a zamestnancov školy. Týmto podujatím sa snažili nielen pomôcť ľuďom trpiacim na
rakovinu finančne, ale i urobiť osvetu a donútiť všetkých zamyslieť sa nad týmto problémom.
9. apríla – členovia dejepisného krúžku obnovili starú varínsku veľkonočnú tradíciu – rapkania na
Veľký piatok. Rapkanie po obci Varín zorganizovala vedúca dejepisného krúžku Mgr. Vojteková.

22. apríla – sa v škole konal Deň Zeme. Všetky triedy so svojimi triednymi učiteľmi pracovali na
úprave okolia školy. Vyčistili sa trávniky, bežecká dráha, ale aj areál ako i autobusová zastávka
pred budovou školy. Žiaci v Nezbudskej Lúčke vyčistili blízke okolie školy, cestu z Nezbudskej
Lúčky do Varína a horský potok.
30. apríla – sa pred školou staval máj. Žiaci 9. ročníkov máj vyzdobili a potom spoločnej s pánom
školníkom vztýčili do výšky. Krátky kultúrny program si pripravili členovia dejepisného krúžku –
rozhlasovú reláciu a spevácke vystúpenie.
9. mája – v obci Varín na Námestí svätého Floriána oslavoval Deň matiek. Kultúrnym programom
prispeli aj naši žiaci pod vedením Mgr. Mravcovej a Mgr. Synákovej.
24. mája – v rámci významnej udalosti – 750-teho výročia prvej písomnej zmienky o Varíne sa
uskutočnil vedomostný kvíz žiakov „Milionár“. V priestoroch Miestneho kultúrneho strediska vo
Varíne sa stretli zástupcovia tried a súťažili medzi sebou. Súťaž moderovala Anička Gáborová
z 9.A triedy, ktorej asistoval spolužiak Kubica. Otázky a celú súťaž pripravili Mgr. Vojteková, Mgr.
Cvachová a Mgr. Vojteková.
26. mája – žiaci 8. ročníka sa zúčastnili geologicko-zemepisnej exkurzie do Banskej Štiavnice, kde
navštívili Geologické múzeum a baňu Bartolomej, v antole Poľovnícke múzeum a v Kremnici
minciareň.
1. júna – žiaci oslávili svoj sviatok – Medzinárodný deň detí. Po kultúrno-zábavnom programe,
ktorí si pripravili žiaci navzájom, pokračovala oslava na školskom dvore, kde sa konala diskotéka.
22. júna – uskutočnil sa výlet za odmenu pre žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu v rôznych
súťažiach. 42 žiakov navštívilo Bratislavu spolu s pani riaditeľkou Mgr. Paučinovou a Mgr.
Tavačovou.
23. júna – v sále Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne uzrela svetlo sveta útla zbierka básní
pod názvom A môžem ďalej rásť. Je výberom z poézie žiakov, ktorí pracovali pod vedením Mgr.
Galčíkovej v literárnom krúžku 12 rokov. Zbierku pokrstila pani riaditeľka Mgr. Paučinová,
programom sprevádzala A. Gáborová, básne recitovali M. Mikulová, L. Hrušková, P. Mikula, V.
Póčik za husľového doprovodu G. Janíčkovej. Na zbierke spolupracovali i Mgr. Trnovská a Mgr.
Vojteková.
Jún – žiaci 9. ročníka v spolupráci s Materskou školou vo Varíne pripravili pre deti zo škôlky
program pod názvom Rozprávkový les. Žiaci preoblečení za rozprávkové bytosti voviedli deti
hravým spôsobom do sveta rozprávok a pripravili im nezabudnuteľný deň.
25. – 27. júna - v našej obci sa uskutočnili oslavy 750-teho výročia prvej písomnej zmienky
o Varíne. Na túto udalosť sa pripravovali aj žiaci našej školy. Na hodinách výtvarnej a literárnej
výchovy a výtvarného krúžku pripravovali práce na tému Varín očami detí. Tieto práce zdobili
interiér, kde sa stretli rodáci Varína. Žiaci sa prezentovali aj pekným kultúrnym programom, ktorý
bol uvitý zo spevu, tanca, hry na hudobných nástrojoch a hovoreného slova. Tento program bol
predstavený na Námestí svätého Floriána vo Varíne. Sledovali ho hostia i miestni obyvatelia.
Mnoho žiakov sa zúčastnilo aj historického sprievodu obcou.
24. júna – konala sa klasifikačná porada za II. Polrok školského roku 2003/2004. Pedagogickí
pracovníci zhodnotili prospech, správanie a dochádzku žiakov.
Jún – škola dostala od Deutsche Telecom šesť nových počítačov, ktoré boli inštalované v učebni
cudzích jazykov.
29. júna – sa v Autocampingu Varín konala vyhodnocovacia porada. Riaditeľka školy Mgr.
Paučinová zhodnotila celoročnú činnosť žiakov i pedagógov. V mene celého pedagogického
kolektívu sa pri odchode na nové pôsobiská poďakovala za dlhoročnú prácu na našej škole Mgr.
Hermannovej a Mgr. Košútovi. Rozlúčila sa i s p. Androvičovou, ktorá od apríla 2004 zastupovala
Mgr. Staňovú.
Ďalej zhodnotila prospech: školu navštevovalo 523 žiakov, z toho prospelo 522.
Správanie: v II. polroku bolo udelených 147 pochvál triednym učiteľom a 6 pochvál riaditeľkou
školy. Od triedneho učiteľa dostalo 9 žiakov pokarhanie a od riaditeľky školy 12 žiakov. Zníženú
známku zo správania na druhý stupeň dostali dvaja žiaci, na tretí stupeň jeden žiak.
Dochádzka: v II. polroku žiaci vymeškali 21949 hodín, z toho 57 hodín bolo neospravedlnených.

Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka:
Gymnázium klasické – 11 žiakov, gymnázium biligválne – 3 žiaci, stredná odborná škola – 16
žiakov, stredné odborné učilište 4-ročné – 16 žiakov a na stredné odborné učilište 3-ročné bolo
prijatých 23 žiakov.
30. júna- bolo na školskom dvore slávnostné ukončenie školského roka 2003/2004. Riaditeľka
školy Mgr. Paučinová vo svojom príhovore zhodnotila uplynutý školský rok, udelila riaditeľské
pochvaly a pokarhania a odmenila najlepších žiakov. Rozlúčila sa taktiež aj so žiakmi 9. ročníka.
Najlepším žiakom školy sa stala M. Pajtová z 9.A triedy. Po vyhodnotení triedni učitelia v triedach
odovzdali žiakom vysvedčenia a všetci sa spoločne rozlúčili.
26. augusta – bol nástupný deň pre školský rok 2004/2005. Na prvej porade riaditeľka školy
privítala všetkých pedagogických pracovníkov a nových kolegov – Mgr. Takáčovú a Mgr. Poslanca
a uviedla do funkcie zástupkyne školy Mgr. Andelovú. Pedagógovia boli oboznámení s úväzkami
a triednictvom:
Rozmiestnenie žiakov 9-tych ročníkov:
gymnázium klasické
11 žiakov
gymnázium biligválne
3 žiaci
stredná odborná škola
16 žiakov
stredné odborné učilištia:
3-ročné
16 žiakov
4-ročné
23 žiakov
Bez prijímacích pohovorov bolo prijatých 20 žiakov.
Dňa 1. septembra 2004 začala reforma financovania regionálneho školstva. Po prvýkrát sa začali
používať vzdelávacie poukazy, ktoré reprezentujú nástup tzv. kupónového systému financovania.
Rodič, resp. žiak sa stáva vlastníkom vzdelávacieho poukazu a priamym distribútorom štátnych
financií. Vzdelávacím poukazom štát poskytuje osobitný finančný príspevok tým školám
a školským zariadeniam, ktoré získali od žiakov vzdelávacie poukazy a poskytujú im záujmové
vzdelávacie aktivity. V Základnej škole vo Varíne sa vytvorilo 35 záujmových krúžkov podľa
potrieb a záujmov detí. Na tieto účely sú sprístupnené objekty budovy školy, telocvičňa, školský
klub a učebne.
V školskom roku 2004/2005 navštevovalo školu 502 žiakov. V ročníkoch 1. – 4. 213 žiakov,
v ročníkoch 5. – 9. 289 žiakov.
S výborných prospechom ukončilo 1. polrok 64 žiakov, s dostatočným prospechom 58 žiakov
a s nedostatočným prospechom 3 žiaci.
Veľmi dobré správanie dosiahlo 498 žiakov, uspokojivé 3 žiaci a menej uspokojivé 1 žiak.
Do prvého ročníka bolo zapísaných 52 žiakov, z toho 30 dievčat a 22 chlapcov.
Urbárska obec Varín
Rozbor hospodárenia za rok 2004 v tis. Sk:
Názov
Spolu
Les. činnosť
T815
VS
Spotreba materiálu, PHM
562
117
35
63
Opravy a údržby
118
35
1
Služby
339
6
Služby pre ťažbu
1 423
1 423
Mzdy
1 820
825
28
50
Odmeny členom
569
569
Poistné (zákonné)
576
259
10
18
Sociálny fond
87
29
Cestná daň
6
5
1
Dane ostatné
51
23
Dary
33
Ostatné prevádzkové náklady
34
10
Odpisy
889
58
59
28

