Rok 2001
Január
1. januára – o polnoci bolo privítanie nového roka 2001 a oslava vzniku Slovenskej republiky
v sprievode dychovej hudby Varínčanka, ktorá zahrala štátnu hymnu. Starosta obce Ing. Karol Strásky
mal ďakovný, ale i novoročný prejav. Po prejave starostu koncertovala dychová hudba do 1.30 hodiny.
Oslava sa uskutočnila na Námestí sv. Floriána za prítomnosti približne 700 občanov. Mnohí si oslavy
spríjemňovali vystreľovaním svetlíc a inej zábavnej pyrotechniky. Od množstva výbuchov bolo
zadymené celé námestie.
Starosta obce tiež zabezpečil pre občanov teplý čaj. Je už tradíciou, že občania si na takéto podujatie
prinesú zo sebou šampanské alebo niektorý z obľúbených nápojov a navzájom sa ponúkajú.
6. januára – spevokol Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne koncertoval v kostole
v Gbeľanoch pred svätou omšou a aj počas bohoslužby.
26. januára – v parlamente sa schvaľovala Ústava Slovenskej republiky. Prejednávanie bolo vysielané
v televízii. Sledovalo ho aj minimálne sto občanov našej obce. Nad prednesenými návrhmi zo strany
koalície sa dostávali obyvatelia do vysokého stupňa nespokojnosti a verejne nadávali na celú vládu.
26. januára - Únia žien a Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne zorganizovali druhý fašiangový
ples v reštaurácii „U Púčka“. O dobrú náladu sa postarala hudobná skupina „Forte“ – skupina mladých
hudobníkov. Ples mal slušnú spoločenskú úroveň. Jeho úlohou bolo nielen zabaviť spoločnosť, ale aj
zviditeľniť Miestny odbor Matice slovenskej. Na tombolu prispelo l5 živnostníkov a podnikateľov.
Február
1. februára - zasadalo obecné zastupiteľstvo, ktoré v prvej časti zobralo na vedomie správu starostu
obce o zriadení denného charitno-sociálneho stacionára a využití charitného domu na klubovú činnosť, o
financovaní a realizovaní kanalizačného zberača Varín - Terchová.. Hlavný kontrolór obce podáva
správu o vykonaní kontroly hospodárenia TJ Fatran Varín za roky l999 a 2000.Poslanec OZ p. Peter
Tretina predniesol požiadavku na úpravu krajnice na ceste ku železničnej stanici, úpravu brehu
morového cintorína a nepočuteľnosti sirény v lokalite železničná stanica Poslankyňa p. Anna Salátová
predložila požiadavku na opravu zábradlia na moste cez Varínku, opravu cesty na Ulici Starohradská,
vyčistenie potoka cez obec Varín a v miestnej časti Záhrady osadenie hojdačiek pre deti. Poslankyňa
Ing. Eva Prekopová, podáva sťažnosť na hrubé správanie sa prednostu obecného úradu p. Ľubora
Panáčka voči občanom.
Bola schválená komisia v zložení Ing. Karol Strásky, Ing. František Toma, Ing. Eva Prekopová na
rokovanie s cestovnou kanceláriou Selinan o prevádzkovaní, a finančnom vysporiadaní nájmu za
Autocamping za rok 2000.
OZ uložilo prednostovi obecného úradu pozastaviť financovanie TJ Fatran Varín z účtu TJ a dotáciu
schválenú OZ vyplácať priamo z účtu obecného úradu Varín, pripraviť dodatok zriaďovacej listiny pre
TJ Fatran Varín, skontrolovať odstránenie nedostatkov zistených v TJ Fatran Varín a zvolať
mimoriadne zasadnutie OZ vo veci chodu TJ Fatran Varín. Preveriť možnosť inštalácie sirény v lokalite
železničná stanica.
Pri šetrení sťažnosti na prednostu OZ sa zistilo , že OZ súhlasilo s odpredajom nehnuteľnosti - uličky p.
Milanovi Chabadovi . Proti odpredaju zásadne bola suseda p. Helena Blahušiaková, nakoľko časť
pozemku patrí jej otcovi . Podľa geometrického plánku a výpisu z pozemkovej knihy celá parcela patrila
obci a podľa doručených podkladov prednosta a OZ postupovalo. V kancelárii prednostu došla výmena
názorov medzi prednostom a sťažovateľkou H. Blahušiakovou a pri tejto došlo k urážke prednostu úradu
i jeho rodičov, a preto otvoril dvere p .Blahušiakovej aby odišla. Na takéto počínanie sa sťažovala
poslankyni OZ p. Ing. Prekopovej. ktorá predmetnú záležitosť nadniesla na zasadaní OZ.
9. februára - poriadalo obecné zastupiteľstvo fašiangový obecný ples s tombolou na ktoré prispeli
podnikatelia a živnostníci z obce.
24. – 25. februára – na posledné fašiangy chodili turoni (maškary). Pochod v maskách už tradične
organizovali miestni požiarnici.
17. –19. februára – prebiehala blesková petičná akcia proti zriadeniu samostatnej fakulty pre prípravu
pedagógov kultúrnych a osvetových pracovníkov v maďarskom jazyku na Univerzite Konštantína

Filozofa v Nitre. Akciu organizoval Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne. Medzi členmi
a priaznivcami sa vyzbieralo celkom 165 podpisov.
Marec
3. marca – lyžiarky oddiel usporiadal preteky vo Varíne pod Jedľovinou o pohár starostu obce.
8. marca - mimoriadne zasadalo obecné zastupiteľstvo, ktoré prejednávalo správu hlavného kontrolóra
obce o výsledku kontroly TJ Fatran Varín. OZ si vypočulo správu predsedu futbalového oddielu o
činnosti , hospodárení a vyjadrenie ku kontrole. Pri tejto príležitosti sa prejednávala čistota a údržba v
budove najmä medzi hospodárom a prenajímateľom spoločenskej miestnosti - Amfora, ktorá poriada v
priestoroch diskotéky, po ktorých je zanechaný nie najlepší poriadok.
V ďalších bodoch prejednávali žiadosti Rímskokatolíckej cirkevnej farnosti sv. Mikuláša v Ratkovej
Lehote o finančnú podporu pri oprave fary. OZ sa rozhodlo prispieť čiastkou 5.000.-Sk Zároveň
rešpektovalo požiadavku zabudovanie parabolického cestného zrkadla na Farskej ulici oproti dvoru do
farského úradu. Zároveň prijalo opatrenie na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole TJ FO
Varín, ku mesačnému zúčtovaniu predkladať aj knihu o evidencii materiálu a uzatvoriť dohodu o
hmotnej zodpovednosti s hospodárom FO TJ Fatran Varín.
9. marca - Miestne kultúrne stredisko prijalo ponuku a v miestnej kinosále hosťovalo bábkové divadlo
pre deti O zlatej rybke. Na divadielko sa prišli pozrieť nielen deti z Varína, ale aj okolitých obcí.
5. - l0. marca sa uskutočnila akcia o finančnú pomoc na účel „Ostrova života„ v rámci Jednotky
intenzívnej starostlivosti detského oddelenia nemocnice v Žiline na ktorú prispela Urbárska obec Varín
20.000.- Sk, obecný úrad vo Varíne daroval l0.000.-Sk Na akciu finančnej pomoci deťom prispeli
podnikatelia a živnostníci z Varína.
Za kolektív detského oddelenia a hlavne mene chorých detí poďakovala MUDr. Daniela Salátová,
primárka Detského oddelenia NsP Žilina, ktorá je rodáčka z Varína.
26. – 31. marca – vo všetkých slovenských knižniciach prebiehal Týždeň slovenských knižníc, do ktorej
sa zapojila aj Miestna knižnica Varína. Pre čitateľov pripravila v rámci tohto programu bezplatné
zápisné na rok 2001, bezplatné vrátenie kníh i spoločný zápis prvákov zo základnej školy.
28. marca - bola obecná schôdza v kinosále Kriváň, na ktorej sa prejednával návrh rozpočtu obce pre
rok 2001. O rozpočte a akciách, ktoré sú v pláne pre sledovaný rok oboznamoval starosta obce Ing.
Karol Strásky.
29. marca - sa uskutočnilo zasadanie obecného zastupiteľstva na ktorom sa zhodnocovali požiadavky
občanov z obecnej schôdze a možnosti zaradenia do plánu výstavby v roku 2001.OZ zobralo na
vedomie vzdanie sa poslaneckého mandátu Ing. Juraja Androviča pre pracovné zaneprázdnenie. Ako
prvého náhradníka sa rozhodli pozvať Mariana Androviča, ktorý bol zvolený v komunálnych voľbách v
roku l998 za 3. volebný obvod. Prejednávala sa žiadosť MUDr. Michaličku o zriadenie ortopedickej
ambulancie v zdravotnom stredisku, ktorému odporučili najskôr prejednať zriadenie ortopedickej
ambulancie s riaditeľom Polikliniky I. v Žiline. Bola nanesená požiadavka zlepšenia upratovania
priestorov v kultúrnom stredisku , meranie rýchlosti na štátnej ceste a miestnych komunikáciách, úpravu
potoka prechádzajúceho cez obec v lokalite Kamence, zakúpenie televízora a videorekordéra na
prednáškovú činnosť pre spoločenské organizácie v obci, úpravu prístupovej cesty ku garážam na Ulici
Bernolákovej, vypracovanie rozboru vody z prameňa Železná studnička na podnikateľské účely a
zverejňovanie zasadnutia na obecnej tabuli minimálne 3 dni vopred.. Urbárska obec predniesla
požiadavku na poskytnutie štúdie zástavby rodinných domov . OZ rozhodlo zverejniť dochádzky
poslancov na zasadnutia obecného zastupiteľstva za roka 2000 a 2001. Schválili podanie žiadosti na
Okresný súd vo veci odstránenia ruiny domu č.l90 nachádzajúceho sa na Hrnčiarskej ulici a odmenu vo
výške l000,- Sk každému kto oznámi na obecný úrad občana, ktorý vyváža smeti a domový odpad na
nepovolenú skládku. .Urbárska obec Varín žiada o rešpektovanie žiadosti občanov o stavebný pozemok
na Kamencoch s prednostným pridelením pre občanov Varína. Zároveň žiada o pridelenie stavebného
pozemku pre Ing. Cáderovú ako výmenu za pozemok pri cintoríne, ktorý pripadá do objektu rozšírenia
cintorína. Zároveň obecné zastupiteľstvo požiadalo Urbársku obec Varín o spoluprácu pri zabezpečení
odtoku vody, ktorá prechádza obcou pri Autocampingu - ľavá strana. Voda by mohla spôsobiť škody na
pozemkoch občanov .OZ prijalo opatrenie vypracovať dodatok ku všeobecnému záväznému nariadeniu
o likvidácii odpadu v chatovej oblasti , zaslať ministrovi zdravotníctva o sprevádzkovanie vybudovanej
rehabilitačnej ambulancie, odoslať list vo veci zabezpečenia čistoty na pozemkoch vo vlastníctve ŽSR.

