Rok 2003
Január
1. januára – konala sa oslava l0. výročia vzniku Slovenskej republiky od 31.decembra 2002 až do
2.00 hod. Nového roku 2003. O polnoci mal príhovor starosta obce Ing. Karol Strásky. Počas týchto
osláv vyhrávala dychová hudba Varínčanka a občania si tradične priniesli víno, šampanské a rôzne
liehoviny a vzájomne sa ponúkali. Už pred 24. hod. poverený pracovníci vystreľovali svetlice
a rakety, pridala sa k nim aj mládež.
l. januára - bol obnovený dekanát varínskej farnosti, do ktorej patria fary: Divina, Brodno, Teplička
nad Váhom, Varín, Dolná Tižina, Belá, Terchová, Lutiše a Strečno. Celkom bolo v dekanáte varínskej
farnosti deväť fár. Dekan varínskeho dekanátu bol vdp. Ladislav Gura, ktorý bol kňazom v Strečne a
tam zostal aj pôsobiť ako kňaz. Odtiaľ riadil dekanát celej varínskej farnosti. Vo Varíne pôsobil ako
kňaz Mgr. Dalibor Mišura, na ktorého si občania Varína veľmi zvykli, hlavne pre jeho prístup k
ľuďom, vysoký inteligenčný kvocient a všestrannú vzdelanosť, ktorú prejavoval aj vo svojich kázňach
a príhovoroch prispôsobených vždy ku danému zloženiu farníkov a obyvateľov.
6. januára – bol sviatok Zjavenia Pána, čiže sviatok Troch kráľov. Kňaz na svätých omšiach vysvätil
vodu, ktorú si potom mohli farníci odniesť do svojich príbytkov.
31. januára - zasadalo obecné zastupiteľstvo, na ktorom sa prejednávala správa projektantov o
doplnku územného plánu časti Záhumnie, Koňhora, Ulické záhrady a časť pri Autocampingu Varín.
V druhom bode sa prejednávalo zriadenie spoločného, stavebného, sociálneho a školského úradu pre
združené obce Varín, Gbeľany, Dolná Tižina, Kotrčiná Lúčka, Nededza, Lutiše, Nezbudská Lúčka,
Stráža, Krasňany a Lysica. Za stavebný úrad je poverená vedúca Jana Zaťková, sociálny úrad
zastupuje Mária Chovancová, školstvo Varína, Gbelian, Dolnej Tižiny a Belej ma na starosti Mária
Cvachová .
Február
25. februára až 3. marca - bola Základná škola vo Varíne pre chrípkovú epidémiu zatvorená.
Chrípkové prázdniny sa konali na príkaz okresného hygienika. Z tohto dôvodu boli zrušené niektoré
podujatia, ako napríklad detský karneval a pochovávanie basy, na ktoré sa žiaci pripravovali.
27. februára - sa uskutočnilo tretie zasadanie obecného zastupiteľstva, ktoré berie na vedomie:
- informácie hlavného kontrolóra o plnení uznesení: starosta zabezpečil, aby bola vykonaná ochrana
elektrického rozvádzača v Materskej škole Varíne a zvolá verejnú schôdzu obyvateľov Varína,
- prednosta predniesol údaje o hospodárení chaty Fatranka (náklady v celkovej výške 581 425,80,– Sk
a príjmy 721 211,– Sk,
- zástupca starostu overil sadzby za prenájom kinosály na kar v hodnote 200,– Sk za prvú hodinu
a 100,– Sk za ďalšie hodiny
- informáciu starostu o rozšírení cintorína a domu smútku
- informáciu hlavného kontrolóra o nedoplatkoch za odvoz smetí a za cintorínske poplatky
Schvaľuje:
- hranice poslaneckých obvodov
- poslancami upravený návrh rozpočtu obce na rok 2003
- príspevok 5000,– Sk na vydanie vlastivednej monografie
- plat zástupcovi starostu a odmeny poslancom, predsedom komisií a hlavnému kontrolórovi
Doporučuje:
- ponechať pôvodné sadzby za prenájom kinosály na kary
- starostovi, aby uskutočnil stretnutie s obyvateľmi bytovky za cintorínom so zámerom rozšíriť dom
smútku
- starostovi, aby informoval občanov na obecnej schôdzi o pripravovanej výstavbe cintorína a domu
smútku
Poveruje:
- starostu jednať o podmienkach nájomnej zmluvy s firmou Fontis

28. februára - v kinosále Kriváň sa uskutočnilo stretnutie dôchodcov, na ktorom sa podávali šišky a
čaj. Posedenie bolo doplnené kultúrnym programom. Príhovor ku dôchodcom mal starosta obce Ing.
Karol Strásky a pán farár Mgr. Dalibor Mišura.
28. februára – uskutočnil sa v poradí už siedmy obecný ples. Nechýbalo občerstvenie, živá hudba
a do tomboly prispeli firmy a živnostníci z Varína a okolia.
Marec
l. a 2. marca - na posledné fašiangy už tradične chodili turoni po celej obci. Akciu zorganizoval
Požiarny zbor vo Varíne.
4. marca – Požiarny zbor Varín organizoval fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy. Pestrý
program trval až do polnoci.
5. marca – bola popolcová streda, pri svätých omšiach kňazi pomazávali farníkov popolom.
6. marca - bola celoobecná schôdza v kinosále, na ktorej sa zúčastnilo l7l občanov. Program
rokovania bol nasledovný: prejednávanie a pripomienkovanie plán výstavby rodinných domov na
Záhumní, vybavenosť obce, plán výstavby a rozpočet pre rok 2003, rozšírenie cintorína.
l3. marca – uskutočnila sa rekolekcia kňazov varínskeho dekanátu, na ktorej zastupoval biskupský
úrad v Nitre pomocný biskup Dr. Marián Chovanec. Rekolekcia začala o 10.00 hodine. Vo svojej
kázni hovoril, ako sa máme modliť a získavať splnenie prosieb v pozemskom živote a v živote
večnom. Na bohoslužbe boli veriaci aj z okolitých obcí, čoho dôsledkom bol úplne plný kostol.
14. marca – sa konala výročná členská schôdza Základnej organizácie telesne postihnutých (ďalej len
ZOTP) vo Varíne, ktorá má 30 členov. Schôdzu viedol jej predseda p. Viktor Cvacho. Členov
informoval spolu s predsedníčkou ZOTP v Žiline p. Antalovou a predsedníčkou sociálnej komisie
Varín p. Máriou Zelinovou o možnostiach úľav od obce, o príspevkoch na šatstvo a prevádzku
motorového vozidla, opatrovateľskej službe, podávaní obedov, platbách pri rekondičných pobytoch,
kúpeľnej liečbe a zliav na cestovnom. Prednesená bola tiež potreba zriadiť ortopedickú ambulanciu
v priestoroch Zdravotného strediska vo Varíne.
28. marca – sa uskutočnilo štvrté zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, ktoré berie na
vedomie:
- informáciu starostu obce o stave výberového konania na polyfunkčný dom, ktoré zabezpečuje Ing.
Piš a Ing. Lorinc
- informáciu z činnosti stavebnej a sociálnej komisie
- informáciu starostu o stave rozostavanosti kanalizačného zberača a príprave projektu pre kanalizáciu
v obci
Schvaľuje:
- komisiu na preverenie stavu majetku obce v areáli Telovýchovnej jednoty Fatran Varín
- komisiu na preverenie stavu a ochrany prenajatého majetku obce
- odpustenie poplatkov za rekreačný pobyt v Autocampingu Varín účastníkom 6. ročníka
Medzinárodných majstrovstiev Slovenska a 1. ročníka Majstrovstiev Európy vo výkone
záchranárskych psov
- odkúpenie časti pozemku od p. Petra Lovása pod miestnou komunikáciou
Ukladá:
- preveriť spôsob vykurovania v zubnej ambulancii a funkčnosť merania regulácie
- pripraviť projekt pre opravu domu Matice slovenskej
- informovať občanov prostredníctvom Varínčana o spôsobe zabezpečenia civilnej ochrany v obci
Doporučuje:
- preveriť na križovatke pri zdravotnom stredisku výhľadové podmienky pre vodičov a v prípade
potreby upraviť vysadenú zeleň
- preveriť dopravné značenie na križovatke štátnej cesty idúcej poza Varín s ulicou Dubenec
Apríl
Od l apríla schválila vláda zvýšenie cien za elektrickú energiu a plyn. Niektoré závody nezniesli
náklady a zbankrotovali. Vláda tiež schválila, že pacient bude platiť lekárovi sumu 20.-Sk pri

