Rok 2007
Denné udalosti v roku 2007
Január
6. januára – v Rímsko-katolíckom kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne sa o 15.30 hodine
uskutočnil Trojkráľový koncert, na ktorom účinkoval miešaný spevácky zbor Máj.
Február
1. februára – sa uskutočnilo druhé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne so
začiatkom o 16.oo hodine v kinosále Miestneho kultúrneho strediska Varín.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje:
- program rokovania obecného zastupiteľstva,
- návrhovú komisiu v zložení: prednosta obecného úrad Ľubor Panáček – zapisovateľ, Ing.
Marián Schmidt, Ing. Marián Androvič a overovateľov zápisnice – p. Metod Bukovinský a p.
Karol Boka,
- program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Varín na rok 2007 a v jeho rámci:
- výstavbu nájomných bytov 22 bytových jednotiek a čerpanie úveru zo Štátneho fondu
rozvoja bývania,
- súhlasí s predložením žiadosti na poskytnutie úveru zo ŠFRB v roku 2007 a podmienky pre
poskytnutie úveru uvedenými v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 607/2003
Zbierky zákona v znení zákona č. 536/2004 Zbierky zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania,
- súhlasí so záväzkami, podmienkami nájmu bytov a so zariadením záložného práva podľa
Výnosu MVaRR Slovenskej republiky zo dňa 7. decembra 2007 č. V-1/2006 o poskytnutí
dotácií na rozvoj bývania,
Za predpokladu poskytnutia dotácie z MVaRR Slovenskej republiky na výstavbu technickej
vybavenosti pre výstavbu nájomného bytového domu – 22 bytových jednotiek Varín
Záhumnie, schvaľuje v rámci rozpočtu obce v roku 2007 finančné prostriedky:
SO 07 Rozšírenie verejnej dažďovej kanalizácie
283 700 Sk
SO 17 Komunikácie a parkoviská
280 000 Sk
Spolu
563 700 Sk
SO 14 Rozšírenie verejného STL plynovodu
293 000 Sk
SO 16 Rozšírenie verejnej komunikácie s chodníkom
920 000 Sk
Spolu
1 213 000 Sk
Celkom
1 776 700 Sk
- za predpokladu poskytnutia dotácie z MVaRR Slovenskej republiky na výstavbu
nájomného bytového domu – 22 bytových jednotiek Varín Záhumnie v rámci rozpočtu
obce pre rok 2007 finančné prostriedky pre krytie nákladov nájomných bytov
v hodnote 3 702 280 Sk
- za predpokladu poskytnutia úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov – 22
bytových jednotiek v rámci rozpočtu obce prijatie nasledovných opatrení: príjmová
časť rozpočtu evidovať a použiť poskytnuté finančné prostriedky zo ŠFRB a MVaRR
SR v zmysle platných predpisov, výdavková časť rozpočtu: finančné prostriedky na
mesačné splátky úveru zo ŠFRB v roku 2007
21,950 824 x 3217
= 70 616 Sk
v rámci rozpočtu na rok 2007 vyčleniť finančné prostriedky na mesačné splátky úveru
zo ŠFRB, predpoklad od mesiaca júl
6x70 616 = 423 696 Sk
- v rámci rozpočtu na rok 2007 a ďalšie roky (30 rokov) vyčleniť finančné prostriedky
na mesačné splátky úveru zo ŠFRB podľa uzavretej zmluvy, predpoklad 12x70 616 =

-

-

-

-

-

-

847 392 Sk Financovanie úveru zo ŠFRB bude súčasne zabezpečené splátkami
nájomného od nájomcov bytov,
v rámci rozpočtu na rok 2007 vyčleniť finančné prostriedky na úradu: 1.
Dofinancovanie výstavby nájomných domov v sume 370 280 Sk
2. Technickej
vybavenosti pre horeuvedenú stavbu v sume 563 700 Sk
za predpokladu poskytnutia úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov 22
bytových jednotiek: bankovú záruku vo výške 21 950 824 Sk, zabezpečenie bankovej
záruky vlastnou vista bianko zmenkou v prospech Dexia banky Slovensko, a.s.
rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Varíne so zapracovanými zmenami
z diskusie,
za predsedníčku sociálnej komisie p. Ľudmilu Porubčanskú,
ďalších členov sociálnej komisie: Mária Chovancová, Mária Zelinová, Mária Salátová,
za predsedu stavebnej komisie Ing. Jozefa Kabatiera,
ďalších členov stavebnej komisie: Ing. Dana Takáčová, Ferdinand Lopušan, Štefan
Noga
členov finančnej komisie: p. Marián Androvič, Ing. Marián Androvič, Ing. František
Toma, Juraj Kurnocík,
za predsedníčku komisie školstva, kultúry, mládeže a športu p. Janu Zaparaníkovú,
ďalších členov komisie školstva, kultúry, mládeže a športu: Mgr. Paučinová, Katarína
Schmidtová, Rudolf Pisch, Metod Bukovinský, Jozef Košút, Martin Boka, Patrik
Miho
za predsedu komisie životného prostredia a verejného poriadku p. Patrika Mihu,
ďalších členov komisie životného prostredia a verejného poriadku: Ing. Marián
Schmidt, Karol Boka, Peter Tretina,
za predsedu finančnej komisie p. Mariána Androviča (po odstúpení Ing. Mariána
Androviča od kandidatúry na predsedu finančnej komisie),
členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie: Ing. Marián
Schmidt, Ing. Marián Androvič,
ďalšieho člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie p.
Karola Boku,
poslankyňu obecného zastupiteľstva p. Zaparaníkovú do Rady školy,
odmeny poslancom podľa návrh poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Vladimíra
Štefánika – mesačný paušál 1020 Sk/mesiac,
odmeny predsedom komisií zriadených obecným zastupiteľstvom – 200 Sk/mesiac
k mesačnému paušálu poslanca,
organizačný poriadok Obce Varín so zapracovanými zmenami z diskusie,
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2007,
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 podmienky a kritériá prideľovania bytov
v bytových domoch postavených s podporou štátu, určených pre obyvateľov obce,
rodákov žijúcich mimo obce, občanov pracujúcich v obci alebo v blízkosti obce
a iných občanov,
Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu o zriadení účelového garančného
fondu,
Na základnej žiadosti odpredaj 9/18 vlastníckeho podielu obce Varín p. Kornélii
Kubenovej, Gbeľany 78, 013 02 Gbeľany v KN-C parcele 2975/4 zastavaná plocha
o výmere 846 m2 LV 254 za cenu 1 Sk z dôvodu, že ide o rodinný majetok
Kubenovcov, ktorý v minulom režime nemohol dediť brat,
Rozšírenie podnikania p. Anny Buchtovej, Hrnčiarska 223 o tlačiarenskú prevádzku,
Zameranie pozemkov v lokalite Záhumnie od Ing. Mariána Beniača smerom na
miestnu komunikáciu Dubenec pre vysporiadanie užívania pozemkov,

Záverečný účet obce za rok 2006,
Zámenu pozemkov medzi obcou a p. Angelou Chochulovou,
Vysporiadanie pozemkov medzi obcou a p. Bohačiakom na prepojenie Martinčekovej
a Hrnčiarskej ulice.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Požiadavku p. Vojtecha Gábora na zníženie poplatku za odpad,
- Požiadavku na vysvetlenie p. Rosenberga ohľadom pokuty za nesplnenie si
ohlasovacej povinnosti voči obci,
- Upozornenie p. Sečkára na požitie alkoholu zamestnancami obce v pracovnej dobe,
- Žiadosť p. Františka Kubenu o odpredaj podielu na rodinnom pozemku, ktorý
z dôvodu bezdetnosti strýka prešiel na štát a následne na obec a rodina ho nemohla
dediť,
- Kritiku poslanca Ing. Štefánika, že materiál pre rokovanie obecného zastupiteľstva
nebol kompletne včas dodaný poslancom,
- Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na rok 2007 predložený
starostom obce,
- Požiadavku starostu schváliť uzneseniami záväzky obce potrebné k žiadosti na
MVaRR SR a ŠFRB,
- Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva vo Varíne s doplňujúcimi
pripomienkami poslancov,
- Návrh poslanca Ing. Štefánika na odmeňovanie poslancov a predsedov komisií
zriadených obecným zastupiteľstvom,
- Návrh Organizačného poriadku Obce Varín s doplňujúcimi pripomienkami poslancov,
- Pripomienky poslanca Ing. Štefánika k úsporným opatreniam v organizácii obce,
- Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2007 podmienky a kritériá prideľovania
bytov v bytových domoch postavených s podporou štátu, určených pre obyvateľov
obce, rodákov žijúcich mimo obce, občanov pracujúcich v obci alebo v blízkosti obce
a iných občanov,
- Návrh Dodatku č. 1 k VZN o zriadení účelového garančného fondu,
- Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2006.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne ukladá:
- Obecnému úradu vyzvať p. Dávidíka, ktorý býval na ulici Dr. Jozefa Tisu na
odpratanie jeho voľne pobehujúcich psov,
- Obecnému úradu zabezpečiť pre každého poslanca príručku ZMOS-u „Dobrý deň
samospráva“,
- Stavebnej komisii prešetriť sťažnosť p. Macáka, bývajúceho na Hrnčiarskej ulici.
2. februára – sa uskutočnil tradičný ples členov Miestneho odboru Matice slovenskej vo
Varíne, ktorý sa uskutočnil už po ôsmy krát. O kultúrny program sa postarala skupina Forte,
varínske mažoretky pod vedením Lucky Michalekovej.
8. februára – v kinosále Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne sa uskutočnilo podujatie
Fašiangový program pre dôchodcov so začiatkom o 15.30 hodine spojené s kultúrnym
programom, ktorý pripravili deti zo základnej a materskej školy.
8. februára – uskutočnil sa detský karneval určený pre deti materskej a základnej školy vo
varínskej kinosále. Karneval začal o 15.oo hodine.
13. februára – z dôvodu rozšírenia chrípky bola zavretá Materská škola Varín do 16.
februára.
16. februára – konal sa už tradičný Obecný ples – 11. ročník. Zábava sa konala v miestnej
kinosále Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne so začiatkom o 20.oo hodine.
-