Prerokovať možnosti spolupráce s firmou DOLVAP s.r.o. Varín pri úprave prístupovej cesty ku garážam
na ulici A. Bernoláka, ktorý je vlastníctvom firmy DOLVAP s.r.o. Varín.
Apríl
6. apríla - bol dňom aj vo Varíne zameraný na humánnu akciu „Deň narcisov.“ Už po tretíkrát sa do
tejto akcie zapojila aj naša Základne organizácia Únie žien Slovenska vo Varíne. Členky nášho výboru
na Námestí sv. Floriána od okoloidúcich chodcov vyzbierali 8.361.- Sk Peniaze boli odovzdané Lige
proti rakovine v Žiline. Ako sa vyjadrila predsedníčka ZO ÚŽS vo Varíne p. Cvachová, „ je to krásny
pocit, keď človek aj s tým málom čo má, dokáže sa podeliť s tými, čo to naozaj potrebujú. Je to
požičaný groš.“
8. apríla – začala sa jarná futbalová súťaž s Kamennou Porubou, kde Varín prehral 3:0.
5.- 9. apríla cez veľkonočné sviatky vystupoval počas bohoslužieb Matičný spevokol, ktorý mal 34
členov - z toho 10 mužov a 24 žien.
11. apríla – bolo súdne pojednávanie na Okresnom súde v Leviciach, kde bolo odstúpené oznámenie z
Okresného súdu v Žiline. Žaloba bola podaná na obecné zastupiteľstvo, ktoré schválilo názov ulice po
Dr. Jozefovi Tisovi – prvom prezidentovi Slovenského štátu. Pojednávanie nebolo ukončené a bolo
preložené na 17. apríla.
16. apríla – vo veku 95 rokov zomrel pán Ján Pavčík – dlhoročný učiteľ, organista, dirigent speváckeho
zboru a čestný občan Varína.
17. apríla – bolo ďalšie pojednávanie na Okresnom súde v Leviciach.
20. apríla – zástupcovia obce a členovia Miestneho odboru Matice slovenskej a spevokolu i občania
z Varína sa zúčastnili na pohrebe Jána Pavčíka v Ružomberku, ktorý zomrel 16. apríla v Žiline. Účasť
organizoval Obecný úrad Varín a Miestny odbor Matice slovenskej Varín. Išlo sa autobusom.
26. apríla - sa uskutočnilo tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom starosta obce informoval
o priebehu súdneho pojednávania vo veci pomenovania po Dr. J. Tisovi na Okresnom súde v Leviciach.
,ktoré bolo pozastavené, list p. Heleny Blahušiakovej na odpredaj pozemku p. Chabadovi Milanovi,
sťažnosť občanov na firmu PACOMP Ing. Papala, kde sa uložilo vykonať kontrolu zariadenia. Uložené
bolo prednostovi úradu aby vyzval občanov o odstránenie jám po rozkopávkach. V prípade po dohode
práce bude realizovať obecný úrad za finančnú náhradu.
29. apríla – spevokol vystupoval pri chrámových obradoch v Gbeľanoch v kostole sv. Jozefa.
Máj
13. mája – konala sa oslava Dňa matiek na Námestí sv. Floriána. Program zabezpečovalo kultúrne
stredisko za spolupráce s Materskou školou Varín a Základnou školou Varín. Príhovor mal starosta obce
Ing. Karol Strásky. Konferoval Karol Tichý – člen Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne. Pred
oslavou a po oslave koncertovala dychová hudba Varínčanka. Obecné zastupiteľstvo zakúpilo klinčeky
a dievčatá obdarovali matky a staré matky kvetmi. Na podujatí bolo približne 600 – 700 ľudí vrátane
mládeže a detí.
20. mája – Miestny odbor Matice slovenskej usporiadala Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo
v budove Matice slovenskej vo Varíne o 18.00 hodine. Program sa skladal z nasledovných bodov:
zahájenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, správa o činnosti, správa dozorného výboru, správa
mandátovej komisie, voľba predsedu a členov výboru, diskusia, správa volebnej komisie a nakoniec
uznesenie.
26. mája - sa uskutočnilo sčítanie obyvateľov, domov a bytov.
27. mája – Miestny odbor Matice slovenskej uskutočnil autobusový zájazd na Sitno, do Banskej
Bystrice a okolia.
Farský úrad organizoval prvé sväté prijímanie v Gbeľanoch, na ktorom boli i deti z Nededze.
Základná škola Varín odohrala s deťmi divadlo s názvom „Vláknina nad zlato“ v kinosále Kriváň Varín.
29. mája – hosťoval a koncertoval vo Varíne dievčenský komorný orchester z Veľkej Británie. Koncert
bol o 17.00 hodine a niesol sa pod názvom „Godstowe Musical Tour“. Spievalo 25 dievčat a po
skončení koncertu mali stretnutie v telocvični Základnej školy vo Varíne s našimi žiakmi.
31. mája - zasadalo obecné zastupiteľstvo, na ktorom prejednávalo prípravu na separovaný zber
odpadu, petície občanov v ktorých žiadajú aby nepovolil prevádzkovanie výherných hracích automatov ,
požiadavku poslankyne p. Salátovej o vyčistenie priestranstva pri moste cez rieku Varínku, žiadosť