návšteve a za recept 20.- Sk plus doplatky za lieky. Pripravuje sa referendum v mesiaci máj za vstup
do Európskej únie a NATO.
4. apríla - Únia žien Slovenska vo Varíne sa zapojila do akcie Deň narcisov ako zbierku na Ligu proti
rakovine. Pri tejto akcii sa vyzbieralo a odoslalo z Varína 10007.- Sk.
l8. a l9. apríla - krúžok mladých historikov - žiaci Základnej školy z Varína sa rozhodli , že vo
veľkonočnom týždni v piatok a v sobotu po zaviazaní zvonov na farskom kostole obnovia tradíciu
rapotania namiesto zvonenia. A tak skupina chlapcov (l0 až l5) si zabezpečili rapkáče, ktoré sa
zachovali u občanov a z námestia vychádzali do jednotlivých ulíc: Bernolákova, Hviezdoslavova,
Martinčekova, Dr. Jozefa Tisu, Hrnčiarska, O. Mezsároša, Farská a Námestie svätého Floriána.
Rapkali ráno, na obed, večer a pred bohoslužbami. Pre mnohých občanov to bolo novinkou a oživenie
starých tradícii.
21. apríla - tradične sa oblievalo. Bol pekný deň a chlapci toho plne využívali. Oblievali voňavkou,
vodou a šibali korbáčom. Chlapci, ktorí pôsobia v historickom krúžku, sa rozhodli oblievať
spolužiačky navštevujúce krúžok mladých historikov a pri týchto sa snažili uplatniť aj staré tradície,
ktoré sú dávno zabudnuté. Brali si za povinnosť obliať aj pani učiteľku Mgr. Margitu Vojtekovú, ktorá
je vedúcou týchto mladých historikov.
Na druhý deň sa rozhodli oblievať aj dievčatá chlapcov z krúžku, ale len vodou. Rátalo sa im, keď
mohli obliať aj prednášateľa starej histórie a tradícii p. Emila Cvachu.
24. apríla - pani Helena Matejková - vedúca spevokolu sa vzdala funkcie umeleckej vedúcej.
Dôvodom jej rozhodnutia bolo, že niektorí členovia spevokolu nerešpektovali jej rozhodnutia pri
nácviku zborového spevu, na čo bola veľmi náročná. Keďže sa nechcela s nikým dostať do konfliktu,
radšej sa rozhodla funkcie vzdať.
25. apríla – uskutočnilo sa piate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne. Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- sťažnosť občanov pracujúcich v elektrickej rozvodni v Šošinci na ohrozovanie psami
- sťažnosť p. Marčekovej na hluk na susednom pozemku
- informáciu o cestovnom poriadku Železníc Slovenskej republiky, o Združení turizmu Terchová,
o rozpracovaní skládky interného odpadu, o začatí verejnoprospešných prác v obci a o príprave
spomienkového stretnutia pri príležitosti 10. výročia znovu založenia dychovky Varínčanka
Schvaľuje:
- projekt opravy Domu Matice slovenskej vo Varíne
- umiestnenie informačnej tabule obce na budove Železničnej stanice vo Varíne
- komisiu pre vyradenie drobného hmotného majetku v Základnej škole Varín v zložení p. Panáček, p.
Noga a p. Ing. Schmidt
- prihlášku do Združenia turizmu Terchová, členský poplatok a poplatok za katalóg
- odpredaj budovy bývalého bitúnku firme Atyp v cene podľa znaleckého posudku a zastavaný
pozemok v cele 70 Sk/m2
- zámer opraviť Kaplnku svätého Floriána
- jednorazovú finančnú výpomoc sociálne odkázaným rodinám
- zabezpečenie počítača pre Miestne kultúrne stredisko vo Varíne
Máj
l. mája - je snahou dodržať tradíciu stavania májov dievčatám a preto obec s pomocou požiarnikov
postavila máj na Námestí sv. Floriána a pri kostole, žiaci - mladí historici prekvapili vedenie školy a
spolužiačky a postavili máj pred školou a pri Materskej škole vo Varín. Niektorí mládenci sa rozhodli
postaviť máje aj po dedine.
l - 3. mája - prebiehali vo Varíne Majstrovstvá Slovenska záchranárskych psov - Kynologický
záchranný systém psov v Autocampingu Varín. Dog rescue systém Slovakia organizoval VI.
Medzinárodne majstrovstvá Slovenskej republiky vo výkone záchranárskych psov. Išlo o psov
cvičených na vyhľadávanie stratených osôb.
3. mája – o 19.00 hodine sa konal Majáles, ktorý pripravilo hnutie Erko. Členovia pripravili bohatý
program plný zábavy.

11. mája -bola slávnosť Dňa matiek, ktorá sa uskutočnila na Námestí sv. Floriána. Na slávnosti
vystúpili s kultúrnym programom deti z Materskej a Základnej školy vo Varíne. Pred a po slávnosti
koncertovala dychová hudba Varínčanka. Slávnostný príhovor mal vdp. farár Mgr. Dalibor Mišura.
Prítomné matky dostali kvety - hrebíčky, ktoré venovala obec.
l6. a l7. mája - prebiehalo referendum o vstupe do Európskej únie. Vo Varíne bola účasť 40,97 %-ná.
Žilinský kraj mal najmenšie zastúpenie na Slovensku 47,65 %.
Výsledky referenda v našej obci:
Počet oprávnených voličov hlasovať:
2 514
Počet vydaných hlasovacích lístkov :
l 066
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
l 065
Počet platných odovzdaných hlas. lístkov: l 051
Počet neplatných hlasovacích lístkov :
14
l8. mája - žiaci 4. ročníka žilinského konzervatória sa predstavili svojím koncertom na orgáne vo
Farskom kostole vo Varíne. Vstupné bolo dobrovoľné.
l8. mája - v televízii v nedeľu o 5 minút l2.00 hod na STV l sa viedol rozhovor o interupcii. Návrh
zákazu interrupcie navrhlo už po niekoľkýkrát Kresťansko-demokratické hnutie, avšak ostatné
koaličné strany tento návrh nepodporujú.
22. mája - Na verejnej schôdzi obce Varín sa prejednával dodatok ku smernému plánu obce a to
priemyselná časť v priestoroch Zátepličie od Váhu od toku rieky Varínky do Váhu až po pílu. V areáli
je plánovaná výstavba vybavenia, športová hala, lodenice, administratívne budovy a iné.
22. mája - televízia STV - 2 Figel a M. Kusý mali besedu o zmene preambuly Ústavy slovenskej
republiky nakoľko máme charakter viacnárodného štátu. Do presviedčania verejnosti cestou televízie
sa zapojil bývalý prezident Slovenskej republiky Michal Kováč.
Minister sociálnych vecí znovu odmietol v televízii zvýšenie dôchodkov viac ako 5 % čo by
pri zvýšení l% dôchodkov predstavovalo o 700.000.-SK viac Nezávislý poslanec Tkáč povedal, že
máme na 8 % a vláda dlhuje dôchodcom 20 %zvýšenia dôchodkov
25. mája - boli na prvom svätom prijímaní z obcí Varín, Krasňany a Nezbudská Lúčka. Deti z
Gbelian a Nededze mali prvé sväté prijímanie v kostole v Gbeľanoch v nedeľu l8. mája.
26. 28. a 30. mája sa uskutočnili besedy so žiakmi 8 B. ,8. C, a 5. ABC zameranej na poznanie
kultúrnych pamiatok vo Varíne so špecializáciou o varínskej fare, jej vznik, výstavba a opravy
kostola, krypty v kostole, poslanie cechov v náboženskom živote, interiér kostola a ich pôvod maľby a
iné. Najstarší predmet je kamenná krstiteľnica z l3. storočia a druhá časť z roku l580.
30. mája – v zasadačke Obecného úradu Varín sa konalo šieste Valné zhromaždenie, kde obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie:
- sťažnosť občana na napadnutie vlčiakmi v lokalite Lazy
- informáciu starostu obce o ustanovení nového hospodára p. Vojtecha Brezániho pre Telovýchovnú
jednotu Fatran Varín
- písomný materiál o čerpaní rozpočtu obce za prvý štvrťrok 2003 s doplňujúcimi informáciami
starostu
- rámcovú správu predsedu Telovýchovnej jednoty Varín o čerpaní dotácie pre futbalový oddiel za
prvý štvrťrok 2003
- informáciu starostu obce o stave riešenia záhradkárskej osady
- informáciu o činnosti Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
- informáciu starostu o možných dotáciách pre stavebnú činnosť
- žiadosti občanov: o statické posúdenie stavu garáže , prenájom priestorov v zdravotnom stredisku,
vydanie potvrdenia pre poisťovňu o poškodení bytov a televízorov bleskom
- prípravu stretnutia vedenia obce s deťmi a mládežou
- sťažnosti občanov na zápach z kafilérie
Schvaľuje:
- doplnky územného plánu obce Varín – Záhumnie, Varín – Koňhora a Varín – Kamence a všeobecne
záväzné nariadenie o záväznej časti doplnkov územného plánu obce v týchto častiach
- pomenovanie športového areálu Telovýchovnej jednoty Varín na „Športový areál Juraja Sobolu“
a Základnej školy vo Varíne na „Základnú školu Ondreja Štefku“

