Rok 2000
Január
1. januára – na Námestí sv. Floriána sa zhromaždilo približne 700 ľudí z Varína i okolia a
pri svetelných zábavách a výbuchoch petárd občania oslavovali 7. výročie vzniku Slovenskej
republiky a príchod nového roku 2000. Starosta obce Ing. Karol Strásky mal príhovor na námestí
a zahraním štátnej hymny dychovou hudbou Varínčanka sa pokračovalo v oslave. Občania si
podonášali šampanské, víno a iné liehoviny a navzájom si ponúkali, pripíjali a priali úspešný nový
rok. Množstvo petárd úplne zadymilo námestí a pripadalo to, ani čo by sadala prízemná hmla.
1. januára – na tretej svätej omši o 10.30 hodine spevokol Miestneho odboru Matice slovenskej vo
Varíne spieval a koncertoval vianočné piesne aj pred omšou. Predstavil sa tradičným novoročným
vinšom, ktorý v sa v upravenej forme spieva od 19-teho storočia.
6. januára – spevokol koncertoval v kostole v Gbeľanoch, kde sa predstavil s vianočnými zbormi.
9. januára – hosťoval vo Varíne Žilinský zmiešaný spevácky zbor, ktorý koncertoval v kostole už od
10.00 hodiny. Vo svojom prednese mal vianočné a latinské piesne.
17. – 23. januára – bolo celodenné sneženie a sneh narobil vážne problémy s autobusovej doprave
a zásobovaniu.. Snehu napadalo mimoriadne množstvo, na ktoré sa stredná generácia nepamätá.
Posledná väčšia nádielka snehu bola v roku 1942.
23. januára – boli lyžiarske preteky pod Jedľovinou, ktoré poriadala Telovýchovná jednota Fatran
Varín – lyžiarsky oddiel o pohár starostu obce.
23. januára – v dome Miestneho odboru Matice slovenskej sa uskutočnila prednáška o ošetrovaní,
hnojení, zavlažovaní stromov a kríkov. Prednášku organizoval Zväz ovocinárov a záhradníkov vo
Varíne.
24. januára – Kresťansko-demokratický klub vo Varíne zorganizoval v zasadačke Obecného úradu
vo Varíne prvú praktickú ukážku používania Internetu. P. Ing. Hruškovic z firmy Netax, ktorá je
jednou z firiem poskytujúcich internetový prístup, priblížil občanov krátku históriu a princípy
fungovania internetu, jeho široké využitie v oblasti informácií.
25. januára – v rozhlase od 12.00 hodiny hlásili že na Slovensku je 20%-tná nezamestnanosť a táto
stále stúpa, t. j. každý 5-ty občan je nezamestnaný.
Február
1. februára – 31. marca – prebiehal zápis detí do Materskej školy Varín v zmysle vyhlášky
o predškolských zariadeniach.
6. februára – uskutočnil sa koncert speváckeho zboru z Považskej Bystrice, a to o 17.00 hodine
v kinosále.
9. februára – uskutočnil sa v poradí už piaty obecný ples, ktorý má tradíciu reprezentačného plesu
a zábavy pred pôstnym obdobím.
l0. februára - sa uskutočnilo prvé zasadanie obecného zastupiteľstva / ďalej OZ/v roku 2000na
ktorom boli poslanci informovaní o uzatvorení zmluvy s prevádzkovateľom káblového rozvodu , o
platení poplatkov a rozšírení príjmu zahraničných staníc, návrh zmluvy o nebytových priestorov v
kultúrnom stredisku , o liste štátneho zdravotného ústavu v Žiline o chove líšok p. Jozefom Bobáňom
a odstúpenie sťažnosti na Regionálnu veterinárnu správu v Žiline, o správu metodickej návšteve, ktorú
previedla Krajská štátna knižnica v Žiline, a informácii osláv l45 výročia narodenia kňaza, ktorý bol
pri tvorbe a podpise Pittsburskej dohody v USA v roku l9l8.
Schválilo : otváracie hodiny v predajni p. Gabriele Lopušanovej, Varín č.656 , pre základnú
organizáciu únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska finančnú podporu vo výške l.500.-Sk,
zriadenie dennej miestnosti pre dôchodcov s možnosťou stravovania alebo občerstvenia v Charitnom
dome vo Varíne a presťahovania mládeže z priestorov charity do iných klubových priestorov,
osadenie informačnej tabule pri autobusovej zástavke a rozšírením úradnej tabule na budove obecného
úradu. Rozhodli sa vybudovať pomník v priestore parku na Námestí sv. Floriána na ktorom budú
pamätné tabule významným osobnostiam Varína .Základnej organizácii zväzu telesne postihnutých
poskytli príspevok l000.-Sk. Poslancom OZ bolo uložené zaslať pripomienky ku čerpaniu rozpočtu za

rok l999, riaditeľke kultúrneho strediska prepracovať návrh zmluvy o užívaní priestorov kultúrneho
strediska a na oslavy l45 výročia narodenia J ,Martinčeka zorganizovať stretnutie Varínčanov.
10. februára – Miestne kultúrne stredisko pripravilo pre deti z Materskej školy Varín bábkové
divadlo s názvom Dvanásť mesiačikov, ktoré začalo o 8.30 hodine v kinosále.
18. februára – uskutočnil sa Matičný ples, ktorý sa organizoval v spolupráci s Úniou žien vo Varíne
v priestoroch pohostinstva Lystra. Hudba bola vlastná – mladí matičiari „Forte“.
20. februára – kultúrne stredisko poriadalo kultúrne vystúpenie pre dôchodcov, na ktorom účinkoval
folklórny súbor Stavbár zo Žiliny. Podával sa čaj.
23. februára – začala sa podpisová akcia za vypísanie referenda poriadať nové voľby do parlamentu,
nakoľko ľud bol s vládou nespokojný.
25. februára – obecný úrad poriadal tradičný ples v priestoroch pohostinstva Lystra. Hudba –
dychová Varínčanka + tombola s hodnotnými cenami , ktoré venovali sponzori z Varína.
27. februára – uskutočnil sa koncert súrodencov Jendruchovcov. Spevom doprevádzali svätú omšu
vo farskom kostole od 10.30 hodiny a odpoludnia o 15-tej hodine sa predstavili s vlastným
programom. Najstarší Tomáš narodený v roku 1977, najmladší je Filip narodený 1992. Celkom je ich
9 súrodencov, z toho 3 chlapci a 6 dievčat. Všetci ovládajú jeden až 3 hudobné nástroje a spev. Ich
koncert bolo pôžitkom počúvať.
29. februára – pre dôchodcov z našej obce bol pripravený fašiangový program, ktorý začal o 16.00
hodine v kinosále.
Marec
4. marca – členovia spevokolu mali spoločenské posedenie v priestoroch Miestneho odboru Matice
Slovenskej.
4. – 5. marca – už tradične chodili po obci na posledné fašiangy maškary – turoni v počte 10. túto
tradíciu organizujú miestni požiarnici.
9. marca – o 9.00 a o 11.00 hodine sa uskutočnilo bábkové divadlo pod názvom „Psíček a mačička“.
Predstavenie bolo určené deťom z Materskej školy vo Varíne.
l0. marca - sa uskutočnila členská schôdza Základnej organizácie telesne postihnutých vo Varíne, za
účasti podpredsedníčky Okresného výboru telesne postihnutých a predsedníčka sociálnej komisie OZ
vo Varíne. Miestna organizácie má 33 členov z toho 4 deti. Najväčšiu pozornosť a diskusiu vyvolal
nový zákon o poberaní príspevkov pre osoby ťažko zdravotne postihnuté ,ktorý je v platnosti od
l.7.l999.Týmto zákonom čiastočne alebo úplne odoberajú príspevky invalidným dôchodcom.
Zo zdravotných dôvodov sa vzdali funkcie predsedu a tajomníka p.Okruhlicová a p. Púčiková. Novou
predsedníčkou sa stala p. Jolana Maťková a tajomníkom p. Viktor Cvacho.,
12. marca – poriadala sa výročná urbárska schôdza v kinosále Kriváň, kde prebiehala voľba nového
predsedu, keďže starý Ing. Vladimír Paňák sa funkcie vzdal.
l2. marca - sa konala výročná členská schôdza Dobrovoľného požiarneho zboru vo Varíne za účasti
pána delegáta Okresného výboru požiarnej ochrany v Žiline a starostu obce Ing. Karola Stráskeho.
Rokovanie otvoril predseda Dobrovoľného požiarneho zboru p. Rudolf Androvič, ktorý v správe
hodnotil uplynulý rok a informoval o pláne pre rok 2000. Starosta obce v diskusii prisľúbil , že
zabezpečí opravu požiarnej zbrojnice. Delegát Okresného výboru PZ oboznámil prítomných s
umiestnením nášho DPZ v rámci okresu. Členovia schválili do funkcie strojníka p. Petra Nogu.
Rozhodli sa založiť jedno družstvo dorastu, ktoré sa bude pripravovať na súťaže .
14. marca – v miestnej kinosále sa o 15.00 hodine uskutočnila beseda o knihách spojená
s premietaním videokazety z minulosti varínskej knižnice. Beseda sa uskutočnila pri príležitosti marca
– mesiaca knihy.
22. marca – konal sa autobusový zájazd pre členov Klubu dôchodcov vo Varíne. Cieľom cesty bola
Jablonka.
27. marca – začalo sa s dláždením chodníkov na hornom konci ako spojnica medzi ulicou Jozefa
Martinčeka a Hviezdoslavovou, ale len dláždením pre peších. Ukončená bola 19. mája 2000.