Pílnica Ústredie
262
85
65
17
21
312
604
313
211
78
46
12
19
9
33
24
686
58

Daň z príjmu
Vnútropodnikové náklady
Náklady spolu
Predaj dreva
Rozpracovaná výroba
Nájomné
Tržby JMP
Porez
Tržby pil. výroby
Doprava
Lesné práce
Ostatné prevádzkové výnosy
Zúčt. pestov. rezervy
Tržby z predaja hmotného
investičného majetku
Zmena
stavu
zásob
nedokončenej výroby
Vnútropodnikové výnosy
Výnosy spolu
Hospodársky výsledok

1 597
8 213
2 744
207
119
1
103
2 752
62
77
168
600

3 400
2 534
207
6
77
30
600

132
-

161
62
-

1 591
3 556
210
36
1
103
2 752
59
-

964
77
79
-

289

-

-

-

-

289

-386
1 591
8 327
114

-549
1 379
4 284
884

132
132
-

80
142
-19

163
3 324
-232

445
-519

Správa Národného parku Malá Fatra
V priestoroch Správy Národného parku Malá Fatra sa dňa 1. októbra 2004 zriadilo Regionálne
informačné stredisko Natura 2000. bude slúžiť záujemcom na poskytovanie informácií o územiach
navrhnutých do sústavy Natura 2000 v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Malá Fatra.
Vlastníkom a užívateľom dotknutých pozemkov bude v priestoroch informačného strediska
umožnené nahliadnutie do digitálnych mapových podkladov a získanie informácií o podmienkach
ochrany vyplývajúcich z príslušného stupňa ochrany dotknutých území.
Živočíšstvo
Živočíšstvo Národného parku sa vyznačuje veľkou druhovou rozmanitosťou so západo-karpatským
charakterom. Významnú zložku tvoria bezstavovce, v charaktere ktorých sa významne prejavuje
vplyv rozmanitého geologického podložia. Z 3000 zistených bezstavovcov, 2 patria medzi kriticky
ohrozené, 2 medzi ohrozené a 28 do kategórie vzácnych druhov. Najrozšírenejšou a druhovo
najbohatšou skupinou je hmyz. Hojne sú tu zastúpené druhy z čeľade bystruškovitých, pre lesné
spoločenstvá sú charakteristické najmä fúzačovité a pre nelesné plochy, horské a podhorské lúky
motýle.
Zo stavovcov sú zastúpené všetky typické západokarpatské druhy, okrem kamzíka a svišťa. Z 210
druhov, 15 patrí do kategórie kriticky ohrozených, 56 druhov medzi ohrozené a 15 patrí do
kategórie vzácnych druhov. Celkovo na území žije 188 chránených druhov, z ktorých medzi
najznámejšie patria veľké predátory rys ostrovid a medveď hnedý. Z dravcov sú to orol skalný,
jastrab veľký, výr skalný. Na vodných plochách sa vyskytuje bocian čierny a rybárik obyčajný
a mnohé ďalšie.
V rámci Národného parku Malá Fatra sú vyhlásené tieto maloplošné chránené územia:
Národné prírodné rezervácie – Rozsutec, Chleb, Tiesňavy, Veľká Bránica, Starý Hrad, Kľačianska
Magura, Šrámková, Krivé, Suchý, Prípor, Šíp, Sokolec, Minčol, Šútovská dolina.
Prírodné rezervácie – Hrádok, Hajasová, Paráč, Goľové mláky, Močiar, Veľká Lučivná, Kozinská,
Hrabinka, Pod Rigľom.
Prírodné pamiatky – Domašínsky meander, Šútovská epigenéza, Krasňanský Luh, Bôriková mláka,
Kráľovianský meander.
V rámci územia NP MF je vybudovaný náučný chodník: Štefanová – Diery – Boboty.