- prenájom priestorov p. Cesnekovej v Zdravotnom stredisku Varín pre poskytovanie kaderníckych
služieb
31. mája - sa uskutočnilo váľanie májov pri kostole, námestí, MŠ a ZŠ
- na májovej konferencii sa rozdelené strany SNS - Malíková a P SNS - Slota zlúčili v jednu stranu
SNS .Minister vnútra to neprijal, že forma zlúčenia v zákone nie je preto SNS musí hľadať spôsob ako
strany zlúčiť.
Jún
l. júna - sa uskutočnili v rámci Medzinárodného dňa detí rôzne hry pre deti, ktoré organizovala
Materská škola a Kultúrne stredisko.
l. júna – sa zaviedlo v zdravotníctve, že pri návšteve lekára sa platí poplatok 20.-Sk a za každý recept
20.-Sk. Mimo toho sa pripláca na niektoré lieky. Príplatok je v každej lekárni iný.
2. júna – sa v kinosále o 8.00 a o 11.00 hodine uskutočnilo stretnutie vedenia obce so žiakmi
Základnej školy vo Varíne, ktoré bolo spojené s premietaním filmu pri príležitosti Dňa detí.
3. júna – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne zorganizovali zábavné popoludnie pre deti, kde sa
premietal animovaný film Doba ľadová. Podujatie sa uskutočnilo z príležitosti Medzinárodného dňa
detí.
4. júna - žiaci Základnej školy, ktoré navštevovali historický krúžok, sa na archeologickej vykopávke
na hrade Strečno. Žiaci ktorí úspešne sa zúčastnili akcie pri vykopávkach obdržali od predstavenstva
hradu certifikát. Za učiteľov sa zúčastnila Mgr. Margita Vojteková.
5. - 8. júna – v Autocampingu Varín sa konali prvé majstrovstvá Európy vo výkone záchranárskych
psov. Súťaže sa zúčastnilo l9. pretekárov zo Slovenska , Čiech, a Slovinska. Pre chorobu odriekli
pretekári z Rakúska a Maďarska. Ako pozorovatelia došli z Poľska, Anglicka, Holandska a
Francúzska.
Súťaž začala vo štvrtok ráno slávnostným otvorením, po ňom nasledovali preteky s disciplínami:
vyhľadávanie troch skrytých v lese a označiť štekaním (víťazom v tejto kategórii bol Slovinec Andrej
Sterle a jeho pes Sita). druhou kategóriou bolo vyhľadávanie zavalených ľudí v ruinách (v súťaži opäť
bodovali Slovinci a víťazom sa stal Marko Bučan so psom Izom), tretia disciplína bola pachová práca:
psi na vodítku hľadali stratené predmety a nakoniec strateného figuranta. Víťazom sa stal Slovák Igor
Podmanický z Banskej Bystrice so psom Cliffom. Z plemien psov boli neprekonateľní zlatí retrieveri.
6. júna – o 19.30 hodine v kinosále sa uskutočnilo stretnutie vedenia obce s varínskou mládežou, kde
sa viedla diskusia o problémoch mladých ľudí v obci.
14. júna – dychová hudba Varínčanka oslavovala 10-te výročie účinkovania a pri tejto príležitosti
usporiadala kultúrno-spoločenské posedenie v kultúrnej sále na Námestí sv. Floriána o 16.00 hodine.
15. júna - na sviatok Najsvätejšej Trojice - na hody vo Varíne v odpoludňajších hodinách v parku
vyhrávala dychová hudba zo Strečna a Varína, boli rozostavané potravinové stánky s bohatým
občerstvením. Občania sediaci na pripravených laviciach a stoloch sa vzájomne uctili a pri hudbe
ľudové piesne i zaspievali. Na ľudovej slávnosti bol prítomný pán starosta Ing. Strásky Karol, vdp.
pán farár Dalibor Mišura s kaplánom, Všetci chodili pomedzi stoly, besedovali s občanmi a rodinami
mnohí si súkromný rozhovor vážili a považovali to ako úctu , ktorá blahodárne pôsobila ako
priblíženie sa varínskych osobnosti.
17. júna – sa v obradnej sieni konali prehrávky žiakov hudobných kurzov. Koncert začal o 16.00
hodine.
19. júna – bol sviatok Božieho Tela. Ako už tradične každý rok sa konal sprievod detí, ktoré
rozhadzovali lupene kvetov, kňaza, miništrantov a farníkov. Boli 4 zastávky v podobe oltárikov
a neskôr sa sprievod opäť vrátil do kostola.
27. júna – o 16.00 hodine sa v zasadačke Obecného úradu Varín uskutočnilo siedme zasadanie
Obecného zastupiteľstva, ktoré berie na vedomie:
- požiadavky riaditeľky Miestneho kultúrneho strediska (ďalej len MKS) na vytvorenie komisie pre
prípravu osláv 750-teho výročia prvej písomnej zmienky o Varíne a stretnutia rodákov v roku 2004,
na vytvorenie celoročného harmonogramu spoločenských akcií a na vytvorenie novej učebne pre
hudobné kurzy
- starostom prednesené vyhodnotenie stretnutí s deťmi a mládežou a farských hodov