Apríl
6. apríla - na druhom zasadaní obecného zastupiteľstva sa poslanci zaoberali o užívaní časti
Charitného domu , sťažnosťou občana Vojtecha Gábora na Antona Brežného, ktorý znečisťuje životné
prostredie v priestore bydliska, o novom grafikone autobusovej dopravy cez obec Varín na základe
pripomienok občanov, o usporiadaní majetkových pomerov po nebohom Žofii Staníkovej a o
investičnej výstavbe obce v roku 2000. Ing. Zuzanu Akantisovú schválili do rady Základnej školy
Varín za OZ a Ing. Juraja Androviča do rady Materskej školy vo Varíne za OZ. Bola stanovená
komisia pre prípravu štatútu pre užívanie Charitného domu. Odsúhlasili prenájom domu č71 vo
Varíne l/2 posch. p. Papalovi a l/2 poschodia firme EKO Rúber - Reciclink v termíne od
l.5.2000.Prednosta obecného úradu dostal za úlohu pripraviť zoznam nehnuteľnosti nevysporiadaných
pri výstavbe zdravotného strediska , zabezpečiť kontrolu zo Štátneho zdravotného ústavu v bufete na
železničnej stanici a starostovi prejednať so správcom štátnej cesty Varín - železničná stanica
spevnenie krajníc na cestách a opravu zábradlia na mostíkoch do Nezbudskej Lúčky, zabezpečiť
rozšírenie miestneho rozhlasu v časti Záhrady.
7. apríla – bol Deň narcisov. Na zbierke sa podieľala aj Únia žien z Varína, ktorá prispela na Ligu
proti rakovine sumou 6772,– Sk.
15. apríla – konala sa spoločná svätá spoveď celej varínskej farnosti od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do
17.00 hodiny.
16. – 24. apríla – matičný spevokol účinkoval počas bohoslužieb na Kvetnú nedeľu, Zelený štvrtok,
Veľký piatok, Bielu sobotu a Veľkonočnú nedeľu a 30. apríla v Gbeľanoch.
25. apríla – uskutočnilo sa kladenie vencov ku pomníku padlým v Slovenskom národnom povstaní.
Vence bi položené za obecný úrad a SDĽ.
28. apríla – poriadala sa celoobecná schôdza, na ktorej sa zhodnotili plnenia programu za rok 1999
a rozpočet pre rok 2000, ktorý bol publikovaný v časopise Varínčan.
Máj
7. mája – bola svätá omša na Námestí sv. Floriána za účasti požiarnikov Varína a okolia.
10. mája – uskutočnil sa autobusový zájazd pre členov Klubu dôchodcov do Jablonky a na Oravice
14. mája – o 16.00 hodine v parku na Námestí svätého Floriána sa uskutočnila slávnosť ku Dňu
matiek s kultúrnym programom detí Základnej a Materskej školy vo Varíne. Do programu prispeli aj
varínske mažoretky a skautky, ktoré na znak vďaky dávali matkám kvety.
Apríl – l2. mája – poriadal Miestny odbor Matice slovenskej podpisovú akciu proti obmedzeným
zmenám činnosti v Matici slovenskej, ktorú vláda a následne parlament schválil aj proti stovkám
podpisových akcii zaslaných z celého Slovenska. Z Varína bola petícia zaslaná 16. 5. Schválením
zákonov vo vláde a parlamente Slovenskej republiky prakticky potvrdili postupnú likvidáciu a
zastavenie činnosti Matice slovenskej. Návrh predkladal minister kultúry Kňažko. Celkom bolo
získané z Varína a okolia Nezbudská Lúčka, Strečno 40l3 podpisov.
Jún
l. júna - sa uskutočnilo tretie zasadanie obecného zastupiteľstva /OZ/, na ktorom boli poslanci
informovaní o liste Ministerstva zdravotníctva SR - Poliklinika Žilina ,ako správca budovy bývalého
zdravotníckeho strediska, odovzdáva budovu štátnym orgánom Krajskému úradu v Žiline. o liste v
spore medzi Antonom Brežným a Vojtechom Gáborom, o liste Okresného dopravného inšpektorátu o
osadení dopravných značiek na miestnych komunikáciách, o liste Okresného úradu o príprave
sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001,informáciu o príprave osláv výročia narodenia Jozefa
Martinčeka a zraze turistov ktorý sa uskutoční v dňoch 3.- 9. júla 2000 v Autocampingu vo Varíne, o
vyhotovení geometrického plánu pozemkov vzatých na výstavbu zdravotného strediska, o požiadavke
občanov v Pltníckej ulice o vybudovanie miestneho rozhlasu a požiadavku občanov bývajúcich na
Ulici rybníkoch o vyčistenie potoka. Schválila udelenie čestného občianstva obce Varín Dr. Tomášovi
Winklerovi pri oslavách výročia narodenia J, Martinčeka., odpredaj časti parcelí, ktoré sa nachádzajú
v k. ú. Varín a sú vo vlastníctve obce Varín pánu Ľubomírovi Moravčíkovi za cenu 70.-Sk m2 ,
odpredaj a odkúpenie nevysporiadaných pozemkov pod budovu zdravotného strediska za 70.-Sk m2.
OZ súhlasilo s príspevkom kultúrnemu stredisku na výdavky spojené s celoslovenskou súťažou

