Rok 2002
Január
1. januára – o polnoci pokračovala oslava Nového roku a sviatok vzniku Slovenskej republiky.
K spestreniu atmosféry hrala štátna hymna v podaní dychovej hudby Varínčanky, ktorú spevom
sprevádzali občania. Po hymne mal prejav starosta obce Ing. Karol Strásky. Počas oslavy sa podával čaj
a teplé víno zadarmo z reprezentačného fondu. Počas osláv už tradične boli vystreľované svetlice
a vyhrávala aj naďalej dychová hudba. Na oslave sa zúčastnilo približne 700 občanov. Farský úrad
poriadal ďakovnú modlitbu.
18. januára – Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne usporiadal tradičný reprezentačný ples. Do
tomboly prispeli podnikatelia a živnostníci z Varína a okolitých obcí.
2. januára - hnutie kresťanských detí /eRko/ zorganizovalo v telocvični Základnej školy vo Varíne od
l3.00 hodiny karneval pre deti a mládež. Vtipné masky boli vyhodnotené a odmenené komisiou.
9. - l0. januára – chodili po obci turoni oblečení v maskách. Túto tradíciu udržujú miestni požiarnici už
niekoľko desaťročí. Pri návštevách domov v sobotu a nedeľu pozývali na obrad pochovávania basy,
ktoré sa má uskutočniť v utorok 13. februára, čiže deň pred popolcovou stredou. Fašiangový obrad so
zábavou sa uskutočnil v miestnom pohostinstve „U Púčka“, na ktorom nechýbal starosta obce
a mládežnícka skupina.
30. januára - vo veku 56. rokov zomrel náš rodák, správca farnosti Žilina, dekan Mons. Jozef Noga.
Narodil sa 7. júla l946 vo Varíne a svoju kňazskú službu vykonával 34 rokov. Pohreb bol vo Varíne 3.
februára 2002 o l5. hodine.
31. januára – uskutočnilo sa plenárne zasadanie, na ktorom poslanci 0Z zobrali na vedomie správu
kontrola obce o plnení úloh, bol predložený návrh orientačnej tabule obce Varín, ktorá bude osadená v
miestnom parku. Na tabuli budú zvlášť vyznačené jednotlivé orientačné body: železničná stanica,
základná škola, zdravotné stredisko, obecný úrad,, Autocamping, rím.-kat. kostol, areál TJ. Farebne
budú rozlíšené ubytovacie a stravovacie zariadenia, obytná a priemyselná zóna, rodné budovy
významných osobností obce. Smerovo budú vyznačené cesty do Žiliny, Terchovej, kompa Strečno,
Starý hrad, chatová oblasť pod Jedľovinou a chata pod Suchým. Poslanec Ing. Pavol Beniač navrhol,
aby jedna tabuľa bola osadená aj v Autocampingu Varín. V prípade, že bude mať obec finančné
prostriedky, v roku 2002 tabule zrealizuje. Zaoberali sa zoznamom občanov, ktorým obec spravila ryhy
po inžinierskych sieťach obaľovanou zmesou a prijali opatrenie, že tí, ktorí neuhradili náklady za
opravu rozkopaných ciest, budú predvolaní na komisiu verejného poriadku. Starosta obce informoval o
prípravných prácach a geologickom prieskume, výškopis a polohopis a projektové práce na nájomné
domy, ktoré by mali byť postavené na pozemku pri Materskej škole a druhá pri polyfunkčnom dome
obchodná sieť, nájomné byty, by sa mala realizovať na Námestí sv. Floriána medzi viacúčelovou
budovou a miestnym potokom, ďalej oboznámil o výstavbe kanalizačného zberača ako vyvolanú
investíciu Vodným dielom Žilina, o úprave a doplnenie kamennej pätky a svahu rieky Varínky.
Bolo uložené prednostovi OcÚ, aby pripravil návrh na Všeobecné záväzne nariadenie o miestnych
komunikáciách a starostovi pripraviť podklady pre rekonštrukciu kinosály s priľahlými priestormi za
účelom efektívnejšieho využitia daných priestorov. Zároveň tiež zahájiť rekonštrukčné práce, pripraviť
podklady pre výstavbu dvoch budov, požiadať o štátnu dotáciu a vybavenie stavebného povolenia. Vo
februári 2002 zvolať obecnú schôdzu, na ktorej bude prejednané plnenie rozpočtu v roku 2001 a
rozpočet na rok 2002.
Február
Február – máj – uskutočnila sa rekonštrukcia kinosály kina Kriváň z dôvodu väčšej využiteľnosti tejto
miestnosti. Po týchto úpravách sa kinosála môže využívať na rôzne rodinné a kultúrno-spoločenské
podujatia. Obecné zastupiteľstvo schválilo zásady a cenník prenájmu kinosály.
l5. februára – vypukol požiar pri starom mlyne, kde býva pán Repáň. Horelo humno, ktoré sa vznietilo
z neznámych príčin. Na hasení požiaru sa podieľal Žilinský a Varínsky požiarny zbor.
21. februára – najstarší občan žijúci vo Varíne, pán Alexander Androvič, sa dožil nádherného jubilea
95-tich rokov. Tento človek prežil dve svetové vojny a prežil svojich dvoch synov. V pomerne dobrom
zdraví sa však teší zo svojej rodiny.

22. februára – uskutočnila sa celoobecná schôdza, na ktorej sa prejednával rozpočet obce pre rok 2002
a pripomienky ku zámerom výstavby obce v sledovanom roku. Z radov občanov, ktorých bolo približne
150, boli návrhy a dotazy na starostu obce hlavne v tomto smere. Čo sa plánuje v tomto a budúcich
rokoch? Na otázky odpovedal nasledovne: „Na individuálnu výstavbu v časti Kamence pri
Autokempingu, náklady na prípravu predstavujú asi 350 tisíc Sk na inžinierske siete, ktoré sa musia
vybudovať už po vydaní stavebného povolenia. Príprava rozšírenia intravilánu v časti Záhumnie po
Ulicu Dubenec a v časti Koňhora náklady predstavujú 2 700 tis. Sk a príprava výstavby bytovky
s jednoizbovým a dvojizbovým bytom pre sociálne prípady v obci a samotná výstavba je rozpočtovaná
na 20 miliónov Sk. Na výstavbu poskytne štát 50% a zvyšok si zoberie obec pôžičku so 4%-ným
úrokom. Náklady na projekty a prípravu sa počítajú na 1 milión Sk. Pripravuje sa výstavba kanalizácie
Terchová – Varín – Hričov, na ktorý má prispieť štát. V tomto roku sa plánuje rozšírenie cintorína
v náklade 350 tisíc Sk (projekt, chodníky). Na verejné osvetlenie v Mlynisku pri Nezbudskej Lúčke sa
počítajú náklady 43 tisíc Sk. Výstavba chodníkov na ulici Martinčekovej v náklade 1.250 tis. Sk.
Zhotovenie a osadenie informačnej tabule do parku, na ktorej budú základné informácie o dejinách obce
a kultúrnych pamiatkach je rozpočet viac ako l00 tis Sk. Počíta sa s opravou strechy na Dome služieb
(holičstvo, krajčírstvo, Štátna poisťovňa a Slovenská sporiteľňa). Na verejno-prospešné práce dostáva
obec 9 zamestnancov. Na kultúre sa počíta s čiastkou 1,9 mil. Sk vrátane prestavby niektorých
priestorov, napr. kino, knižnica atď. Popri bežných akciách a nákladoch v obci sa značný čas venoval
ekológii a poplatkoch za zber smetí z domácností. Rada rozhodla, že poplatok za rok bude predstavovať
270,– Sk na osobu.“ Hovorilo sa o triedenom zbere a možnosti zníženia poplatku. Občania poukazovali,
že Terchová je vzdialenejšia a platí 250,– Sk a obec Krasňany len 100,– Sk.
Nadnesená bola i otázka možnosti úpravy školy, ktorej chýba 5 tried a deti chodia do Nezbudskej Lúčky.
Riešila sa tiež otázka stavu Drevoimpregny Varín, ktorej hrozí zatvorenie a likvidácia. Na otázku
odpovedal Ing. Hrúz – riaditeľ Drevoimpregny, ktorý hovorí, že čakajú na rozhodnutie súdu
o privatizácii. V súčasnej dobe pracuje na píle len 5 robotníkov a niekoľko brigádnikov pre udržanie
chodu prevádzky. Schôdzu ukončil starosta obce s poďakovaním za spoluprácu.
27. februára – uskutočnilo sa plenárne zasadanie, na ktorom sa schválil rozpočet obce pre rok 2002,
prejednávali sa a upresňovali podmienky triedeného zberu so zástupcami zberne surovín a opatreniami
pre zabezpečenie úloh v najbližšom období.
28. februára - sa uskutočnilo zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom poslanci prijali správu o
plnení úloh, správu firmy ASA a. s. Žilina o separovanom zbere odpadu, správu Emila Cvachu o návrhu
textu o obci Varín, ktorý bude uverejnený na informačnej tabuli v obci, Žiadosť firmy TIPOS a.s.,
Bratislava o zriadení zberne tiketov s terminálom on-line, návrh všeobecného nariadenia o užívaní
miestnych komunikácii, informáciu starostu o príprave výstavby sociálnych bytov, o dobrovoľnom
strážcovi poriadku, ktorú zaslalo OO PZ Terchová a žiadosť o poskytnutie nebytových priestorov za
účelom zriadenia módneho salónu pre p. Irenu Dudášovú.
Schválili dodatok VZN č. 4./ l992 o čistote a poriadku v obci a to poplatok za vývoz domového odpadu
a zneškodňovanie domového odpadu, otvorenie prevádzky - predajne bicyklov, textilu a obuvi na
Námestí sv. Floriána č. 36 pre firmu LUNA p. Jozef Kolčák.
Marec
10. marca – Urbárske spoločenstvo Varín uskutočnilo Jarné valné zhromaždenie, na ktorom zhodnotilo
hospodárske výsledky v hospodárení s lesom, ekonomické výsledky, prevádzkové problémy a plán pre
rok 2002.
15. marca – v charitnom dome sa konala prednáška MUDr. Jána Gallusa – prezidenta centra pre rodinu
pod názvom „Úcta k životu“. Prednáška začala o 16.00 hodine a bola určená pre manželské páry,
rodičov, ale i mladým ľuďom.
22. marca - sa v našej obci organizoval deň narcisov. Miestna organizácia Únie žien vo Varíne zbierala
peniaze na Ligu proti rakovine. Z peňazí získaných verejnou zbierkou sa financujú programy
onkologických pracovísk a zdravotných ústavov. V tomto roku sa do zbierky zapojili zamestnanci VAS
Mojšová Lúčka. Výnos predstavoval sumu l3.506.- Sk. Peniaze boli odovzdané v Žiline. Hlavným
organizátorom tohto podujatia bola predsedníčka Únie žien vo Varíne p. Eva Cvachová.
24. marca – na kvetnú nedeľu o 14.00 hodine sa uskutočnila krížová cesta cez obec, a to nesením
dreveného kríža. Každú stáciu niesla 4-metrový kríž iná skupina mužov. Trasa krížovej cesty viedla