odkúpenie pozemku a budovy č. l34 p. Jánovi Bohačiakovi, ktorá bola zamietnutá, dodržanie podávania
informácii futbalového oddielu po ukončení štvrťroka, žiadosť obyvateľov bytoviek č. 806 a 807 na
Krivánskej ulici o premiestnenie veľkokapacitného kontajnera, ktorý je umiestnený v blízkosti bytoviek,
a sťažnosť obyvateľov na Hrnčiarskej ulici na firmu Lystra a p. Ladislava Púčeka.. Zamietnutá bola
žiadosť o prenajatie pozemku pri hasičskej zbrojnici pre využitie ako skladovacie priestory. Zamietnutá
bola žiadosť firmy Generál Invest Compány o. c. a.s. Košice na prevádzkovanie stávkovej kancelárie.
Uložené bolo starostovi obce dobudovať obecný rozhlas v časti Záhrady do 31.8. 2001.
Jún
1. júna - od l4.00 hod. sa poriadalo na Námestí sv. Floriána a v kinosále zábavne popoludnie pre deti
spojené s premietaním filmovej rozprávky.
3. júna – Farský úrad vo Varíne pripravil deti na prvé sväté prijímanie, kde boli i deti z Nezbudskej
Lúčky.
7. júna – Slovenská národná strana a Miestny odbor Matice slovenskej organizovali autobusový zájazd
na spomienkové stretnutie 140-teho výročia Memoranda slovenského národa v Martine za symbolický
poplatok 20,– Sk.
9. júna – Slovenská národná strana a Miestny odbor Matice slovenskej zorganizovali zájazd do
Bratislavy na celoslovenskú oslavu 130-teho výročia vzniku Slovenskej národnej strany za symbolický
poplatok 50,– Sk.
10. júna – dorastenci sa zúčastnili XVIII. ročníka mládežníckeho turnaja o Putovný pohár Oblastného
futbalového zväzu Žilina na počesť Teodora Zvaru, na ktorom mužstvo z Varína sa umiestnilo na prvom
mieste pred Hrabovým a Belou.
l9. júna - Kultúrne stredisko organizovalo autobusový zájazd pre členov Klubu dôchodcov do
Topoľčianky - Arborétum Mlyňany.
20. júna – konali sa koncoročné prehrávky žiakov hudobných kurzov - v hre na klavíri a na gitare.
Predstavenie sa začalo o 16.00 hodine v kultúrnom dome a bolo určené nielen rodičom detí, ale aj
ostatným občanom.
23. júna - Kňazskú vysviacku mal náš rodák vdp. Branislav Beniač narodený 7. februára l970 v Žiline /
v nemocnoci/ Jeho rodičia sú Ján a Rozália Beniačová. Má ešte dvoch bratov Petra vyštudoval
veterinárnu medicínu MVDr. a Ján, ktorý študuje na Lekárskej fakulte v Martine. Branislav po skončení
základnej školy vo Varíne absolvoval Strednú priemyselnú školu strojnícku v Považskej Bystrici. Po
absolvovaní základnej vojenskej služby odchádza 30. júla l991 do rehole jezuitov v Bratislave. Dva roky
bol v noviciáte v Trnave , dva roky na magisterke v Košiciach a potom šesť rokov študoval teológiu na
Teologickom inštitúte v sv. Alojza v Bratislave. Dňa 29. apríla 2000 bol vysvätený za diakona v
Bratislave. Potom bol tri mesiace na študijnom pobyte anglického jazyka v USA / New Orleans/.
Kňazskú vysviacku mal 23. júna 2001 v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Jeho prvé
pôsobisko v apoštoláte je Univerzitné pastoračné centrum v Banskej Bystrici.
27. júna – konalo sa zasadnutie komisie životného prostredia, kde sa prejednávala sťažnosť na
nakladanie s odpadom v reštaurácii Lystra. Komisia navrhla obecnému zastupiteľstvu odstrániť
rumovisko v okolí kontajnera a na ploche medzi miestnym potokom a reštauráciou a počas turistickej
sezóny zabezpečiť ešte jeden kontajner.
Júl
9. júla - zasadalo obecné zastupiteľstvo, na ktorom sa rokovalo o stave obecného potoka a o stanovisku
informovať obyvateľov obce cestou miestneho rozhlasu, výsledku šetrenia komisie životného prostredia,
o žiadosti vyradenia kníh v obecnej knižnici, a žiadosti o odpredaj pozemkov Františkovi Synákovi na
ulici Fatranskej, Jána Vrábla na Fatranskej ulici a Alžbete Rendekovej na Hrnčiarskej ulici. Schválili
dodatok všeobecného záväzného nariadenia o činnosti v chatových oblastiach. Neschválili odpredaj
pozemku MUDr. Františkovi Bugáňovi, avšak odsúhlasili s prenájmom za l.- Sk ročne. Keďže niektorí
občania nesplnili požiadavku o uvedenie komunikácii do pôvodného stavu po prípojkách vody a plynu,
bolo uložené pripraviť zmluvy s občanmi o úhrade nákladov po rozkopávkach.
17. – 18. júla – začal sa vytrvalý dážď. Rieka Varínka stúpla. Bol vyhlásený I. stupeň povodňovej
pohotovosti. Škody boli spôsobené preniknutím spodných vôd do pivníc rodinných domov v časti
Zariečie.

20. júla – konala sa spomienková slávnosť Dňa zvrchovanosti. V dôsledku nepriaznivého počasia na
Vajánku bola zapálená vatra, avšak oslava sa konala na Námestí sv. Floriána od 19.00 hodiny. Príhovory
a prejavy predniesli: Ing. Karol Strásky – starosta obce a Ing. Marián Schmidt – predseda strany SNS.
Kultúrny program zabezpečil Miestny odbor Matice slovenskej prednesom zborových národných
a ľudových piesní pod vedením umeleckej vedúcej Eleny Matejkovej. Zo sólovými ľudovými piesňami
a trávnicami sa predstavila Anežka Labantová s doprovodom Igora Cvachu, ktorý hral na varhanoch.
Národné básne predniesol predseda mladých matičiarov Karol Tichý. Na dobrú náladu hrala dychová
hudba Varínčanka pri občerstvení, ktoré venoval starosta obce
25. júla - sa oživila tradícia uvítania detí do života, ktorý dostáva v súčasnej dobe nový rozmer. Je to
prax vďaky rodičom, ktorí prijali dieťa ako dar a chcú z neho vychovať statočného človeka. Túto peknú
tradíciu oživilo kultúrne stredisko s milou slávnosťou na ktorej starosta obce privítal prvých 22 detičiek
narodených v roku 2001.
22. júla – prvé futbalové mužstvo sa zúčastnilo turnaja v Nezbudskej Lúčke pri príležitosti 50-teho
výročia založenia Telovýchovnej jednoty v Nezbudskej Lúčke a na pamiatku funkcionára
Telovýchovnej jednoty v Nezbudskej Lúčke Karola Najšla. Na turnaji sa zúčastnili mužstvá: Nezbudská
Lúčka, Strečno, Krasňany a Varín. Výsledky: Nezbudská Lúčka – Varín 1:3, Strečno – Krasňany 8:1. vo
finále sa hralo Nezbudská Lúčka – Krasňany 3:0 a Varín – Strečno 2:0. víťazom turnaja sa stalo
družstvo z Varína, na druhom mieste Strečno, tretie miesto obsadila Nezbudská Lúčka.
August
4. - 5. august – Miestny odbor Matice slovenskej zorganizoval výstup na Tatranský Kriváň.
8. augusta – v rámci prázdninového programu pre deti Miestne kultúrne stredisko vo Varíne
zorganizovalo návštevu skanzenu v Jahodnických Hájoch.
September
6. septembra - sa uskutočnilo šieste zasadanie obecného zastupiteľstva, na ktorom s a zaoberali
sťažnosťou p. Viliama Borodáča na prečnievajúcu statiku strechy rodinného domu Ing. Jána Kováča,
obecný úrad odstúpil sťažnosť na Okresný úrad odbor životného prostredia v Žiline. sťažnosťou Milána
Vlkoláčka na odstavené vraky aut p. Jána Hodoňa, ktoré parkujú na verejnom priestranstve a žiadosťou
o dobudovanie verejného vodovodu k rodinnému domu p. Milana Vlkoláčka, požiadavkou občanov na
vybudovanie miestneho rozhlasu na uliciach - Pltnícka, Železničná, Dr. Jozefa Tisu, Mlynisko a IBV
Kamence. Ďalej správou o čerpaní rozpočtu futbalového oddielu TJ Fatran Varín, ukončením prevádzky
fy. PACOMP - internet ku 31.8.2001.Schválila odpredaj pozemku z parcele č. 3208 o výmere l5l m2pre
p. Františka Ďuraja po 35.-Sk podľa predloženého geometrického plánu, Odpredajom troch pištolí
detektívnej kancelárii prostredníctvom Okresného riaditeľstva PZ v Žiline za sumu v rozpätí 5-7 tis .Sk.
umiestnením reklamnej tabule na predaj vína pre p. Gábora na Ulici A. Bernoláka, premiestnením
autobusovej zástavky pri Základnej škole v zmysle zmluvy medzi Urbárskou obcou Varín a p. Pavlom
Pijakom, Požiadalo poslanca Ing. Mariana Schmidta predsedu Urbárskej obce Varín o majetkové
vysporiadanie verejného priestranstva, odkúpenie pozemkov za 1 Sk za m2 za účelom vybudovania
inžinierskych sieti s prístupovej komunikácie individuálnej bytovej výstavbe v časti Kamence a 7.
bytových jednotiek
8. septembra - bola v Materskej škole malá spomienková slávnosť za prítomnosti predstaviteľov obce z
príležitosti 20 ročného jubilea otvorenia Materskej školy vo Varíne, ktorá bola odovzdaná do prevádzky
11. októbra l981.Zaspomínali si na rôzne pekné , pestré obdobia sprevádzané s problémami tak ako ich
život a prevádzka školy prinášala. Prvou riaditeľkou novej MŠ bola p. Helena Boková / teraz ako
vydatá Matejková / , učiteľský zbor tvorili p. A. Cvachová A. Muráriková, A. Tretinová, J. Gáborová, J.
Staníková, p. Košútová. Do MŠ nastúpilo spolu ll0 detí , z toho 20 do detských jaslí. Areál sa postupne
dobudovával , upravoval sa školský dvor, budovali sa parkoviská.
Po zmene politickej situácie a v dôsledku nezamestnanosti sa počet detí navštevujúcich MŠ a detských
jaslí znižoval, čo v júni l991 viedlo ku zrušeniu DJ a MŠ na námestí. Veľký úbytok detí navštevovaných
MŠ mal za následok postupné znižovanie počtu tried. K 1. 10.l993 mala MŠ dve triedy, ktoré
navštevovalo len 56 deti. Dnes je v škole život v plnom prúde. Od r. l998 je MŠ zaradená do národnej
siete škôl podporujúcich zdravie. Deti sa pod vedením učiteliek sa učia , hrajú, poznávajú svoje okolie a