mažoretiek vo Veľkom Krtíši Rozhodli sa prednostne osadiť dopravné značky (daj prednosť v jazde,
stop - daj prednosť v jazde/ pri križovatkách s miestnymi komunikáciami a spomaľovacie pásy pred
Materskou školou. a vybudovanie miestneho rozhlasu na ulici Pltníckej.
l. júna - Miestne kultúrne stredisko vo Varíne pripravilo pre deti v kinosále zábavne popoludnie
spojené s premietaním filmovej rozprávky.
3. júna – konali sa zábavné hry a program pre detí vďaka škole a kultúrnemu stredisku.
7. júna – bolo vo Varíne 79 detí na prvom svätom prijímaní, Dňa 4. 5. boli deti na prvom svätom
prijímaní v Gbeľanoch z obcí Gbeľany , Nededza a Kotrčiná Lúčka.
11. júna – Únia žien uskutočnila na ihrisku spoločenské posedenie pre starších pri dychovej hudbe
Varínčanka s občerstvením.
l4. júna – organizoval sa autobusový zájazd pre členov Klubu dôchodcov na Oravice - Jablonka.
21. júna – v Miestnom kultúrnou stredisku sa konali koncoročné prehrávky žiakov hudobných
nástrojov, na ktoré boli pozvaní rodičia a rodinní príslušníci žiakov. Žiaci sa predstavili v hre na
klavír, gitaru, akordeón, v speve a spoločenských tancoch.
25. júna – bol sprievod Božieho Tela po námestí a oltáriky. Nepriaznivé počasie čiastočne sprievod
narušilo.
Júl
3. – 9. júla – vo Varíne v Autocampingu sa uskutočnil 47. celoslovenský zraz turistov, na ktorom boli
ako hostia turisti z Čiech a Poľska. Turisti si mali možnosť vybrať trasy, ktoré boli vyznačené
v Spravodaji. Zraz bol spojený s celoslovenskými pretekmi cykloturistov, ktoré mali samostatné trasy
cez Gbeľany, Koňhoru, cez hory do Vadičova, Straník, Starú Bystricu a iné. Trasa bola na každý deň
iná. Doprovod turistov po trasách robili turisti z Varína a Žiliny. Stráž v Autocampingu mali vojaci zo
Žiliny a policajti z Varína. Na zraze bolo viac ako 1800 účastníkov z celého Slovenska. Podľa
poznávacích značiek autobusov a osobných áut boli účastníci Bardejova, Košíc, Rožňavy, Rimavskej
Soboty, Lučenca, Prievidze, Banskej Bystrice, Bratislavy, Považskej Bystrice, Liptova a ďalších
i menších obci. Vo večerných hodinách od 19-tej hodiny bol denne kultúrny program, na ktorom
vystupovali súbory Báčsky z Petrovca Juhoslávie, Rozsutec Žilina, Detský folklórny súbor Stavbárik
Žilina, Detský súbor Terchovček z Terchovej, Detský súbor Krasňanček z Krasňan, hudobná skupina
Šerpa zo Žiliny a Bukasový masív, dychová hudba Varínčanka, hudobná skupina Forte z Miestneho
odboru Matice slovenskej vo Varíne a program sprevádzal člen Matice slovenskej Karol Tichý. Po
skončení programu vo štvrtok a sobotu bola diskotéka. Podľa prieskumu medzi účastníkmi
a organizátormi turisti sa cítili dobre, boli spokojní a prekvapení dobre zastúpenou obchodnou sieťou
vo Varíne.
5. júla – na Vajánku bola svätá omša z príležitosti oslavy sv. Cyrila a sv. Metoda. Na obši hrala
dychová hudba Varínčanka a účinkoval spevokol Miestneho odboru Matice slovenskej.
15. júla – bola zapálená na kopci Vajánok vatra zvrchovanosti o 19-tej hodine, ktorú poriadali
politické strany SNS a HZDS. Ostatné politické strany sa akosi týmto podujatiam vyhýbali.
August
l7. augusta - prejednávalo obecné zastupiteľstvo správu hlavného kontrolóra o plnení úloh z
predchádzajúcich zasadnutí OZ, prípravy osláv J. Martinčeka, sťažnosť obyvateľov bývajúcich v
okolí kamenárstva p. Harvánka na ulici Štefánikovej na veľkú prašnosť a hlučnosť, žiadosť p. Pijaka o
preloženie autobusovej zástavky o 20 m smerom k obci. Zaoberali sa čerpaním rozpočtu za prvý
polrok 2000 a jeho upresnením až po pripomienkach poslancov OZ. Opravu miestnej komunikácie Ul.
pltníckej prerokujú s Vodným dielom Žilina, ktoré ju pri nadmernom používaní pri výstavbe diela
poškodilo. Na návrh poslancov Jána Zelinu a Ing. Zuzany Akantisovej bolo uložené pripraviť návrh
na jednotné oblečenie dychovej hudby Varínčanka a speváckemu zboru MO MS.
l9. augusta - Miestny odbor Matice slovenskej sa zúčastnil spolu s odborom turistiky vo Varíne
celonárodného výstupu na tatranský Kriváň Výstup sa uskutočnil za krásneho slnečného počasia.
Akcie sa zúčastnilo okolo 2000 turistov.
22. augusta – na podnet občanov Varína sa uskutočnila terénna pochôdzka po Varíne. Komisia
životného prostredia po preskúmaní terénu navrhla viacero riešení, medzi inými aj zabezpečenie