od kostola ku kaplnke /za Obecným úradom/ zasvätenej Sedembolestnej Panne Márii, cez ulicu Májovú
ku krížu na Kamencoch a pokračovala po ulici ku Nogovcom na ulicu Dr. Jozefa Tisu a cez uličku na
Hviezdoslavovu ulicu. Skončila na cintoríne.
27. marca - sa uskutočnilo zasadanie obecného zastupiteľstva, na ktorom v prvom bode rokovania
poslanci zobrali na vedomie správu kontrola o plnení úloh, dohodu o majetkovom usporiadaní
nachádzajúcich sa na parcele č. 672 682 a 681 medzi spoluvlastníkmi Jánom Cigánikom, Pavlom
Cigánikom, Máriou Samcovou. Prednesená bola správa starostu obce Ing. Karola Stráskeho o príprave
výstavby verejného osvetlenia na Starohradskej ulici, zmluva o zhodnotení a zneškodnení odpadu medzi
firmou ASA Slovensko a obcou Varín, správa starostu obce o príprave vybudovania infraštruktúry na
IBV Kamence II.
Schválil sa odpredaj pozemku parcely ť. 3200 o výmere 77 m2, ktorá je vo vlastníctve obce, Ing.
Jurajovi Kurnocíkovi za 70.-Sk m2, verejné záväzne nariadenie č.1./ 2002 o užívaní miestnych
komunikácií a pozemkov vo vlastníctve obce a pomenovanie ulice Kamence II. na Ulicu Andreja
Hlinku.
28. – 31. marca – spevokol Miestneho odboru Matice slovenskej spieval na bohoslužbách počas
veľkonočného týždňa - od kvetnej nedele až do veľkonočného pondelka. Zúčastnil sa aj na krížovej
ceste.
Apríl
7. apríla – odohral sa prvý majstrovský futbalový zápas V. ligy v Nezbudskej Lúčke na obnovenej
hracej ploche. Varín vyhral 5:1.
15. apríla – Miestny odbor Matice slovenskej zabezpečil prednášku o Dr. Jozefovi Tisovi pri príležitosti
výročia jeho popravy ako prezidenta Slovenského štátu. Prednáška sa uskutočnila v priestoroch Matice
slovenskej vo Varíne. Prednášal Dr. Peter Maruniak – vedecký pracovník Matice slovenskej v Martine.
15. apríla – konal sa míting na Námestí sv. Floriána s JUDr. Pálkom za Kresťansko-demokratické
hnutie.
22. apríla – Miestny odbor Matice slovenskej poriadal prednášku v priestoroch Matice slovenskej vo
Varíne zameranú na zatváranie kňazov, rehoľníkov, rádové sestričky za socializmu. Mnohí museli
v ťažkých a drsných podmienkach odpykávať svoje tresty 3. nápravnej skupine. Mnohí aj zomreli.
Prednášku predniesol Dr. Peter Maruniak – vedecký pracovník Matice slovenskej v Martine o 18.00
hodine. Do diskusie sa zapojil Emil Cvacho, ktorý hovoril o strážení p. farára Hederu, o kontrole stráže,
zatvorených kňazoch z Varína, o Ing. Emilovi Schmidtovi a spolupráci s farami po okolí, zásobovaní
potravinami rehoľných sestričiek zatvorených v rôznych opustených budovách, o prepúšťaní učiteľov,
spracovávaní a rozposielaní kázní a svätých obrázkov.
25. apríla - sa uskutočnilo štvrté zasadanie obecného zastupiteľstva. V prvej časti poslanci zobrali na
vedomie starostu obce o rozšírení územného plánu - intravilánu, v katastri obce Varín, prípravu
výstavby sociálnych bytov, priebeh rekonštrukcie kinosály, sprevádzkovanie rehabilitácií v zdravotnom
stredisku, prípravné práce na zabudovanie orientačnej tabule a rozšírenie cintorína. Vypočuli si
požiadavku Ing. Pavla Beniača na vybudovanie športovej časti areálu pri firme Fontis. Priestor by sa
získal preložením oplotenia. Poslanec Peter Tretina naniesol požiadavku opravy cesty na železničnú
stanicu a výber vhodného pozemku na výstavbu záhradkárskej osady pri lesnej studničke k vedeniu 400
KW elektrickej siete. Mária Zelinová - predsedkyňa sociálnej komisie, informovala o trvale zdravotne
postihnutých občanoch a sociálnej podpore. Poslankyňa Anna Salátová požadovala vyčistenie
priestranstva pri plota farskej záhrady a svahov pri moste cez Varínku za ktorý priestor zodpovedá obec
po stránke ekologickej. Poslanec Marián Androvič požadoval, aby sa rokovalo na Slovenskej
autobusovej doprave o úprave autobusového spoja z Terchovej do Žiliny o 22.30 hod., aby prechádzal
cez Varín. Jednanie ma uskutočniť do 30.5. 2002 na SAD v Žiline starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Pracovný poriadok zamestnancov obce Varín, odmeňovanie
zamestnancov a volených orgánov obce Varín a žiadosť p. Patrika Mihu, Železničná č.381 o prenájom
priestorov po Okresnom úrade práce pobočka Varín.
26. apríla – v Materskej škole vo Varíne sa obnovila tradícia „stavania mája“. Pomáhal Urbár Varín
a otcovia detí.
28. apríla – 5. mája – organizovala sa autobusová púť do Vatikánu na návštevu svätého otca Jána Pavla
II., ktorý ich prijal a mimo iného osobitne privítal pútnikov zo Slovenska a z Varína