Miestny požiarny zbor vo Varíne
V roku 2004 mal požiarny zbor 43 členov, z toho jeden čestný člen – p. Emil Akantis.
Vedenie: Kardoš Ján – predseda, Turský Miroslav – veliteľ, Akantis Emil – tajomník, Noga Peter –
hospodár, Ďugel Jozef – pokladník, Androvič Rudolf ml. – referent na prevenciu, Šlesár Jaroslav –
referent pre prácu s mládežou, Vojtek František – predseda dozornej rady.
18. 2. 2004 – 18.00 hodine v budove hasičskej zbrojnice vo Varíne. Pripravovala sa fašiangová
zábava na 24. februára 2004 spojená s pochovávaním basy v kultúrnom stredisku vo Varíne o 22.00
hodine a zabezpečenie pochodu masiek 21. a 22. 2. 2004
22. 4. 2004 – výborová schôdza o 18.00 hodine, kúpa členských známok na rok 2004, kúpu 6-tich
uniforiem, zabezpečenie služieb 4. 4. počas krížovej cesty.
9. 5. 2004 sa konala svätá omša na Námestí svätého Floriána vo Varíne, a to pri príležitosti sviatku
svätého Floriána – patróna hasičov. Nechýbali ani členovia varínskeho požiarneho zboru
a požiarnici z okolitých obcí, ktoré patria pod varínsku farnosť.
22. 6. 2004 – 19.00 hodine výborová schôdza
Hlavnými bodmi programu boli: informatívna správa o finančnom hospodárení (príjmy: pochod
masiek 17 360,–, pochovávanie basy 3 436,–, úroky 219,– a výdaje 26 949,–), zabezpečenie strojov
na technickú kontrolu a zabezpečenie osláv 750-teho výročia prvej písomnej správy o Varíne.
Naši požiarnici boli pozvaní dňa 4. júla 2004 do Krasňan, kde mali oslavy 650. výročia založenia
požiarneho zboru.
23. 10. 2004 – v budove Požiarnej zbrojnice vo Varíne o 19.00 hodine.
Prejednávala sa informatívna správa zo schôdze konanej dňa 17. 10. 2004 (zabezpečenie členov,
ktorí sa zúčastnia na skúškach „Vzorný požiarnik“), preventívna prehliadka po obci, rozdelenie úloh
jednotlivým členom a žiadosť o dotáciu od Obecného úradu Varín.
10.12. 2004 – výborová schôdza DHZ vo Varíne o 18.00 v budove Požiarnej zbrojnice.
Predmetom schôdze bola správa predsedu (informoval o dotácii od Obecného úradu vo Varíne vo
výške 15 000,–) prijatie nového člena (Ján Kapitulčin), zabezpečenia vianočných stromov (pre
Farský úrad Varín) a okrsková schôdza v Tepličke (konala sa 12. 12. 2004 a zúčastnili sa jej títo
predsedom poverení členovia: Akantis, Čepela, Šlesár a Turský)
Autocamping Varín
Autocamping Varín je ubytovacím zariadením, ktoré umožňuje návštevníkom ubytovať sa vo
vlastnom ubytovacom zariadení alebo v samotných ubytovacích objektoch prevádzkovateľa (v
zruboch a bungalovoch).
Autocamping je vo vlastníctve obce Varín. Areál prevádzkuje firma Selinan, v. o. s. Žilina, ktorá
má kemp v prenájme.
Ubytovacie zariadenia sú vybavené nasledovne:
- chatová osada – bungalovy (trieda ***) – 11 samostatne stojacich bungalovov s kapacitou 55
lôžok,
- chatová osada – zruby (trieda *) – komplex 12-tich chatiek v samostatnom priestore s kapacitou
48 lôžok,
- plocha pre stany a karavany (trieda ***) – priestor o rozmere cca 2 ha, kde je možné umiestniť
450 stanovách miest, respektíve karavanov,
- objekt so sprchami a WC, umývacie boxy, práčovne, samoobslužné kuchynky,
- výlevky na vyprázdňovanie chemických WC a voľné stolové sedenia v priestore areálu.
Čo sa týka návštevnosti, najnavštevovanejšou klientelou v roku 2004 boli hostia Slovenskej, Českej
republiky, Holandska, Poľska, Nemecka, Veľkej Británie a Belgicka. V percentuálnom rozložení
občania Slovenskej republiky predstavovali 32,5%, z Českej republiky 31,9 %, Holanďania 7,5 %,
Poliaci 6,1 % a Nemci 5,1 %.
Celkový počet návštevníkov predstavoval 4 885 ľudí.