čistoty na pozemkoch a komunikáciách, ktoré vlastní obec a vyriešiť vzťah obce k obecnému potoku,
nakoľko je veľmi znečisťovaný.
26. augusta – konala sa oslava narodenín Jozefa Martinčeka, odhalenie pamätníka postaveného na
jeho počesť, vyhlásenie čestných občanov Varína: Božena Skutecká, Ján Pavčík, PhDr. Tomáš
Winkler, Ján Takáč, Emil Cvacho. Uskutočnená výstavka Varín v starej dokumentácii a stretnutie
Varínčanov bývajúcich mimo obce starších ako 50 rokov. Na stretnutí boli osobnosti ako MUDr.
František Bugáň – primár chirurgie v Košiciach, MUDr. Ján Trgiňa - primár chirurgického oddelenia
v Žiline, exministerka PhDr. Woleková – ministerstva sociálnych vecí v Bratislave s manželom PhDr.
Wolekom Mariánom – meteorológom, Doc. Ing. Ladislav Kapasný z Vysokej školy dopravnej
v Žiline, MUDr. Kapasný Michal zubný lekár s manželkou, bývajúci vo Važci, Ing. Kniha Dušan
dôchodca, bývalý generálny riaditeľ ZVL Dolný Kubín, Ing. Eduard Trizuliak – bývalý riaditeľ
Káblovky Bratislava, MUDr. Talafa Viktor obvodný lekár bývajúci v Štiavniku a celý rad ďalších,
medzi ktorých zavítal aj pán farár Ivan Pšenák a kaplán. Celkom bolo na stretnutí 85 rodákov.
September
l0. septembra – sa uskutočnila birmovka vo Varíne. Birmoval vdp. pomocný biskup Marián
Chovanec, ktorého hneď po príchode do Varína privítal starosta obce Ing. Karol Strásky vo farskom
kostole. Sviatosti birmovania sa zúčastnilo 212 mladých ľudí z obcí Krasňany, Nededza, Gbeľany,
Nezbudská Lúčka a Varín. Po svätej omši bola posviacka mariánskej kaplnky pri farskom kostole.
V kaplnke je Panna Mária s ružencom v ruke, ktorá stojí na hlave hada. Ten symbolizuje prirodzené,
ale i nadprirodzené zlo, nad ktorým Mária zvíťazila.
20. septembra – uskutočnil sa autobusový zájazd pre členov Klubu dôchodcov Varín na Oravice.
23. septembra – 1. októbra – boli vo farskom kostole ľudové misie pre celú farnosť, ktoré viedol
misionár brat Michal a Štefan. Vypomáhali ďalší traja bratia misionári.
Október
l. októbra - v nedeľu skončili ľudové misie slávnostnou svätou omšou po ktorej bol obnovený a
postavený pred kostolom nový misijný kríž, ktorý posvätil páter Michal Otec Michal na dotaz nášho
farníka o sebe povedal: Mám 52 rokov, 20 rokov som kňazom. V roku l980 ma kardinál Macharský v
Zakopanom tajne vysvätil za kňaza. Po skončení štúdia na stavebnej fakulte, v roku l971 som sa
rozhodol , že chce byť kňazom. Teológiu som študoval tajne. Náhodou si ma všimol páter z Podolínca
- redemptorista a navrhol mi vstúpiť do ich rádu. Ponuku som prijal a po vysvätení som pracoval popri
zamestnaní ako kňaz aj ako rehoľník. Až v roku l990keď sme prevzali kláštory nastúpil som do
Podolínca a od roku l993chodíme na misie, keď sme boli predtým v Poľsku na Príprave v Gdyni u
našich pátrov. Pochádzam zo siedmich detí veriacej katolíckej rodiny. Myslím si ,že na mojom
terajšom povolaní zohrala moja mama. Môj mladší brat , ten je františkánov, synovec tiež u
redemptoristov a neter je u rehoľných sestričiek.
1.– 5. októbra – uskutočnila sa výstavka ovocia, kvetov a zeleniny v priestoroch domu Matice
slovenskej vo Varíne. Ovocie bolo donesené od pestovateľov – záhradkárov a jablká rôznych druhov,
hrušky, mrkvu, petržlen a iné, ako aj rôzne druhy kvetov. V tomto roku bola mimoriadna úroda jabĺk
a mnohí pestovatelia ponúkali tým, čo nemajú, zdarma.
6. októbra -sa uskutočnilo zasadanie obecného zastupiteľstva, na ktorom informoval kontrolór obce o
plnení uznesení , hodnotila sa oslava l45 výročia narodenia J. Martinčeka a správa o finančných
nákladoch, zaoberali sa správou komisie životného prostredia, žiadosťou o odpustenie daňového
poplatku za rok 2000 Poľnohospodárskemu družstvu Váh v Nededzi, žiadosťou p. Františka Ďuraja o
odpredaji parcele č.3208/3 bola zamietnutá nakoľko táto nie je majetkom obce. Žiadosť Jána Kardoša
a MUDr. Jozefa Trgiňu na vybudovanie elektrických prípojok z rozvádzača lyžiarskeho vleku do
vlastných chatiek Pod Jedľovinou boli odsúhlasené. Odsúhlasili preloženie reproduktora obecného
rozhlasu pod Vajánkom. Zaoberali sa sťažnosťou občanov na vodičov autobusov SAD, ktorí
nezastavujú na autobusovej zástavke Varín - Horný koniec a zavedením malokapacitného autobusu v
čase špičky. Žiadosť firmy LYSTRA s.r.o. na postavenie prenosnej potravinovej bunky pri železničnej
stanici bola zamietnutá, nakoľko pozemok nie je vlastníctvom obce. Zároveň zamietli žiadosť o

odpustenie dane PD Váh Nededza V opatreniach sa uvádza , informovať cestou mesačníka Varínčan
o cenových reláciách za vývoz a uskladnenie domového odpadu na skládke v Považskom Chlmci.
18. októbra – konal sa autobusový zájazd do Jablonky pre členov Klubu dôchodcov vo Varíne.
24. októbra – uskutočnilo sa stretnutie dôchodcov v kinosále, ktoré organizoval obecný úrad,
kultúrne stredisko a Únia žien pri príležitosti mesiac októbra – mesiaca úcty k starším. Každý
dôchodca dostal balíček s nejakou sladkosťou, dobošku, jablko, mandarínku a od žien svoju
chrumkavú čokoládku. Po príhovore starostu obce Ing. Stráskeho bol program od najmenších
z Materskej školy a zo Základnej školy Varín, Na spestrení programu sa podieľala dychová hudba
Varínčanka. Celkom na zúčastnilo 156 dôchodcov.
25. októbra – z príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším, sa uskutočnil kultúrny program v obci,
do ktorého prispeli aj žiaci Základnej školy vo Varíne.
24. októbra – Farský úrad Varín uskutočnil zájazd s farníkmi dvoma autobusmi návštevu misionárov,
ktorí pôsobili vo Varíne. Zájazd smeroval do Podolinca, kde si prezreli celý areál, v ktorom boli
sústredení kňazi a rehoľníci v päťdesiatych rokoch nášho storočia za socializmu po odvlečení ich z
reholí podľa z jednotlivých domov.
27. októbra - sa uskutočnilo mimoriadne zasadanie obecného zastupiteľstva na ktorom sa prejednával
odpredaj 1/2 domuč. 35 na parcele č.l88/1 v k. u. Varín / bývala lekáreň/ za sumu 350.tis.Sk p.
Ladislavovi Staníkovi. OZ schválilo na základe zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle
§ 6 Živnostenského zákona č.455/1991 v znení neskorších zmien a doplnkov : Všeobecné záväzné
nariadenie l/2000 o predaji a používaní pyrotechniky na území obce Varín. Obchodné organizácie
musia mať koncesnú listinu na predaj pyrotechniky a doklad o odbornej spôsobilosti predavača
pyrotechniku predávať. Predaj sa obmedzuje len od l5. do 31.l2 v roku a môže sa požívať len pri
oslavách poriadaných obcou občania len na vlastnom pozemku.
27. októbra – skončilo sa jesenné kolo futbalovej súťaže. Naše mužstvo dospelých skončilo na 7.
mieste s 19-timi bodmi a skóre 19:11. V jesenných kolách sme 6 zápasov vyhrali, jeden remizovali a 6
zápasov prehrali. Po nedorozumeniach niektorých priaznivcov športu už v jarnom období, ktorí
osočovali a znechucovali členov výboru, predpokladali, že títo odstúpia a zaujmú miesto vo výbore
futbalového oddielu. Príprava na jesennú súťaž z tohto titulu nebola žiadna. Tréner Stanislav Kubena
z Varína odišiel a výbor bolo nutné doplniť.
November
11. novembra – uskutočnilo sa referendum pre skrátenie volebného obdobia terajšej vlády Slovenskej
republiky. Referendum bolo vyhlásené na základe podpisovej akcie, ktorú iniciovali politické strany
ako Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana a pridala sa i nová strana Smer
s predsedom JUDr. Ficom.
O podmienkach vyhlásenia referenda v našej obci bolo publikované v časopise Varínčan l2/2000
odvolávajúc sa Ústavu Slovenskej republiky. Na Slovensku bola účasť na referende 20.03%
obyvateľov. V Žilinskom kraji sa vyjadrilo 30,38% občanov. Vo Varíne boli dva obvody: na
Obecnom úrade a v Základnej škole Varín na Hrádku. Celkom bolo zapísaných 2441 ľudí, dopísaných
bolo 7 a zúčastnilo sa 1141. Počet platných hlasov bolo 1140, čo celkovo predstavuje 46,76%-tnú
účasť. Účasť v obvode na Obecnom úrade bola 52,34% a v škole len 45,64%. Z tohto počtu za
skrátenie volebného obdobia terajšej vlády Slovenskej republiky hlasovalo 1114, čo je 97,70% a proti
bolo 26 občanov, čo predstavuje 2,3%.
Vplyv na nízku účasť občanov na referende malo viac činiteľov. Koalícia odhovárala, aby občania
nešli na referendum, že majú mandát na štyri roky, na južnom Slovensku Maďarská strana mala
obavu, že sa do vlády nedostanú a mnohých zastrašovali, že ich prepustia z práce.
30. novembra -zasadalo obecné zastupiteľstvo na ktorom v prvej časti rokovania boli informovaní o
plnení úloh z predchádzajúcich zasadaní ,plnení rozpočtu za I.- III. Q 2000, návrhu rozpočtu obce pre
rok 2001, správu prednostu obce o vyhodnotení ankety káblovej televízie, o odpredaji domu č 35.,
žiadosti občanov Koňhory na zavedenie verejného osvetlenia, správu krajskej knižnice o kontrole
miestnej knižnice a odvolaní sa obyvateľov na Hrnčiarskej ulici o odpredaji uličky p. Milanovi
Chabadovi. Doporučuje sa p. K. Schmidtovej prijať za knihovníčku obecnej knižnice p. Tatianu
Rolkovú. Schválili Zmluvu Združenie obcí Terchovská dolina pre rozvoj regiónu, zmluvu o vývoze