Máj
1. mája – už tradične vybudovali hasiči máj na Námestí sv. Floriána.
4. mája – bol pre farnosť Varín slávnostným dňom. V obci Nezbudská Lúčka sa po dvoch rokoch úsilia
podarilo postaviť v areáli miestneho cintorína Dom smútku a kaplnku. Dielo pod názvom „Dom nádeje“
požehnal a posvätil Marián Chovanec, pomocný nitriansky biskup za účasti správcu farnosti Ivana
Pšenáka, kňazov, starostov, sponzorov a veriacich našej farnosti. Starostka obce Mária Ďurčová osobitne
poďakovala organistke Ing. Zuzane Akantisovej, spevokolu z Nezbudskej Lúčky, dychovej hudbe zo
Strečna a spoluobčanom z Nezbudskej Lúčky a okolia za finančnú pomoc.
6. – 10. mája – prebiehali preteky na Straníku pod názvom Straník Cup 2002 Majstrovstvá Slovenska,
majstrovstvá Českej republiky a preteky Slovenského pohára v paraglidingu. Majstrom Slovenska sa stal
33-ročný Michal Orolín, ktorý celkovo skončil na treťom mieste. Celkovým víťazom pretekov sa stal
Radek Večer z Českej republiky. Najatraktívnejších a najvýznamnejších pretekov v paraglidingu v rámci
štátov východnej Európy sa celkom zúčastnilo 95 vzduchoplavcov a priateľov paraglidingu z Česka,
Slovenska a Poľska.
Preteky boli vyhodnotené a celý slávnostný obrad sa konal vo Autocampingu Varín. Majster Slovenska
Michal Orolín z Popradu bol zároveň riaditeľom tohto podujatia. Majstrovstvá Slovenskej republiky,
Českej republiky a Slovenský pohár 2002 boli štvorkolové, pričom pretekári museli úspešne absolvovať
aspoň tri kolá.
11. mája – skončili sa majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Mužstvo Slovenska hralo vo finále
s Ruskom a vyhrali 4:3. Stali sa tak majstrami sveta pre rok 2002. Finálový zápas sledovalo celé
Slovensko na námestiach, v krčmách, reštauráciách i domácnostiach. Po skončení oslavoval celý národ,
aj po dedinách. Motoristi doslovne lietali v autách vytrubujúcich po celej ceste. Mávali slovenskými
zástavami a vykrikovali: Sme majstri! Nebolo tomu ináč aj v našej obci a pokiaľ som získal poznatky,
takto to prebiehalo po obciach v celej doline.
12. mája – bolo v kostole v Gbeľanoch prvé sväté prijímanie pre deti z filiálok Nededza a Gbeľany. Na
prijímaní sa zúčastnilo celkom 45 detí.
l2. mája - Boli oslavy Dňa matiek, ktoré sa uskutočnili na Námestí sv. Floriána. Kultúrny program
pripravilo Miestne kultúrne stredisko Varín v spolupráci so Základnou a Materskou školou. Na dobrú
náladu dychová hudba Varínčanka. Po príhovore starostu obce Ing. Karola Stráskeho deti obdarovali
všetky prítomné mamičky kvetmi.
12. mája – uskutočnilo sa kultúrne podujatie na Námestí sv. Floriána pri príležitosti Dňa matiek. Na
námestí vyhrávala dychová hudba Varínčanka, prejav mal starosta obce Ing. Karol Strásky, Vystupovali
mažoretky obce, ktoré vedie kultúrne stredisko a program dopĺňali deti z Materskej školy Varín. Každá
prítomná mamička dostala malú pozornosť od obce – karafiát.
18. mája – Základná škola Varín organizovala oslavu 50-teho výročia vybudovania školskej budovy na
Hrádku, ktorá bola postavená v roku 1952. Škola vo Varíne podľa dostupných prameňov bola už pred
rokom 1568, t. j. pred 434 rokmi.
Oslava sa niesla v slávnostnej atmosfére. V kinosále na ktorej bolo prítomných 62 bývalých pedagógov,
ktorí teraz pôsobia na iných školách alebo sú na dôchodku. Stretnutie otvorili mažoretky pod vedením
riaditeľky Kultúrneho strediska p. Kataríny Schmidtovej. Riaditeľka školy Mgr. Alžbeta Paučinová v
príhovore zaspomínala na predošlé roky varínskej školy. Bolo sa čím pochváliť. Na dobrú prácu a
tradíciu školy nadväzuje práca terajších pedagógov. Jej prierez, najmä za posledných l0 rokov,
spracovala Mgr. Jozefa Galčíková. Publikácia bola spracovaná pri príležitosti 50-ročného jubilea
otvorenia školskej budovy v školskom roku l951/1952. Za obecný úrad sa oslavy zúčastnil prednosta
OcÚ Ľubomír Panáček a starosta obce Krasňany p. Jozef Trnka. Oslavu päťdesiatín sponzorovali
miestni podnikatelia. Bohatý kultúrny program obohatila dychová skupina Varinčanka a pozdraviť
prišiel súbor Krasňanček z Krasňan. Celé stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére a spoločenskom
duchu.
19. mája – bol sviatok Sv. Ducha a aj prvé sväté prijímanie pre deti z Krasňan, Nezbudskej Lúčky
a Varína. Zúčastnilo sa je 59 detí z Varína a 15 detí z Krasňan.
20. mája – zasadala vo Varíne Krajská rada Matice slovenskej. Zúčastnilo sa tam 15 členov rady
a predsedovia Miestneho odboru Matice slovenskej z Oravy, Kysuckého Nového Mesta, Trstenej,
Trenčianskych Teplíc, Martina a Liptovského Mikuláša.

Jún
3. júna - sa uskutočnili rôzne kultúrne podujatia z príležitosti Medzinárodného dňa deti. Popri bohatom
a pestrom programe bolo odohrané divadelné predstavenie pre deti s názvom „Princezná Rozmarínka“.
4. júna – v kostole sa predstavil miešaný spevácky zbor starších detí z Anglicka - Godstowe Musica
Tour. Po skončení koncertu sa naša mládež stretla s členmi spevokolu a spoločne sa v telocvični
Základnej školy Varín zabávali.
l9. júna - v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska Varín boli na záver roka prehrávky žiakov z
hudobných kurzov , ktorí navštevovali hodiny klavíra celý školský rok. Učitelia hry na hudobné nástroje
boli prevažne Žilinčania, ktorí učia na Ľudovej škole umenia v Žiline.
30. júna – odišiel z našej farnosti pán farár Ivan Pšenák a kaplán František Ďuraj, ktorí boli preložení
biskupským úradom v Nitre do iných farností.
Júl
1. júla – nastúpil na varínsku faru vdp. Mgr. Dalibor Mišura a kaplán Mgr. Štefan Židek. Pre kostol
v Gbeľanoch bol pridelený samostatný kaplán, ktorý bude mať na starosti Gbeľany, Nededzu a Kotrčinú
Lúčku. Zatiaľ sa úradné veci, akými sú matrika, kniha o úmrtiach a sobášoch, budú viesť vo fare Varín
a po vybudovaní fary v Gbeľanoch bude samostatná fara spolu s celou administratívou. Do farnosti
Varína budú patriť len Krasňany, Nezbudská Lúčka a Varín.
19. júla – konala sa slávnosť pri príležitosti dňa zvrchovanosti slovenského národa, na ktorej bola
prítomná aj predsedníčka Slovenskej národnej strany – Anna Malíková. Mala príhovor o podpore
Slovenskej národnej strany vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Príhovor mal aj Ing.
Marián Schmidt za miestnu organizáciu Slovenskej národnej strany vo Varíne. Do kultúrneho programu
prispel aj spevácky zbor Matice slovenskej, a to hymnickými piesňami, taktiež dychová hudba
Varínčanka. Podávalo sa aj občerstvenie. Slávnosť pre nepriaznivé počasie bola na Námestí sv. Floriána
za prítomnosti približne 350-tich občanov. Vatra zvrchovanosti horela na Vajánku, kde mala byť celá
oslava v prípade priaznivého počasia.
O 18.30 hodine bola havária nákladného vlaku idúceho zo Žiliny do Vrútok na moste cez Varínku.
Zadná časť vagónov, ktorá bola naložená betónovými elektrickými stĺpmi, sa pri miernom sklone trate
dala do pohybu a narazila do železničného mosta. Ten sa pohol a niekoľko vagónov sa odtrhlo
a prevrátilo. Trať bola odstavená v obidvoch smeroch do 3.40 hodiny ráno, kedy bola uvoľnená jedna
koľaj. Oprava mosta bola odstránená na druhej koľaji v priebehu dvoch dní tak, aby sa spomalenou
rýchlosťou dalo po moste prechádzať. K úplnému odstráneniu poškodenia došlo až po niekoľkých
mesiacoch. Ku zraneniam osôb nedošlo. Škody predstavovali cca 5 miliónov Sk.
August
3. augusta – vzniklo hnutie Viera a Svetlo – „hostina Božích maličkých“. V tomto spoločenstve sú
ľudia zasiahnutí rôznym stupňom mentálneho postihnutia. Sú obklopení svojou rodinou, zvlášť svojimi
rodičmi. Vďaka stretnutiam majú aj postihnutí šancu poznávať a rozvíjať svoje osobné dary, nájsť
radosť a priateľstvo.
l5. augusta - na siedmom zasadaní obecného zastupiteľstva sa prejednávali kapitálové výdavky na
realizáciu rozvojového plánu obce .
31. augusta – uskutočnilo sa kladenie vencov ku pamätníku na Námestí sv. Floriána za účasti
príslušníkov polície z Bratislavy a Čiech.
September
2. septembra – bol zahájený školský rok 2002/2003 v Základnej škole a Materskej škole vo Varíne,
ktoré prešli pod správu obce – ich riadenie i financovanie.
3. septembra – bola zahájená výstavba chodníkov na Ulici Martinčekovej. Stavebné práce boli zadané
Doprastavu Žilina. Financie boli získané od Slovenského plynárenského priemyslu Bratislava ako
náhrada za vybudovaný plynovod v obci z obecného rozpočtu.
20. – 21. septembra – konali sa voľby do Slovenskej národnej rady. Začali sa 20. septembra od 14.00
hodiny do 22.00 hodiny a dňa 21. septembra od 7.00 hodiny do 14.00 hodiny. V obci boli tri volebné
okrsky, a to na obecnom úrade, v základnej škole a v matičných priestoroch na Hrnčiarskej ulici.