Misijný klub vo Varíne
Misijný klub vo Varíne mal v roku 2004 sedem členov, ktorý sa schádzajú podľa potreby v klube
pod RKFÚ.
Ich činnosť je zameraná na získavanie použitých poštových známok, použitých okuliarov,
rozširovanie misijnej tlače (Hlasy z domova a misií, Misijné kalendáre), získavanie finančných
a vecných darov od misijných darcov, obrázkov, ružencov, čistých pohľadníc.
Získané prostriedky v roku 2004:
Finančné prostriedky
Dary
Spolu

43117,– Sk
7489,50,– Sk
50606,60,– Sk

Finančné podpory misijným rehoľným spoločenstvám:
PMD
4000,– Sk
Adopcia na diaľku – Baku
12175,– Sk
Výstavba kostola Jakutsko
5000,– Sk
Telovýchova a šport vo Varíne
Memoriál Františka Sporinu
Už sa v našej obci stalo tradíciou, že sa každoročne konajú lyžiarske preteky o pohár starostu obce.
V roku 2004 sa uskutočnili prvú marcovú nedeľu, dňa 6. 3. 2004. Súťažilo sa v 10-tich kategóriách
rozdelených na mužov a ženy. Pretekov sa zúčastnilo celkom 71 pretekárov.
V kategórii 3 – 6 rokov sa stali víťazmi: Janka Blahušiaková a Nikolas Mydliar.
Druhou kategóriou boli dievčatá a chlapci vo veku 7 – 12 rokov, kde zvíťazila Ingrid Zimenová
a Pavol Kubík. V kategórii 13 – 17 rokov sa na prvých miestach umiestnili Lucia Gáborová
a Daniel Kubo. V kategórií 18 – 40 rokov zo žien zvíťazila Mária Mydliarová a z mužov Martin
Androvič. Poslednou kategóriou bol vek na 40 rokov, kde vyhrala Soňa Zimenová a Ján Androvič.
Držiteľom putovného pohára starostu obce sa stal Martin Androvič.
Zo staršej histórie
Histórie knižnice vo Varíne
Miestna knižnica vo Varíne patrí medzi najstaršie profesionalizované knižnice v našom okrese. Už
v roku 1959 sa stala profesionálnou knihovníčkou p. Mária Šipošová, narodená v roku 1909,
spočiatku na polovičný úväzok. Knižnica bola umiestnená na poschodí obecného úradu. Bolo v nej
necelých 3000 kníh, navštevovalo ju 400 čitateľov a ročne bolo okolo desaťtisíc výpožičiek.
Zariadenie bolo viac ako jednoduché: drevené regály, často „nadstavované“ tehlou, zabalenou
v papieri a doskami, dymiace kachle, starý písací stôl. Takto zobrazuje knižnicu aj prvý
knihovnícky film, ktorý je dnes už historickým dokumentom.
Od roku 1963 – so stúpajúcim počtom kníh, čitateľov a výpožičiek – vzrástol úväzok knihovníčky
na celý, v roku 1968 pribudla na polovičný úväzok druhá knihovníčka, p. M. Schmidtová. Knižnica
pracovala veľmi dobre. Už v roku 1963 ako prvá v okrese získala v celoštátnej knihovníckej súťaži
titul „Vzorná knižnica“ (podľa pravidiel súťaže bol komisiou Ministerstva kultúry a Matice
slovenskej titul obnovený v rokoch 1969, 1975 a 1982). Napríklad v roku 1969 mala knižnica už
7400 zväzkov kníh perfektne spracovaných vrátane niekoľkých druhov katalógov, navštevovalo ju
603 čitateľov, ktorí si ročne vypožičali 16 tisíc kníh. V roku 1971 vystriedala p. Schmidtovú
knihovníčka p. M. Kyselová.
Prelom pre knižnicu nastal v roku 1973, kedy 1. augusta bola presťahovaná do viacúčelovej budovy
na druhé poschodie, kde je doteraz. Nový priestor mal 6 . 12 metrov a spolu s novým zariadením
vytvoril krásnu, priestrannú a estetickú knižnicu. Žiaľ, nie na dlho. Priestor polovice miestnosti bol
zamenený za druhú polovicu bez okien. Až oveľa neskôr sa tu urobilo okno a zaviedlo kúrenie.
Mária Kyselová spolu s nestarnúcou p. Šipošovou evidovali ročne 600 čitateľov, ktorým vypožičali
18 tisíc kníh.