odpadu medzi T+T spol. s r. o. Žilina a obcou Varín a odmenu pre darcov krvi v celkovej výške
5000.-Sk - a/ pri zlatej plakete, b/ pri striebornej plakete, c/ pri bronzovej plakete. neschválili podporu
na opravu omietky rodinného domu p. Heleny Androvičovej a predaj nápojov vo firme Pacomp Ing.
Papala na Ulici J. Martinčeka 77. Uložené bolo vypracovať pripomienky k rozpočtu obce pre rok
2001 a upozorniť odbor životného prostredia, že spoluvlastníci rodinného domu č. l92 na Hrnčiarskej
ulici nesplnili rozhodnutie obecného úradu o asanácii.
November – v nočných hodinách vypukol požiar v stolárskej dielni.
December
2. decembra – bol Ondrejský jarmok na východnej strane Námestia sv. Floriána. Jarmok organizoval
pod záštitou Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne.
V tento deň sa konalo aj jesenné Valné zhromaždenie Urbárskej obce Varín, na ktorej predseda Ing.
Marián Schmidt, hospodár a ekonómka podali informácie o hospodárení za 10 mesiacov a predstavili
program na rok 2001. po schôdzi bol podávaný guláš a pivo a vyplácali s podiely z hospodárskych
výsledkov, čo predstavovalo 500 Sk na jeden hlas po odpočítaní dane.
9. decembra – v sobotu o 15,30 hodine bola slávnosť príchodu sv. Mikuláša, rozsvietenie vianočného
stromčeka na Námestí sv. Floriána a rozdávanie darčekov pre deti. Keďže nebol sneh, Mikuláš
s darčekmi, anjelmi a čertmi sa viezli na koči. Celú akciu organizovalo Kultúrne stredisko Varín
v spolupráci s odborom mladých matičiarov, keď Mikuláša oblečeného do ornátu a biskupskej
rovnošaty predstavoval Karol Tichý – predseda odboru mladých matičiarov.
l5. decembra - zasadalo obecné zastupiteľstvo na ktorom prejednalo návrh rozpočtu obce na rok 2001
a doporučuje rozpočet prijať ako vyrovnaný., Schválilo zvýšenie rozpočtu v kapitole 44 - sociálne
výdavky o 55.000.-Sk, zvýšenie rozpočtu v kapitole 46 - verejné osvetlenie o l20.000.-Sk, zvýšenie
rozpočtu v kapitole 42 - dychová hudba na 40.000.-na zakúpenie jedného hudobného nástroja. Ukladá
sa po skončení štvrťroka predkladať správu o financovaní telovýchovnej jednoty Fatran Varín ,
upraviť rozpočet obce o schválené výdavky a prehodnotiť zmluvu o prenájme Autokempingu Varín
uzatvorenú medzi obcou Varín a cestovnou kanceláriou Selinan.
16. decembra – ráno padal prvý sneh na Jedľovine, Koňhore a Polome. Odpoludnia pri poklese
teploty zo 4 stupňov Celzia na 2 stupne cez obec o 13.10 hodine začal padať mokrý sneh i v obci.
19. decembra – uskutočnili sa vianočné prehrávky žiakov z hudobných kurzov. Predstavenie sa
konalo v kultúrnom stredisku od 16.00 hodiny.
24. decembra – roznášali skauti betlehemské svetlo, ktoré došlo z miesta narodenia Krista Pána
lietadlom do Viedne, odtiaľ do Bratislavy a po celom Slovensku. Betlehemským svetlom sa zapálila
sviečka horiaca počas štedrej večere.
26. decembra – skupina 10 mladých – 8 dievčat a 2 chlapci chodili po domoch vinšovať – koledovať,
tam, kde si to priali a koledníkom občania dávali peniaze, ovocie a sladkosti. Podľa informácií pána
kaplána na bohoslužbách, vybralo sa 50 780 Sk, ktoré boli použité pre hladujúce deti v Afrike
a ovocie zaniesli deťom liečiacim sa v Nemocnici s poliklinikou v Žiline.
31. decembra – na večerných bohoslužbách predniesol pán farár Ivan Pšenák bilanciu za varínsku
farnosť za rok 2000, do ktorej patrili obce Krasňany, Gbeľany, Nededza, Nezbudská Lúčka a Varín.
Farnosť eviduje 7000 obyvateľov. Pre porovnanie v roku 1999 bolo 96 krstov a pred piatimi rokmi
130 krstov.
Celkom sobášov bolo 28, avšak v roku 1999 ich bolo 33.
Hospodárenie v roku 2000
Príjmy obce
Výdaje obce

10 914 365 Sk
10 762 740 Sk

Investičná výstavba a rozsiahle opravy
- budovanie chodníkov na Martinčekovej ulici
- zdravotné stredisko dokončovacie práce
- plynofikácia časti obce Koňhora
- budovanie plynovodu v miestnej časti Kamence ku novým bytovým jednotkám
- zakúpenie traktora