23. septembra – o 17.00 hodine vznikol v suteréne zdravotného strediska požiar v sušiarni prádla.
Pracovníčky na pracovnej zmene otvorili dvere na sušiarni, z ktorej sa valil kúdeľ dymu. Nikomu sa nič
nestalo. Požiar bol zlikvidovaný za pomoci požiarnikov zo Žiliny..
28. septembra – uskutočnil sa autobusový zájazd na výstavu v bratislavskom hrade, zameraný na
obdobie okolo roku 1000. Výstava bola viac-menej zameraná na pozdvihnutie Maďarských dejín a
dejiny Slovákov boli len okrajové a mnohé udalosti zamlčané.
Október
2. októbra - sa uskutočnilo ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, na ktorom podávala
správu riaditeľka Základnej školy a riaditeľka Materskej školy o celkovom stave škôl. Starosta obce
informoval o celkovom dianí v obci. OZ doporučilo starostovi obce rokovať so zástupcami Slovenskej
pošty o otváracích hodinách prevádzky vo Varíne, vybudovať pamätnú tabuľu o vzniku obce. Obecné
zastupiteľstvo odporúča schváliť predaj pozemku pre p. Michala Androviča z parcele č. 2130/2 v k. ú.
Varín v šírke 2m po kladnom vyjadrení stavebnej komisie. Schválená bola aj budova školského klubu na
využívanie pre potreby Materskej školy z dôvodu nedostatku priestorov. Schválilo sa tiež predĺženie
nájomne zmluvy firmy Selinan – cestovná kancelária Žilina do roku 2015. Poslancov p. Ferdinanda
Lopušana a Ing. Františka Tomu preradili do komisie pre verejnú súťaž nájomného domu 22 b. j.
Schválená bola oprava sociálneho zariadenia v budove Materskej školy. Rozhodli sa pre budúce volebné
obdobie, že pre obec Varín bude 11 poslancov, ďalej sa prejednala pracovná doba Reštaurácie
“RANČ“, ktorá sa nachádza v k.ú. Varín v lokalite Šošinec. Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo
dopracovať dokumentáciu pre skládku interného odpadu vo Varíne.
5. – 6. októbra – uskutočnilo sa celoslovenské stretnutie katolíckej mládeže v Usa – Toronto. Z Varína
sa tohto festivalu zúčastnila početná skupinka mladých ľudí.
5. októbra – mal pohreb rodák z Varína vdp. Škrobák Ján. Na je pohrebe sa zúčastnilo 12 kňazov
a nitriansky diecézny biskup. Na poslednej rozlúčke ho sprevádzali občania, spevokol z Varína a
dychová hudba Varínčanka.
7. októbra – Miestny odbor Matice slovenskej pripravil pre občanov prednášku o tragickej udalosti
v Černovej z l3. októbra l907. Prednášal Dr. Peter Maruniak - vedecký pracovník Matice slovenskej
v Martine. Na prednáške malo účasť viac než 50 občanov rôznych vekových kategórií.
7. – 13. októbra – bolo veľmi chladno, dážď. Pod Jedľovinou na lúkach napadal sneh.
13. októbra – v bare Amfora sa uskutočnilo zahájenie Varínskej kalčetovej ligy. Novovzniknutá liga
mala desať tímov. Tieto sa každú druhú nedeľu stretávali až do apríla, kedy sa hral finálny zápas. Prvé
miesto získalo družstvo alternátor Pralinkovci, 2. miesto FC Loptoši a 3. miesto FC Sokolíci.
11. októbra – ráno bol mráz, mínus 2°, bielo aj po záhradách.
l5. a l9. októbra - pod titulkom HOMO AQUARIUS uviedla Slovenská televízia na programe STV 2
dokument o našom rodákovi RNDr. Jánovi Baricovi, DrSc. Teraz pracuje ako kanadský ekológ, vedecký
pracovník Federálneho ústavu pre výskum vody v Burlingtone a externý profesor na univerzitách
Manitobe /Kanada/ ,Konstanci /Nemecko/, Ludne /Švédsko/, dal v tomto dokumente okrem iného
najavo svoj veľmi vrúcny vzťah k svojmu rodisku, k prírode, ktorá nás tu obklopuje i k ľuďom, ktorí tu
žijú. Z dokumentu jasne vzplanulo, že významní ľudia sú veľmi skromní a majú v úcte svoje korene,
svojich predkov.
18. októbra – predajňu Jednota na Kamencoch navštívil neznámy páchateľ, vylomil zadný vchod
a odcudzil z nej alkohol a cigarety v celkovej výške 50 tisíc Sk.
20. októbra – v miestnom kostole sa uskutočnil chrámový orgánový koncert.
21. októbra - Varín kritizovali v televízii Markíza, že obec rozširuje cintorín medzi obytnými
budovami. Podnet pre kritiku vzniesla varínska občanka, ktorá dostala náhradný byt v obecnej bytovke s
výhľadom na cintorín. Jej počínanie odsudzovali nielen miestni občania, ale aj ľudia z okolitých obcí.
23. októbra – Miestne kultúrne stredisko zorganizovalo autobusový zájazd do Jablonky.
24. októbra - sa uskutočnilo deviate zasadanie obecného zastupiteľstva, na ktorom poslanci v prvej časti
zobrali na vedomie správu o príprave výstavby záhradkárskej osady, správu Emila Cvachu o spracovaní
menoslovu richtárov obce Varín od roku l362 a návrh na inštalovanie pamätnej tabule kanonikovi
Ondrejovi Mesárošovi, ktorý sa podieľal spolu s Antonom Bernolákom na kodifikácii spisovného
jazyka. Poslanci zobrali na vedomie žiadosť Ing. Igora Staníka - Tatran Travel Agency o povolenie na
výstavbu cestovnej kancelárie na Námestí sv. Floriána. Obecné zastupiteľstvo požaduje od menovaného

predložiť štúdiu. Obec Nezbudská Lúčka požiadala o finančnú pomoc pri realizácii plynofikácie
Základnej školy. Zobrala na vedomie uznesenie Krajského súdu v Žiline týkajúce sa ml. Dany
Svetlovskej. Poslanec Peter Tretina požadoval osvetlenie výkopovej jamy pre kanalizačný zberač na
Železničnej ulici a predísť takto prípadnému úrazu a nehode. Obyvatelia na Hrádku požadovali
zasypanie časti jarku pri Morovom cintoríne, zaoberali sa správou o odvysielanej relácii o cintoríne na
TV Markíza, keď niektorí občania mali pripomienky k rozšíreniu cintorína.
OZ schválilo vymedzenie miest na umiestnenie plagátov pre voľby do samosprávy obce, záväzne
nariadenie o dani z nehnuteľnosti o podmienkach držania psov. Súhlasili s vyhotovením geometrického
plánku parcele č.3342/3, ktorá je vo vlastníctve obce a v užívaní občanov. Súhlasili s uzatvorením
zmluvy o pridelení stavebného pozemku p. Jane Zimenovej a to výmenou za pozemok, ktorý je pod
zdravotným strediskom a bol vo vlastníctve p. Staníkovej.
Obecné zastupiteľstvo neschválilo odpredaj akcii obce Varín, ktoré má v Prvej komunálnej banke v
Žiline. Nesúhlasilo s odpredajom časti pozemku z parcele č.4 2130/2 = pozemok Materskej školy
žiadateľom do doby vzniku novej parcely pre výstavbu nájomných bytov. Zastupiteľstvo sa rozhodlo
zaslať list TV Markíza, ktorá v relácii Lampáreň odvysielala neúplné a skreslené informácie ohľadom
výstavby cintorína v obci. Predmetom listu je žiadosť o odvysielanie pravdivých informácii a
ospravedlnenie sa.
25. októbra – pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším sa v kinosále uskutočnil kultúrny program
pre dôchodcov. Predstavenie začalo o 16.00 hodine a spestrili ho žiaci z materskej i základnej školy.
27. októbra – v kinosále sa uskutočnilo sa stretnutie dôchodcov z Varína s kultúrnym programom
a občerstvením. V príhovore vystúpil starosta obce Ing. Karol Strásky a prihovoril sa aj miestny pán
farár Dalibor Mišura. Na dobrú náladu vyhrávala dychová hudba Varínčanka a spríjemnila atmosféru
ľudovými piesňami, ktoré oživili spomienky z mladosti. Mnohí dôchodcovia sa zapojili do spevu a s
úsmevom si zanôtili.
November
2. novembra – padal sneh s dažďom a celý týždeň bol chladný, s nočnými mrazmi do – 4 stupňov
celzia. Dňa 11. novembra bola snehová fujavica a 16. novembra oteplenie až na 17 stupňov celzia
a víchor. Nárazy vetra boli tak silné, že narobili škody, strhalo krytinu zo striech. Len v našom
najbližšom okolí mne osobne v záhrade zlomilo strom – slivku o priemere pňa 16 cm, obdobne susedovi
Čermanovi zlomilo strom hrušku, ďalšiemu susedovi Paučinovi zhodilo z humna škridlu asi 15 – 20
kusov. Obdobná škoda sa stala p. Anne Akantisovej, ktorej z rodinného domu zhodila cca 25 – 30 m2
krytiny – škridle. Po obci takéto škody boli spôsobné viacerým občanom. Obdobná situácia bola
v okolitých dedinách. Tak napr. v Terchovej víchor zhodil dve strachy pokryté plechom a občania sa
zdržovali viac doma, lebo rôzne plechy a krytina, ktorá lietala, ohrozovala bezpečnosť chodcov. Dňa 17.
novembra bolo už bezvetrie, takmer bezoblačné počasie a už ráno o 6.30 hodine teplota 15 stupňov nad
nulou.
11. novembra – vo Varíne zasadal v kinosále Krajský výbor telesnej výchovy futbalová sekcia za
prítomnosti funkcionárov Telovýchovných jednôt, na ktorej sa hodnotilo jesenné kolo futbalovej súťaže
s osobitným zameraním na poznatky a opatrenia pre zlepšenia úrovne futbalu. Značná časť rokovania sa
venovala V. lige skupiny A a B, v ktorej hrá aj naše mužstvo. Z Telovýchovnej jednoty Varín boli
zastúpení na rokovaní :Jaroslav Buchta – predseda Futbalového oddielu Varín, Cvacho Ladislav –
tajomník a Ing. Karol Strásky – starosta obce a člen výboru. Podľa vyjadrenia zástupcov KVTV
a funkcionárov telovýchovnej jednoty s organizáciou boli veľmi spokojní a hodnotili sedenie po každej
stránke na vysokej úrovni.
17. novembra –Bôčik, bryndzové halušky a pohárik metaxy či koňaku si neodpustí najstaršia Košičanka
Alžbeta Budinská. V sobotu so svojimi troma dcéra, 5 vnúčatami a 13 pravnúčatami a 4
prapravnúčatami oslávila 103. narodeniny. Striedmosť a ťažký život, ktorý som prežila, môže byť
receptom na dlhovekosť! Povedala pre Nový Čas oslávenkyňa, ktorá napriek svojmu veku, pozorné číta
noviny, sleduje televíziu a najradšej má ručné práce. Navyše aj napriek vysokému veku sa stará sama
o seba. Narodila som sa 17. novembra 1898 vo Varíne neďaleko Žiliny. Pracovala som v Michalovciach,
kde som sa zoznámila so svojím manželom. Do Košíc sme sa presťahovali v roku 1928. Deň začína
šálkou kávy, inak by nebola vo svojej koži, poznamenala jedna z Alžbetiných dcér. Dokonca dokáže
držať krok, niekedy sa unavíme my mladší skôr než ona.