Marec
3. marca – polícia zatkla 53-ročného muža, občana Varína, ktorý od roku 2003 pod vplyvom
alkoholu fyzicky a psychicky týral svoju manželku a dcéru. Vo väzbe bude 3 – 5 rokov.
28. marca – pedagógovia oslavovali Deň učiteľov. Ministerstvo školstva Slovenskej
republiky ho zorganizovalo tento rok v reprezentačnej sále Zvolenského zámku, kde zaznela
štátna hymna a piesne popredných slovenských skladateľov v podaní Speváckeho zboru
slovenských učiteľov.
Minister školstva Ján Mikolaj na slávnostnom stretnutí odovzdal ďakovné listy ako ocenenie
za dlhoročnú prácu 52 učiteľom pôsobiacim na všetkých stupňoch škôl, ktorí sa výrazne
podieľali na rozvoji školstva doma i v zahraničí. Medzi ocenenými pedagógmi boli i pani
riaditeľka ZŠ Varín – Mgr. Alžbeta Paučinová, ktorá získala čestné uznanie za celoživotnú
prácu v školstve a dlhoročnú prácu vo vedúcej riadiacej funkcii.
29. marca – o 16.oo hodine sa v zasadačke obecného úradu uskutočnilo tretie riadne
zasadanie obecného zastupiteľstva.
Obecného zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje:
Investičný zámer obce pre rok 2007:
- IBV Záhumnie – zmena kultúry na stavebný pozemok u vlastníkov pozemkov 100
Sk/m2 (uhrádza vlastník pozemku), zámena pozemkov medzi jestvujúcimi vlastníkmi
100 Sk/m2 (uhrádza žiadateľ o stavebný pozemok), odpredaj stavebných pozemkov
pre IBV, obec, žiadateľ o stavebný pozemok (nie terajší vlastník) za minimálnu cenu
900 Sk/m2,
- IBV Koňhora: prekládku časti koryta potoka Varín – Koňhora z dôvodu výstavby IBV
Koňhora.
- Školstvo – finančné náklady na rekonštrukciu riaditeľského domu v areáli Základnej
školy na Centrum voľného času v sume 1,866 mil. Sk, finančné náklady na
rekonštrukciu kotolne v Materskej škole (výmena kotlov, prípojka plynu termoventily)
v sume 780 tis. Sk, finančné náklady na dokončenie budovy jedálne Materskej školy
v sume 300 tis. Sk (dokončenie fasády, schodov, prekládky vody), finančné náklady
na geodetické zameranie jestvujúceho stavu areálu Základnej školy Varín pre
vypracovanie štúdie novej telocvične a ihrísk v sume 10 tis. Sk,
- Služby – finančné náklady na dokončenie Zariadenia opatrovateľskej služby v sume
500 tis. Sk (dokončenie fasády, úprava okolia, prístrešok s posedením, oplotenie),
- Chata Fatranka – komisiu pre analýzu stavu a prevádzky chaty Fatranka: Marián
Androvič, Ing. Jozef Kabatier, Patrik Miho, Štefan Noga,
- Doprava: prístupová cesta Martinčekova – Hrnčiarska ulica z dôvodu cestného
prepojenia, kúpu domu so záhradou za cenu 150 tis. Sk od p. Teplej a následne zmenu
pozemku s p. Bohačiakom po jednaní s p. Jaroslavom Ďuglom,
- Žiadosti občanov a právnických osôb – zmenu bytového domu na Hrnčiarskej ulici č.
211 na dom na podnikanie pre p. Pavla Zimena, Elektromontáže – Ziel, Bernoláka 6,
010 01 Žilina,
- Doplnenie členov stavebnej komisie o p. Jána Kardoša,
- Doplnenie členov sociálnej komisie o p. Danu Akantisovú,
- Bytovú komisiu v zložení: Ing. Karol Strásky, Ing. Marián Schmidt, Jozef Rovňan,
Ľudmila Porubčanská, Marián Androvič, Ing. Jozef Kabatier,
- Komisiu na vyradenie materiálu: Jana Zaparaníková, Jozef Rovňan, Marián Androvič,
- Zakúpenie materiálu do domu smútku.
Neschvaľuje:
- doplnenie členov finančnej komisie o p. Vladimíra Rosenberga,
- doplnenie členov komisie životného prostredia o p. Alenu Ondrušovú.
Berie na vedomie:

informáciu o príprave medzinárodného zrazu karavaningu v dňoch 6. – 10. 9. 2007
v Autocampingu Varín,
- úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne,
- kontrola plnenia uznesenia: správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení
z predchádzajúcich obecných zastupiteľstiev,
- investičný zámer obce pre rok 2007,
- bytová výstavba – informáciu starostu obce o výstavbe IBV Varín – Záhumnie
a bytovom dome Varín – Záhumnie,
- školstvo – informáciu starostu obce o budovaní Centra voľného času z bývalého
riaditeľského domu základnej školy, informáciu starostu obce o oprave rozvodov
ústredného kúrenia a výmena plynových kotlov v materskej škole, informáciu starostu
obce o dokončení jedálne materskej školy a o potrebe zamerania jestvujúceho stavu
areálu základnej školy pre výstavbu novej telocvične a vonkajších športovísk,
- služby – informáciu starostu obce o dokončovacích prácach na Zariadení
opatrovateľskej služby, o možnosti rozšírenia cintorína, prípadne výstavbe nového
cintorína,
- podnikanie: Priemyselný park – informácia – správu o prípravných prácach na
budovaní Priemyselného parku vo Varíne v časti Zátepličie, informáciu starostu obce
o stave chaty Fatranky,
- doprava – informáciu starostu obce o zameraní a majetkovom vysporiadaní miestnych
komunikácií a verejných priestranstiev, informáciu k dopravnému režimu v obci po
rekonštrukcii križovatky pre obecnom úrade, vytvorenia pešej zóny na Farskej ulici
a prepojenia Martinčekovej a Hrnčiarskej ulice,
- žiadosti občanov a právnických osôb – žiadosť p. Martina Boku na určenie
a zabezpečenie trasy pre preteky podomácky vyrobených kár pre deti zo základnej
školy, žiadosť p. Sirekovej o pomoc pri vysporiadaní pozemkov, ktoré boli zabrané
Železnicami Slovenskej republiky, žiadosť občanov o opravu cesty Dubenec,
odstúpenie sťažnosti o nesplnení povinnosti uloženej v zázname z 10. 5. 2006 p.
Františkovi Ondrišíkovi, bytom J. Bottu 498, Varín na odstránenie odpadu
z pozemkov KN parcely č. 305 a KN parcely číslo 307/1, ktorých majiteľom je p.
Oľga Bohačiaková, bytom Varín 280,
- stanovisko stavebnej komisie k sťažnosti p. Jozefa Macáka voči majiteľke susedného
pozemku vo vlastníctve p. Margity Salátovej,
- informáciu Ing. Martina Kluku z Autocampingu Varín o potrebe vylepšenie
Autocampingu Varín výstavbou vstupnej brány a spoločného zakrytého ohniska.
Ukladá:
- pripraviť ekonomickú analýzu Zariadenia opatrovateľskej služby – charitný dom,
- pripraviť informáciu o využívaní obecnej chaty v prenájme Slovenského skautingu,
- Antonovi Hurtovi zaslať opätovnú výzvu na odstránenie zrúcaniny rodinného domu na
Hrnčiarskej ulici súpisné čísla 200 a 201,
- komisii životného prostredia a verejného poriadku zistiť skutkový stav znečisťovania
pozemku p. Bohačiakovej KN číslo 305 a KN číslo 307/1 p. Františkom Ondrišíkom,
- zaslať na Železnice Slovenskej republiky žiadosť o úpravu nástupišťa Železničnej
stanice vo Varíne,
- dať odstrániť nadbytočnú zeminu od hrobu p. Bordáča,
- na základe zistenia skutkového stavu a doporučenia stavebnej komisie vyrozumieť
v spornej veci listom p. Jozefa Macáka, Hrnčiarska 170, Varín a Margitu Salátovú,
Hrnčiarska 174, Varín.
-