Knižný fond vzrástol na 9600 zväzkov, knižnica odoberala 22 novín a časopisov. Otvorená bola
denne 8 hodín. Ďalšia zmena bol v roku 1977, kedy p. Šipošová odišla na dôchodok a na jej miesto
nastúpila absolventka knihovníckej školy Anna Vnuková. Nakoľko viedla aj knižnicu v Belej, vo
Varíne robila na polovičný úväzok a pani Kyselová na celý.
Knihy v knižnici boli vždy prehľadne a vzorne uložené. Každoročne pribúdalo okolo 400 nových
kníh a teda aj z priestorových dôvodov bola nutná sústavná aktualizácia knižného fondu, vyraďovali
a odpisovali sa roztrhané a zastaralé knihy. Medzi prvými zaviedli v odbornej literatúre stavanie
podľa medzinárodného desatinného triedenia s príslušným katalógom. Všetky náučné knihy boli
označené samolepkami s triednikmi, čo uľahčovalo čitateľom výber a prispelo k tomu, že náučná
literatúra bola varínskymi čitateľmi vždy veľmi hľadaná a využívaná. Knihy, ktoré neboli
v knižnici, zaobstarávala knihovníčka pre čitateľov medziknižničnou výpožičnou službou z iných
knižníc.
Prehľad o knihách dávajú čitateľom dobre vybudované katalógy menný, názvový, systematický
a revízny. Literatúru a materiály z regiónu približuje regionálny kútik. Tieto vysoko odborné
knihovnícke práce robili knihovníčky popri bežnom požičiavaní a uspokojovaní čitateľov v často
veľmi ťažkých podmienkach – nebolo zvláštnosťou, že v rokoch 1978 – 1986 nebolo v zimných
mesiacoch v knižnici viac ako 10 stupňov Celzia.
I po stránke spoločenskej a estetickej je knižnica na úrovni: sú tu vždy inštalované pekné a aktuálne
vývesky s najnovšími kultúrnymi a literárnymi udalosťami, výstavky nových kníh, organizované
podujatia pre návštevníkov. Dobrá je spolupráca s klubom dôchodcov, ale i ostatní čitatelia, najmä
školáci spomínajú na besedy o knihách, literárne pásma, dramatizácie a podobne. V knižnici bol
vybudovaný skromný hudobný kútik, bola zriadená malá čitáreň a študovňa.
Od roku 1985 prešla knižnica pod riadenie Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne, predtým ju
riadila Okresná knižnica Žilina. V roku 1991 prešla celá kultúra pod správu obce. Prechod
finančného zabezpečenia z okresného úradu na obec sa odrazil znížením dotácií najmä na nákup
kníh. Do knižnice síce pribudla náboženská literatúra z Kresťansko-demokratického klubu, zaviedlo
sa zápisné, ale bolo to stále málo. Ročne pribudlo len 100 nových kníh, čo náročným varínskym
čitateľom veru nestačilo. Odrazilo sa to na znížení počtu čitateľov i výpožičiek. Znížil sa aj počet
odoberaných časopisov. Šikovné knihovníčky sa snažili riešiť aj takúto situáciu: zaviedli burzu
málo čítaných kníh, ktoré boli v knižnici vo viacerých exemplároch a za utŕžené peniaze nakupovali
nové tituly. Od 1. marca 1994 ostala v knižnici len pani Kyselová, ktorá tu pracuje už viac ako
dvadsať rokov. Výpožičná doba bola znížená – požičiava sa len odpoludnia od 13. do 19. hodiny.
Zaviedli plyn a konečne je v knižnici teplo. Napriek tomu, že je v knižnici p. Kyselová sama, za
pomoci ostatných pracovníčok miestneho kultúrneho strediska sa jej podarilo prácu v knižnici
stabilizovať: zlepšilo sa zásobovanie knihami – ročne pribúda 300 nových kníh, celkom je
v knižnici viac ako 12000 zväzkov, zvýšil sa počet čitateľov na 450 a vypožičia sa 23 tisíc
publikácií ročne.