28. novembra - sa konalo l0. zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, na ktorom prehodnocovali
pripomienky občanov zákazu parkovania aut na ulici Martinčekovej o opravu názvu a doplnenie názvov
ulíc na mape Varína, poslanci OZ požadovali kontrolu hospodárenia firmy Kateva Varín, a žiadosť
Pavla Androviča Varín P. O. Hviezdoslava 544 o odkúpenie parcele č.l48.
Konštatuje že :
- územný rozvoj a výstavba obce Varín sa po roku l993 realizujú v súlade sa schváleným územným
plánom obce Varín / ÚPN- O /
- disponibilné plochy určené v ÚPN-O Varín pre individuálnu výstavbu sú k dnešnému dňu zväčša
zastavané a ďalší rozvoj bývania je potrebné riešiť v extraviláne po a pracovaní doplnkov ÚPN -O v
lokalitách Záhumnie a Koňhora.
- ÚPN-O Varín schválený v roku l993 neuvažoval s realizáciou záhradkárskej osady na území obce. S
ohľadom na požiadavky a potreby obyvateľov Varína je potrebné uvedenú požiadavku riešiť
prostredníctvom doplnku plánu v lokalite Ulické záhrady.
- v záujme rozvoja turizmu a cestovného ruchu je potrebné v priestore ATC Varín a cestou II/ 583
doplnkom územného plánu riešiť umiestnenie rekreačných, športových a stravovacích služieb na
doteraz nezastavaných plochách, ako doplnkových služieb k existujúcemu Autocampingu.
- ÚPN-O Varín schválený v roku l993 bude po spracovaní doplnkov naďalej plniť funkciu základného
nástroja územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce a súčasný stav si nevyžaduje
spracovanie nového územného plánu.
Poveruje starostu obce Ing. Karola Stráskeho :
- zabezpečiť obstaranie nasledovných doplnkov ÚPN-O Varín.
- doplnok ÚPN -O Varín IBV Záhumnie.
- doplnok ÚPN -O Varín IBV Koňhora
- doplnok ÚPN -O Varín rekreácia Kamence
- doplnok ÚPN -O Varín záhradkárska osada Ulické lúky.
Schvaľuje pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, KS Žilina finančný príspevok l000.-Sk,
vysporiadanie majetku - právnych vzťahov parc. č. 3206/2 medzi obcou a Jánom Cíbikom, a prenájom
predajne mäsa na ulici A. Trizuljaka p. Jozefovi Dávidíkovi od doby ukončenia prenájmu predajne
mäsa Poľnohospodárske družstvo Váh Nededza.
Potvrdzuje platnosť ÚPN -O Varín, schváleného uznesením OZ č. 02211 / 93 s podmienkou
zabezpečenia obstarania potrebných doplnkov.
Ukladá - vykonať kontrolu hospodárenia firmy Kateva Varín, kontrolu predaja v predajni pána Pijaka na
ul. M.R. Štefánika. a požiadať Slovenskú poštu, stredisko Žilina o informovanie občanov o preberaní
poštových zásielok a splnomocnení na preberanie zásielok.
Starosta obce Ing. Karol Strásky listom upozornil generálneho riaditeľa PhDr. Vladimíra Repčíka
Televízia Markíza v Bratislave o nespokojnosti občanov a obecného zastupiteľstva s neobjektívnou
reportážou dňa 21.l0.2002 v relácii lampáreň o rozšírení miestneho cintorína. Upozornil ho , že uvedenú
reláciu mali zrežírovať na základe konkrétnych dokladov a nie podľa 5 občanov, čo veľmi mizivé
percento z počtu 3371 obyvateľov . Na záver podotkol, že je znepokojený nad tým, že do uvedenej
relácie boli zatiahnuté aj deti.
30. novembra – sa poriadal na Námestí sv. Floriána tradičný Ondrejský jarmok, ktorý organizovala
Matica slovenská Varín v spolupráci s obecným zastupiteľstvom. Jarmok spestrila dychová hudba
Varínčanka, ktorá koncertovala v parku.
December
7. decembra – kultúrne stredisko zorganizovalo príchod sv. Mikuláša, ktorý sa doviezol na koči, lebo
nebolo snehu. Koč ťahal kôň pána Jozefa Smolku. Mikuláš na koči, oblečený do biskupského rúcha
a zlatého ornátu. Prešiel po uliciach Varína a vysadol na Námestí sv. Floriána, kde zasvietil veľký smrek
na znak toho, že prichádzajú Vianoce.
Po tomto úkone rozdával najmenším deťom vekovej skupiny od jedného do 13-tich rokov darčeky, na
ktoré prispeli podnikatelia i sponzori obce. Po rozdaní darčekov bola v kinosále premietnutá rozprávka
deťom zadarmo .Na organizovaní tohto podujatia sa podieľali p. Metod Bukovinsky, p. Jozef Čepela ,p.
farár Mgr.Dalibor Mišura. p. Smolka Ladislav, p. Ferdinand Lopušan, p. Karol Tichý , členovia
Slovenského katolíckeho skautingu Varín a dychová hudba Varínčanka.

6. a 7. decembra - sa uskutočnili voľby do obecného zastupiteľstva. Za starostu obce bol opäť zvolený
Ing. Karol Strásky. Podrobnejšie výsledky sú v samostatnej kapitole.
11. decembra – dvaja neznámi maskovaní lupiči prepadli v popoludňajších hodinách benzínové
čerpadlo Benzinol. Ich korisťou bolo takmer 29-tisíc Sk. Aj napriek obsadeniu únikových ciest sa
páchateľov nepodarilo zadržať.
18. a 19. decembra – v Materskej škole vo Varíne sa uskutočnili vianočné besiedky škôlkarov. Program
bol bohatý na scénky, ktoré deti predviedli svojim rodičom.
20. decembra - sa konalo zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Varíne, na ktorom poslanci zobrali na
vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce a vystúpenie novozvoleného starostu obce. Na
tomto zasadaní novozvolený starosta obce Ing. Karol Strásky zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce a po ňom zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom prepísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva : Ing. Marián Androvič, Karol Boka, Metod Bukovinský,, Ferdinand Lopušan,
Pavol Noga, Rudolf Pisch, Ing. Marian Schmidt, Ing. Vladimír Štefánik, Peter Tretina, Ján Zelina, Mária
Zelinová.
Bola zriadená obecná rada a komisie :
Komisia životného prostredia a verejného poriadku
Komisia kultúry, školstva, mládeže a športu
Komisia stavebná
Komisia sociálna a zdravotná
Komisia finančná a obchodu
Zástupca starostu bol zvolený Ing. Marian Schmidt
Členovia rady a predsedovia jednotlivých komisii boli zvolení v tomto zložení :
Ing. Marian Schmidt člen rady a predseda komisie životného prostredia a verejného poriadku
Rudolf Pisch člen rady a predseda komisie kultúry, športu, školstva a mládeže
Ing. Vladimír Štefánik člen rady a predseda komisie stavebnej.
Mária Zelinová členka rady a predsedkyňa komisie sociálnej a zdravotnej.
Ing . Marian Androvič člen rady a predseda komisie finančnej a obchodu.
Predsedovia komisii tvoria 5 člennú radu.
Schvaľuje právo sobášiť : Ing. Karolovi Stráskemu, Ing. Mariánovi Schmidtovi a Jánovi Zelinovi.
Plat starostu obce v zmysle zák.253/ l994 Zb. a zák. 289/ 2002 Zb.Z.
Dohodlo sa , že termíny zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva: Posledný piatok v mesiaci o l6.00
hodine.
Bolo uložené predsedom komisii predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na
členov komisii obecného zastupiteľstva z radov poslancov a odborníkov z radov obyvateľov obce.
Odporúča sa starostovi obce posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce.
24. – 26. decembra – spevokol Matice slovenskej vystupoval pri bohoslužbách vo farskom kostole.
29. decembra – konalo sa slávnostné odhalenie pamätnej tabule z príležitosti 190-teho výročia úmrtia
Ondreja Mesároša – rodáka, nitrianskeho kanonika, bernolákovca a spisovateľa, zakladateľa varínskeho
špitála a sirotinca. Pamätnú tabuľu na jeho rodnom dome po príhovore PhDr. Tomáša Winklera –
vedeckého tajomníka Matice slovenskej v Martine odhalil starosta obce Ing. Karol Strásky a pán farár
Mgr. Dalibor Mišura. Po zahratí štátnej hymny a piesne Bože, čos ráčil dychovou hudbou Varínčankou
sa sprievod odobral do kostola, kde slávnostný prejav predniesol člen Miestneho odboru Matice
slovenskej a kronikár Varína – Emil Cvacho.
Sprievodné slovo počas celých osláv mal Karol Tichý. Do programu sa pripojil spevácky krúžok Matice
slovenskej, ktorý zaspieval staroslovenský Otčenáš a pokračoval v koncerte s vianočnými piesňami..
V druhej časti programu koncertovala v kostole dychová hudba Varínčanka, ku ktorej sa pripojil spevom
celý rad občanov. Ako hostia za Maticu slovenskú Martin boli :PhDr. Tomáš Winkler, PhDr. Genovéva
Grácová a zástupkyňa bernolákovskej skupiny na Slovensku. Slávnosti sa zúčastnili zástupcovia z
Domu Matice slovenskej v Žiline a občania okolitých obcí. Podľa verejnej mienky bolo podujatie
hodnotené veľmi dobre. Organizátori osobitne poďakovali novému majiteľovi rodného domu Ondreja
Mesároša pánovi Pavlovi Janekovi z Nededze, ktorý nielenže dal súhlas na umiestnenie tabule, ale v
ťažkých podmienkach vynaložil všetko úsilie na dokončenie rekonštrukcie objektu a vydláždenie
chodníkov, aby bola slávnosť čo najdôstojnejšia.