Apríl

13. apríla – pri príležitosti Dňa narcisov usporiadala Miestna organizácia Únie žien
Slovenska vo Varíne finančnú zbierku na pomoc ľuďom postihnutým rakovinou, výnos
predstavoval sumu 12 620,– Sk.
15. apríla – sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej vo
Varíne spojené s voľbou nových členov, predsedu a dozorného výboru.
21. apríla – uskutočnilo sa valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej vo
Varíne. Hlavnými bodmi stretnutia bolo zhodnotenie činnosti za obdobie 2004 – 2007, plán
činností 2007 – 2010, oboznámenie s hospodárením a voľba predsedu a členov Miestneho
odboru Matice slovenskej vo Varíne.
28. apríla – sa uskutočnila farská púť do chrámu Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorú
usporiadalo Miestne kultúrne stredisko vo Varíne.
30. apríla – sa v kinosále uskutočnilo filmové predstavenie pre deti z materskej školy „Štaflík
a Špagetka“.
Máj
13. mája – o 16.oo hodine sa na Námestí sv. Floriána vo Varíne uskutočnil kultúrny program
venovaný všetkým mamám pri príležitosti Dňa matiek.
20. mája – zomrel Marián Schmidt.
20. mája – na Námestí svätého Floriána vo Varíne sa v rámci programu Varínska kultúrna jar
konalo vystúpenie hudobnej skupiny Akordeonika z Bojníc a kysuckých mažoretiek so
začiatkom o 16.oo hodine.
27. mája – vo varínskej farnosti sa konalo prvé sväté prijímanie pri svätej omši o 10:3o
hodine v rímsko-katolíckom kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne. Popoludní o 16.oo hodine
sa uskutočnil koncert Varínskeho speváckeho zboru.
28. mája – búrka, hrom udrel do rodinného domu, nespôsobil však žiadne škody.
31. mája – uskutočnilo sa štvrté riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Varíne o 16.00
hodine v zasadačke obecného úradu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- komisiu pre výberové konanie vo veci chaty Fatranka: Ing. Jozef Kabatier, Ing.
Marián Androvič, Ing. Karol Strásky, Štefan Noga a Karol Boka
- dodatok č. 3 ku všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/1998 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Varín (Trhový
poriadok)
- odpredaj parcely č. 454, ktorá je vo vlastníctve obce p. Jánošíkovi Jozefovi, bytom
Varín, Farská 238 za cenu 350,–/m2
- odpredaj parcely č. 126/2 vo vlastníctve obce p. Amálii Franekovej do vlastníctva
vzájomnou dohodou
- odmenu p. Helene Matejkovej za vedenie Varínskeho speváckeho zboru
- doplnenie komisie školstva, kultúry a športu o p. Jána Hodoňa
- na návrh komisie v zložení p. Janka Zaparaníková, p. Marián Androvič, p. Jozef
Rovňan vyradenie opotrebovaného, nefunkčného materiálu z evidencie Telovýchovnej
jednoty Fatran Varín: 2 ks bubnová práčka, 1 ks elektrický bojler, 2 ks sieť brankárska
- dohodu medzi obcou Varín a Slovenskou speleologickou spoločnosťou Club Varn
o prenájme miestnosti pod tribúnou F.O. TJ Fatran Varín
Berie na vedomie:
- správu starostu obce o miestnych komunikáciách a rekonštrukciu mosta cez rieku
Varínka
- upozornenie pre p. Dávidíka na zabezpečenie psov proti voľnému pohybu na
verejných priestranstvách
- správu audítora o hospodárení obce

správu starostu obce o rozširovaní cintorína
list od predsedníčky Matice slovenskej p. Cvachovej o oprave krytiny strechy na
budove Matice slovenskej
- kritické vyjadrenie p. Kataríny Schmidtovej k časti poslancov obecného zastupiteľstva
z dôvodu neobjektívneho hodnotenia práce jej manžela Ing. Mariána Schmidta
- informáciu starostu obce o kontrole chaty Fatranka a o prenájme skautskej chaty
Ukladá:
- finančnej komisii podať správu na základe auditu o hospodárení obce Varín za rok
2006
- vypracovať finančný rozpočet na opravu strechy budovy Matice slovenskej, ktorá je
vo vlastníctve obce Varín
- odchyt a umiestnenie psov p. Jozefa Dávidíka do útulku pre psov, náklady na odchyt
a umiestnenie psov vymáhať od majiteľa psov.
-

Jún
1. júna – na Námestí svätého Floriána sa uskutočnilo zábavné popoludnie pre deti
s kúzelníkom a rôznymi atrakciami, začiatok bol o 15.oo hodine.
3. júna – pri príležitosti sviatku Najsvätejšej Trojice sa konali farské hody. Kultúrny program
začal o 16.oo hodine na námestí.
8. júna – o 16.oo hodine sa na námestí konal hudobno-zábavný program so scénkami
humoristu Števa Hruštinca.
11. júna – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne usporiadalo autobusový zájazd do Jablonky.
15. júna – žiaci varínskej základnej školy pripravili pre občanov Varína program s názvom
Kamera „D“. Predstavenie plné spevu, tanca a divadla sa začalo o 16.oo hodine na námestí.
21. júna – prehnala sa búrka, zlomila niekoľko stromov a odtrhla strechu na
poľnohospodárskom družstve.
22. júna – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne zorganizovalo koncert Varínskeho
speváckeho zboru, ktoré bolo obohatené o vystúpenie detí Centra voľného času vo Varíne.
Koncert začal o 16.oo hodine.
22. júna – obrovská búrka sa prehnala aj žilinským krajom. Rúcala všetko, čo jej stálo v
ceste. Našťastie neprišlo k žiadnym zraneniam. Pri železničnej stanici vo Varíne zlomil silný
vietor betónový elektrický stĺp.
28. júna – bytová komisia zložená z poslancom Obecného zastupiteľstva obce Varín na
základe žiadostí občanov a následnom vyplnení dotazníkov žiadateľmi o byt vypracovala
poradovník pridelenia bytov v novom nájomnom dome. Je postavené v lokalite Záhumnie. Pri
zostavovaní bytového poradovníka sa bytová komisia riadila výnosom Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa 7. decembra 2006 č. V-1/2006
o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania a Všeobecne záväzným nariadením obce Varín č.
1/2007.
Pridelené boli 4 trojizbové, 4 jednoizbové a 14 dvojizbových bytov.
29. júna – na Námestí svätého Floriána sa uskutočnila prehliadka dychových súborov so
začiatkom so začiatkom o 16.oo hodine.
Júl
26. júla – sa uskutočnilo piate riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne so
začiatkom o 16.oo hodine v zasadačke obecného úradu.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje:
- program obecného zastupiteľstva,
- overovateľov zápisnice: Ing. Jozef Kabatier, Patrik Miho,
- návrh spôsobu hlasovania pre voľby zástupcu starostu obce Varín tajným hlasovaním,

volebnú komisiu pre voľbu zástupcu starostu obce Varín: Janka Zaparaníková, Jozef
Rovňan, Štefan Noga,
- zvolenie zástupcu starostu Ing. Jozefa Kabatiera,
- podmienky výberového konania a poplatok za vypracovanie podkladov o stave chaty
Fatranka: 16.08.2007 prevzatie dokumentácie, 22.08.2007 obhliadka chaty,
12.09.2007 vyhodnotenie súťaže, poplatok za predloženie súťažných podkladov
1000,- Sk paušálne,
- schvaľuje finančný príspevok v sume 15 500,- Sk pre letný tábor detí z Varína,
- názvy ulíc podľa miestneho názvoslovia: Námestie na Záhumní, Záhumnie I.,
Záhumnie II., Záhumnie III., Záhumnie IV.,
- zrušenie príspevkovej organizácie Miestne kultúrne stredisko,
- odvolanie kronikára obce,
- zvolenie kronikára obce – Miroslavu Cvachovú,
- otváracie hodiny AZ CAR, s.r.o., 013 03 Varín č. 1052, pondelok až piatok od 8,00 do
17,00 hod., sobota od 8,00 do 12,00 hod.,
- ukončenie nájmu nebytových priestorov predajňa mäsa, v prípade nevyplatenia
poplatku za nájom do 15 dní od doručenia upomienky.
- zmenu užívania rodinného domu, M. R. Štefánika 367, Varín na podnikateľské účely,
- schvaľuje dotáciu 50 000,- Sk pre vylepšenie priestorov obecnej chaty číslo parcely
1102,
- mesačný nájom 66,-Sk/m2 v nájomnom bytovom dome, Námestie na Záhumní č. 1017,
- predaj nevysporiadaných pozemkov v dlhodobom užívaní občanov v lokalite
Kamence za 100,- Sk/m2,
- prevádzkovanie terasy pred reštauráciou Amfora v dňoch: pondelok, utorok, streda,
štvrtok a nedeľa od 15,00 hod. do 22,00 hod. a v piatok a sobotu od 15,00 do 23,00
hod.,
- poverenie starostu na jednanie s biskupským úradom v Nitre o pozemku pre výstavbu
nového cintorína
- poverenie starostu na jednanie so Stredoslovenskou energetikou o vybudovaní
trafostanice a rozvodov elektrickej energie v lokalite Záhumnie,
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre druhý polrok 2007,
Neschvaľuje:
- žiadosť p. Stanislava Androviča, J. Bottu 474, Varín o odpredaj alebo prenájom
pozemku parcely číslo 351 pri požiarnej zbrojnici,
- žiadosť p. Dušana Ďurinu, Dolná Tižina 143 na odkúpenie časti parcely číslo 2231.
Berie na vedomie:
- kontrolu plnenia uznesení,
- informáciu zástupcov organizácie pre Eurodotácie o príprave projektov pre Eurofondy,
- žiadosť p. Vilmy Ondrušovej, O. Meszarosa 749, Varín o prenájme nebytových
priestorov,
- žiadosť p. Milana Verčíka, O. Meszarosa 599, Varín o riešení vzťahov pri využívaní
súkromných pozemkov cudzou osobou,
- žiadosť p. Františka a Anny Synákovej o odkúpenie časti parcely č. 842/1,
- Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe medzi obcou Varín a spoločnosťou
NYMA INVEST s.r.o., Kamenná 19, Žilina,
- list Železníc Slovenskej republiky o úprave nástupišťa na železničnej stanici vo
Varíne,
- list Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr –
heraldický register o erbe a vlajke obce Varín,
-

žiadosť správcu športového areálu Juraja Sobolu o finančnú dotáciu na opravu v rámci
areálu,
- informáciu starostu obce o stave a majetkovo právnom vysporiadaní miestnych
komunikácii.
Ukladá:
- predvolať p. Miroslava Verčíka, O.Meszarosa 599, Varín a p. Martina Weinera EKODENDRA Varín na KŽP a VP vo veci vysporiadania vlastníckych vzťahov,
- ukladá správcovi obecnej chaty v prenájme Slovenského skautingu vypracovať cenník
užívania chaty,
- po nedodržaní termínu odstránenia zrúcaniny rod. domu p. Antona Hurtu, Hrnčiarska
č.200 a č.201 uložiť pokutu v maximálnej výške.
-