Stav a pohyb obyvateľov v roku 2000
Stav obyvateľov ku l. l. 2000
3.363
Z toho – detí
735
Počet narodených v roku 2000
37 detí
V priebehu roka zomrelo
30 obyvateľov
Do obce sa prisťahovalo
43 obyvateľov
Z obce sa vysťahovalo
53 obyvateľov
Stav obyvateľov ku 31.l2 2000
3.390
V tomto roku je zaznamenaný pokles o 3 obyvateľov.
Z obecnej matriky
Manželstvo uzatvorilo 17 párov, narodilo sa 37 detí a zomrelo 30 obyvateľov Varína.
Nezamestnanosť v obci Varín v roku 2000:
Počet nezamestnaných v obci od roku l997 stále narastá. V tomto roku mierne klesol o 6 oproti
predchádzajúcemu a celkom priemerný stav nezamestnaných je 212. Z tohto počtu bolo 116 mužov a
96 žien. Miera nezamestnaných na počet obyvateľov predstavuje l2.26 %.
Údaj bol získaný od ONV v Žiline odboru úradu práce pobočky Varín, v ktorej sa evidovali a
ponúkali pracovné príležitosti pre celú varínsku dolinu.
Ponuka tovarov a služieb v obci
Potraviny - rozličný tovar - Námestie svätého Floriána, majiteľka p. Ľubica Gregová. Sortiment:
trvanlivé potraviny, drogéria, školské potreby, drobná keramika.
Drogéria - Námestie svätého Floriána, majiteľ Ing. Složil, sortiment špeciálna drogéria a domáce
potreby.
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.
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, vedúca Anna Nogová 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.
Second - hand - Námestie svätého Floriána, majiteľka Jana Turačková, ponúka lacný textil z dovozu,
pánsky, dámsky, detský.
Dominko – oprava odevov – krajčírske práce, Fatranská ulica vedľa Jednoty, zodpovedná vedúca
Anna Bohačiaková.
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 Jozefa 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.
VOCO 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 - Ulica Starohradská, za mostom, ponuka: výkup druhotných surovín, ako sú
lepenka, noviny, časopisy, spisy, črep biely, farebný, ľahký šrot, ťažký šrot, olovo mäkké, vodiče,
mosadz, textil a iné.
Obvodný úrad práce: Ulica Jozefa Martinčeka /v Dome služieb/ eviduje a poskytuje pracovné
miesta nezamestnaným v celej varínskej doliny, od Terchovej až po Nededzu.
Slovenská sporiteľňa, a.s. na Ulici Jozefa Martinčeka /v Dome služieb/, 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 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 .
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.
Činnosť Miestneho kultúrneho strediska
Miestne kultúrne stredisko (ďalej len MKS) zabezpečuje počas roka činnosť knižnice, kina, klubu
dôchodcov, organizuje vzdelávacie kurzy, kultúrne a spoločenské podujatia, výchovno-vzdelávacie
akcie, zájazdy a výstavy.
Tradičnými spoločenskými podujatiami sú: fašiangový program pre dôchodcov, október – mesiac
úcty k starším, akadémia ku Dňu matiek, Medzinárodnému dňu detí, prázdninové výlety a stretnutie
s Mikulášom, vzdelávacie kurzy.
Pre dospelých sú to vystúpenia rôznych súborov, hudobných, tanečných alebo populárnych hercov.

Pod vedenie MKS patrí aj dychová hudba Varínčanka. V tomto roku mala 27 členov, ktorí sa
schádzali vo vlastnej klubovni v suteréne viacúčelovej budovy na námestí. Účinkujú na všetkých
podujatiach v obci alebo vo farnosti.
Minulý rok bol založený súbor mažoretiek a v tomto roku sa prvýkrát zúčastnili celoslovenskej
súťažnej prehliadky Krása pohybu vo Veľkom Krtíši.
Obecné noviny Varínčan vyšli tento rok celkom 11-krát v náklade 500 kusov.
Počet krstov na farnosť
z toho dievčat
chlapcov
Zomrelo za farnosť
z toho muži
ženy
Uzatvorilo manželstvo
Počet rozdaných hostíí
Birmovancov
Prvé sväté prijímanie

Varínska farnosť v roku 2000
92
46
46
72
43
29
28
212
112

Počet narodených podľa obcí vo farností:
- Nededza
15
- Gbeľany
15
- Krasňany
20
- Nezbudská Lúčka
1
- Varín
37
- spolu
88
Počas roka sa konalo 11 zbierok, či už išlo o zbierky na misie, charitu, semináre. Spolu sa vyzbieralo
355000,– Sk.
Správca farnosti je aj naďalej vdp. Ivan Pšenák a kaplán Mikuš Pavol, ktorého od l. júla vymenil Solík
Ľubomír. Aktivita pána farára mimo pastoračnej činnosti spočívala v organizovaní zájazdov do
Poľska, kde si prezreli rôzne chrámy a pamätihodnosti. Prezreli si kostol Božieho milosrdenstva
v Čenstochovej, čiernu madonu, kde slúžil i svätú omšu, v soľnej bani vo Veličke ich zaujala socha
svätého Otca zo soli a rodný dom sv. Otca vo Vadoviciach. Púte boli organizované aj na pútnické
miesta na Slovensku.
Nezabúdal ani na prehlbovanie duchovnej stránky veriacich farnosti. Zorganizoval a pripravil misie
vo varínskej farnosti, ktoré prebiehali v čase od 23.9. do l.l0. 2000. Misionárov sme poznali pod
menom Michal a Štefan. Motto misii bolo: „Duchu Svätý príď k nám.“ Konečným cieľom misií nie je
nič iné, ako dať ľuďom účasť na spoločenstve, ktoré je medzi Otcom a Synom v ich Duchu lásky.
Počas misii starším a chorým ľuďom bolo udelené pomazanie, obnovovali sa manželské sľuby, každý
deň boli sväté omše s príhovormi, či už mládeži, deťom, mužom, ženám. Konali sa rôzne pobožnosti,
sväté omše boli spojené s misijnými kázňami.
Pán farár vdp. Ivan Pšenák vyzýval občanov, aby sa zúčastňovali týchto bohoslužieb a to
prostredníctvom myšlienky: „Misie vo farnosti – to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah
k Bohu, pre svoju večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: Neodmietni
toto pozvanie!“
Počas Vianoc sa zrealizoval projekt Dobrá novina. Koledníci vykoledovali spolu 50 870,– Sk. Ovocie
a sladkosti boli venované detskému oddeleniu nemocnice v Žiline.
Podpora materiálna a finančná: zbierky na charitu boli dve, seminár, misie a iné, ktorých ako
účelových bolo 11 v priebehu roka a predstavovali 355.000 Sk. Tieto boli zaslané na nitrianske
biskupstvo.
Čistenie kostola sa uskutočňovalo každý týždeň podľa ulíc, takže za rok pripadlo na každú rodinu 2krát upratovanie.