31. decembra – v rímsko-katolíckom kostole vo Varíne sa konala svätá omša o 18.00 hodine ako
poďakovanie za uplynulý rok.
31. decembra – od 23.00 hodiny sa začala oslava 10-teho výročia vzniku Slovenskej republiky na
Námestí sv. Floriána, kde nechýbal ani p. farár. Pred 24.00 hodinou sa ukončil rok modlitbou Otčenáš za
ktorým nasledoval príhovor starostu obce , vystreľovanie svetlíc a družná beseda v jednotlivých
skupinkách.
Hospodárenie obce v roku 2002
Príjmy
Celkové výdaje v roku 2002

26 033 510,–
15 061 647,–
Investičná výstavba a väčšie opravy v obci

- reklamná orientačná tabuľa na námestí v náklade l34 454,–
- budovanie chodníkov pri individuálnej výstavbe na Kamencoch
- úprava potoka a riek po povodni v náklade 633 629,–
- oprava autobusu predstavovala l53 637,–
- obklad telocvične v Základnej škole vo Varíne v náklade 202 815,–
- výstavba kanalizačného zberača, prípojka zo Strečna a pokračovanie cez Rybníky a po ceste na
Železničnú stanicu Varín
- oprava strechy domu č. 113 v náklade l33 452,–
Rekonštrukcia viacúčelovej budovy:
- výmena okien l61 821,–
- vnútorne zariadenie 247 968,–
- stolárske práce a výrobky l28 500,–
- stavebné práce 499 584,–
- elektroinštalácia l86 l21,–
- zdravotné stredisko - oprava kotolne v sume 699 500,–
- odovod - Športová ulica - 460 000,–
- rozšírenie a oprava miestneho rozhlasu 300 000,–
- individuálna bytová výstavba Kamence II. časť komunikácie l55000,–
- oprava strechy domu č. sup.77 v sume 99 502,–
- rozšírenie cintorína výkup pozemkov 74 l30,–
- polyfunkčný dom - PD v sume 290 000,–
- výstavba chodníkov 326 083,–
Objem kapitálových výdavkov spolu 2 404 215,–
Po ukončení rekonštrukcie kinosály kina Kriváň z dôvodu lepšej využiteľnosti sa môže využívať na
rôzne rodinné a kultúrno - spoločenské podujatia. Obecné zastupiteľstvo schválilo zásady a cenník
kinosály, nasledovne:
Schôdze a mítingy: l. hod 200.- Sk, každá ďalšia l00.-Sk + za upratovanie 500.-SK
Rodinné akcie l. hod. 200.- Sk + každá ďalšia l00.-Sk + 500.-Sk upratanie.
Svadby: l.300.- Sk + 500.- Sk upratanie
Cudzí:
Schôdze a mítingy : l. hod. 500.- Sk + každá ďalšia l00.- Sk + 500.- Sk upratanie
Rodinné akcie : l. hod. 500.- Sk + každá ďalšia l00.-Sk + 500.- upratanie
Rodinné akcie / kary / ako domáci
Svadby : l.800.- Sk + každá ďalšia l00.- Sk + 500.- Sk upratanie
Podmienky sú dodržiavať požiarno - bezpečnostné opatrenie škody spôsobené na zariadení uhradiť,
nerobiť nijaké zásahy do elektroinštalácie, nezasahovať do zariadení súvisiacich s premietaním filmov,
priestory podľa dohody uvoľniť, odniesť si všetky prinesené veci a hlukom neznepríjemňovať
obyvateľom v susedstve.
Stav a pohyb obyvateľov
Stav obyvateľov ku l. l. 2002
z toho detí

3 438
782

Počet narodených v priebehu roka
65 detí
Z toho vo Varíne
50
V priebehu roka zomrelo
27 obyvateľov
V sledovanom roku do obce sa prisťahovalo
39 obyvateľov
V sledovanom roku sa z obce vysťahovalo
55 obyvateľov
Stav obyvateľov ku 31. l2 2002
3 434
V sledovanom roku sa prejavil pokles o 5-tich obyvateľov.
Z obecnej matriky
Manželstvo uzatvorilo
Narodilo sa
Zomrelo

24 párov
38 detí
27 obyvateľov
Nezamestnanosť v obci Varín v roku 2002

Celková situácia v zamestnanosti našich občanov sa zlepšila Celkový priemer nezamestnaných z našej
obce predstavoval l60 obyvateľov. Vzhľadom na počet práceschopných obyvateľov miera
nezamestnanosti je 9.42%, čiže rovnaká ako v roku l998. V okrese Žilina sa pracovné príležitosti
vytvárali len ojedinele a nestačili uspokojiť ponúkané pracovné sily. Podľa pohlavia bolo
nezamestnaných 69 mužov a 91 žien.
Parlamentné voľby 2002
V dňoch 21. a 22. septembra sa uskutočnili voľby do slovenského parlamentu. V našej obci sme mohli
svoje hlasy odovzdať politickým stranám v troch volebných okrskoch: Obecný úrad Varín, Základná
škola Varín a budova Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varín. Výsledky boli nasledovné:
Počet zapísaných osôb do zoznamu voličov:
2 496
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky :
l 957
Počet odovzdaných obálok
l 957
Počet platných odovzdaných hlasov
1 927
Výsledky komunálnych volieb konaných 6. - 7. decembra 2002
Starostom obce Varín sa stal Ing. Karol Strásky s počtom hlasov 990. Kandidoval za Hnutie za
demokraciu a SNS. Druhým kandidátom na post starostu obce bol Ing. Vladimír Štefánik, ktorý získal
480 hlasov a kandidoval za Kresťansko-demokratické hnutie.
Do obecného zastupiteľstva boli zvolení títo poslanci:
1. Mária Zelinová
679 hlasov
2. Karol Boka
613 hlasov
3. Metod Bukovinský
546 hlasov
4. Marian Schmidt Ing.
538 hlasov
5. Vladimír Štefánik Ing.
511 hlasov
6. Pavol Noga
476 hlasov
7. Peter Tretina
454 hlasov
8. Marian Androvič Ing
452 hlasov
9. Rudolf Pisch
413 hlasov
10. Ferdinand Lopušan
411 hlasov
11. Ján Zelina
411 hlasov
V priebehu volieb boli tri okrskové volebné komisie. Zapísaných bolo 2 516 voličov. Volilo však len
1 470 občanov, čo predstavuje 58,43%. Počet platných hlasov = 1 426.
Občania mali možnosť voliť 11-tich poslancov a starostu obce. Počet platných hlasovacích lístkov na
voľbu starostu = 1 450.
Ponuka tovarov a služieb v obci
Potraviny Koruna samoobsluha – majiteľ p. Rendek Ján, Ulica Hrnčiarska so sortimentom –
potravinársky tovar, mäsové výrobky, ovocie, zelenina, drogéria, rybacie výrobky, zákusky, ktoré si
možno aj objednať.