August
29. augusta – autobusový zájazd do Jablonky zorganizovalo Miestne kultúrne stredisko vo
Varíne.
September
22. septembra – uskutočnil sa tretí ročník dožinkového a remeselníckeho jarmoku, ktorým
Varín pokračoval v tradícii varínskych jarmokov. Varínski záhradkári pri tejto príležitosti
pripravili výstavu ovocia, zeleniny a kvetov a postarali sa aj o občerstvenie návštevníkov.
V kultúrnom programe vystúpili Turčianske mažoretky, folklórny súbor Stavbár a dychová
hudba Varínčanka. Remeselníci mali zastúpenie v oblasti rezbárstva, košikárstva, čipkovania
a iných tvorivých prác.
23. septembra – v kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne sa v rámci svätej omše o 10.30
hodine konalo poďakovanie za úrodu.
26. septembra – o 16.oo hodine sa v zasadačke Obecného úradu vo Varíne uskutočnilo šieste
riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- správu o priebehu výberového konania na prenájom chaty Fatranka, č. p. 1119, Varín
postavenej na parcele číslo KN1157/8,
- zmluvu o prenájme chaty Fatranka, č. p. 1119, Varín medzi obcou Varín a MONYS, s.
r. o., v zastúpení p. Dalibor Tichý,
- memorandum o spolupráci a spoločnom postupe medzi Myma Invest, s. r. o.,
Kamenná 19, Žilina zastúpená konateľom spoločnosti Ing. Vladimír Kačaljakom
a Obcou Varín, Námestie sv. Floriána 1, Varín,
- všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2007 o zákaze požívania alkoholických nápojov
a vzbudzovania verejného pohoršenia na verejne prístupných miestach v obci Varín,
- vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov, finančných operácií
a finančnej kontrole,
- komisiu pre jednanie o odpredaji pozemku pre výstavbu nového cintorína v zložení:
Ing. Karol Strásky, Ing. Vladimír Štefánik,
Berie na vedomie:
- cenník za ubytovanie a služby na obecnej chate Rozbehov v prenájme Slovenského
skautingu,
- informáciu starostu obce o pripravovaných prácach opravy mosta cez rieku Varínka,
- list biskupského úradu v Nitre o odpredaji pozemku vo vlastníctve Rímskokatolíckej
cirkvi obci Varín pre výstavbu nového cintorína za cenu 350 Sk/m2,
- informáciu starostu obce o prebiehajúcich a pripravovaných investíciách v obci,
- sťažnosť p. Margity Salátovej, Hrnčiarska 174 k úprave uličky medzi domami č. 175
a 173,

požiadavku Ing. Vladimíra Štefánika o odkúpenie pozemku pri parcele číslo KN463,
ktorá je v jeho vlastníctve,
- požiadavku p. Metoda Bukovinského o výrub topoľov pri uhoľnom sklade na
Železničnej ulici.
Ukladá:
- dopracovať cenník za ubytovanie a služby správcovi obecnej chaty Rozbehov
v prenájme Slovenskému skautingu,
- stavebnej komisii preskúmanie podkopávania plotu p. Štefana Nogu, Dr. J. Tisu 651 p.
Štefániou Nemsilovou, Dr. J. Tisu 650.
26. septembra – sa medzi Varín a Gbeľanmi stala smrteľná dopravná nehoda autobusu
s osobným autom. 25-ročná vodička Felicie z Terchovej nehodu neprežila.
26. septembra – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne zorganizovalo zájazd do Jablonky pre
občanov Varína.
-

Október
7. októbra - zorganizoval Miestny odbor Matice Slovenskej vo Varíne výstup na Starhrad
Varín s odchodom o 10,30 hod. spred obecného úradu. Na hrade sa účastníci oboznámili s
jeho históriou.
18. októbra – o 16.oo hodine sa v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne uskutočnil
program venovaný seniorom pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším. Pre seniorov
bol pripravený kultúrny program, o ktorý sa postarali deti z materskej školy.
20. októbra – sa uskutočnila Kynologická výstava pod záštitou Centra voľného času vo
Varíne. V Mošovciach pri Martine sa členovia kynologického krúžku zúčastnili špeciálnej
výstavy psov severských plemien.
Martin Androvič získal 1. miesto a Miroslav Janíček 3. miesto.
24. októbra – sa uskutočnilo v sále Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne uvítanie detí do
života 22 malých Varínčanov.
25. októbra – pri príležitosti životného jubilea sa uskutočnilo stretnutie starších spoluobčanov
s poďakovaním a blahoželaním k významnému jubileu.
November
4. novembra – sa v miestnej kinosále uskutočnilo divadelné predstavenie „Tanec nad
plačom“ od autora Petra Zvonu. Tragikomédiu predviedli študenti Gymnázia sv. Františka
z Assisi v Žiline.
24. novembra – sa uskutočnil tradičný Ondrejský jarmok – návštevníci jarmoku si mohli
zakúpiť aj kreatívne výrobky žiakov varínskej školy.
14. novembra – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne zorganizovalo autobusový zájazd do
Jablonky.
15. novembra – o 16tej hodine sa v zasadačke Obecného úradu Varín uskutočnilo sa siedme
uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Varíne.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- poslanca Obecného zastupiteľstva Ing. Jozefa Kabatiera do Rady škole Základnej školy
s Materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne,
- prvú zmenu rozpočtu obce na rok 2007,
- na základe žiadosti finančný príspevok firme Selinan vo výške 70 990,-- Sk na zrealizované
úpravy areálu Autocampingu (vstup do areálu) v rámci medzinárodného stretnutia kempistov
a karavanistov z krajín V4 tzv. Dahlie Rallye,
- štatút Centra voľného času vo Varíne s pripomienkami poslancov,
- poslancov obecného zastupiteľstva Ing. Jozefa Kabatiera a p. Patrika Mihu do Rady Centra
voľného času vo Varíne,

- pána Juraja Synáka za člena komisie životného prostredia a verejných priestranstiev,
- všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 3/2007 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce Varín,
- kúpu menej ako 33 ks akcií Dexia Banky Slovensko a.s. v menovitej hodnote 8000,-- Sk za
jednu akciu,
- kúpu 15 ks akcií Dexia Banky Slovensko a. s. v menovitej hodnote 8000,-- Sk za jednu
akciu,
- zloženie inventarizačných komisií
- vstúpiť do obchodného rokovania s majiteľkou rodinného dolu p. Janíčkovou s možnosťou
odkúpenia rodinného domu obcou,
- uznesenie č. 7/2007 zo dňa 15. 11. 2007.
Neschvaľuje:
- odvolanie sa na Krajský súd v súdnom spore Obce Varín a Martina Weinera o určenie
vlastníckeho práva,
- kúpu 33 ks akcií Dexia Banky Slovensko a. s. v menovitej hodnote 8000,-- Sk za jednu
akciu.
Berie na vedomie:
- správu zástupcu firmy Proma, s. r. o. Ing. J. Štrbu o Priemyselnom parku,
- správu riaditeľa SC ŽSK Ing. M. Puchoňa o stave rozpracovanosti PD na rekonštrukciu
mosta cez Varínku, ako aj novonavrhované technické riešenie,
- správu projektanta Ing. Schäntera o stave rozpracovanosti PD na rekonštrukciu miestnych
komunikácií a ich majetkovom vysporiadaní,
- správu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne Mgr. Jozefa
Košúta o stave školy, personálnych zmenách, mimoškolskej činnosti a plánovaných
kultúrnych akciách,
- správu starostu obce Ing. Stráskeho o rozostavaných a pripravovaných stavbách obce Varín,
- na základe kontroly plnenia uznesenia č. 6/2007 zo dňa 26. 9. 2007 prepracovaný cenník
chaty „Rozbehov“ (skautská chata),
- na základe kontroly plnenia uznesenia č. 6/2007 zo dňa 26. 9. 2007 správu stavebnej
komisie vo veci sťažnosti p. Štefana Nogu, bytom Dr. J. Tisu 651 na p. Nemsilovú, bytom Dr.
J. Tisu 650,
- na základe kontroly plnenia uznesenia č. 6/2007 zo dňa 26. 9. 2007 informáciu hlavného
kontrolóra obce vo veci odstraňovania prebytočného výkopu po stavbe „Rekonštrukcia ČOV
v Žiline a rozšírenie kanalizácie“, časť SO 2_4 Varín – dobudovanie kanalizácie,
- správu stavebnej komisie vo veci stavu nehnuteľnosti na Hrnčiarskej ulici č. 215, ktorá
ohrozuje svojim stavom chodcov a užívateľov zadných nehnuteľností,
- správu prednostu Obecného úradu p. Panáčka o priebehu súdneho pojednávania vo veci
sporu Obce Varín a Martina Weinera o určenie vlastníckeho práva,
- správu starostu obce Ing. Stráskeho o jednaní na Biskupskom rade v Nitre vo veci kúpy
pozemku pre plánovanú výstavbu cintorína,
- žiadosť ÚzS SČK Žilina o finančný príspevok pre darcov krvi,
- žiadosť ZO Únie žien Slovenska vo Varíne o finančný príspevok pre rok 2008,
- žiadosť Štefánie Košturiakovej, bytom Fatranská 703, o jednorazovú finančnú výpomoc,
- žiadosť ZO Varín Hnutia kresťanských spoločenstiev detí (ERKO) o materiálnu a finančnú
pomoc,
- žiadosť ZO Jednoty dôchodcov Slovenska vo Varíne o finančnú dotáciu pre rok 2008,
- žiadosť p. Jána Hodoňa o nové prerokovanie rekonštrukčných prác na budove v športovom
areáli J. Sobolu vo Varíne,
- žiadosť Miestneho odboru Matice slovenskej Varín o pomoc pri oprave hrobu organistu
čestného občana Varína p. Žideka,