čas trávia v kolektíve svojich rovesníkov. Pripravujú si aj program, s ktorým vystúpia na verejnosti a na
ktorý sa s radosťou prídu pozrieť rodičia a starí rodičia
8. - 9. september – Miestny odbor Matice slovenskej zorganizoval autobusový zájazd za poznaním
pamätných miest – Banská Štiavnica, Sitno.
Október
l9. septembra až 2. októbra - ovocinári a záhradkári poriadali v priestoroch domu Matice slovenskej
na Hrnčiarskej ulici výstavu ovocia a zeleniny. Celkom bolo vystavených l50 exponátov, ktoré priniesli
členovia i nečlenovia záhradkárov. Medzi ovocím prevládali jablká rôznych odrôd - rubíny, jonatánky,
šampiónky , ontária a podobne. Obohatením výstavy boli citrusovníky s plodmi, pri ktorých sa každý
návštevník zastavil. S veľmi zaujímavými kolekciami sa predstavil p. Marián Androvič, medzi ktorými
boli zarodené subtropické jablone. Súkromný pestovateľ J. Tanczos nám výstavu spestril z južného
Slovenska. Nadmerná veľkosť tekvice očarila hlavne malých návštevníkov. Výstavu si prezrelo asi 400
návštevníkov aj niekoľko náhodných turistov a občanov z okolitých obcí.
11. októbra - na pozvanie vedenia kultúrneho strediska sa predstavilo bábkové divadlo zo Žiliny s
divadelnou hrou Princezná Rozmarinka , ktorú radi pozreli deti z Materskej škola a nižšie ročníky
základnej školy z Varína a okolia. Predstavenie sa odohralo v kinosále kultúrneho strediska, a to pri
príležitosti 20-teho výročia otvorenia Materskej školy vo Varíne.
11. - l5. október – ovocinári a záhradkári poriadali v priestoroch Matice slovenskej výstavu ovocia
a zeleniny.
12. októbra – európski odborníci diskutovali vo Varíne o vzťahu turistiky a ochrany prírody. Hlavným
cieľom tejto konferencie, ktorá sa uskutočnila v budove Správy národného parku Malá Fatra vo Varíne,
bolo prezentovať dokument zameraný na riešenie vzťahu turistického ruchu a ochrany biologickej
diverzity.
23. októbra - Kultúrne stredisko s Obecným úradom Varín poriadalo stretnutie dôchodcov na deň „Úcta
k starším“, na ktorom sa prihovoril starosta obce. Stretnutie bolo vyplnené kultúrnym programom
a vyhrávala dychová hudba Varínčanka.
25. októbra - sa uskutočnilo siedme zasadanie obecného zastupiteľstva na ktorom boli poslanci
informovaní o odpovedi Okresného úradu v Žiline na sťažnosť p. Viliama Bordáča na prečnievajúcu
statiku strechy rodinného domu Ing. Jána Kováča. Poslanci OZ neboli s odpoveďou spokojní, nakoľko
nerieši konkrétne požiadavky, a preto sa znovu obracajú na ONV v Žiline odbor životného prostredia
danú vec doriešiť. Prijali správu starostu obce a p. Metoda Bukovinského o prípravných prácach na
dobudovanie miestneho rozhlasu v celej obci, Ľ. Panáček prednosta O Ú a poslanec p. P. Noga o úprave
miestnych komunikácii a rýh po rozkopávkach. Predseda FO Pavol Prekop ml. informoval o čerpaní
finančných prostriedkov FO z rozpočtu za 3. Q .2001.Ľ. Panáček požiadal OZ o preloženie
Všeobecného záväzného nariadenia o úprave miestnych komunikácii na I. Q. 2002 po nadobudnutí
právoplatnosti kompetenčného zákona. Rudolf Pisch
predniesol požiadavky komisie kultúry
,vzdelávania, mládeže a športu prejednané v komisii, a prijali návrh na rekonštrukciu kinosály pre
viacúčelové využitie objektu. OZ Zobrali na vedomie list Železníc SR s požiadavkou o vyčistenie
potoka , ktoré oznamujú, že Potoky pretekajúce cez k.ú. obce Varín sú vo vlastníctve SR a v správe
Povodia Váhu. Žiadosť občanov Koňhora a Varína o zavedenie elektrickej energie do chatovej oblasti
Varín - Koňhora, OZ sa rozhodlo že rozšírenie elektrickej siete v tejto oblasti budú riešiť podľa plánu
zóny rozšírenia intravilánu pre IBV Koňhora Medzi haťami, parc. č.2431/1 a 2431/2 s kompletnou
infraštruktúrou.. Pripomienky boli ku čistote v obci a na otázku odpovedal starosta obce, že za čistotu v
obci zodpovedá vlastník pozemku podľa Všeobecného záväzného nariadenia / VZN/ o čistote a
poriadku v obci č.4/1992. OZ schválilo návrh vybudovanie ústredného kúrenia pre chatu Fatranka
Pôžičku na vybudovanie ústredného kúrenia a obnovenie chaty bude splácať chata Fatranka. Je nutné
sledovať či podľa VZN sa dodržuje vylepovanie plagátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov,
Bol poverený starosta obce rokovať s poisťovňou o možnosti sprevádzkovať rehabilitácie v zdravotnom
stredisku.. Zároveň o tomto rokovať s MUDr. Michalčíkom.
26. októbra - o l6.00 hod v kinosále sa uskutočnila slávnosť pod názvom „Vaše ruky a um tvorili a dnes
nastal čas odpočinku“ venovaná dôchodcom z príležitosti „ mesiaca úcty k starším „ s pestrým
programom do ktorého prispeli žiaci MŠ, ZŠ, dychová hudba Varínčanka s malým občerstvením, na
ktoré prispela obchod Jednota a niektorí živnostníci . Príhovor mal starosta obce a miestny pán farár.

November
24. novembra – uskutočnil sa Ondrejský jarmok, ktorý už tradične organizoval Miestny odbor Matice
slovenskej vo Varíne. Jarmok bol preložený o týždeň skôr, aby nerušil voľby do územných celkov.
28. novembra – uskutočnili sa v kinosále dialógy s občanmi s politickými stranami Smer o 16.00
hodine a o 18.00 hodine so Slovenskou národnou stranou – Annou Malíkovou.
29. novembra – sa uskutočnilo ôsme zasadanie obecného zastupiteľstva na ktorom sa prerokovávala
správa o činnosti sociálnej a bytovej komisie .- postavenie skriniek plynomerov na chodníku Ul. J.
Martinčeka.. Schválili Ľubomíra Panáčka za konateľa firmy KATEVA s.r.o. so l00% účasťou obce,
inventarizačné komisie na vykonanie inventúry majetku obce, všeobecné záväzne nariadenie o daniach
nehnuteľnosti, odpredaj časti pozemkov o celkovej výmere l06 m2 po 70.-Sk Alžbete Rendekovej,
zriadenie stávkovej kancelárie firmy VIX s.r.o. na prevádzkovanie kurzových stávok v priestoroch firmy
Lystra s.r.o. po uhradení pohľadávok Lystry voči OcÚ Varín. OZ súhlasilo s odpredajom budovy č, l89
na Hrnčiarskej ulici / opravovňa televízorov/ p. Jurajovi Franekovi Stráža 225. – so zriadením stolárskej
dielne v priestoroch bývalej kotolne na Železničnej stanici p. Michalovi Kubíkovi, Dolná Tižina l03
s podmienkou nespaľovania dreveného odpadu na voľnom priestranstve s prevádzkou a predajne
železiarstva, požičovňu strojov, malej mechanizácie a servisné služby pre Stanislava Androviča,
Emsafloor, Úľ .Martinčeka ll4. Odsúhlasili odmeny darcom krvi za plaketu : diamantovú odmenu
2.000.- Sk, zlatú l000.- Sk, striebornú 700.- Sk, bronzovú 500.- Sk. Na záver bolo uložené poslancom
OZ urobiť prieskum medzi občanmi Varína, ktorí majú záujem o výstavbu bytového domu v obci Varín.
December
1. decembra - Prebiehali voľby do územných celkom a to voľba poslancov a predsedu Vyššieho
územného celku samosprávneho kraja.
Keďže ani jeden z kandidátov na predsedu do vyšších územných celkom nezískal nadpolovičnú väčšinu
hlasov, voľby predsedov sa opakovali. Za predsedu žilinského kraja kandidovali: za SNS RNDr. Anna
Malíková, za Smer Ing. Martin Nemčok, za HZDS Paed. Dr. Jozef Tarčák, za Stranu zelených Ing. Ján
Trajčík. V druhom kole zvíťazil pred Annou Malíkovou Jozef Tarčák a stal sa predsedom Vyššieho
územného celku žilinského kraja.
Voľby do Vyšších územných celkov – december 2001
Zapísaných voličov bolo 2515 a 910 prišlo k urnám, z toho bolo 886 platných hlasov.
Varín sa tak zúčastnil volieb na 28%.
Zo l42 kandidátov na poslancov VÚC bolo v Žilinskom okrese zvolených l0 za HZDS a dvaja za PSNS
z celkového počtu l2.
Uvedení sú v poradí podľa počtu získaných hlasov:
l. Ján Slota
PSNS
9.50l hlasov
2.Milán Gavlák
HZDS
8738 hlasov
3.Ján Benčát
HZDS
7667 hlasov
4.František Cabadaj
HZDS
5666 hlasov
5.Karol Strásky
HZDS
5476 hlasov
6,Štefán Zelník
PSNS
5l06 hlasov
7.Elena Gottasová
HZDS
5042 hlasov
8.Štefán Pieš
HZDS
4800 hlasov
9.Jozef Pauko
HZDS
4643 hlasov
l0Valeria Thielová
HZDS
4542 hlasov
ll.Miroslav Kučera
HZDS
4244 hlasov
8. decembra – na Námestí sv. Floriána sa rozsvietil vianočný stromček. Pred rozsvietením prechádzal
ulicami Mikuláš na saniach ťahanými koňmi a oslava pokračovala rozdávaním darčekov pre deti, na
ktoré prispeli miestni podnikatelia. Po rozdaní darčekov bolo pre deti pripravené filmové predstavenie
zdarma.
13.decembra – sa uskutočnilo deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva na ktorom v prvej časti
rokovania poslanci zobrali na vedomie správu kontrola o plnení úloh z predchádzajúcich rokovaní,
správu starostu o príprave výstavby nájomných bytov, rekonštrukcii kúrenie v chate Fatranka,
o výstavbe miestneho rozhlasu na Ul. Záhrady a o verejnom osvetlení v obci,. Bol predložený projekt na
rekonštrukciu domu č.l34 a odkúpenie nehnuteľnosti domu č. l34. OZ prijíma dar od JUDr .Františka