Pán farár sa poďakoval občanom a farníkom za spoluprácu počas roka, menovite kaplánovi, rehoľným
sestričkám, spevokolu, mládežníkom i sestričkám a obrátil sa na veriacich vo Varíne, aby sa hojnejšie
zapájali do spevu počas bohoslužieb.
Činnosť rehoľných sestričiek v charitnom dome
Dna 29. mája 2000 prišla do Varína sestra Michaela, ktorej poslaním je sociálna služba. Je známa že
ako dopravný prostriedok na rozvoz obedov a potravy pre starých a nevládnych používa dopravný
prostriedok bicykel. Rýchle zapadla do kolektívu nie len sestier ale i do mládežníckeho s ktorými
pokračuje v práci s mládežou ako jej predchodkyňa. Vo svojom odbore chce všestranne viac pomáhať
najmä starým a chorým a rozhodla sa študovať na zdravotníckej škole. Dáva jej to zabrať ale verí, že
pri dobrom časovom rozvrhu a usilovnosti všetko zvládne. Ostatné sestričky pokračujú vo svojom
režime dňa či už na škole , alebo medzi mládežou a farníkmi.
Charitný dom a jeho využitie
Budova charitného domu slúži už od roku 1993 a poskytla mnohoraké využitie, napríklad ako misijný
klub alebo na stretnutie požiarnikov či spevákov pre Veľkou nocou či Vianocami. Našli tu útočište
mnohí naši osamelí dôchodcovia, poskytuje sa im tu pravidelné podávanie obedov, odtiaľto sa roznáša
strava aj pre ležiacich a nevládnych občanov. Mávali v ňom stretnutia aj jubilanti z celej Varínskej
farnosti, pravidelne sa tu stretávala farská charita, v ktorej boli zastúpení občania zo všetkých filiálok
riešili problémy mnohých rodín i jednotlivcov spoločne s kňazmi a sestričkami.
Čo sa týka financovania charitného domu, zástupcovia obcí, farského úradu a charity sa dohodli na
spoločnom financovaní tejto prevádzky. Prispievali aj obce: Gbeľany, Krasňany, Nededza, Nezbudská
Lúčka, taktiež Urbár Varín.
Základná škola Varín
Klasifikačná porada – za 1. polrok školského roku sa konal 26. 01. 2000. Hodnotil sa prospech,
správanie a dochádzka žiakov. Bilancia 2. polroku bola 26. júna 2000.
Deň učiteľov – bol 27. 3. 2000, pripomenuli sme si náš sviatok malým spoločenským posedením. P.
zástupkyňa Mgr. J. Galčíková bola ocenená Ďakovným listom a uznaním vedúceho OŠM a TK OÚ
Žilina Mgr. J. Klimka za prácu na úseku výchovy a vzdelávania.
V škole bolo v tomto školskom roku 584 žiakov. Deviatakov bolo 70. všetci boli prijatí na stredné
školy a stredné odborné učilištia. Prehľad:
gymnáziá
10/8
Stredná priemyselná škola stavebná
8/1
Stredná poľnohospodárska. škola
3/1
Počítačová škola SA
1/1
Obchodná akadémia
6/4
Dievčenská odborná škola
1/1
Stredná priemyslová škola Bánová
1/0
Stredná priemyslová škola odevná
1/1
Stredná zdravotnícka škola
1/1
Stredné odborné učilište
38/13
Záver školského roku – 30. júna 2000 sa na školskom dvore zhromaždili žiaci celej školy. P.
riaditeľka Mgr. Paučinová zhodnotila prácu žiakov. Najlepší žiaci dostali knižné odmeny. Po krátkom
kultúrnom programe sa rozlúčili žiaci 9. ročníka. Na záver v triedach triedni učitelia rozdali
vysvedčenia.
Začiatok školského roku 2000/2001 bol 4. septembra 2000. Vypočuli sme si prejav ministra školstva
SR M. Ftáčnika. Žiakom i rodičom sa prihovorila p. riaditeľka Mgr. Paučinová. Potom triedni učitelia
privítali žiakov vo svojich triedach. 5. septembra sa vyučovalo podľa rozvrhu hodín.
Misijný program bol 26. septembra 2000. Do školy prišli misionári, ktorí sa predstavili žiakom
jednotlivých ročníkov scénkami a pesničkami.
Pitný program v rámci projektu Zdravá škola pokračoval aj v školskom roku 2000 – 2001. Od
októbra sa začal variť bylinkový čaj pre žiakov.

Ondrejský jarmok – 4. decembra 2000 na Ondrejskom jarmoku vo Varíne členovia žiackeho
parlamentu predávali vianočné pozdravy, dekoratívne kamene a menovky na vianočné darčeky. Pre
školu zarobili 1200,– Sk. Výrobky žiaci zhotovili na výtvarnej výchove pod vedením Mgr. Trnovskej
a Mgr. Trizuliakovej.
Kamera D – 22. decembra sa uskutočnila v kinosále vo Varíne súťažná prehliadka záujmovej činnosti
a vlastnej tvorby našich žiakov. Celý program pripravila Mgr. Trnovská.
Urbár 2000
Predstavenstvo Urbárskej obce pokračovalo v práci podľa plánu prác a opatrení pre rok 2000
schválený na valnom zhromaždení. Z finančných rozborov o hospodárení za rok 2000 hospodársky
výsledok predstavuje 230 000 Sk, avšak pri podrobnom skúmaní jednotlivých stredísk naďalej
zostávajú stratové doprava, T 815 o 294 000,– Sk, gátra 38 000,– Sk. Ku podstatnému zníženiu
nákladov oproti plánovaným z predchádzajúceho obdobia došlo na úseku – ústredie – administratíva.
Valné zhromaždenie Urbárskej obce Varín sa konalo dňa 24. 03. 2000, kde sa predniesla správa
o hospodárskej činnosti v lesoch a správa mandátovej komisie. Ďalším bodom bolo poskytnutie
finančného daru Žilinskej nemocnici, plán hospodárenia a správa dozornej rady.
Členovia Urbárskej obce pozemkového spoločenstva Varín ako vlastníci pozemkov a oprávnené
osoby splnomocňujú výbor Urbárskej obce Varín, aby ich zastupoval v plnom rozsahu v konaniach
v zmysle zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahoch k pôde a inému
poľnohospodárskemu majetku.
Spolok ovocinárov a záhradkárov
V roku 2000 mala organizácia 66 členov, z toho 53% tvoria ženy. Novým predsedom spolku sa stal
Peter Tretina, podpredseda Brezány Vojtech, tajomník Hanus Peter, a hospodár Gábor Pavol.
Na svojej výročnej chôdzi hodnotili uplynulý rok a ich činnosť bola hodne pestrá. Už v zimnom
období sa schádzali v priestoroch MO MS, kde na prednáškach o pestovaní ovocia a zeleniny si
vymieňali skúsenosti z vlastnej činnosti. Už tradične vypomáhali v jarnom období pri ošetrovaní
ovocných stromov vo farskej záhrade. Od práce ich neodradili chladné a nepriaznivé počasie. Pre tých
čo potrebovali pomoc najmä pri kúpe a výbere ovocných stromov pre naše podmienky starší členovia
prípadne členovia výboru ochotne išli v ústrety . Pre zvýšenie odbornosti poriadali zájazd s bohatým
programom do Bojníc - nového centra v Prievidzi s možnosťou kúpy kríkov a drevín a prehliadky
ovocných sadov v Ostraticiach. V letnom období pre upevnenie kolektívu zorganizovali gulášové
posedenie pri rieke Varínke. Keďže značná časť členov záhradkárov sú hudobníci posedenie bolo pri
dychovej hudbe. V októbri zorganizovali v priestoroch MO MS výstavu ovocia zeleniny na ktorej
bolo asi 250 exponátov od členov a aj neorganizovaných občanov, ktorí sa prišli pochváliť s
vypestovanými produktmi. Po skončení výstavy majitelia vystavovaného ovocia a zeleniny sa tohto
zriekli v prospech žiakov navštevujúcich základnú školu vo Varíne a Krasňanoch. Keďže sa počet
záujemcov o pestovanie zeleniny a ovocia rozširuje výbor neustále rokuje s urbárskou obcou a obcou
Varín o pridelenie vhodnej plochy kde by mohla byť vytvorená záhradkárska oblasť.
Únia žien vo Varíne
V roku l971 bola vo Varíne založená organizácia Slovenského zväzu žien, ktorej prvou
predsedníčkou sa stala pani Margita Boková. Organizácia sa v roku l990 premenovala aj
pozmenenou záujmovou činnosťou na „ Demokratickú úniu žien Slovenska„ a v súčasnosti od roku
l997 je to miestna organizácia Únie žien Slovenska. Jej predsedníčkou je pani Eva Cvachová.
Miestna organizácia Únie žien vo Varíne má l48 členiek a najstaršou je pani Božena Skutecká 86ročná. Ženy sa aktívne podieľajú na spoločenskom a kultúrnom živote obce, organizujú rôzne
podujatia, zájazdy, výstavy, zbierky a podobne. V spolupráci s inými organizáciami sa zúčastňujú na
organizovaní obecných podujatí. Každoročne 7. apríla organizujú zbierku na podporu Ligy proti
rakovine - Deň narcisov.
Dobrovoľný požiarny zbor vo Varín
V roku 200 mal požiarny zbor 38 členov. Výbor pracoval v tomto zložení:
Predseda:
Rudolf Androvič st.
Veliteľ:
Miroslav Turský