- požiadavku poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Androviča na zimnú údržbu miestnych
komunikácií posypom,
- upozornenie poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Androviča o zvýšenom pohybe psov bez
dozoru vo Varíne,
- návrh poslanca obecného zastupiteľstva p. Androviča na zváženie možnosti realizácie
ihriska v časti Kamence,
- návrh poslanca obecného zastupiteľstva p. Ing. Androviča na zváženie možnosti realizácie
komerčných bytov.
Ukladá:
- stavebnej komisii preskúmanie sťažnosti p. Miroslava Bobáňa na p. Stanislava
Androviča vo veci výstavby 3-metrového betónového oplotenia a dreveného altánku,
- Obecnému úradu vo Varíne písomne vyzvať majiteľa pozemku Urbárska obec
pozemkové spoločenstvo vo Varíne na odstránenie nefunkčnej a deti ohrozujúcej
stavby z neohradeného pozemku v lokalite Varín-Koňhora,
- Obecnému úradu vo Varíne písomne osloviť banky na možnosť umiestnenia
bankomatu v obci Varín,
- Obecnému úradu vo Varíne prostredníctvom verejného rozhlasu a novín vyzvať
občanov Varín k ohľaduplnému parkovaniu vozidiel v zimnom období v náväznosti na
zabezpečenie údržby miestnych komunikácií.
19. – 22. novembra – zorganizovala Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo
Varín spolu s Radou rodičov plavecký výcvik na Základnej škole na Martinskej ulici v Žiline
určený pre žiakov tretích ročníkov. Žiaci sa zdokonalili v plaveckých činnostiach pod
dohľadom profesionálnych pedagogických pracovníkov.
December
Od 1.decembra 2007 je v priestoroch Domu Matice slovenskej na Hrnčiarskej ulici
nainštalovaná stála expozícia s názvom Dedičstvo našich otcov. Predmety, ktoré sa tu
nachádzajú predstavovali v minulosti súčasť obydlí a denných potrieb našich predkov.
1.decembra – na Námestí svätého Floriána sa konal už tradičný Ondrejský jarmok, na ktorom
sa predávali remeselnícke výrobky a rôzne tovary, podávali sa varínske špeciality.
V priestoroch Matice slovenskej vo Varíne bola otvorená stála expozícia pod názvom
Dedičstvo otcov.
7. decembra – v Základnej škole Ondreja Štefku vo Varíne sa v telocvični uskutočnili
imatrikulácie prvákov za účasti riaditeľa školy Mgr. Jozefa Košúta, zástupkyne riaditeľa –
Mgr. Eleny Kozákovej a Mgr. Evy Andelovej, rodičov a starých rodičov detí.
7. decembra – deti z materskej školy pod vedením pani učiteľky Zaparanikovej vystúpili
v Dome Matice slovenskej v Žiline, kde sa s rôznymi piesňami a rozprávkami zapojili do
celookresnej súťaže Žilinského kraja. Súťaž vyhlásila Spoločnosť pre predškolskú výchovu
spolu s Miestnym odborom Matice slovenskej v regióne Žilina, ktorá vysoko vyzdvihla
úspešnú akciu, na ktorej deti dokázali možnosť formovania osobnosti prostredníctvom hry už
od útleho veku.
8. decembra – na Námestí svätého Floriána sa uskutočnilo stretnutie s Mikulášom, ktorý
rozdal varínskym deťom balíčky. Po kultúrnom podujatí pokračoval program v kinosále
premietaním animovanej rozprávky Shrek tretí.
11. decembra – v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne p. Schmidtová spolu s pánom
starostom Ing. Karolom Stráskym uvítali do života najmenších obyvateľov obce. Slávnostnú
atmosféru spríjemnili malí škôlkari.
12. decembra – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne usporiadalo autobusový zájazd do
Jablonky.

14. decembra – v zasadačke obecného úradu sa o 16.00 hodine uskutočnilo ôsme riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne, na ktorom poslanci schválili:
- dodatok č. 1 k všeobecne záväzným nariadeniam o poplatku za znečisťovanie
ovzdušia malým zdrojom zo dňa 16. 12. 2004 a o odpadoch č. 15/2006
- všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2008
- cenu nájmu z prenajatých nebytových priestorov 300 Sk/m2 za rok
- rozpočet obce pre rok 2008 s navrhovanými úpravami
- vytvorenie partnerstva pre program LEADER implementovaný na území
Mikroregiónu Terchovskej doliny
- otváracie hodiny pre prevádzku „Predaj a servis bicyklov“, p. Patrik Miho
- odkúpenie nehnuteľnosti súpisného čísla 143 na parcele číslo 427 v katastrálnom
území Varín od majiteľa p. Janíčka Milana a Aleny, r. Gažovej
- poskytnutie sociálnych výpomocí občanom podľa doporučenia sociálnej komisie
- predsedu komisie životného prostredia a verejného poriadku p. Karola Boku
Neschvaľuje:
- odpredaj nehnuteľnosti súpisného čísla 223 na parcele číslo 535 v katastrálnom území
Varín, p. Anne Buchtovej
Berie na vedomie:
- na základe kontroly plnenia uznesenia č. 7/2007 zo dňa 15. 11. 2007 správu
a doporučenie stavebnej komisie vo veci výstavby p. Stanislava Androviča na svojom
pozemku
- na základe kontroly plnenia uznesenia č. 7/2007 zo dňa 15. 11. 2007 správu hlavného
kontrolóra vo veci odstránenia nefunkčnej a deti ohrozujúcej stavby z neohradeného
pozemku majiteľa Urbárska obec pozemkové spoločenstvo vo Varíne v lokalite Varín
Koňhora
- správu hlavného kontrolóra vo veci umiestnenia bankomatu v obci Varín a vo veci
vyzvania občanov Varína k ohľaduplnému parkovaniu vozidiel v zimnom období v
náväznosti na zabezpečenie údržby miestnych komunikácií
- na základe §11, odstavec 2 písm. B) zákona č. 612/2002 Zb. o obecnom zriadení
žiadosť poslanca obecného zastupiteľstva p. Patrika Mihu o uvoľnenie z funkcie
poslanca OZ
- žiadosť poslankyne obecného zastupiteľstva p. Ľudmily Porubčanskej o uvoľnenie
a ospravedlnenie z neúčasti na zasadnutiach OZ v 1. polroku 2008 z dôvodu pobytu
v zahraničí
- žiadosť Hnutia kresťanských spoločenstiev detí (ERKO) o materiálnu a finančnú
pomoc
- stanovisko Biskupského úradu v Nitre vo veci odpredaja farského pozemku pre účely
výstavby nového cintorína
- žiadosť Dolvap, s.r.o. o určenie platenia dane z nehnuteľnosti v splátkach
- pozdrav detí Materskej školy Varín a vianočné blahoželanie starostovi obce
a poslancom obecného zastupiteľstva
Ukladá v zmysle doporučenia stavebnej komisie prizvať na obecný úrad p. Stanislava
Androviča.
27. – 29. decembra – tri záujmové útvary z Centra voľného času – lyžiarsky, turistický
a kynologický sa zúčastnili zimného sústredenia na Skautskej chate vo Varíne pod
Jedľovinou. Športový a kultúrny program zabezpečili: Mgr. Mariana Bohačiaková, Lucia
Zimenová, Pavol Bohačiak a Róbert Androvič.

Rozpočet obce za rok 2007
Príjmy obce
Výdavky obce
Celkové hospodárenie obce

45 530 000,– Sk
43 546 000,– Sk
+ 1 984 000,– Sk

Hospodársky a sociálny rozvoj obce Varín v roku 2007
Školstvo:
- rekonštrukcia budov základnej aj materskej školy z fondov
- oprava (výmena) kotlov ústredného kúrenia v materskej škole – havária,
- štúdia návrh využitia a rozmiestnenia objektov v areáli základnej školy
- centrum voľného času (rekonštrukcia budovy, zariadenie, sprevádzkovanie)
Bývanie:
- lokalita Záhumnie – vysporiadanie pozemkov v I. etape cca 7 ha, 1 nájomný dom – 22
bytových jednotiek, technická vybavenosť – MVaRR, ŠFRB
- IBV Záhumnie – 12 pozemkov,
- rozšírenie verejnej komunikácie,
- telefonická sieť, káblová televízia,
- lokalita Koňhora – preloženie časti miestneho potoka, PD pre technickú vybavenosť –
fondy,
- lokalita Kamence I. a Kamence II. – realizácia miestnej komunikácie,
Služby:
- sociálne – dokončenie Charitného domu,
- rozšírenie cintorína PD, časť realizácie hrobových miest,
- doplnok územného plán jedľovina, Koňhora – fondy
- rozšírenie verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu
Podnikanie:
- vytváranie podmienok pre fyzické a právnické osoby
- priemyselný park
Voľný čas:
- záhradková osada – príprava územného rozhodnutia
- chata Fatranka – využitie, služby
- areál ihriska – údržba budovy, oprava areálu, tribúny, trávnaté plochy
Čistota a poriadok:
- skládka drobného stavebného odpadu – zriadenie, sprevádzkovanie,
- zvýšenie separácie odpadu, riešenie biologického odpadu,
- úprava miestneho parku
Doprava:
- majetkové usporiadanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev (fondy),
- údržba a opravy MK,
- dopravný režim v obci (VÚC, fondy),
- prepojenie Martinčekovej a Hrnčiarskej ulice (Bohačiak, Teplá),
- parkovisko pri cintoríne.
Obecná matrika v roku 2007
Narodilo sa
- z toho dievčat
- chlapcov
Liana Muráňová
Jakub Ďurana
Oliver Sukeľ