- správu finančnej komisie o previerke platenia poplatkov za predaj alkoholických nápojov
a tabakových výrobkov
- správu predsedu futbalového oddielu p. Buchtu o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce
- sťažnosť občana za zamáčanie poľnohospodárskeho pozemku od rigoly popri ceste do Nezbudskej
Lúčky
- usmernenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline o ochrane rody pred
požiarmi
Schvaľuje:
- finančný príspevok pre dychovku Varínčanka na pokrytie nákladov v súvislosti s 10-tym výročím jej
vzniku
Ukladá:
- po previerke situácie v Lazoch a opakovanom zistení voľného pohybu psov v teréne napísať list na
políciu
- v spolupráci s nájomcom Autocampingu Varín osadiť na ulicu Dr. Tisu pri reštaurácii ATC dva
spomaľovače spolu s dopravnými značkami
- uskutočniť stretnutie vedenia obce s futbalistami o príprave na ďalšiu sezónu
- výber najvhodnejšej alternatívy pre zabezpečenie vodného zdroja pre časť obce Koňhora
- preveriť skutočný druh podnikania v predajni Samo oproti Základnej škole Varín a dodržiavanie
všeobecne záväzných nariadení obce.
Júl
5. júla – pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sa konala svätá omša na Vajánku o 10.00 hodine.
l8. júla v piatok o l9.00 hod. sa uskutočnila slávnosť „ Deň zvrchovanosti SR „ na námestí sv.
Floriána , nakoľko celý deň pršalo a terén na Vajánku bol rozmoknutý. Na Vajánku bola len zapálená
vatra. Na námestí vyhrávala dychová hudba Varínčanka a po slávnostnej oficiálnej časti sa podávalo
občerstvenie. Slávnosť zahájil Mgr. Karol Tichý vhodnými národnými básňami. Prejav mal starosta
obce Ing. Karol Strásky. Účasť obyvateľov bola slabšia ako po iné roky. Pohybovalo sa okolo 250
občanov. Niektorí prichádzali i odchádzali, ale uvedený počet bol po celé spoločenské podujatie. 22.
júla – zomrel vdp. Mgr. Stanislav Duník vo veku nedožitých 45-tich rokov. V našej farnosti pôsobil
v rokoch 1991 – 1996. Svoju kňazskú službu vykonával 19 rokov.
August
6. augusta – v rámci prázdninového programu pre deti sa konal autobusový zájazd do Bojníc.
16. augusta – na štadióne Telovýchovnej jednoty Varín sa uskutočnil akt odhalenia pamätnej tabule
Juraja Sobolu, ktorý bol dlhoročný vzorný futbalový reprezentant obce.
20. augusta - sa začalo s natáčaním filmového dokumentu o dejinách Varína a okolia. Úlohou
spracovania boli poverení: kameraman pre natáčanie a spracovanie p. Rosina z Rosiny, dejiny a
výklad v jednotlivých lokalitách mal E. Cvacho a organizačné zabezpečenie za kultúrne stredisko p.
Schmidtová. Kazety sa odpredávali na objednávku po 350.-Sk a DVD po 400.-Sk. Náklady na
vyhotovenie hradil Obecný úrad vo Varíne.
28. augusta – zomrel varínsky rodák Pavol Gábor vo veku 70-tich rokov. Posledná rozlúčka sa konala
4. septembra 2003 v budove Slovenského národného divadla na scéne, kde mnoho rokov pôsobil ako
sólista opery Slovenského národného divadla.
September
2 septembra - Pri zahájení školského roku 2003/2004 bola odhalená pamätná tabuľa a premenovanie
školy na Základná škola Ondreja Štefku, ktorý bol dlhoročný pracovník a učiteľ vo Varíne. Založil
dychovú hudbu zo žiakov školy a táto bola najmladšia skupina na Slovensku , ktorá účinkovala na
pozvanie po celej ČSSR .
9. septembra - Od l6.00 hod. sa uskutočnila verejná schôdza občanov - majiteľov pôdy v chránenom
území Malá Fatra, ktorú usporiadala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Schôdza sa
prebiehala v priestoroch Správy Malá Fatra so sídlom vo Varíne. Predmetom rokovania bolo
vyjadrenie sa k navrhovanému zákonu pre začlenenie ďalšej pôdy do ochranného pásma európskeho
významu SKUEV o 252 Národný park Malá Fatra do národného významu. Celkom bolo na schôdzi

34 občanov - majiteľov pôdy. Ochranárske územie z varínskeho chotára predstavuje 469 hektárov. Ide
o územie po okraj lesa Jedľovina - Lipovec. Jedná sa prevažne o urbárske lesy. Majitelia boli proti
prednesenému návrhu z toho dôvodu, že tým by sa obmedzil pohyb majiteľov pozemkov po vlastnom
majetku.
11. až l4. septembra - bol na Slovensku na návšteve pápež Ján Pavol II. 11. 9. - vo štvrtok bol v
Trnave, l2. septembra v Banskej Bystrici, kde na námestí slúžil sv. omšu, l3. 9. v Rožňave a v sobotu
v Bratislave - Petržalke.
Z Varína boli občania na návšteve sv. otca v Banskej Bystrici. Pre našu farnosť bolo pridelených l50
vstupeniek. Do Banskej Bystrice usporiadal Miestny odbor Matice slovenskej Varín autobusový
zájazd. Pre členov Matice a matičného spevokolu zdarma a pre ostatných za poplatok. Prevažná
väčšina farníkov cestovala do Banskej Bystrice mimoriadnym vlakom.
l4. septembra - Bolo 770. výročie / l233 - 2003/ výstavby prvej časti farského kostola. Po krátkom
príhovore p. farára Dalibora Mišuru od l4. hod. vyhrávala dychová hudba Varínčanka, podávalo sa
občerstvenie a celé odpoludnie bola ľudová veselica pri posedení.
29. septembra - Na počesť legendy varínskeho futbalu bol futbalový štadión v obci premenovaný na
Športový areál Juraja Sobolu. Juraj Sobola sa narodil v roku 1938 a dvadsaťšesť rokov reprezentoval
obec vo futbale. Svojím športovým vystupovaním a priateľskou povahou pozitívne ovplyvnil
niekoľko generácií.
Október
2. októbra - bol zistený požiar pod Jedľovinou asi o l7.00 hod v chatovej oblasti, ktorý zásahom
varínskych požiarnikov bol včas likvidovaný.
5. októbra - bola birmovka vo Varíne vo farskom kostole. Celkom sa zúčastnilo na Birmovke 312
birmovancov varínskej farnosti. Birmoval pomocný biskup vdp. Marián Chovanec a vypomáhal mu
Thlic. Ladislav Gura - dekan varínskej farnosti. Keďže bol stály dážď, birmovka prebiehala len v
kostole. Množstvo áut riadili na cestách miestni požiarnici. Počas bohoslužieb účinkoval spevokol
Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne pod vedením Ing. Zuzany Akantisovej a Eleny
Matejčíkovej. Prípravu birmovancov po každej stránke i samotnú organizáciu zabezpečoval miestny
kňaz Dalibor Mišura.
7. októbra – sa uskutočnil deň otvorených dverí v Základnej škole vo Varíne, a to pri príležitosti
Európskeho dňa rodičov a škôl.
l3. októbra - sa uskutočnila v priestoroch Miestneho odboru Matice slovenskej Varín prednáška o
živote a práci Dr. Jozefa Tisu - kňaza a prezidenta SR v rokoch l939 - l945. Prednášku predniesol
vedecký pracovník Matice slovenskej z Martina PhDr. Peter Maruniak. Účasť na prednáške aj s
dospievajúcou mládežou malo 43 občanov.
Taktiež Miestne kultúrne stredisko vo Varíne v spolupráci s Farským úradom Varín usporiadalo
nábožensko-poznávací zájazd do Salzburgu.
24. októbra - bolo stretnutie dôchodcov v kinosále, keďže bol október - mesiac úcty k starším. Na
stretnutí mal príhovor starosta obce Ing. Karol Strásky, vdp. farár Mgr. Dalibor Mišura a za sociálnu
komisiu Mária Zelinová. Kinosála bola úplne plná, teda viac ako 200 občanov. Program spestrili
detská z Materskej školy, Základnej školy Varína dychová hudba Varínčanka. Posedenie bolo pri čaji
a tvarohových koláčoch.
29. októbra - Starosta obce poriadal stretnutie občanov, na ktorom oboznámil s plánom výstavby
obce v roku 2004. Pred začatím schôdze bola premietnutá časť dejín Varína z video kazety. Kazeta je
nahratá na 70 minút, z ktorej bolo premietnuté len asi polovica, aby v stanovenom čase sa mohlo
pokračovať v rokovaní. Program rokovania bol bohatý a aj tak bolo nanesených celý rad požiadavok,
zo strany občanov.
12. novembra – Miestne kultúrne stredisko Varín zabezpečilo autobusový zájazd do Jablonky.
l4. novembra - Zasadalo obecné zastupiteľstvo vo Varíne na ktorom schválilo:
- odpredaj pozemku Jurajovi Kubalovi v cene 70.-Sk m2 po spracovaní geometrického plánku
- úpravu intervalu previerok starostlivosti o zverený majetok obce na polročnú kontrolu
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Sociálnu výpomoc občanom podľa zoznamu predloženého sociálnou komisiou