Tajomník:
Štefan Fogada
Pokladník:
Jozef Kořínek
Hospodár:
Rudolf Cvacho
Referent:
Jaroslav Šlesár
Strojníci:
Peter Noga a Ján Kupčuliak
Varínski požiarnici vlastnia dve požiarne autá. Pri požiarnom zbore pracovala revízna komisia, ktorej
predsedom bol František Vojtek. Varínski hasiči pomáhajú pri organizovaní obecných i farských
akcií.
Športový klub
Lyžiarske preteky
V nedeľu, 23. januára 2000, pripravil Klub slovenských turistov a lyžiarov pri Telovýchovnej jednoty
Fatran Varín 2. ročník Memoriálu Františka Sporinu – lyžiarske preteky v zjazdovom lyžovaní.
Súťažilo sa o putovný pohár starostu obce. Pretekov sa zúčastnilo 59 lyžiarov, trať bola dlhá 450 m
a mala 32 bránok. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách.
V kategórií 7 – 9 rokov bolo umiestnenie nasledovné:
Dievčatá:
Chlapci:
1. Júlia Gáborová
1. Peter Bugáň
2. Ingrid Zimenová
2. Matej Rendek
3. Lucia Gáborová
3. Pavol Sauer
V kategórii 10 – 12 rokov:
1. Mária Sauerová
1. Peter Synák
2. Anna Kubová
2. Tomáš Strásky, Miroslav Kubo
3. Daniela Stráska
3. Matej Stískala
V kategórií 13 – 15 rokov:
1. Radoslava Verčíková
1. Ivan Melo
2. Eva Chytčáková
2. Daniel Kubo
3. Peter Strásky
V kategórii 16 – 18 rokov:
Muži:
1. Anton Gábor
2. Ján Androvič
3. Peter Kubo
Kategória 19 – 35 rokov mala týchto víťazov:
Ženy:
Muži:
1. Andrea Kubíková
1. Pavol Talafa
2. Eva Schneirerová
2. Igor Talafa
3. Martin Bugáň, Peter Androvič
Muži a ženy 36 – 50 rokov:
1. Miroslav Zimen
2. Peter Talafa
3. Soňa Zimenová
Muži a ženy nad 50 rokov:
1. Pavol Cigánik
2. Viktor Talafa
Futbalový oddiel:
V jarnej časti súťaže hrali títo hráči: Prekop P., Zimen I., Cvacho S., Dudáš M., Danihel P., Ondruš P.,
Bronček R., Zimen R., Repáň J., Zavadzan J., Sobola P., Dávidík P., Kuchár J., Hliník P., Nemček M.
Majstrovské zápasy začali 26. apríla a skončili 18. júna 2000. Varínski futbalisti hrali s týmito
mužstvami: Skalité, Makov, Bytča „B“, Stará Bystrica, Lietavská Lúčka, Raková, Strečno, Bytčica,
Čierne, Predmier, Teplička nad Váhom, Korňa a Nezbudská Lúčka. Po odohratých zápasoch Varín
skončil v V. lige skupiny A na 13. mieste (38:41) s 29-timi bodmi.

V jesennej časti súťaže hrali: Prekop P., Zimen I., Šepeš L., Zimen M., Cvacho S., Bronček R.,
Remenár P., Repkovský M., Repáň J., Zavadzan J., Dávidík P., Tichák I., Hliník P., Dudáš M.,
Androvič P.
Zápasy začali 6. augusta a trvali do 5. novembra 2000. Varín hral s týmito mužstvami: Turie,
Kotešová, Zbyňov, Višňové, Kamenná Poruba, Trnové, Zádubnie, Krasňany, Hrabové, VTJ Žilina,
Dlhé Pole, Rosina, Bánová „B“ Brezany, Turie a po nevydarených zápasoch skončil v 1. triede na 3.
mieste (25:15) s 25-timi bodmi.
V jarnej aj jesennej súťaži robil hráčom maséra p. Fogada.
Zo staršej histórie obce
Obecný úrad Varín
Po skončení prvej svetovej vojny sa Varínčan Ignatius C. natrvalo prisťahoval z Viedne, kde sa vyučil
za zámočníka, do svojho rodiska. Manželka (Rakúšanka) a tiež obidve deti ovládali zásluhou otca
slovenskú reč rovnako ako nemčinu.
Prisťahovaná rodina obývala rodičovský dom na námestí. Staršia z detí, desaťročná dcéra sa nevedela
zmieriť s novým domovom. Zvyknutá na veľkomestské prostredie sa neustále vypytovala rodičov na
mnohé veci, ktoré vo Varíne darmo hľadala. Na otázku, kde je vo Varíne „Rathaus“ (radnica), ukázal
jej otec na prízemnú budovu, nachádzajúcu sa uprostred dolnej časti námestia. Tá sa určite nedala
porovnať s viedenským Rathausom. V starej, približne dvestoročnej budove, bol umiestnený Obecný
úrad a v druhej časti materská škola „Ovoda“. Do Ovody chodili deti nie preto, že mali zamestnané
matky, ale za účelom poznávania maďarského jazyka ako prípravu pre budúcu výučbu tohto jazyka
v školopovinnom veku. Doma v rodinách sa rozprávalo po slovensky a o nástupe do školy mali žiaci
problémy, lebo maďarskú reč neovládali a po slovensky sa v škole rozprávať nesmelo.
Budova Obecného úradu stála presne na tom istom mieste, kde stojí obecný dom dnes. Pod budovou
bola aj väznica a vedľa park, kde sa malé deti z Ovody hrávali. Vysoké storočné stromy, ktoré tam
stoja dodnes, nasadili starší žiaci pod vedením učiteľov v roku 1898. Postupom rokov dom na námestí
potreboval časté opravy, doslova sa rozpadával a na jeho odstránenie a postavenie nového neboli
podmienky.
Podľa záznamu v rodinnej kronike Salátovcov sa podarilo vtedajšiemu richtárovi Michalovi Salátovi
a notárovi Lichnerovi vybaviť povolenie na výstavbu nového domu a hlavne zabezpečiť potrebné
financie. Bolo to v čase všeobecnej hospodárskej krízy a nezamestnanosti odvážna akcia. Po
odstránení schátralej budovy bola v neuveriteľne krátkom čase od 29. mája do 28. októbra 1924
postavená a úplne dokončená poschodová budova, ktorá slúži svojmu účelu dodnes. Priame náklady
na výstavbu činili 240000 korún. Z toho bola štátna dotácia vo výške 40%, ďalšie peniaze získala
obec pôžičkou od Sporiteľne v Turčianskom Martine. Je potrebné poukázať aj na zásluhy varínskych
občanov, ktorí ochotne a s nadšením pomáhali pri budovaní nového obecného domu.