36 detí
20
16
6. 1.2007
7. 1. 2007
17. 1. 2007

Patrik Krištofík
Jakub Žiak
Natália Jandová
Ema Zavoďančíková
Michal Kopčan
Vanesa Synáková
Sebastián Blaško
Daniela Mäsiarová
Sebastián Hreus
Alexandra Verčíková
Terézia Chrapčíková
Nina Kožiaková
Marián Murajda
Kristína Štrkáčová
Marko Brežný
Aleš Cíbik
Gréta Grenčíková
Daniel Čepela
Dorota Akantisová
Branislav Dominiak
Michaela Ripelová
Bianka Pekarová
Timotej Kvašňovský
Nikolas Šušoliak
Karin Podhorská
Anna Ovečková
Lucia Novosadová
Sára Zimenová
Aneta Berešíková
Vanesa Kubičková
Peter Bielik
Katarína Pašková
Zomrelo
- z toho mužov
- žien
Magdaléna Gáborová
Ján Solár
Ambróz Kuric
Margita Akantisová
Ján Matejčík
Anna Prekopová
Jozef Košút
Viera Cvachová
Miroslav Hajas
Jozefa Kopecká
Peter Buček
Ľudmila Staňová
Ladislav Babčala
Mária Remenárová
Ľudmila Bárdyová

18. 1. 2007
6. 2. 2007
11. 2. 2007
28. 2. 2007
1. 3. 2007
30. 3. 2007
20. 4. 2007
3. 5. 2007
4. 5. 2007
9. 5. 2007
10. 5. 2007
17. 5. 2007
29. 5. 2007
8. 6. 2007
13. 6. 2007
21. 6. 2007
23. 6. 2007
23. 6. 2007
25. 6. 2007
9. 7. 2007
16. 7. 2007
27. 7. 2007
15. 8. 2007
31. 8. 2007
1. 9. 2007
15. 9. 2007
16. 9. 2007
24. 9. 2007
3. 11. 2007
24. 11. 2007
7. 12. 2007
29. 12. 2007
35 obyvateľov
19
16
* 17. 10. 1922
* 14. 5. 1938
* 27. 3. 1923
* 30. 12. 1928
* 30. 10. 1945
* 1. 4. 1953
* 23. 7. 1929
* 3. 3. 1945
* 18. 12. 1954
24. 3. 1935
* 24. 10. 1931
* 4. 11. 1919
* 9. 11. 1963
* 13. 9. 1928
* 19. 9. 1913

† 2. 1. 2007
† 7. 1. 2007
† 25. 2. 2007
† 27. 2. 2007
† 3. 3. 2007
† 13. 2. 2007
† 11. 3. 2007
† 23. 3. 2007
† 4. 4. 2007
† 21. 4. 2007
† 21. 4. 2007
† 20. 4. 2007
† 20. 4. 2007
† 26. 4. 2007
† 12. 5. 2007

Helena Androvičová
Peter Komačka
MUDr. Cyril Cvacho
Bohumil Mrázik
Ján Šušovčiak
Tomáš Šepeš
Libuša Weinerová
Vojtech Turaček
Marta Repáňová
Alena Vajdová
Radovan Daniš
Jozefína Bugáňová
Pavel Akantis
Ladislav Cvacho
Anna Paučinová
František Cvacho
Anna Synáková
Žofia Berešíková
Dominik Urbánek
Tibor Cvacho

† 29. 5. 2007
† 31. 5. 2007
† 2. 7. 2007
† 29. 6. 2007
† 4. 7. 2007
† 12. 7. 2007
† 17. 7. 2007
† 21. 8. 2007
† 17. 9. 2007
† 23. 9. 2007
† 29. 9. 2007
† 4. 10. 2007
† 15. 10. 2007
† 25. 10. 2007
† 29. 10. 2007
† 29. 10. 2007
† 18. 11. 2007
† 7. 12. 2007
† 1. 12. 2007
† 26. 12. 2007

* 31. 12. 1922
* 8. 6. 1973
* 11. 3. 1933
* 28. 12. 1954
* 23. 6. 1952
* 22. 9. 1934
* 6. 12. 1920
* 27. 3. 1931
* 23. 3. 1958
* 1. 1. 1963
* 26. 7. 1982
* 14. 3. 1931
* 6. 9. 1947
* 10. 11. 1941
* 5. 11. 1921
* 5. 11. 1928
* 2. 3. 1945
* 9. 5. 1916
* 2. 1. 1930
* 14. 8. 1968

Manželstvo uzatvorilo 23 párov:
Ivan Minich a Ľubica Kolembusová
Ing. Ondrej Kožiak a Andrea Krišková
Martin Grenčík a Henrieta Ondrášová
Daniel Čepela a Ivana Dančová
Miroslav Bielik a Barbora Bačinská
Jozef Podhorský a Petra Zimenová
Peter Repa a Iveta Gáborová
Ing. Ján Schmidt a Katarína Volčková
Ing. Tomáš Zelník a Andrea Brežná
Patrik Miho a Ing. Jana Póčiková
Miroslav Cíbik a Veronika Repáňová
Ing. Ondrej Bukovinský a Ing. Zuzana Akantisová
Mgr. Michal Kalaš a Ing. Gabriela Zvarová
Ing. Slavomír Tabak a Ing. Michaela Kubíková
Tomáš Mariaš a Jana Sedúchová
Peter Bielka a Iveta Jakubcová
Michal Kapasný a Ing. Mariana Ďuranová
Patrik Krištofík a Mgr. Daniela Stehlíková
Tomáš Kubík a Lenka Žiaková
Ing. Jozef Lopušan a Simona Babišová
Tomáš Kučerák a Zuzana Matejková
Zdenko Látečka a Magda Gáborová
Rudolf Beniač a Ivana Kavecká

20. 1. 2007
2. 2. 2007
17. 2. 2007
14. 4. 2007
21. 4. 2007
28. 4. 2007
30. 6. 2007
30. 6. 2007
7. 7. 2007
7. 7. 2007
21. 7. 2007
21. 7. 2007
1. 8. 2007
4. 8. 2007
11. 8. 2007
18. 8. 2007
25. 8. 2007
1. 9. 2007
1. 9. 2007
1. 9. 2007
27. 10. 2007
17. 11. 2007
1. 12. 2007

K 31. 12. 2007 mala Obec Varín spolu 3 593 obyvateľov, z toho 681 detí do 15 rokov.
Farská matrika v roku 2007
Krsty detí spolu
- z toho dievčat
- chlapcov

65
34
31

Sviatosť birmovania
Pohreby spolu
- z toho mužov
- žien
Sobáše

0
85
46
39
33

Ponuka tovarov a služieb v obci Varín v roku 2007
Jednota – Námestie svätého Floriána 130, vedúca p. Sidónia Bulejčíková so sortimentom:
potraviny a drogistický tovar
Jednota – Fatranská ulica, Kamence, vedúca p. A. Kuricová so sortimentom: potraviny
a drogéria
Koruna – Hrnčiarska ulica 206, zodpovedná vedúca Monika Chabadová, ponúka široký
sortiment potravinárskeho tovaru, mäsové, mliečne výrobky, cukrovinky, ovocie a zeleninu
Pekáreň Potravinka – Jozefa Martinčeka 48, majiteľ Ľuboslav Moravčík, ponúka široký
sortiment čerstvých pekárenských výrobkov, mäsové a mliečne výrobky, cukrovinky
Večierka - Martinčekova ulica, široký sortiment potravinárskeho tovaru + základné
hygienické potreby. Majiteľ: p. Púček
Potraviny/drogéria - Námestie sv. Floriána 348, majiteľka a zodp. Vedúca: p. Milena
Rosenbergová.
Mäso a údeniny – zodpovedný vedúci Jozef Dávidík, Ulica A. Trizuljaka
Atlanta – Jozefa Martinčeka 62, majiteľ Anton Kovalčík, ponúka mäso, údeniny a masové
výrobky
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 38, majiteľ p. Roman Kováč, sortiment: rôzne druhy
ovocia, zeleniny, nealkoholických nápojov
Sudové víno - Zuzana Salátová – predaj sudového a značkového vína bez priamej
konzumácie, Hrnčiarska 230, Varín
Pedikúra a manikúra - Alena Androvičová, areál zdravotného strediska – Námestie svätého
Floriána 1002
Inštalprofing, s.r.o. - Martinčekova 35, Varín
Pedikúra – manikúra – nechtový dizajn – Jana Ďuríčková (masáž nôh a rúk, parafínový
zábal rúk, píling rúk a nôh), suterén zdravotného strediska, Námestie sv. Floriána 1002, Varín
Drogéria – kozmetika – doplnky, Námestie sv. Floriána 37, majiteľka: Janka Žideková, SNP
455, 013 05 Belá
Reštaurácia a pizzeria „U babky“ – Jozefa Martinčeka 128, majiteľ: Juraj Kurnocík,
ponuka: obedy a menu podľa jedálneho lístka s možnosťou akcií, rodinných či podnikových
osláv
Pizzeria Stanka – Martinčekova ulica 128, majiteľ: Stanislav Androvič, ponuka rôznych
druhov pizze, jedlá na objednávku, alkoholické a nealkoholické nápoje. Možnosť rodinných
osláv v reštaurácii
Boma – majiteľ: Ján Bobáň, Jozefa Martinčeka 113, ponúka reštauračné služby
Pohostinstvo Varínka – ponuka konzumácie alkoholických a nealkoholických nápojov
Mika bar – Farská ulica, majiteľ Anton Panáček, zodpovedná vedúca Miriama Panáčková –
Porubčanská, ponúka alkoholické a nealkoholické nápoje s posedením
POD LIPAMI - Miroslava Bieliková, ubytovací hostinec, Železničná 389, ponúka služby:
reštaurácia a ubytovanie v dvoj, troj- a päťposteľových izbách.
Reštaurácia a penzión Lystra – Martinčekova 108, Marianna Androvičová, Lysica 236,
ponúka reštauračné služby s možnosťou ubytovania