Gábora drevorezby v celkovom počte 69 kusov a tri nosné dosky, ktoré venoval obci s určením držby
pre MO MS Varín za čo OZ JUDr. Františkovi Gáborovi ďakuje. Schválilo dodatok č. 2 ku VZN
3/2001 o odpadoch čl. 9 - za drobný stavebný odpad uložený na miestnej skládke l0.-Sk za l tonu a za
odpad z cintorína je po 20.-Sk za dospelého a deti l0.-Sk za rok. Poplatok za odpad z chatových oblastí
sa stanovuje 450.- Sk chata a rok .
l4. decembra –sa v obradnej sieni vo Varíne uskutočnilo stretnutie s darcami krvi , čerstvými držiteľmi
plakiet Dr. Jánského .Bronzové plakety obdržala Emília Adamčíková, Ján Paško a Juraj Piatnica.
Striebornú plaketu prevzal Ing. Peter Cáder, zlatú Tibor Sobol a diamantovú Juraj Staník.
V zmysle uznesenia OZ menovaní boli odmenami peňažnou odmenou.. Oceneným darcom sa
prihovorila predsedníčka sociálnej komisie pri OZ p. Mária Zelinová.
11. – 16. decembra – Miestne kultúrne stredisko organizovalo výstavu Hmyz modrej planéty.
Majiteľom zbierky je Igor Baďura , ktorý o svojej zbierke na výstave na výstave návštevníkov
informoval či už o našich alebo exotických chrobáčikov. Veľkú pozornosť výstave venovali žiaci
z Varína a okolia na ktorej načerpali ďalšie vedomosti z prírodovedy a ochrany prírody.
24. decembra – Miestni katolícky skauti roznášali po domoch betlehemské svetlo dovezené lietadlom
z Betlehema do Viedne a odtiaľ svetlo prevzali naši skauti a roznášali po rodinách celého Slovenska.
26. decembra – mládežníci chodili prezlečení za Betlehemcov po domácnostiach a tak sa oživila táto
tradícia po 58-mich rokoch. S betlehemskou hrou sa predstavilo viacero skupín, ktoré chodili aj po
obciach okolitých dedín vo farnosti. Čistý zisk bol 56,623– Sk, ktorý bol zaslaný hladujúcim deťom .
Jablká a ovocie zaniesli deťom do Detského domova v Žiline. Vo varínskej farnosti chodilo celkom l96
koledníkov s 28 vedúcimi navštívilo 306 rodín. Vo Varíne sa vykoledovalo 29.553.-Sk,v Gbeľanoch
8.928.- Sk, v Krasňanoch 6.840.- Sk a v Nededzi 11.420.- Sk
31. decembra – začala sa slávnosť Nového roka a výročie vzniku Slovenskej republiky, ktorá
pokračovala do druhej hodiny 1. januára 2002.
Hospodárenie obce v roku 2001
Príjmy
Výdaje

l4 68l 999,–
11 533 804,–

Investičná výstavba, nákladnejšie opravy a prípravné práce technickej dokumentácie
- budovanie chodníkov na ulici Martinčekovej
- odstraňovanie rôznych škôd spôsobených povodňou, ako úprava hrádzí na rieke a potokoch, opravy
ciest, vyťahovanie vody z pivníc občanov a iné
- začali sa dláždiť chodníky na Jánošíkovej ulici
- k novej časti výstavby rodinných domov na Kamencoch sa budovali inžinierske siete a cesta v náklade
l 300 787,–
- generálna oprava hracej plochy na športovom štadióne s návozom novej zeminy, jej úprav a zasiatím
novej trávy
- oprava priestorov kultúrneho strediska v náklade 55 360,–
- prípravné práce, spracovanie štúdie a stavebný dozor pre ďalšiu časť individuálnej bytovej výstavby
na Kamencoch
- spracovanie projektovej dokumentácie pre individuálnu bytovú výstavbu Kamence II. časť v náklade
l40 000,–
- plynofikácia obce a spájanie jednotlivých úsekoch v náklade 351 094,–
- plynofikácia časti obce Koňhora v náklade l6l 5l4,–
- plynofikácia miestnej časti Kamence v náklade 76 373,–
- rekonštrukcia verejného osvetlenia a doplňovanie svietidiel v náklade l08 832,–
- oprava Charitného domu a izolácia základov v náklade 77 470,–
- mzdy nezamestnaných robotníkov, ktorí pracovali na rôznych prácach a zveľadení obce, celková suma
na verejnoprospešné práce predstavovala 687 271,–
- zakúpenie satelitného prijímača pre káblovú televíziu a oprava zariadenia 76 103,–
Stav obyvateľov ku l. l. 2001
Z toho detí do 15 rokov

Stav a pohyb obyvateľov za rok 2001
3 390
740

Počet narodených v priebehu roka
V kalendárnom roku zomrelo
Do obce sa prisťahovalo v sledovanom roku
Z obce sa vysťahovalo v sledovanom roku
Ku 31. l2 2001 bol stav obyvateľov
Ročný prírastok predstavoval

42 detí
29 obyvateľov
63 obyvateľov
27 obyvateľov
3 439
49 obyvateľov

Sčítanie obyvateľov domov a bytov
podľa zákona č. l65/ l998 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 sa na Slovenskej
republike v máji uskutočnilo sčítanie obyvateľov, domov a bytov.
Obec Varín je počtom obyvateľov druhou najväčšou obcou v okrese Žilina. /počet obyvateľov v čase
sčítania 3387, z toho muži l682 a ženy l705/. Ekonomicky aktívne obyvateľstvo l681, z toho muži
891,ženy 790.
Rozdelenie obyvateľstva podľa veku :
0 - l4 rokov
766
muži od l5 - 59 rokov
1103
žena od l5 - 54 rokov
963
muži nad 60 rokov
l90
ženy nad 55 rokov
363
nezistený vek
2
rozdelenie obyvateľstva podľa národnosti
slovenská 3365, česká l6, maďarská 3 nemecká l, ruská l, nezistená l
rozdelenie obyvateľstva podľa náboženského vyznania:
rímskokatolícka cirkev - 3302 ,evanjelická cirkev aug. Vyznania – 11, gréckokatolícka cirkev-8
reformovaná kresťanská cirkev – l, Jehovovi svedkovia – 1 , Apoštolská cirkev – 1, Židovská
náboženská obec – 1,nezistené vyznanie – l6, bez vyznania – 45
údaje o domovom a bytovom fonde:
domy spolu – 821, neobývane domy – l32, byty spolu – l.022, trvalé obývané byty – 879, z toho
v rodinných domoch – 709, neobývané byty – l43,
ukazovatele úrovne bývania a vybavenosti domácnosti :
domácnosti s ústredným kúrením – 81.7%, s kúpeľňou alebo sprchovacím kútom – 91.2%,
s automatickou práčkou – 51.8% , s rekreačnou chatou, chalupou alebo domom – 6.1%, s osobným
automobilom 31.3%, s počítačom l0.5%.
Z obecnej matriky
manželstvo uzatvorilo
narodilo sa
zomrelo

12 párov
42 detí
29 obyvateľov

Nezamestnanosť obyvateľov Varína v roku 2001
Počet nezamestnaných v sledovanom roku vo Varíne sa zvýšil na 237 a miera nezamestnanosti dosiahla
hranicu l3.64 %. Z tohto počtu bolo nezamestnaných l32 mužov a l05 žien.. Obecné predstavenstvo
riešilo tento problém čiastočným príležitostným zamestnaním v obci . Nezamestnaní boli zaradení na
pomocné práce pri čistení chodníkov ciest, budovaním múrika na parku z lomového kameňa, úpravách
priestranstiev v areáli TJ a iné.
Ponuka tovarov a služieb v obci
Potraviny – rozličný tovar – Námestie svätého Floriána, majiteľka p. Ľubica Gregová. Sortiment:
trvanlivé potraviny, drogéria, školské potreby, drobná keramika.
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.