Manželom Štadániovcom využívanie verejného priestranstva podľa ich žiadosti bez oplotenia plochy
Berie na vedomie:
- informácie riaditeľky MKS Kataríny Schmidtovej o organizačnom a finančnom pláne osláv 750
výročia prvej písomnej listiny o obci Varín
- informácie starostu a poslancov o plnení uznesení OZ
- audítorskú správu z overenia riadnej účtovnej uzávierky obce Varín za rok 2002
- výkaz plnenia rozpočtu obce za l.- 9. mesiac 2003
- informácia účtovníka TJ Fatran Varín Emila Vojteka o čerpaní dotácie za tri štvrťroky 2003
- informáciu starostu zo zasadania hospodárskej časti farskej rady a informácie poslancov Ing.
Vladimíra Štefánika a Ferdinanda Lopušana zo zasadania stavebnej komisie, informáciu poslanca Ing.
Mariána Androviča o záveroch kontroly finančnej komisie a informáciu starostu obce o úprave
pracovnej doby na Obecnom úrade vo Varíne.
Ukladá :
- vedeniu obce zabezpečiť sponzorské príspevky na oslavu 750. výročia prvej písomnej listiny o obci
Varín
- poslancom OZ doplniť zoznam rodákov vedený MKS pre stretnutie rodákov pri príležitosti oslavy
750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Varín
- vedeniu obce upozorniť prenajímateľa sociálnych zariadení pri reštaurácii BOMA na potrebu ich
priebežného čistenia, obzvlášť počas spoločenských akcii.
Obecnému úradu písomne upozorniť chovateľov psov na zákaz ich púšťania do parku, pracovať na
vysporiadaní pozemkov obce a majetku v zmysle audítorskej správy, zabezpečiť úpravu povrchu
vozovky na Bernolákovej ulici do 31.l2.2003, viacnásobne vysielať v miestnom rozhlase reláciu o
potrebe odstrániť skládky na okrajoch miestnych komunikácii o zimnom parkovaní na miestnych
komunikáciách pri odstraňovaní snehu, o pohybe psov na verejných priestranstvách, poslancom
pripraviť stanoviská k rozpočtu za rok 2003 a k návrhu na rok 2004. Ďalej finančnej komisii spolu s
hlavným kontrolórom preveriť čerpanie dotácie pre TJ Fatran Varín v roku 2003.
29. novembra - Sa poriadal tradičný Ondrejský jarmok. Ponuka tovaru na jarmoku bola bohatá, avšak
menej kupujúcich. Mnohí jarmočníci sa sťažovali, že nie len u nás, ale na viacerých jarmokoch
finančne prerábajú. Jeden z týchto hovoril, že predal len jeden pár topánok. Skúsi ešte v Pribyline na
jarmoku a ak ani tam nebude predaj, s jarmočným predajom končí. Obdobne sa sťažovali obchodníci
predajne obuvi a ďalší, ktorí majú predajne priamo v jarmočných priestoroch. Za celý deň predali len
jeden pár obuvi a v predajni textil nie len počas jarmoku, ale po celý rok klesá tržba. Obdobná situácia
sa javí vo všetkých predajniach v obci.
30. novembra – začína adventné obdobie, ktoré trvá až do vianočných sviatkov.
December
6. decembra - začala sa predvianočná slávnosť rozsvietením vianočného stromčeka na Námestí sv.
Floriána za prítomnosti Mikuláša a početného zástupu ľudí a malých detí. Tí najmenší boli obdarovaní
Mikulášom balíčkom rôznych sladkostí. Podujatie organizovalo Miestne kultúrne stredisko vo Varíne.
Radostnú náladu čiastočne deťom pokazilo počasie. Ráno započalo pršať a od obeda snežiť. Fúkal
severný vietor a do večera napadalo 4 cm snehu, ktorý zamrzol a pri rozdávaní darčekov narušil
čiastočne radosť. Tí najmenší ani nečakali na premietanie rozprávok v kinosále, ktoré bolo zadarmo.
4. až l5. decembra - sa poriadala petičná akcia, ktorá prebiehala aj v našej obci, za skrátenie
volebného obdobia terajšej vlády, ktorej predsedom je Mikuláš Dzurinda.
12. decembra – uskutočnilo sa 10-te zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, ktoré schvaľuje:
- jednorazový sociálny príspevok pre občanov podľa odporúčania sociálnej komisie
- všeobecne záväzné nariadenie obce Varín o uplatňovaní dane z nehnuteľnosti na území obce a o
odpadoch
- všeobecne záväzné nariadenie obce Varín o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne
služby poskytované obcou
- aktualizáciu cintorínskych poplatkov
Konštatuje, že obec už splnila finančný rozpočet voči Telovýchovnej jednote Fatran Varín na rok
2003.

Doporučuje sociálne prípady v obci riešiť spoločne s farskou charitou a farským úradom.
21. a 22. decembra - boli po celom širokom okolí silné vetry, ktoré narobili veľa škody. Mimo iného
zlomil ozdobený vianočný stromček na námestí, ktorý musel byť vymenený za nový a znovu
ozdobený s novými ozdobami, nakoľko predchádzajúce sa prevažne porozbíjali.
31. decembra - dopoludnia bol dážď so snehom a o l7.oo hod. snežilo. Od l6.oo hod. bola večerná
ďakovná svätá omša na ktorej pán farár miesto kázne podal informáciu o hospodárskej a niektorej
pastoračnej činnosti v sledovanom roku. V úvodných slovách povedal, že život je ako hra v kartách.
Žaluď je plod duba, drevo tvrdé, ale spôsobuje bolesť, teda je pre nás neprijateľné. Guľa predstavuje
peniaze - avšak čo osoží, keď nadobudne majetok, strácame dušu. Zeleň je krása prírody, prostredia,
avšak keď lístie opadá, zaschnutá tráva a uvädnutá zeleň zelín zahníva a páchne. Červeň v kartách
prestavuje srdce a krásu ľudského života, srdečnosť, láskavosť, cestou ktorej čakáme dobrotu a na
tomto by sme si mali zakladať spôsob života aj v budúcom roku. Za prácu odvedenú v uplynulom
roku ďakoval farským rehoľným sestričkám v charitnom dome, starostovi a predstavenstvu obce,
urbárskej obci, Spolku svätého Vojtecha, Spolku svätého ruženca, Misijnému klubu, pracovníkom
kostola, organistom, kostolníkovi, miništrantom, skupine, ktorá sa starala o výzdobu kostola
a občanom, ktorí čistili a upratovali kostol.
31. decembra - od 22.30 hod. sa začali stretávať občania na námestí sv. Floriána, kde v skupinkách
hovorili medzi sebou o uplynulom roku v dobrom i v zlom, kde viac prevažovala nespokojnosť s
vládou čo bolo i dôvodom o organizovanie petície pre skrátenie volebného obdobia. Z kaziet v
altánku z parku vyhrávala hudba s vianočnými a ľudovými melódiami na dobrú náladu.
Zhromaždeným občanom sa prihovoril o 24.00.- hod. starosta obce Ing. Karol Strásky, ktorý
poďakoval za spoluprácu v uplynulom roku a zaprial úspešný nový rok 2004 , vzájomné porozumenie
a prehlásil , že jeho snahou bude vytvárať podmienky pre spokojnosť občanov v ťažkej celoštátnej
situácii.
Zhodnotil i desať rokov samostatnosti Slovenskej republiky a jej prínos v daných podmienkach s
perspektívneho pohľadu.
Po ňom sa prihovoril pán farár Dalibor Mišura, ktorý zahájil svoju reč modlitbou Otče náš...., ktorú sa
modlili všetci účastníci oslavy zúčastnení na námestí. Modlitba bola ďakovná za uplynulý rok a
prosebná za zdarný priebeh a úspešnosť v nastavajúcom roku
Podstatne bola menšia účasť obyvateľov na oslave. v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi čo
zapríčinilo nepriaznivé počasie a zlé skúsenosti s používaním rôznych výbušnín a svetlíc v minulých
rokoch, keď nezodpovední mladíci úmyselne hádzali petardy okolo stojacich a námestie bolo tak
zadymené, že sa až ťažko dýchalo. V tomto roku po rôznych upozorneniach sa bezhlavé a svojvoľne
strely hodne znížili a vystreľovali sa svetlice zakúpené obecným úradom. Občania zúčastnení na
námestí boli ku sebe prívetiví , takmer každý doniesol liehoviny, víno, šampanské a vzájomne sa
ponúkali. Tým sa vytvorila z prítomných vzájomná kultivovaná spoločnosť.
Finančné hospodárenie obce za rok 2003
Výdaje obce
Príjmy obce