Kontakt – majiteľ Danihel Topitzer, Námestie svätého Floriána, sortiment – záhradkárske
potreby a pomôcky
Kvety Efekt – Námestie svätého Floriána 40, majiteľ Urmín Stanislav, zodpovedná vedúca
Andrea Vnuková, ponúka rôzne kytice, obrazy, darčeky, keramiku
Rozličný tovar + komisionálny predaj – Námestie svätého Floriána 39, majiteľka p.
Margita Talafová. Ponúka dennú tlač, školské a kancelárske potreby, drobný tovar, staršie
veci s možnosťou kúpy i predaja
Obuv Fatra - Námestie svätého Floriána, majiteľka p. Edita Bulejčíková so sortimentom
obuv a kožená galantéria
Kožušníctvo – Sama Chalupku 884, majiteľka Anna Bučeková, výroba, oprava a úprava
kožušinových výrobkov
Intos – Jozefa Martinčeka 65, majitelia Ing. Ján Papan a Peter Zicho, zodpovedná vedúca
Anna Zichová, ponúkaný sortiment: obuv, kožená galantéria, nábytok rôzneho druhu
Ľudová predajňa – majiteľ: Radoslav Bolček, Námestie svätého Floriána 35, predaj
drobností za ľudové ceny
Drobný tovar – Námestie svätého Floriána 39, majiteľka p. Ľubica Gregová. Sortiment:
školské potreby, drobná keramika, hračky
Drogéria – kozmetika – Ulica Jozefa Martinčeka 131, vedúca p. Irena Chalupjanská, ponúka
všetok drogistický tovar
Alon – Alena Ondrušová, Ondreja Meszaroša 738/14, predaj textilu a hračiek
Vapa – Námestie svätého Floriána 216, majiteľ Ing. Vladimír Paňák, so sortimentom
drobného tovaru, bižutérie, hračiek, rôznych druhov metrového textilu a galantérneho tovaru
Textil – majiteľ Radoslav Bolček, ponuka široký sortiment dámskeho, pánskeho a detského
textilu, Ulica Jozefa Martinčeka 123
Teby – Námestie svätého Floriána 219, majiteľ Peter Janek, zodpovedná vedúca Emília
Cvachová, ponúka dámsky, pánsky a detský kusový textil
Impulse – predajňa textilu a odevov, majiteľka Helena Lovásová, Pod Vajánkom 253, 013 03
Varín
Dominko – Fatranská ulica, zodpovedná vedúca Anna Bohačiaková, prevádza opravu odevov
a výmenu zipsov do búnd, nohavíc a sukní.
Kamenárstvo – majiteľ Ivan Riedl, Martinčekova 52, výroba pomníkov, predaj vencov,
lampášov, váz
Kamenárstvo a autodoprava: Ulica Jána Bottu, majiteľ Milan Minarčík ponúka výrobu,
úpravu, opravu, montáž pomníkov, autodoprava AVIOU s plachtou
Kaderníctvo AJA – Jozefa Martinčeka, majiteľka p. Alena Kubalová ponúka dámske,
pánske a detské kadernícke služby
Salón Alen – p. Alena Poljaková, Námestie svätého Floriána 1002 – Zdravotné stredisko,
ponúka kadernícke služby pre dámy, pánov i deti.
Masérstvo Eva - suterén zdravotného strediska, poskytuje služby: klasickú masáž, športovú
masáž, manuálnu lymfodrenáž a liečbu Bioptronom
Monus - Jozefa Martinčeka 77, majiteľ Vojtech Brezáni, zámočníctvo, klampiarstvo,
sklenárstvo a opravy
Zberné suroviny – Pod Vajánkom 984, ponúka výkup druhotných surovín a skartovanie
dokumentov
Slovenská sporiteľňa, a. s. - Jozefa Martinčeka 113, vedúca p. Daniela Stráska. Poskytuje
finančné 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

Očná optika – Jozefa Martinčeka, majiteľ Ing. Milan Macák, zodpovedná vedúca Mária
Miháliková, ponúka vyhotovenie nových okuliarov, oprava, úprava, čistenie a predaj rôznych
druhov okuliarov.
Pohrebná služba – Jozefa Martinčeka 77, majiteľ p. Jozef Bugáň, nepretržitá služba
kompletných pohrebných a cintorínskych služieb.
Práčovňa – suterén Zdravotného strediska vo Varíne – Námestie svätého Floriána 1002,
ponúka služby: pranie obliečok, plachiet, obrusov
Pošta Varín – Jozefa Martinčeka 113, 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 – Jozefa Martinčeka 77, majiteľ p. Martin Weiner, ponúka predaj okrasných
drevín, predaj dreva, paliva, reziva spolu s dopravou
Autodoprava, autoškola, predaj stavebného materiálu – Jozefa Martinčeka 116, majiteľ:
Ľubomír Tichák
Urbárske pozemkové spoločenstvo Varín – Ulica Milana Rastislava Štefánika ponúka
predaj úžitkového dreva
Satia Varín – výroba a montáž plastových okien
Cyklošport – Martinčekova 77, majiteľ Patrik Miho, ponúka predaj a servis bicyklov,
náhradné diely, súčiastky
Agra Váh – poľnohospodárske družstvo
Vikamont, v.o.s. na prevádzkovanie kurzových stávkových hier pre Doxx s.r.o.
v pohostinstve Varínka
JORAS – Jozef Bačinský, Železničná 1001, automobily - opravy a servis, pneuservis,
mechanické, elektrikárske práce, príprava automobilov na STK, predaj pneumatík
a náhradných dielov, diagnostika automobilov, montáž ťažných zariadení.
Drevoštýl Varín – Michal Kubík, Železničná 1001, výroba okien a balkónových dverí,
zábradlí, nábytku a bytových doplnkov.
Rozličný tovar – majiteľ: p. Zdenko Amrich, J. Martinčeka 122/22, Varín na okraji areálu
Základnej školy vo Varíne pre predaj školských potrieb, baleného potravinárskeho tovaru
a iných potrieb pre žiakov.
IZO-VA VARÍN, s.r.o. - Hrnčiarska 1034, izolácie proti vode oxidovanými asfaltovými
pásmi, ochranné reflexné nátery, frézovanie nerovností na plochých strechách a iné služby.
Predajňa kvetov: Námestie svätého Floriána, Martin Kubík, Dolná Tižina 383, 013 04 Dolná
Tižina ponúka rôzne kytice, obrazy, darčeky, keramiku.
Lekáreň Zdravie – Námestie svätého Floriána 1002 – Zdravotné stredisko , lekáreň, predaj
liekov na recept, voľný predaj liekov.
Geodetické práce – Ing. Mária Koššuthová, Krivánska 977, Varín. Poskytuje nasledovné
služby: geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, komplexný majetkoprávny servis
a poradenstvo, mapové projektové podklady, vytyčovanie stavieb, porealizačné zameranie
stavieb.
Zariadenie opatrovateľskej služby Varín – Farská 236, 013 03 Varín, nezisková
organizácia
Obecný podnik služieb, s.r.o. – ponúka stavebné práce, montáž, rekonštrukcia a údržba
elektrických zariadení, demolácie, zemné práce a prípravné práce na stavbu, kladenie
plávajúcich podláh, maliarske a natieračske práce, lešenárske a pilčícke práce, zámočnícke
a zváračské práce, tesárske práce, dopravu a odvoz materiálu kolesovým traktorom Zetor
8441.

LU-GA Ľubomíra Gabrielová – kopírovanie, tlačivá pre podnikateľov, počítačový
sortiment, tlač z CD, diskety, USB kľúča, tlačiarne a príslušenstvo, Námestie svätého Floriána
1002 – suterén zdravotného strediska.
AZ CAR, s.r.o., konatelia: Miroslav a Rudolf Staník, Varín č. 1052, Veľkoobchodná
distribúcia náhradných dielov na všetky osobné a úžitkové autá na území celej Slovenskej
republiky.
Základná škola Ondreja Štefku vo Varíne
Slávnostné ukončenie školské roka 2006/2007 sa uskutočnilo 29. júna 2007. Deviaty ročník
ukončilo 74 deviatakov.
V druhom polroku mala základná škola 493 žiakov, z toho v 1. – 4. ročníku 194 žiakov.
Vyučovanie prebiehalo v 20-tich triedach.
Školský klub detí navštevovalo 30 žiakov.
V druhom polroku prospelo 486 žiakov. Neprospelo 7 žiakov (5 z nich urobili v auguste 2007
komisionálne skúšky). Výborný prospech (priemer 1,0) dosiahlo 157 žiakov. Dostatočný
prospech malo 55 žiakov.
Správanie žiakov: v druhom polroku bolo udelených 19 pochvál a 7 pokarhaní riaditeľom
školy, 26 pokarhaní triednym učiteľom a zníženú známku zo správania 2. stupňa dostal
5žiakov.3.stupňa-1žiak
Najlepší žiak školy: Veronika Košútová
Rozmiestnenie žiakov na stredné školy (máj - jún 2007):
Gymnáziá – 12 ž.
SOŠ - 21 ž.
ZSŠ – 12 ž.
SOU – 28 ž.
ŠUV – 1 žiačka
Činnosť školy:
- divadelné predstavenie No počkaj zajac, tanečné vystúpenie detského súboru Diana,
protidrogový hudobný motivačný program Bariéry, 1. európsky deň dopravnej
výchovy, Varieté – vystúpenie umelcov, vianočný koncert skupiny „Ťažko povedať“,
beseda so spisovateľom Jánom Fekete Apolkinom, Deň detskej knihy (výstava), Deň
Zeme (úprava školského areálu), Deň narcisov, výstava projektových prác cudzích
jazykov, zber papiera a tetrapakových obalov, stavanie mája, beseda so sestrou
Bohdanou – Obchodovanie s ľuďmi, novodobé otroctvo, spolupráca so Štátnou
obchodnou inšpekciou – výukové programy, Detský čin roka.
Projekty, do ktorých sa škola zapojila:
- Škola podporujúca zdravie, Správaj sa normálne, Project competition, Enviroprojekty
žiakov, Škola hrou, Projekt jazykové laboratórium, projekt Žiacka knižnica.
Súťaže a olympiády:
Olympiáda nemeckého a anglického jazyka, Biblická olympiáda, Geografická, Chemická
a Biologická olympiáda, Hviezdoslavov Kubín, Matematická olympiáda, Literárne súťaže.
V dňoch 19. – 22. novembra 2007 Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo
Varíne v spolupráci s Radou rodičov zorganizovala pre žiakov tretích ročníkov plavecký
výcvik na Základnej škole na Martinskej ulici v Žiline. Mnohí žiaci sa počas týchto dní
naučili plávať či zdokonalili v plaveckých činnostiach.
24. novembra na Ondrejskom jarmoku predávali svoje výrobky na podporu školy.
7. decembra – žiacky parlament v spolupráci s Mariánom Holúbkom usporiadal pre žiakov
druhého stupňa základnej školy v rámci propagácie kreativity žiakov v oblasti informačných
technológií počítačový turnaj.