Sega – Ulica Jozefa Martinčeka, majiteľ František Gábor so sortimentom potravinársky tovar, mäsové
výrobky, ovocie, zelenina, drogéria.
Juma – Ulica Fatranská Kamence, majiteľ Ladislav Kysela so sortimentom – alkoholických
a nealkoholických nápojov, trvanlivé potraviny aj vo väčšom balení.
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.
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.
Knihy – papier – drobný tovar: Námestie svätého Floriána majiteľka Zuzana Salátová – knihy,
školské a kancelárske potreby, hračky, obrazy, kozmetika..
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
Zákazkové krajčírstvo – bývalá predajňa Vlnatex, ponúka úpravu odevov, šitie šiat na rôzne
príležitosti.
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.
Rádio-televízna služba – Hrnčiarska ulica, majiteľ p. Ján Solár, oprava televíznych prijímačov
a elektrospotrebičov.

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.
Dana – zákazkové šitie a oprava odevov – Ulica Jozefa Martinčeka, majiteľka p. Danka Jánošíková.
Ponúka šitie dámskych, pánskych a detských odevov, opravu a úpravu odevov.
Drogéria – kozmetika – Ulica Jozefa Martinčeka, majiteľka Ing. Adriana Benkovská, 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.
UNIO – odevy – Ulica Jozefa Martinčeka - ponúka lacné odevy.
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.
Severoslovenské štátne lesy, drevosklad Varín: Ulica železničná, vedúci p. Poliak ponúka palivové
drevo, výrezy, guľatinu.
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.
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.
Činnosť sociálnej a bytovej komisie pri obecnom úrade vo Varíne
Komisia sociálna a bytová pri obecnom zastupiteľstve vo Varíne sa schádzala podľa programu
a v prípade potreby pri riešení akútnych problémov aj mimoriadne.
Riešili sa problémy sociálne odkázaných rodín a jednotlivcov zvlášť matiek s deťmi, ktoré mali
nezamestnaných manželov a u ktorých bola veľmi zlá finančná situácia na zabezpečenie nevyhnutných
potrieb rodiny, ktoré sa riešili jedno rázovými finančnými prostriedkami , ďalej šatstvom a iným
materiálom / z charity/, alebo z darov iných občanov.
Ďalej sa riešilo stravovanie v Charitnom dome individuálne podľa výšky dôchodku sa prispievalo na
stravu jednotlivým občanom.. V mesiaci októbri sa pripravila spolu s MKS kultúrno-spoločenské
posedenie pre našich dôchodcov spojené s kultúrnym programom .Na podujatie prispela aj Jednota SD
sumou l000.-Sk.
Rozpočet a čerpanie finančných prostriedkov bolo nasledovné: Schválený rozpočet pre rok 2001 bol na
tento účel schválený 110.000.-Sk Ku 29.ll 2001 bolo čerpané 88.223.-Sk.
V mesiaci decembri sa uskutočnilo každoročné posedenie a ocenenie darcov krvi podľa plakety, akú
v bežnom roku dosiahli boli z tohto fondu odmenení. Z tohto sociálneho fondu sa prispelo sumou
l0.000.-Sk na Ostrov života pre detské oddelenie v nemocnici v Žiline. Celkom sa z plánovaného
sociálneho fondu za rok vyčerpalo 98.l93 .- Sk t.j.89%.
Komisia sa zaoberala žiadosťami jednotlivých rodín a občanov o pridelenie stavebných pozemkov
mladým rodinám, ktoré majú žiadosti na obecnom úrade už niekoľko rokov. Vyberali podľa urgentnosti
zlých bytových podmienok. Starosta obce vyzval cestou mesačníka Varínčan aby sa záujemcovia
prihlásili v priebehu mesiaca január 2002, ktorí majú záujem o výstavbu cez štátny fond bývania.
Varínska farnosť
Počet krstov za farnosť
73
z toho dievčat
37
chlapcov
36
Počet zomrelých za farnosť
72
z toho mužov
41
žien
29
detí
2
Rozpis podľa obcí:
Varín
31
Gbeľany
16
Nededza
10
Nezbudská Lúčka
10
Krasňany
5
Počet sobášov za farnosť
23
Správcom fary je vdp. Pšenák Ivan a kaplánom Solík Ľubomír, ktorý l. júla 2001 bol z našej fary
preložený a miesto neho nastúpil Ďuraj František.
Po cirkevnej stránke bol rok 2001 tým , že varínsky rodák Branislav Beniač bo vysvätený za kňaza SJ
dňa 23.6.2001 a primičnú svätú omšu mal vo Varíne 30.6.2001a tak naša obec prispela ku rozšíreniu
šíriteľov pravdy vo vinici Pánovej.

Činnosť rehoľných sestričiek v charitnom dome
Program na tento rok bol: “ Putujeme každý deň.“ Táto púť sa prejavovala v rôznych formách. Bola to
náuka o Bohu v spojení s prírodou, vedieť sa hrať spoločensky a mať pred sebou lásku ,svornosť,
priateľstvo a opravdivú krásu života. Poriadali sa návštevy rôznych pamätihodnosti . Zvlášť dobrá
spomienka im zostala z prehliadky hradu v Strečne, Jeden z pekných zážitkov bol prepad indiánov detí
v charitnom dome. Deti plné úsmevu boli nadšené a povedali : „ neublížili nám, práve naopak priniesli
radosť a smiech na ktorý nezabudneme.“
V charitnom dome mali krásnu a vzácnu návštevu keď ich navštívila generálna predstavená sestra
Anunciata a asistentky, ktoré sa zastavili cestou na Spiš. Po priateľskom posedení a občerstvení na tele
i duši pokračovali v ceste ďalej. Rozlúčili sa slovami : „ Zažili sme pekné spoločenstvo a pôjdeme ďalej
aby sme došli do cieľa a splnili svoje poslanie.“
Ďalšou návštevou boli naše sestričky poctené šiestimi mladými sestričkami z Nitry, ktoré sa predstavili
v celom bielom. Boli čerpať a odniesť si časť bohatých skúsenosti našich sestričiek pre svoju budúcu
činnosť. Odchádzali s krásnymi dojmami s túžbou vrátiť sa do prostredia milých spolusestier znovu.
Základná škola Varín
Zápis do 1. ročníka – v dňoch 23. – 25. januára 2001 prebiehal zápis detí do 1. ročníka. Bolo
zapísaných 60 detí.
Chrípka trvala od 29. januára do 1. februára 2001, z tohto dôvodu bolo prerušené vyučovanie.
Deň učiteľov – 28. marca 2001 sme oslávili svoj sviatok. Stretli sme sa na spoločenskom posedení
v Žiline.
Návšteva z Anglicka – 29. mája 2001 navštívila obec a ZŠ súkromná cirkevná škola z Anglicka. Žiaci
ZŠ pripravili pre návštevu zábavné dopoludnie pri chate Borovica pod Jedľovinou. Vo večerných
hodinách sa všetci zúčastnili na koncerte v miestnom kostole. Potom sa deti presunuli do školy, kde deň
ukončili spoločnou diskotékou.
Vyhodnocovacia porada – sa konala 26. júna 2001. správu o plnení úloh v školskom roku 2000/2001
predniesla p. riaditeľka Mgr. Paučinová. Počet žiakov ku koncu školského roka bol 563. Z tohto počtu
bolo 80 žiakov 9. ročníka. Všetci žiaci boli prijatí na stredné školy a odborné učilištia:
gymnáziá
9
Stredná zdravotná škola
2
Obchodná akadémia v Žiline
8
Stredná priemyselná škola KNM 5
PaSA
5
Stredná priemyselná škola Bánová 1
Stredná priemyselná škola stav. 2
Dievčenská odborná škola
1
Stredná priemyselná škola dopr. 4
Stredné odborné učilište
43
1 žiak bol prijatý na 8-ročné Gymnázium na Varšavskej ulici v Žiline a 2 žiaci do športovej školy na
Hlinách V v Žiline so zameraním na futbal.
Škola i naďalej pokračovala podľa učebného plánu pre rozšírené vyučovanie cudzieho jazyk v 3. – 9.
ročníku. Zo všetkých žiakov prospelo 557 žiakov, 1 žiak 5. ročníka neprospel z viacerých predmetov,
bude opakovať ročník. 5 žiakov neprospelo z matematiky a budú mať opravné skúšky v auguste 2001.
125 žiakov bolo hodnotených známkou dostatočný, 63 žiakov bolo hodnotených známkou výborný vo
všetkých predmetoch.
Záver školského roku – slávnostné ukončenie školského roku 2000/2001 bolo 29. júna 2001 na
školskom dvore. K zhromaždeným žiakom a pedagógom sa prihovorila riaditeľka školy Mgr. Paučinová.
Najlepší žiaci boli odmenení knihou. So školou sa rozlúčili žiaci 9. ročníka. Po krátkom kultúrnom
programe sa žiaci rozišli do tried. Triedni učitelia im rozdali vysvedčenia. Funkciu zástupkyne skončila
p. Mgr. Galčíková z dôvodu dosiahnutého veku a v nasledujúcom školskom roku bude pokračovať
v práci ako učiteľka.
Vedenie školy:
- riaditeľka školy Mgr. Alžbeta Paučinová
- zástupkyne riaditeľky školy Mgr. Elena Kozáková, Mgr. Marta Hermannová
- vychovávateľka v školskom klube p. Dana Kořínková
- výchovný poradca Mgr. Marian Trizuliak
- bez triednictva p. Andrea Košútová, p. Annamária Adamcová, Mgr. Jozefa Galčíková, Ing.
Ľubica Komperdová
- vyučujúci náboženskej výchovy Mgr. Anna Paľušková, Mgr. Jana Cvachová