29 564 222,–
30 771 468,–

Investičná výstavba obce:
Generálne opravy a investičná výstavba v obci v roku 2003.
Dopravné značenie miestnych komunikácii
Výstavba chodníkov
Oprava brehov Šošinského potoka
Opravy ciest, miestnych komunikácií
Rekonštrukcia priestorov kina
Základná škola - generálna oprava podlahy telocvične a priestorov
Telovýchovná jednota - oplotenie a vybudovanie ochrannej siete ihriska
Obecná matrika
Narodilo sa
Zomrelo

35 detí
29 občanov

11 400,l39 585,94,676,293,946,98,779,425,665,l22,037,-

Prisťahovalo sa
69 občanov
Odsťahovalo sa
41 občanov
K 31. 12. 2003 má Varín 3 468, oproti minulému roku počet vzrástol o 34 obyvateľov.
Farský úrad vo Varíne
Do varínskej farnosti patria filiálky Varín, Gbeľany, Nededza, Krasňany a Nezbudská Lúčka.
V tomto roku sa narodilo celkom 70 detí, z toho 30 chlapcov a 40 dievčat. Zomrelo celkom 69
obyvateľov, z toho 39 mužov a 30 žien.
Sviatosť manželstva uzatvorilo 27 párov. Sviatosť birmovania prijalo 313 birmovancov.
Príjem za farnosť na oferách a daroch za sledovaný rok bol 1,250.- tis Sk. Rôzne výdaje na prevádzku
farského kostola a okolitých cirkevných kostolov, kaplniek v rámci farnosti, spotreba elektrickej
energie, pranie, nákup sviec, vykurovanie kostolov, nákup kvetov na výzdobu, poštovné, rôzne
doplnky, úpravy, opravy a vybavenia kostolov predstavovali 362.864.-Sk. Z tejto čiastky bolo na
biskupský úrad do Nitry odvedené 109 tis. Sk z ofier na charitu, podpora na seminár, misijnú činnosť
a činnosť biskupstva spravidla z obetovaných darov do Božieho hrobu na Veľkú noc.
Nezamestnanosť v obci
Podľa záznamov Okresného národného výboru v Žiline, odboru sociálnych vecí a Úradu práce –
pobočka Varín bolo v roku 2003 spolu 137 nezamestnaných. Z tohto počtu bolo bez práce 69 mužov
a 68 žien.
Celková miera nezamestnanosti v obci Varín predstavovala 8,15% vzhľadom na počet obyvateľstva.
Ponuka tovarov a služieb v obci Varín
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.
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.
Potravinka (pekáreň) – Ulica Jozefa Martinčeka, majiteľ Ľuboslav Moravčík, ponúka široký
sortiment čerstvých pekárenských výrobkov, mlieko, mliečne výrobky, mäsové a rybacie výrobky,
základné potraviny.
Potraviny Ulica Ondreja Mezsároša, majiteľ Ing. Vladimír Paňák, vedúca Anna Lopušanová – so
sortimentom potraviny a drogéria.
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.
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 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.
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.
Základná škola Varín a jej činnosť
Klasifikačná porada za 1. polrok školského roka sa konala 27. januára 2003. Zhodnotil sa prospech,
dochádzka a správanie žiakov.

Rapkanie – 18. – 19. apríla 2003 členovia dejepisného krúžku pod vedením Mgr. Vojtekovej oživili
starú tradíciu – rapkanie, keď na Veľký piatok a Bielu sobotu chodili s dobovými rapkáčmi po obci
Varín.
Medzinárodný deň detí – 2. júna 2003 oslavovali žiaci našej školy svoj sviatok, ktorý prežili
netradične. Žiaci z 1. – 3. ročníka v spolupráci s pracovníčkami Školy ochrany prírody vo Varíne sa
pár hodín stali mladými výskumníkmi, ochranármi, ekológmi v lese, na lúke a pri rieke.
Žiaci 4. – 9. ročníka sa stretli na besede s predstaviteľmi obce: p. starostom K. Stráskym, p.
riaditeľkou Mgr. A. Paučinovou, detskou lekárkou MUDr. J. Milovou, p. Farárom Mgr. D. Mišurom
a školským policajtom p. Remencom. Po krátkych príhovoroch predstaviteľov obce im prítomní žiaci
kládli otázky, na ktoré dostali dostačujúce odpovede. Po besede nasledovalo filmové predstavenie.
V školskom roku 2002/2003 ukončilo školskú dochádzku 64 žiakov v deviatom ročníku a 2 žiaci
v ôsmom ročníku.
Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka:
gymnáziá
3 žiaci
bilingválne gymnázium
1 žiak
stredné odborné školy
29 žiakov
stredné odborné učilištia – ŠO
13 žiakov
stredné odborné učilištia – UO
16 žiakov
Bez prijímacích pohovorov boli prijatí 34 žiaci.
Organizácia vyučovania bola nasledovná: tri prvé triedy (výučba vo Varíne), 3. A – trieda jazykového
variantu (výučba vo Varíne), druhý, tretí a štvrtý ročník bez zamerania sa vyučuje v Nezbudskej
Lúčke.
Vedenie školy v školskom roku 2003/2004
Riaditeľka školy – Mgr. Paučinová
Zástupkyne riaditeľky školy: Mgr. Kozáková, Mgr. Hermannová
Výchovný poradca – Mgr. Košút
Vychovávateľky v školskom klube – p. Kořínková, p. Matejčíková.
29. novembra – konal sa Ondrejský jarmok, na ktorom členovia žiackeho parlamentu predávali
vianočné pozdravy a vianočné ozdoby, ktoré zhotovili žiaci na hodinách výtvarnej výchovy. Výťažok
z predaja bol 4500,– Sk.
Obecná školská rada vo Varíne
Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Varíne číslo 8/2003 a v súlade s Vyhláškou
Ministerstva školstva SR č. 587/2002 boli na spoločnom zasadnutí školských rád oboch škôl ,
konanom dňa 3O.l0.2003 zvolení členovia Obecnej školskej rady vo Varíne.
Za Materskú školu vo Varíne boli do OŠR zvolení :
za pedagogických pracovníkov školy pani Janka Zaparaníková,
za rodičov detí materskej školy :Mgr. Mária Rafajdusová, a Ing. Eva Schniererová.
Za Základnú školu Ondreja Štefku vo Varíne boli do OŠR zvolení :
Za pedagogických pracovníkov školy _ Mgr. Jozef Košút.
Za rodičov žiakov základnej školy - Ing. Daniela Barčíková, a JUDr. Janka Pajtová.
Za nepedagogických pracovníkov oboch škôl bola zvolená : pani Magdaléna Gáborová.
Za odborárov oboch škôl bola zvolená : Mgr. Monika Mihaliaková .
Za obecné zastupiteľstvo obce Varín bol do 0ŠR delegovaný : pá. Ferdinand Lopušan.
Za organizácie podieľajúce sa na výchove a vzdelávaní mládeže bol delegovaný vdp. Dalibor Mišura.
Posledný 11 - ty člen 0ŠR bude delegovaný následne po ustanovení úradu vykonávajúcom štátnu
správu v školstve.
Na ustanovujúcom zasadaní obecnej školskej rady bol do funkcie predsedu zvolený Mgr. Jozef Košút
a do funkcie podpredsedu Ing. Eva Schniererová.
Obecná školská rada je iniciatívnym samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy
miestnej samosprávy, záujmy rodičov, pedagogických a nepedagogických a ďalších zamestnancov,
škôl v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich
zamestnancov jednotlivých škôl, ktorých zriaďovateľom je obec Varín.