Lumic – Ulica Antona Bernoláka (vedúca Ľudmila Cvachová), sortiment potravín, drogistický tovar,
mäsové výrobky, zelenina.
Potraviny Prima – Ulica Jána Bottu, majiteľ Anton Panáček, samoobsluha so sortimentom
potravinárskeho tovaru, zeleniny, drogistického tovaru, mäsa a mäsových výrobkov.
Jednota – Námestie svätého Floriána, vedúca p. Sidónia Bulejčíková so sortimentom: všetok
potravinársky tovar, mäsové a rybacie výrobky, drogéria.
Jednota - Ulica Fatranská Kamence, vedúca p. Amália Vojteková so sortimentom potraviny a drogéria,
zelenina, mäsové výrobky.
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 – reštaurácia, potravinársky
tovar, zákusky, jedlá na objednávku, svadobné hostiny, spoločenské posedenia, možnosť objednať si
zákusky na svadby, krstiny, vianočný stôl.
Pekáreň – Potravinka – Ulica J Martinčeka, majiteľ Ľuboslav Moravčík – pekáreň, široký sortiment
čerstvých pekárenských výrobkov, mlieko, mliečne výrobky, mäsové a rybacie výrobky, základné
potraviny.
Potraviny Ulica Farská, majiteľ p. Panáček so sortimentom – potravinársky tovar, mäsové výrobky,
zelenina, ovocie, drogéria.
Potraviny Ulica Ondreja Mesároša, 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: trvanlivé
potraviny, drogéria, školské potreby, drobná keramika.
Zelokvet –Námestie svätého Floriána, majiteľ p. Roman Kováč, sortiment: rôzne druhy ovocia,
zeleniny, nealkoholických nápojov.
Čaluníctvo – vykonáva opravy čalúneného nábytku, úpravu sedacích súprav, postelí a kuchynských
rohových lavíc, Martinčekova ulica č. 77.
Kontakt – majiteľ Danihel Topitzer, sortiment – záhradkárske potreby, semená, hnojivá, krmivá pre
vtákov, krmivá pre zvieratá, malé balenia i vážené väčšie množstvá, rôzne druhy kvetináčov, rašelina,
rôzne druhy porcelánových výrobkov, taniere, šálky, poháre, pletivo a iný tovar.
Rozličný tovar + komisionálny predaj – Námestie svätého Floriána, majiteľka p. Margita Talafová.
Ponuka: denná tlač, školské a kancelárske potreby, drobný tovar, bižutéria, hračky, športové potreby,
staršie veci možno kúpiť alebo predať.
Obuv Fatra: Námestie svätého Floriána, majiteľka p. Edita Bulejčíková so sortimentom obuv,
pančuchy, ponožky, 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 zo sortimentom obuv,
pančuchový tovar, ponožky, kožená galantéria, nábytok rôzneho druhu - možnosť objednávky nábytku
podľa katalógu.
Velatex – Ulica Jozefa Martinčeka, majiteľka p. Katarína Janečková so sortimentom kusový textil –
detský, dámsky, pansky, textilná galantéria, pletacia priadza.
Kveta – Ulica Antona Bernoláka, majiteľka p. Renáta Urmínová ponúka rezané a črepníkové kvety,
drobnú keramiku, zeminu, rašelinu, možnosť objednať si kvety a príležitostné kytice.
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, pracie prášky, čistiace prostriedky, kozmetika.
MONUS -Ulica Jozefa Martinčeka, majiteľ Vojtech Brezáni ponúka zámočnícke, klampiarske
a stavebné práce, sklárstvo.
Zberné suroviny – Starohradská ulica, ponúka výkup druhotných surovín.
Obvodný úrad práce: Ulica Jozefa Martinčeka, eviduje a poskytuje pracovné miesta nezamestnaným.
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.
UNIO – priemyselný tovar – majiteľka Ing. Klaudia Gáborová, Ulica Jozefa Martinčeka: železiarstvo,
stavebniny, farby, laky, riedidlá, poľnohospodárske potreby, elektroinštalačný materiál.
Očná optika – Ulica Jozefa Martinčeka /v Dome služieb/, majiteľ Ing. Macák ponúka vyhotovenie
okuliarov na lekársky predpis i bez neho, oprava okuliarov, brúsenie a čistenie skiel ultrazvukom,
čistiace potreby na okuliare, predaj optických pomôcok, slnečných okuliarov, retiazok a puzdier na
okuliare.
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,
uterákov, taktiež mangľovanie.
Dana – dámske kaderníctvo na Ulici Jozefa Martinčeka – budova bývalej pošty.
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: rôzne druhy pizze,
jedlá na objednávku, alko a nealko nápoje, možnosť rodinných osláv v reštaurácii.
Pneuservis – majiteľ p. Anton Pojezdala, Ulica Antona Bernoláka. Ponúka opravu plášťov, duší, diskov,
duší pre nákladné autá, montáž aj demontáž kolies z áut, motoriek, bicyklov, vyvažovanie kolies
z osobných áut.
Servis váh – Starohradská ulica, majiteľ p. Anton Panáček: opravy a kontrola váh.
Družstevná predajňa mäso – údeniny: dve predajne, a to na Ulici Jozefa Martinčeka a na Ulici
Alexandra Trizuljaka – majiteľ Poľnohospodárske družstvo Varín ponúka čerstvé mäso, výsekové
mäsové výrobky, ovčí syr, svieži i údený.
Ubytovací hostinec Má-ša – Ulica železničná, majiteľ p. Štefanatná ponúka služby: nealko + alko
nápoje, teplé párky, obložené misy, v ranných hodinách možnosť zakúpiť mlieko, mliečne výrobky,
chlieb, pečivo, ubytovanie v dvoj-, troj- a päťposteľových izbách .
Pošta: 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 .
Chladenie – majiteľ p. Štefan Podkopčan, Ulica Farská, ponúka služby: oprava všetkých druhov
chladničiek, mrazničiek, a chladiacich zariadení.
Nákladná doprava, zámočnícke práce, predaj stavebnín, autoškola: majiteľ Ľubomír Tichák, Ulica
Jozefa Martinčeka.
TBS – veľkosklad nápojov: majiteľ Ľubomír Tichák, Ulica Jozefa Martinčeka, ponúka alko a nealko
nápoje, cukrovinky a trvanlivé pečivo.
RUŽA – predaj lacných odevov: majiteľ p. Ľubica Kašíková, Ulica Jozefa Martinčeka, ponúka predaj
všetkých druhov pánskych , dámskych a detských odevov, kožené odevy.
Javor – Ulica októbrová, majiteľ Michal Rendek ponúka predaj okrasných drevín, kosenie parkov
a záhrad.

Urbárske pozemkové spoločenstvo Varín – Ulica Milana Rastislava Štefánika ponúka predaj
úžitkového dreva, dopravu automobilom Tatra 8l5 s hydraulickou rukou, salašníctvo – možnosť dať
ovce na letné obdobie na pasenie, salaš ponúka v roku l997 do prenájmu.
Masážny salón – Zdravotné stredisko vo Varíne, ponúka: klasickú, rekondičnú, športovú masáž, thajskú
masáž, akupresúry, na odstránenie únavy a zmiernenie bolestí pohybového aparátu a masáž s prvkami
lymfodrenáže.
Varínska farnosť
Počet krstov vo farnosti
z toho chlapcov
dievčat
Počet zomrelých vo farnosti
z toho mužov
žien
Počet sobášov vo farnosti
z toho katolícke
miešané

69
40
29
59
38
21
29
27
2

Od 1. júla 2002 dochádza v našej farnosti ku zmenám vo vedení farnosti. Vdp. farár Ivan Pšenák po 6ročnom účinkovaní vo Varíne bol na základe rozhodnutia biskupského úradu v Nitre preložený na inú
farnosť. Do Varína nastúpil vdp. Dalibor Mišura. Vymenený bol aj pán kaplán. Pán František Ďuraj bol
poverený novým poslaním a jeho duchovná služba bude medzi vojakmi. Do Varína od l. júla nastúpil
novokňaz Štefan Židek.
Novinkou v pastoračnej činnosti nových kňazov je, že v tomto roku sa uskutočnila na Veľký piatok
Krížová cesta ulicami Varína, ktorá išla z Námestia svätého Floriána cez Ulicu Májovú, Fatranskú, Dr.
Tisu, Hrnčiarsku, Hviezdoslavovu, Bottovu, Školskú, Štefánikovu až na cintorín. Štácie boli pred
jednotlivými domami vopred určené a pripravené pre tento účel. Nesením kríža boli poverené jednotlivé
spoločenské organizácie. Po celej krížovej ceste sprievod farníkov spieval priliehavé pôstne piesne.
Do varínskej farnosti patria Gbeľany aj Nededza, aj keď vysluhovanie sviatostí a bohoslužieb má na
starosti duchovný vdp. Mgr. Tibor Borovský, ktorý bol pridelený práve týmto obciam biskupským
úradom.
Činnosť rehoľných sestričiek v charitnom dome
Bohatá a pestrá činnosť rehoľných sestričiek bola doplňovaná rôznymi odbornými prednáškami
špecialistov, nielen domácich, ale aj externých. Naši občania a mládežníci si pozorne vypočuli 8. apríla
2002 prednášku Max Kasparú - diakona o práci lekárov. Stretnutie všetci účastníci hodnotili ako
neopakovateľný zážitok. Mesiace apríl a máj sú mesiacmi príprav detí na prvé sväté prijímanie. Po
ukončení kostola v Gbeľanoch prvé sväté prijímanie pre deti z Gbelian, Nededze a pridali sa aj z
Kotrčinej Lúčky, hoci nepatria do farnosti, len z toho dôvodu, aby boli spolu so spolužiakmi a priateľmi,
s ktorými chodia do školy. Možno konštatovať, že slávnosti našich najmenších zásluhou rehoľných
sestričiek vrátane duchovnej prípravy boli na vysokej úrovni. Ani po svätom prijímaní cez prázdniny
nebol oddych. Najstaršiu sestričku Marcelu sa podarilo dostať na chatu pod Suchý /1075 m n. m./
terénnym vozidlom a za doprovodu mala z krásneho pohľadu do údolia krásny zážitok. Sestra Anita za
doprovodu s hrou na gitare doprevádzala mladých turistov po okolí Krasňan v Kurskej doline.
Pre odvážlivcov sa uskutočnilo nočné putovanie za dozoru členov horskej služby na Malý Fatranský
Kriváň - Suchý a chata Borovica. Pre ctiteľov Panny Márie aj ostatných sa uskutočnila púť k Panne
Márii do Levoče. Samotné sestričky aby zvládli svoju činnosť mnohokrát si vyprosovali silu od Pána
spoločnými modlitbami.
Erko – hnutie kresťanských detí
14. septembra 2002 sa začal nový ročník „Erka“. Vo farskej záhrade sa zišlo okolo 60 detí a ich
vedúcich. Po spoločnej modlitbe sa rozdelili podľa ročníkov. Vytvorili sa tak skupinky, kto sa budú
stretávať raz do týždňa. V rámci skupiny sa deti popredstavovali a porozprávali si, čo zažili cez
prázdniny.