Európsky informačný deň – 6. novembra 2001 sa 20 žiakov 9. ročníka stretlo počas tohto dňa v Žiline
s veľvyslancom a vedúcim Delegácie Európskej komisie v SR Walterom Rochelom v Považskej galérii
umenia v Žiline.
Urbár 2001
Dochádza k postupnej konsolidácii, hoci celý rad problémov stále pretrváva. Sedemčlenný výbor
spoločenstva na čele s Ing. Mariánom Schmidtom, hospodárom Borodáčom zasadali pravidelne
mesačne, kde sa prehodnocovali uznesenia z Valného zhromaždenia a zhodnocoval sa plán práce podľa
časového harmonogramu. Jednou z prioritných úloh bolo ukončenie prác na pílnici po stránke
prevádzkovej, bezpečnostnej a získať stavebné povolenie na prevádzku pílnice, ktorá bola od jej vzniku
len v skúšobnej prevádzke. Ako je vidieť z hospodárskych výsledkov, pílnica a doprava je stále stratová
a za tým účelom sa prijali aj pre rok 2002 opatrenia a zvážiť, či pílnicu ako stratový úsek nezastaviť.
V lesnom poraste Želehosť sa vyskytol požiar dňa 17. februára 2001, ktorý založili nedopatrením
chlapci. Keďže sa včas podarilo požiar lokalizovať, vyhorela plocha 150 m2. Z 12-teho na 13-teho
marca 2001 boli v pílnici zlodeji, ktorí odcudzili hotové rezivo na nákladnom aute.
Valné zhromaždenie sa obšírne zaoberalo prinavrátením pôdy od Štátneho pôdohospodárskeho fondu vo
výmere 30 ha. Keďže štátny fond zatiaľ nemal v katastri obce Varín takú výmeru, ponúkal vyplatiť po
1,80 Sk za m2.
Rokovaním bol poverený predseda urbáru.
Spolupráca s obecným zastupiteľstvom sa javila ako dobrá. Pojednával sa odpredaj plochy v časti
Kamence pri Campingu pre individuálnu výstavbu rodinných domov, kde by malo byť vybudovaných
cez 20 rodinných domov.
S rozšírením lesnej plochy sa plánuje v časti Koňhora (Podháj – Sečie), ktoré nie sú využívané a na
poľnohospodárske využívanie nevhodné.
ROZBOR hospodárenia za rok 2001
Náklady spolu 7 814 000,– a výnosy 8.120 000,–. Celkový hospodársky výsledok predstavuje zisk
306 000,–.
Spolok ovocinárov a záhradkárov
V roku 2001 sa aktívne zapájali do života obce. Každoročne organizujú brigády na úpravu farskej
záhrady, spoločné výlety na rôzne výstavky, kde predstavujú aj svoju úrodu.
K neodmysliteľnej činnosti patrí jesenné výstava ovocia a zeleniny. V roku 2001 sa konala v dňoch 19.
septembra – 2. októbra, aj keď tohtoročná úroda bola slabšia. Na výstave si mohli občania pozrieť asi
150 druhov exponátov – rôzne druhy jabĺk, citrusovníky, tekvice. Výstavy sa zúčastnilo približne 400
návštevníkov, a to nielen občania Varína, ale aj niekoľko náhodných turistov.
Dobrovoľný požiarny zbor vo Varíne
Dá sa povedať, že ide o najstaršiu spoločenskú organizáciu v našej obci. V roku 2001 oslávili varínski
požiarnici 125-te výročie svojho vzniku. Za toto obdobie sa vystriedalo viacero funkcionárov vo vedení
zboru. Ten prešiel rôznymi organizačnými zmenami, ale vždy ostal verný svojmu pôvodnému poslaniu –
ochraňovať majetky svojim susedom a blížnym. Ako prvý zaznamenaný požiar je z roku 1846, pri
ktorom kolektívne pomáhali aj občania Varína. Odvtedy horelo v obci takmer každý rok.
V roku 2001 došlo k reorganizácii výboru i členskej základne: Androvič Rudolf st. – predseda, Akantis
Emil – tajomník, Noga Peter – hospodár, Turský Miroslav – veliteľ, Kořínek Jozef – pokladník,
Androvič Rudolf ml. referent pre prevenciu, Šlesár Jaroslav – referent pre mládež.
Vekové zloženie je v priemere 54 rokov, čiže potrebuje omladenie a zabezpečenie perspektívy na ďalšie
obdobie.
Varínski požiarnici sa podieľajú nielen na hasení požiarov, ale aj pri akciách organizovaných obcou,
medzi inými aj stráženie hrobu počas veľkonočných sviatkov, stavanie a zhadzovanie mája, asistencia
pri svätých omšiach, ktoré sa konajú na Námestí svätého Floriána.
Telovýchovna jednota Fatran Varín
Lyžiarsky oddiel
V letnom období sa členovia venovali údržbe lyžiarskeho vleku, úprave trate a ostatok voľného času
venovali turistike a spolu s členmi Miestneho odboru Matice slovenskej organizovali horské túry po
končiaroch našich hôr. Hoci boli pripravení na zimné obdobie, zima bola na sneh obzvlášť skúpa.

Lyžiari pozerajúc na oblohu so želaním napadania čo len trochu snehu a už v polovici februára strácali
nádej. Prianie sa predsa splnilo a začalo snežiť. Obdivuhodná pohotovosť lyžiarskeho oddielu oživila po
celý rok driemajúci lyžiarsky vlek a na svahoch pod Jedľovinou nastalo šantenie a džavot. Sneh prišiel
práve do obdobia jarných prázdnin a milovníci lyžovania toho plne využili. Po rozcvičke a osvojení si
lyžiarskej techniky , výbor zorganizoval v sobotu 3.marca lyžiarske preteky . V krátkom čase poriešili
desiatky problémov , vrátane novej náhradnej trate s dostatočnou vrstvou snehu. Pretekov sa zúčastnilo
viac ako stovka lyžiarov vo veku od 6 – 50 rokov, ktorí si odniesli medaily, ale aj krásne spomienky.
Víťazom jednotlivých kategórii odovzdal ceny starosta obce Ing. Karol Strásky a za lyžiarsky oddiel Ján
Kardoš s Alojzom Janíčkom . Najrýchlejší z pretekárov bol Martin Bugáň, ktorý získal pohár starostu
obce a do úschovy mu bol odovzdaný aj pohár putovný. Prehľad umiestnenia súťažiacich lyžiarov podľa
kategórii.:
Kategória do 6 rokov :
Dievčatá:
Chlapci:
1. Ivonka Barčíková
1. Nikolas Mydliar
Kategória 7 – 9 rokov:
1. Ingrid Zimenová
2. Júlia Gáborová

1. Martin Rendek
2. Pavol Kubík
3. Marek Murárik

Kategória 10 – 12 rokov:
1. Soňa Zimenová
2. Jana Machovičová
3. Lucia Zimenová

1. Miroslav Miho
2. Matej Stískala
3. Miroslav Černák

Kategória 13 – 15 rokov:
1. Anna Kubová
2. Radoslava Verčíková
3. Mária Švíková

1. Roman Zimen
2. Peter Strásky
3. Vladimír Zimen

Kategória 16 – 18 rokov:
1. Katarína Chytčáková

Kategória 19 – 35 rokov:
Ženy
1. Andrea Kubíková
2. Daniela Barčíková
3. Zuzana Akantisová

1. Michal Gábor
2. Andrej Švík
3. Peter Kubík
Muži
1. Martin Bugáň
2. Martin Androvič
3. Rudolf Zimen

Kategória 35 – 50 rokov:
1. Jana Kubová
2. Soňa Černáková

1. Miroslav Zimen
2. Rastislav Gábor
3. Michal Rendek
Pohár starostu a putovný pohár získal Martin Bugáň. Ostatní si odniesli krásne zážitky a spomienky
z pestrého podujatia.
Šuflikant CUP –Boldering
Boldering je lezenie na umelej lezeckej stene po rôzne tvarovaných chytoch. Cesty spravidla sa skladajú
z niekoľkých ťažších krokov, ktoré sú fyzicky náročné. Je to vlastne zimná príprava na lezenie na
skalách.
V nedeľu l6. decembra 2001 sa zúčastnilo 8 pretekárov, ktorých snahou bolo dostať sa do finále tretieho
ročníka. Predchádzajúce ročníky sa uskutočnili v rokoch l998 a l999 v tých časoch ešte na neukončenej
stene. Prvý ročník vyhral Ján Bugáň druhý Miroslav Zimen a Katarína Chytčáková. Potom nasledovala
kratšia prestávka, lebo absolventi mladí, začínajúci lezci pretekali medzi sebou. Teraz sa začína situácia
trošku zlepšovať a stále viac mládeže prejavuje záujem o tento šport, pre ktorý sú pomerne dobré
podmienky.