Sídlom školskej rady je na Obecnom úrade vo Varíne, Tam možno pod označením „ 0ŠR“ predkladať
akékoľvek námety a návrhy týkajúce sa činnosti varínskych škôl.
Urbárska obec – pozemkové spoločenstvo Varín
Rozbor hospodárenia za rok 2003 v tis. Sk:
Náklady spolu
9273
Výnosy
118
Hospodársky výsledok 367
Urbárske spoločenstvo na Valnom zhromaždení zo dňa 9. 3. 2003 v kinosále Varín so začiatkom
o 13,30 hodine. Zhodnotila sa činnosť a hospodárenie v urbárskom spoločenstve v roku 2002.
Počet členov k dnešnému dňu je 311.
Prítomní na Valnom zhromaždení – 248 členov.
Výška podielov na uvedený počet predstavuje 605,74 podielov, čo znamená, že účasť predstavuje
86% a tak je Valné zhromaždenie uznášania schopné.
Stručná správa o činnosti:
Výbor zasadal pravidelne raz za mesiac, každý pondelok o 16,00 hodne, na ktoré boli prizvaní
členovia Dozornej rady.
Tímová práca bola organizovaná nasledovne:
Predseda – organizovanie chodu Urbárskej obce, styk s úradmi, starostlivosť o majetok, hospodárenie
v lese
Hospodár – pílnica a prevádzkové veci
Ekonómka – finančné výsledky hospodárenia, doklady
Poľnohospodársky majetok neprodukuje žiadnu ťažbu, je v užívaní JRD Váh Nededza, ťažba dreva je
len v lesoch.
Výmera porastovej plochy je 681,25 ha. Nárast 18,5 ha je zalesnením nad Rechtorovým jarkom.
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 9. 3. 2003 bol do funkcie predsedu ako jediný kandidát
zvolený Ing. Marián Schmidt, s podielom hlasov 577.05 hlasu do funkcie hospodára bol zvolený
Viliam Borodáč s podielom hlasov 455.95, do funkcie člena výboru boli zvolení:
- Jozef Hrivo
– podiel 524,14 hlasu
- vdp. Dalibor Mašura
– podiel 518,03 hlasov
- MUDr. Jozef Trgiňa
– podiel 476,60 hlasov
- Ing. Eva Cáderová
– podiel 425,60 hlasov
- Ing. Štefan Porubčanský – podiel 330,78 hlasov
Uznesenie z Valného zhromaždenia Urbárskej obce Varín sa konalo 9. 3. 2003.
Valné zhromaždenie schvaľuje správu o činnosti urbárskej obce za rok 2002, správu dozornej rady za
rok 2002, výsledky volieb predsedu, hospodára a členov výboru, plán činností pre rok 2003, ročnú
účtovnú uzávierku za rok 2002, zmeny v držbe podielov, rozšírenie projektu záhradkárskej oblasti po
Železnú studničku a zakúpenie dvojkotúčovej píly.
Ukladá sa výboru odkúpiť podiel poľnohospodárskej pôdy PD Váh za financie získané z vodného
diela Žilina a zvýšiť vyplatenie ročnej odmeny o 30%, ak urbárnik nekupuje zlacnené drevo.
Zabezpečiť ekonomickú sebestačnosť prevádzky píly, zabezpečiť písanie Kroniky Urbárskej obce
Varín informovať valné zhromaždenie o predajoch, kúpe a nájmoch urbárskych pozemkov a pri
predaji záhradiek uprednostniť urbárnikov. Splnomocňuje sa výbor Urbárskej obce k odpredaju
pozemkov záhradkárskej a náhrady prípadne usporadúvaním.
Hasičský spolok vo Varíne
Hasičský spolok vo Varíne má svoju historickú tradíciu. Bol založený v roku 1876 varínskym
notárom Antonom Lippe. Za vyše storočné obdobie prešli naši hasiči rôznymi zmenami, menili sa
funkcionári, dopĺňala sa hasiaca technika. No ich hlavnou náplňou bolo vždy čeliť všetkým živelným
pohromám, ktoré v obci vznikali pomerne často.
Okrem hasenia požiarov však majú aj iné aktivity, napríklad rozhlasové relácie o zákaze vypaľovania
starej a suchej trávy, pochovávanie basy, pochod masiek na posledné fašiangy, stavanie a váľanie

májov. Každý rok 4. mája sa na Námestí svätého Floriána koná svätá omša pri príležitosti sviatku
svätého Floriána – patróna hasičov.
Dňa 23. februára 2003 sa o 10.00 hodine v budove požiarnej ochrany vo Varíne uskutočnilo Valné
zhromaždenie členov Dobrovoľného požiarneho zboru vo Varíne.
V roku 2003 hasičský zbor tvorilo 41 členov, z toho päť čestných členov. Každoročne sa snažia prijať
medzi seba mladých členov, ktorí by pokračovali v tejto obetavej službe. Členovia zboru sa stretávajú
na schôdzach, kde sa pripravujú programy rôznych akcií, či už sú to oslavy obce, veľkonočné sviatky
(krížová cesta, stráženie Božieho hrobu), pochod masiek obcou a pochovávanie basy.
Táto organizácia úzko spolupracuje s Obecným a Farským úradom vo Varíne, ale aj s inými obcami.
Správa Národného parku Malá Fatra
30. júna - Správa národného parku Malá Fatra vo Varíne rozšírila Školu ochrany prírody a to
zásluhou projektu Centrum environmentálnej výchovy Varín. Financovala ju Dánska vládna agentúra
DANCEE sumou asi 3 milióny dánskych korún. Svoju činnosť začala v januári 2002. Veľká časť
investícii išla na tréningové aktivity. Hlavnou činnosťou školy je environmentálna výchova sústredená
na ochranu prírody a krajiny, nie len pre žiakov a študentov, ale aj pre návštevníkov chránených
oblastí, záujmové združenia a miestne komunity. Škola sa zameriava na vzdelávanie pracovníkov
Štátnej ochrany prírody SR Veľký význam má aj propagácia ochrany prírody osobitne chránených
časti prírody a krajiny
30. júna - Žilinské noviny publikovali článok, že v oblasti Národného parku Malá Fatra sa nachádzajú
štyri páry orla skalného a ich hniezda sú úzkostlivo strážené najmä dve v ktorých sú 60 dňové
mláďatá a pripravujú sa na opustenie hniezda. Problém robili turisti. Hniezda strážia , kameramani ,
profesionálni pracovníci, dobrovoľníci, zdarma nepretržite 24 hodín. Rozpätie krídel Orla je viac ako
2m. Živia sa stredne veľkými cicavcami, vtákmi od veľkosti škovránka až po volavky a bociany.
Športový klub Telovýchovnej jednoty Fatran Varín
Futbalový klub Telovýchovnej jednoty Fatran Varín čerpal finančné prostriedky z rozpočtu v období
od 1. 1. 2003 do 30. 6. 2003 v celkovej výške 237 921,50,– Sk. Peňažné prostriedky sa využili na
rôzne účely: mzdy, registračné preukazy, masážne prostriedky, ošatenie hráčov a rozhodcov,
občerstvenie a iné.
V roku 2003 funkciu predsedu futbalového klubu zastával p. Jaroslav Buchta, funkciu manažéra p.
Ladislav Cvacho.
V mesiaci júni sa skončila futbalová súťaž . Jednotlivé družstvá sa umiestnili nasledovne :
Futbalové „A“ mužstvo dospelých v ročníku 2002 / 2003 hralo v V. lige V skupine hralo l4
mužstiev. Naše mužstvo z 26 odohraných zápasov l0. vyhralo, 2 remizovali a l4 prehrali. Celkom
získali 32 bodov so skóre 34:34. Umiestnenie nášho mužstva bolo na 10-tom mieste s 32 bodmi (skóre
34:34).
V mužstve hrali títo hráči: Fogada M., Prekop P., Dančík M., Repáň J., Zimen R., Tichák P., Brežný
Š., Cvacho S., Repkovský M., Kuchár J., Bronček R., Lopušan M., Boženík a Kysela M.
Počas jarnej aj jesennej časti súťaže funkciu maséra zastával p. Hrmo.
Dorast hral v I. triede Oblastného futbalového zväzu Žilina. V skupine hralo l3 mužstiev. Varínsky
dorast skončil na treťom mieste so 47 bodmi. Z 24 odohratých majstrovských stretnutí vyhrali l5,
remizovali 2 zápasy a prehrali 7, so skóre 70:36.
Záhradkárska osada Hlboké – Rudy
Tridsaťročné snaženie záhradkárov o vybudovanie záhradkárskej osady vo Varíne už začína
nadobúdať reálnu podobu a stane sa dlho očakávanou skutočnosťou.
Zámer vybudovať vo Varíne záhradkársku osadu sa v súčastnom období začal presadzovať ako jeden
z doplnkov územného plánu rozvoja obce Varín. Obecné zastupiteľstvo vo Varíne a aj Valne
zhromaždenie Urbárskej obce pozemkové spoločenstvo vo Varíne doporučilo, ako priestor pre
vybudovanie záhradkárskej osady lokalitu Hlboké - Rudy, Navrhovali sa dve alternatívy vo veľkosti
osady. Prvá alternatíva obsahovala územie od Ulických Záhrad po odbočku cesty k chate Fatranka,
druhá alternatíva plochu od Ulických Záhrad až po Železnú studničku. Pre obe alternatívy boli
vypracované projekty, ktoré pripomienkovalo 36 dotknutých právnických subjektov.