Deti z jednotlivých skupín si pripravujú vlastné scénky, ktoré si potom navzájom predstavujú. Stretnutia
sú veľmi pestré a zábavné.
Základná škola Varín
1. februára 2002 sa z príležitosti 50. výročia otvorenia školy konal v budove školy školský ples. Oslavy
50. výročia varínskej základnej školy pokračovali 17. mája 2002. Pri tejto príležitosti sa stretli v kinosále
Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne všetci pracovníci a priatelia školy. Pozvanie na stretnutie
prijalo 62 bývalých pedagógov a stretnutia sa zúčastnili i pozvaní hostia: prednosta Okresného úradu
v Žiline Ing. Tibor Mintál, riaditeľka ŠŠI Ing. Daniela Raabová, vedúci odboru školstva mládeže
a telesnej kultúry OÚ v Žiline Mgr. Ján Furták, starosta obce Varín Ing. Karol Strásky a starosta
Obecného úradu Krasňany p. Jozef Trnka. Radu školy zastupoval Mgr. Jozef Košút a radu rodičov Ing.
Daniela Barčíková.
Stretnutie otvorili obecné mažoretky pod vedením riaditeľky Kultúrneho strediska p. Kataríny
Schmidtovej. Po príhovore riaditeľky školy Mgr. Alžbety Paučinovej pozdravili prítomných kultúrnym
programom žiaci školy pod vedením Mgr. Trnovskej a ostatných pedagógov. V podvečerných hodinách
na oživenie nálady prispela dychová hudba Varínčanka. Stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére
a spoločenskom duchu.
18. mája 2002 sa v rámci osláv konala Kamera D - program pre rodičov a širokú verejnosť v kultúrnom
stredisku vo Varíne. Žiaci predviedli svoju šikovnosť a nápady.
Návšteva z Anglicka navštívila našu obec a školu 6. júna 2002. Bola to súkromná cirkevná škola. Žiaci
pod vedením Mgr. Cvachovej, p. Šimlíkovej a p. Pažickej pripravili súťaže a hry pri chate Borovica pod
Jedľovinou. V popoludňajších hodinách sa konal koncert v miestnom kostole a potom sa všetci presunuli
do školy, kde prebehol basketbalový turnaj. Deň sa zakončil spoločnou diskotékou.
Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka:
gymnáziá
8 žiakov
Obchodná akadémia
7 žiakov
Stredná priemyselná odborná škola
3 žiaci
Stredná priemyselná škola stavebná.
4 žiaci
Stredná priemyselná škola diev.
4 žiaci
Stredná priemyselná škola Bánová
2 žiaci
Stredná priemyselná škola stroj. KNM
3 žiaci
Stredná priemyselná škola Martin
1 žiak
Stredná zdravotná škola
1 žiačka
Stredné odborné učilište 4-ročné
14 žiakov
Stredné odborné učilište 3-ročné
35 žiakov
Vyhodnocovacia porada – 27. júna 2002 bola vyhodnocovacia porada v Autocampingu vo Varíne.
Riaditeľka školy Mgr. Paučinová zhodnotila celoročnú prácu žiakov a pedagógov. Na záver
vyhodnocovacej porady sa p. riaditeľka Mgr. Paučinová poďakovala Mgr. J. Trizuliakovej a Mgr. M.
Trizuliakovi za dlhoročnú obetavú prácu, ktorú odviedli na našej škole. V mene celého pedagogického
kolektívu im zapriala pevné zdravie a pohodu na zaslúženom odpočinku.
Slávnostné ukončenie bolo 28. júna 2002 na školskom dvore, kde sa zhromaždili všetci žiaci
i pedagógovia.
Vedenie školy v školskom roku 2002/2003:
- riaditeľka školy Mgr. Alžbeta Paučinová
- zástupkyne riaditeľky školy Mgr. Elena Kozáková, Mgr. Marta Hermannová
- vychovávateľka v školskom klube p. Dana Kořínková
- výchovný poradca Mgr. Jozef Košút
Urbár
Rozbor hospodárenia za rok 2002:
Plán
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok

Plnenie
5 236 000,5 806 000,543 000,-

8 972 000,9 336 000,364 000,-

Odmeňovanie zamestnancov a členov výboru:
Predseda 80,– Sk/hodinu, hospodár 75,– Sk/hodinu + 15%, zapisovateľ 75,– Sk/hodinu a ostatní
členovia výboru 65,– Sk/hodinu.
Členovia dozornej rady predseda 70,– Sk/hodinu, členovia 65,– Sk/hodinu, účtovník 70,– Sk/hodinu +
15%, lesník 70,– Sk/hodinu + 15%.
Zamestnanci na pílnici 50 Sk/hodinu + do 25%, zamestnankyne v pestovateľských prácach 40 – 46 Sk
vrátane prémií, referent BOZP 2500 Sk/hodinu, aktívni členovia urbáru 700 Sk/na 1 hlas, brigádnici 35
Sk/hodinu, podľa náročnosti práce.
Na pílnici pracovalo ¾ roka 5 pracovníkov a od 1. 10. 2002 je to 6 pracovníkov.
Národný park Malá Fatra
Rastlinstvo
Vegetácia Národného parku je veľmi bohatá a pestrá. Prevládajúcou vegetačnou formáciou sú lesné
spoločenstvá zaberajúce 70% rozlohy územia. Vo väčšine prípadov si zachovali prirodzenú štruktúru,
27% z nich sú len nepatrne zasiahnuté ľudskou činnosťou, čo súvisí s neskorším osídlením územia
v období valašskej kolonizácie, ktorá prebiehala na tomto území v 16. storočí. Prirodzene tu zasahuje 7
lesných vegetačných stupňov, od dubovo-bukového cez bukovo-jedľovo-smrekový až po pásmo
kosodreviny. Najviac zastúpenou drevinou je buk lesný, smrek obyčajný a jedľa. V súčasnosti
prevládajú listnaté dreviny (60%) nad ihličnatými (40%).
Na území Národného parku sa nachádzajú tieto formy vlastníctva lesov:
- štátne lesy – 13%
- skromné lesy (urbariáty, komposesoráty) – 87%
Na území bolo doteraz zistených viac ako 1100 druhov vyšších rastlín, z ktorých je 22 druhov
západokarpatských endemitov, 14 karpatských endemitov, 15 karpatských subendemitov, 1 panónsky
subendemit a 1 vlastný endemit Malej Fatry jarabina Margittaiho.
Zistených je 169 druhov rastlín zaradených do Červeného zoznamu ohrozených druhov rastlín, z ktorých
je 57 kriticky ohrozených a veľmi zraniteľných druhov.
Na vápencovom podklade môžeme obdivovať chránené druhy ako poniklec slovenských, klinček
neskorý, astru alpínsku a horec Cluisov. Nad hornou hranicou lesa sú charakteristickými druhmi vórba
sieťkovaná, dryádka osemlupienková, prilbica tuhá a mnoho ďalších. Prechodné rašeliniská, slatiniská,
vlhké a podmáčané lúky sú bohato zastúpené ohrozenými rastlinnými spoločenstvami reprezentovanými
druhmi ako napríklad rosička okrúhlolistá, rosička anglická, vstavač Fuchsov, všiec močiarny a iné.
Dobrovoľný požiarny zbor
V roku 2002 mal Dobrovoľný požiarny zbor vo Varíne 37 aktívnych členov a 5 čestných členov (Bugáň
Július, Šugár Štefan, Vojtek František, Zimen Alexander a Akantis Emil).
20. decembra sa konali doplňujúce voľby do výboru, kde sa predsedom požiarneho zboru stal Kardoš
Ján, tajomníkom Akantis Emil, veliteľom Turský Miroslav, členom výboru a pokladníkom Kořínek
Jozef a hospodárom Noga Peter. Úlohu referenta na prevenciu pridelili Androvičovi Rudolfovi ml.
a referentom pre mládež sa stal Šlesár Jaroslav.
Športový klub
Futbalový oddiel:
V jarných zápasoch hrali títo hráči: Sobola P., Prekop P., Zimen I., Nemček M., Zimen M., Dančík M.,
Brežný S., Figura A., Cvacho S., Lojdl S., Kuchár J., Repáň J., Zavadzan J., Bronček R., Androvič P.
Majstrovská súťaž začala 30. marca a skončila 23. júna. Súpermi varínskym futbalistom boli: Kysucké
Nové Mesto „B“, Nezbudská Lúčka, Belá, Teplička nad Váhom, Rajec, Stará Bystrica, Krásno nad
Kysucou, Strečno, Bytčica, Bytča „B“, Skalité, Predmier, Lietavská Lúčka. Nakoniec Varín obsadil v V.
lige skupiny A 2. miesto (45:26) so 48-mimi bodmi.
4. augusta začala jesenná časť majstrovských zápasov, kde hrali: Sobola P., Prekop P., Zimen I.,
Nemček M., Zimen M., Bronček R., Brežný S., Dančík M., Tichák P., Kuchár I., Lojdl S., Krajíček J.,
Zimen R s mužstvami: Predmier, Strečno, Belá, Rajec, Teplička nad Váhom, Stará Bystrica, Rudinská,
Nezbudská Lúčka, Trnové, Raková, Skalité, Lietavská Lúčka, Kysucké Nové Mesto „B“.

Ukončenie jesennej súťaže bolo 26. októbra a Varín sa umiestnil v V. lige A skupiny na 7. mieste
(19:11) s 19-timi bodmi.
Zo staršej histórie
„Vodári“ vo Varíne
Jedna zo športových organizácii , ktorá skromne pracovala, boli naši vodári, ktorí sa brázdili po vlnách
Váhu. Prvé poznatky ako o športovej činnosti sú z rokov l932, kedy si synovia zo zámožnejších rodín
mohli dovoliť zakúpiť kajaky a materiál potrebný k tomuto športu. Medzi týchto patrili František
Skutecký, Božena Kovačiková a Bírovci. Títo boli ako prvá vodácka generácia a začiatok vodáctva vo
Varíne. Brodili po Váhu z Liptovského Hrádku, Ružomberka a iných miest cez tiesňavy okolo skál
Margity a Besnej až do priestoru ohybu Váhu pri Varíne - pltníckeho prístavu. Plavidlá vozili železnicou
do uvedených miest, z ktorých sa plavili dolu Váhom.
Druhými nasledovníkmi vodáckej činnosti bolo obdobie postavenia si lodenice, ktorá sa zrodila v rámci
organizovaného zoskupenia so Zväzarmu - Varín.
Jednou z aktivít našich mladých ľudí bola vodácka činnosť veľmi obľúbená. Vodácky šport nie je ľahký,
Potrebuje silných odvážnych a nebojácnych ľudí. Tento šport má svoje tradície v slovenskom pltníctve.
Vstup do niekdajšej Trenčianskej stolice sa volal Považskou dierou. Liptovskí pltníci pred vstupom do
Považskej diery sa žehnali s prosbou o dobre preplávanie sa až pod Starý hrad. Ak sa tento úsek
preplaví, tak ľahko sa odtiaľ dostane k Varínu, kde už Váh tečie pokojne.