V tomto ročníku pretekali dve kategórie - chlapci a dievčatá. Cesty /boldre/ postavil Peter Cáder podľa
fyzických zdatnosti a technickej vyspelosti pretekárov. Za chlapcov pretekalo 6 lezcov a dievčatá 2
lezkyne. Vyraďovacie kolo bolo zložené z troch ciest spoločných pre chlapcov a dievčatá Prvé dve cesty
preliezli všetci pretekári na výbornú a o postupujúcich do finále mala rozhodnúť tretia cesta. V kategórii
dievčat zvíťazila Evka Chytčáková pred svojou sestrou Katkou. Do finále chlapčenskej kategórie
postúpili namiesto troch plánovaných štyria pretekári. Prvé miesto si vybojoval Peťo Schmidt, za ním sa
umiestnil Jožko Blaho, a o tretie miesto sa podelili Maťko Zbojan a a Majo Holúbek. Finálové cesty dali
pretekárom zabrať a niektorí sa aj riadne spotili , kým ich dokázali zdolať. Majo napriek svojmu
malému vzrastu preukázal veľkú húževnatosť pri lezení a Jožko Blaho to preliezol s veľkou dávkou
elegancie. Zvíťazil však Peťo Schmidt vďaka svojej veľkej sile a vytrvalosti, keď ako jediný doliezol
záverečnú cestu.
Futbalový oddiel:
V jarnej súťaži hrali títo hráči: Sobola P., Nemček M., Zimen I., Šepeš L., Prekop P., Repáň J., Zimen
M., Kuchár J., Cvacho S., Zimen R., Zavadzan J., Bronček R., Androvič P., Meliš M.
Majstrovské zápasy sa začali hrať 08. 04. a skončili 17. 06. Varínske mužstvo hralo týmito súpermi:
Zbyňov, Višňové, Trnové, Kamenná Poruba, Kotešová, Zádubnie, Krasňany, Hrabové, VTJ Žilina, Dlhé
Pole, Rosina, Bánová „B“ Brezany a nakoniec skončilo v 1. triede na 1. mieste (56:28) s 55-timi bodmi.
Hráči jesenných súťaží boli: Sobota P., Prekop P., Zimen I., Nemček M., Zimen M., Dančík M., Brežný
Š., Bronček R., Laš M., Zavadzan J., Jánošík P., Androvič P., Repáň J, Kuchár J.
Zápasy začali 4. augusta a trvali až do 28. októbra s týmito protihráčmi: Kysucké Nové Mesto „B“,
Nezbudská Lúčka, Belá, Teplička nad Váhom, Rajec, Krásno nad Kysucou, Strečno, Stará Bystrica,
Bytča „B“, Bytčica, Skalité, Predmier, Lietavská Lúčka. Varín sa po skončení jesennej súťaže opäť
dostal do V. ligy.
V jarnej aj jesennej časti súťaže im futbalistom robil maséra pán Fogada Marián.
Autocamping Varín
Koncom októbra skončila už jedenásta letná turistická sezóna v Autocampingu Varín. Toto rekreačné
prevádzkuje Cestovná kancelária Selinan už od roku 1990. Areál sa rok čo rok rozrastá o nové jednotlivé
chatky, hygienické zariadenia, práčovne, bazén so sprchami, lavice, ohniská, stoly. Bola vybavená aj
samostatná sauna, dobudovali sa plochy na športovanie: futbalové ihrisko, vojlejbalová plocha, tenisové
kurty. Nové prvky dostali i detské plochy ako pieskoviská a preliezačky.
Všetky tieto akcie boli riešené za podpory obce a na základe všetkých úprav bol Autocamping Varín
zaradený medzi 4-hviezdičkové zariadenia.
Národný park Malá Fatra
Územie Malej Fatry patrí medzi vysoké pohoria Slovenska s veľmi bohatou a pomerne zachovalou
západo-karpatskou prírodou. Pestré geologické zloženie a značná relatívna výška pohoria vytvorili
priaznivé podmienky pre rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov.
Pre prírodné hodnoty bolo územie Krivánskej Fatry vyhlásené uznesením komisie SNP pre školstvo
a kultúru č. 7/1967 Zb. za Chránenú krajinnú oblasť. Dňa 18. januára 1988 došlo k prekategorizovaniu
Chránená krajinná oblasť Malá Fatra vládou SSR na Národný Park Malá Fatra.
Do roku 1997 Správa Národného parku Malá Fatra sídlila v kaštieli v Gbeľanoch. Na základe reštitúcie
sa však tento kaštieľ vrátil pôvodným majiteľom a Správa NP MF sa 1. 4. 1997 presťahovala do
prenajatých priestorov Zdravotného strediska vo Varíne. Do novej budovy sa Správa NP MF
presťahovala.
Okrem budovy Správy národnému parku patrí aj budova Informačného strediska v Štefanovej, ktorá
slúži na poskytovanie informácií návštevníkom Národného parku. Kolaudácia Informačného strediska
prebehla v januári 1984.
Správa NP MF zastrešuje aj vysunuté pracovisko v Istebnom, ktoré je zriadené od 1. januára 1999.
V súčasnom období sa pripravuje presunutie tohto pracoviska z Istebného do Dolného Kubína, budovy
Okresného úradu.
Územie Národného parku je takmer totožné s územím Krivánskej Fatry a nachádza v severnej oblasti
Slovenska, v Žilinskom regióne, v okresoch Žilina, Martin, Dolný Kubín a Ružomberok. Celková
rozloha územia NP MF je 22 630 ha. Na výmere 23 262 ha ho obklopuje ochranné pásmo, ktoré ma

funkciu tlmiacej nárazníkovej zóny pred nepriaznivými sociálno-ekonomickými aktivitami okolitého
územia.
Horstvo Krivánskej Malej Fatry je približne 23 km dlhé a 13 km široké. Územie ohraničuje rieka Váh
a Orava, Zázrivka a Varínka. Najvyšším vrchom územia je Veľký Fatranský Kriváňa (1 709 m. n. m.)
najnižšie položené miesto 350 m. n. m. je rieka Váh pri Strečne na hranici ochranného pásma.
Najznámejším vrchom je Veľký Rozsutec, ktorý je aj v znaku Národného parku. Jadrom pohoria sú
žulové horniny, najväčšiu časť horstva a tvoria pieskovce, kremence, vápence a dolomity. V málo
odolnom prostredí vápencov a dolomitov voči rôznym erózny činiteľom vznikli pôsobivé útvary
(komplex Rozsutcov, Bobôt a Sokolia, Vrátna dolina – Tiesňavy). Reliéf tvoria škrapy, tiesňavy, knony
a priepasti, ale aj vyvieračky, vodopády a jaskyne. K pozoruhodnostiam z geomorfologického hľadiska
patrí Šútovská epigenéza, Strečiansky riekou Váhu a v rámci Slovenska unikátna Krištáľová jaskyňa,
s výzdobou tvorenou kalcitovými drúzami. Pre turistov je atraktívny aj Šútovský vodopád, najväčší
v rámci celého územia.
Zo staršej histórie
Z histórie Telovýchovnej jednoty vo Varíne:
Po kedysi dobre prosperujúcom spolku Telovýchovnej jednoty Orla vo Varíne sa nám nezachovali
žiadne písomné správy. Pravdepodobne boli zničené pri prechode frontu, počas druhej svetovej vojny.
Čím teda môžeme hodnoverne dokumentovať jeho činnosť? Zachovala sa spolková zástava, fotografie
členov spolku akodivadelných ochotníkov a informácie, ktoré podávajú niekoľkí, dodnes žijúci, bývalí
členovia telovýchovnej jednoty. Po skončení prvej svetovej vojny, za pontifikátu pápeža Leva XIII. bolo
snahou a úsilím vedenia katolíckej cirkvi aktivizovať katolíkov, najmä mládež. A tak vznikol spolok
Jednoty Orla. O jej založenie vo Varíne sa zaslúžil schopný organizátor, varínsky občan Gustáv Hrehor,
železničný zamestnanec. Nevyhnutné financie pre účinkovanie spolku, ako registrácia, priestory pre
spolkovú činnosť, zakúpenie zástavy, tiež krokov pre reprezentačné účely a ďalšie potreby získali
z dobrovoľných finančných príspevkov. Posvätenie zakúpenej orolskej zástavy v roku 1921 sa konalo
v miestnom kostole za účasti vyslaných delegátov Jednôt Orla z okolitých i vzdialenejších miest, kňazov
z blízkych farností a obyvateľov Varína. Na zástave bola pripevnená široká stuha, na ktorej bolo zlatými
písmenami vyšité orolské heslo: „Verne Bohu až do smrti zotrváme!“ Orolská zástava sa zachovala
vďaka p. Emilovi Cvachovi, ktorý ju zabudnutú objavil a uschoval. Činnosť členov varínskej Jednoty
Orla sa zamerala hlavne na dve oblasti, a to na telovýchovu a ochotnícke divadelníctvo. Telovýchova
mala za cieľ združovať mládež, pestovať u nej ušľachtilé činnosti a ochotníctvo zas oživovanie
divadelných hier.