Pre získanie komplexného pohľadu na problematiku schvaľovania uvádzame zoznam inštitúcii, ktoré
vo svojich vyjadreniach navrhovali k zámeru vybudovať záhradkársku osadu určité obmedzenia alebo
s ním nesúhlasili. Ostatné organizácie súhlasili bez obmedzení.
Krajský úrad v Žiline. Odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Ul. Predmestká
l6l3 Žilina S lokalitou C a D súhlasili bez pripomienok.
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Správa Národného parku Malá Fatra Hrnčiarska ul.l97
Varín. V lokalite Hlboké - Rudy - nesúhlasili s umiestnením záhradkárskej osady v uvedenej lokalite.
Podpísaná RNDr. Viera Demjanová riaditeľka Správy Malá Fatra.
Krajský úrad v Žiline - Odbor životného prostredia- oddelenie ochrany prírody, tvorby krajiny a
územného plánovania. V lokalite Hlboké - Ruda nie je možné umiestnenie záhradkárskej osady z
dôvodu narušenia krajiny, ktorá tu má funkciu významnej nárazníkovej zóny medzi osídlením a
vlastným územím NP Malá Fatra .Ing .Ľubor Dubnicay vedúci odboru životného prostredia.
Lesnícky výskumný ústav- Forest research institute Ul. T.G. Masaryka 22 Zvolen. Výstavbu
záhradkárskej osady odporúčame za tej podmienky, že vyššie navrhnuté preventívne opatrenia na
zabránenie konfliktu človeka a medveďa budú zohľadnené Ing. Slavomír Finďo CSc. námestník
riaditeľa.
Fakulta architektúry STU Bratislava. Porof. Ing. Arch. Bohumil Kováč PhD. Z krajinského hľadiska
pri dodržaní regulatívov pri projekte a realizácii záhradkárskej osady nehrozí riziko znehodnotenia
krajinského obrazu. Navrhuje doplniť drobné úpravy a po splnení týchto s návrhom súhlasí..
Krajský úrad v Žiline . Odbor životného prostredia, Oddelenie ochrany prírody, tvorby krajiny a
územného plánovania. Ul Predmestká l6l3 .Žilina. Po rokovaní l9.11.2003 krajský úrad pozmenil
svoje rozhodnutie: Vyjadrenie zmena : Krajský úrad v Žiline odbor životného prostredia ako príslušný
orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 67 písmena g. zákona NR SR č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny/ ďalej len zákona/ vo veci vydania k schváleniu doplnku ÚPN -O
Varín mení vyjadrenie č.j.2003/05191 / l8 S nasledovne:
V lokalite Hlboké - Rudy je možné umiestnenie záhradkárskej osady, nie však podľa predloženého
rozsahu, ale podľa pôvodne spracovanej alternatívy, to znamená po trasu 22 kw vzdušného vedenia a
odbočky k Železnej studničke.
Týmto rozhodnutím bol daný súhlas pre výstavbu záhradkárskej osady po doplnení a rešpektovaní
jednotlivých pripomienok.
Zo staršej histórie obce: Varínska farnosť
Varínska farnosť je evidovaná v Nitrianskom biskupstve od roku l200, pri ktorej bola postavená
kaplnky zasvätená svätému krížu. V roku l233 na mieste kaplnky bol vybudovaný kostol zasvätený
Panne Márii, ktorá sa dostala z titulu úcty , K Panne Márii aj do obecného erbu .V čase reformácie v
rokoch l630 - l640 bol kostol prestavaný do dnešnej podoby vrátane vnútorného riešenia interiéru,
vzhľadom na potreby riešenia priestorov pre cechovníkov, ktorých bolo v obci 15 s viac ako 80 dielni.
V druhej polovici l8. storočia zasiahol strechu kostola pokrytú šindľom rozsiahly požiar. V cechových
záznamoch sa zistilo , že v roku l760 veľký požiar zničil mnoho obytných domov varínskych občanov
a zasiahol aj strechu kostola a vežu. V cechovej knihe ševcovského - obuvníckeho cechu sa uvádza ,
že zhorela cechová pokladnica, pečiatka, zvolávacia tabuľka, nový pokrovec a rôzne predmety ktorá
sa museli nadobudnúť nové. Varínčania sa pustili do opravy zhoreného kostola, ktorý si vyžiadal
mimoriadne úsilie i vzhľadom na obnovu vlastných objektov a bytov.
V roku l769 dostáva kostol nový barokový oltár s neobvyklým pozadím, znázorňujúcim súsošie
Najsvätejšej trojice, obklopenej anjelskými bytosťami. Bol to dar grófa Jozefa Gašpara Pongráca,
ktorý bol v r. l743 v Linzi povýšený z barónskeho stavu do grófskaho. Meno tohto darcu je zapísané
na tabuli, umiestnenej v dolnej časti pozadia oltára s textom : Hane avum féria curavit anno l769,
Comes Jozefus Gasparus de Miklos Ovar.
K hlavnému oltáru pribudli ďalšie barokové oltáre s obrazami Panny Márie, sv. Jozefa, sv. Jána
Nepomuckého a pod vežou sv. Anny . Tieto oltáre boli zrušené a odstránené v roku l949-l950 počas
obnovy a vymaľovania interiéru kostola so zámerom získať priestor kostola. V tomto období bol
zrušený aj oltár zasvätený sv. Krížu umiestnený v kaplnke pristavenej ku kostolu v roku l727.

Na veži farského kostola je pripevnený 275 cm železný kríž, dielo varínčana kováčskeho majstra
Michala Smolku. Umelecké dielo zhotovil v roku 1777 . Na ňom sám autor vytepal svoje meno a rok
zhotovenia na rameno kríža.
Požiare rôznych rozsahov vo Varíne do konca l8. storočia pokračovali. V roku l783 na 7. nedeľu po
Veľkej noci zhorela šindľom pokrytá veža kostola. Poškodené zvony sa museli dať preliať vo
zvonárskych dielňach ktoré boli umiestnené pri Schwarzerovom dvore. Tri preliate zvony a najväčší
štvrtý bol, odkúpený a vyzváňali až do prvej svetovej vojny. Zvony zakúpilo mestečko v roku l856 sú
evidované v inventárnom súpise ako majetok obce v hodnote 4000 Zlatých. Veľký požiar vo Varíne
bol v roku l793, ktorý zasiahol aj kostol. O tomto požiari napísal náš rodák nitriansky kanonik a
bernolákovec Ondrej Mezsároš latinskú báseň, ktorá sa nachádza v Štátnom archíve v Budapešti.
V roku l9l6 na príkaz Ministerstva vojny Rakúsko - Uhorskej vlády zhabali dva zvony a o dva roku
ďalšie dva. Nové zvony zásluhou Urbárskej obce sa zakúpili až v roku l922.Rozsahlejšia generálna
oprava sa na kostole vykonala v rokoch l930,1946 - 1947 bo poškodený cez druhú svetovú vojnu ,
1949- 1950 , l984 a v roku l999 k premaľovaniu kostola.
Vzhľadom k tomu, že kostol bol pôvodne zasvätený Panne Márii, hody sa konajú 12. septembra.
Vybudovaním oltára Najsvätejšej Trojice sa púte a hody konajú dvakrát do roka. Trojičný sviatok bol
v minulosti ako hlavný, na ktorý prichádzali pútnici zo širokého okolia. Použitá literatúra : Korec, J.
Ch.: Cirkev v dejinách Slovenska