7. decembra – riaditeľ základnej školy Mgr. Jozef Košút spolu s deviatakmi slávnostne
imatrikuloval žiakov prvých ročníkov.
Predškoláci z materskej školy pod vedením P. uč. Zaparaníkovej vystúpili 7. decembra 2007
v Dome Matice Slovenskej. Do celookresnej súťaže Žilinského kraja bolo zapojených šesť
materských škôl s rôznymi piesňami, rozprávkami. Spoločnosť pre Predškolskú výchovu
spolu s Miestnym odborom Matice slovenskej v regióne Žilina vysoko vyzdvihla úspešnú
akciu, na ktorej deti dokázali, že už od útleho veku je možné formovať osobnosť dieťaťa
prostredníctvom hry, rozprávky a umeleckého slova.
Zoznam pedagogických pracovníkov: Mgr.Alžbeta Paučinová do 1.8.2007 Mgr.Jozef. Košút
– riaditeľ, Mgr.Eva Andelová, Mgr.Elena Kozáková – zástupkyne
1. stupeň: Mgr. Monika Mihaliaková, Mgr. Anna Synáková, Mgr. Anna Bielková, Mgr.
Monika Staňová, Mgr. Jolana Smolková, Mgr. Katarína Tropková, Mgr. Anna Mravcová,
Mgr. Katarína Takáčová od januára 2007 Dominiaková), Mgr.Monika Solárová
2. stupeň: Mgr.Daniela Trnovská, Ing.Ľubica Komperdová, Mgr.Eva Fodorová, Mgr. Elena
Chabadová, Mgr.Monika Solárová, Mgr.Margita Vojteková, Mgr. Martin Oslanec, Mgr. Jana
Cvachová, Mgr. Magdaléna Tavačová, p. Andrea Košútová, p. Alena Šimlíková, Mgr.
Alžbeta Androvičová, Mgr. Martina Čerňanová, , Ing..Mária Jarošová p. Danka Kořinková,
Mgr. Adriána Beniačová, Mgr. Mária Uhrová, PeadDr. Roman Bienik, Mgr. Miroslav Jiříček.
Materská škola: Mgr.Marta Pobehová, – ZRŠ pre MŠ, Julia Gáborová, Jana
Zaparaníková,Mária Beniačová, Elena Matejková, Oľga Ondrušová, Anna Cvachová, Magda
Gáborová, Marianna Hubočanová, Mária Melišová
Nepedagogickí pracovníci: Emília Boková - ekonómka, Milan Trnka - školník, upratovačky Renáta Novosadová, Andrea Cvachová, Helena Hoštáková, Anna Remenárová
Personálne zmeny: 29. júna 2007 odišli do dôchodku Mgr. Alžbeta Paučinová a Mgr. Jozefa
Galčíková, pracovný pomer rozviazali Mgr.Martina Čerňanová, Mgr. Elena Chabadová, Mgr.
Anna Paľušková, Ing. Mária Jarošová. 27. augusta 2007 nastúpili Mgr. Marianna Beniačová,
Mgr. Mária Uhrová, Mgr. Miroslav Jiříček, PaedDr. Roman Bienik, Mgr. Monika Solárová
prestúpila z 2. stupňa na 1. stupeň.
Krúžky a vyučujúci v školskom roku 2007/2008:
Matematický – Mgr. Martin Oslanec
Počítačový - Mgr. Martin Oslanec, Mgr. Monika Staňová, Mgr. Jana Cvachová, Mgr. Monika
Mihaliaková, p. Boková
Internetový (2) - Mgr. Martin Oslanec
Turistický- Mgr. Eva Andelová, Mgr. Elena Kozáková
Zdravotnícky- Mgr. Magdaléna Tavačová
Folklórny - Mgr. Anna Synáková
Prírodovedný - Mgr. Magdaléna Tavačová
Florbal – Mgr. Miroslav Jiríček
Futsalový –Mgr. Miroslav Jiríček
Učíme sa kresliť – Mgr. Anna Synáková
Šikovné ruky - Mgr. Jolana Smolková
Basketbalový- Mgr. Alžbeta Androvičová
Angličtina s PC – Mgr. Monika Solárová
Výtvarný – Mgr. Daniela Trnovská
Tanečný- Mgr. Anna Mravcová
Biblický –Mgr. Mária Uhrová
Prechádzky slovenčinou – Mgr. Jana Cvachová, Mgr. Margita Vojteková
1. polrok 2007/2008

V prvom polroku mala základná škola 469 žiakov, z toho v 1. – 4. ročníku 188 žiakov.
Vyučovanie prebiehalo v 18-tich triedach.
Školský klub detí navštevovalo 30 žiakov.
V prvom polroku prospelo 469 žiakov. Neprospel 0 žiak. Výborný prospech (priemer 1,0)
dosiahlo 109 žiakov. Dostatočný prospech malo 47 žiakov.
Správanie žiakov: v prvom polroku bolo udelených 12 pochvál a 0 pokarhaní riaditeľom
školy, 0 pokarhaní triednym učiteľom a zníženú známku zo správania 2. stupňa dostal 0
žiakov.
Centrum voľného času vo Varíne
V školskom roku 2007/2008 Obec Varín zriadila Centrum voľného času vo Varíne, v ktorom
poskytne deťom a mládeži rôzne záujmové aktivity.
Oddelenie pohybových aktivít
Minibasketbal pre 1.-4. ročník ZŠ Mgr. Jana Šepešová
Lyžovanie pre ZŠ Lucia Zimenová
Ľahká atletika pre 1.-4. ročník ZŠ Mgr. Jana Šepešová
Floorball pre 5.-9. ročník ZŠ Mgr. Jaroslav Jiríček
Baseball/softbal pre 5,-9. ZŠ Mgr. Jaroslav Jiríček
Aerobik pre ZŠ, SŠ Silvia Ďungelová
Fitnes pre SŠ Tomáš Stránsky
Futbal 1, 2, 3 pre ZŠ, SŠ Ďugel, Cvacho,Komačka
Volejbal pre staršie dievčatá Mgr. Jana Šepešová
Oddelenie estetickej výchovy
Mažoretky 1 pre ZŠ Lucia Michalková
Mažoretky 2 pre ZŠ Lucia Michalková
Hra na zobcovú flautu pre ZŠ Mgr. Bohačiaková
Folklór pre ZŠ Mgr. Bohačiaková
Dramatická činnosť pre ZŠ Mgr. Rozália Beniačová
Hip hop pre ZŠ Mirka Košútová, Kristína Potočáková
Oddelenie spoločensko--vedných aktivít
Kynológia pre ZŠ Róbert Androvič
Turistika pre ZŠ Pavol Bohačiak
Hasičstvo pre ZŠ Katarína Horošová
Enviromentalistika pre 5.-9. ZŠ Mgr. Katarína Zakopčanová
Prvá pomoc pre ZŠ Mgr. Petra Tichá
Oddelenie propagácie a výtvarných aktivít
Redaktorstvo pre ZŠ Mgr. Karol Tichý
Šikovné ruky pre ZŠ Bc. Danka Jánošíková
Maliarstvo pre ZŠ, SŠ Mgr. Szabadosová
Spevácky zbor Varínčatá pre 1.-4. ZŠ Helenka Matejková
Farnosť Varín
27. mája – vo varínskej farnosti sa konalo prvé sväté prijímanie pri svätej omši o 10:30
hodine v rímsko-katolíckom kostole vo Varíne, ktorého sa zúčastnilo a sviatosť prvého
svätého prijímania prijalo 68 detí.
Pred Prvým svätým prijímaním sa žiaci 3. ročníkov základnej školy zúčastnili vlastivednonáboženskej exkurzie do starobylej Nitry spolu s pani riaditeľkou Mgr. Alžbetou Paučinovou
a vdp. Mgr. Daliborom Mišurom.

Miestne kultúrne stredisko vo Varíne
V Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne sa uskutočnila prezentácia monografie Vodné
dielo Žilina – autora Dr. Ladislava Mlynku, CSc, ktorú zabezpečil národopisný odbor Matice
slovenskej v Martine. Kniha zachytáva ľudovú kultúru zátopovej oblasti Mojš, Strečno,
Krasňany, Varín.
Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne
Dňa 1. 6. 2007 v priestoroch Matice slovenskej na Hrnčiarskej ulici prezentovali svoje práce
žiaci Základnej školy Ondreja Štefku vo Varín. Výstava mala názov „Varín štetcom detí“.
15. apríla sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej vo
Varíne. Uznesenie k programu valného zhromaždenia:
1. Zahájenie – Valné zhromaždenie sa začalo zaspievaním hymnickej piesne „Kto za pravdu
horí“, hudobným prednesom žiakov Základnej školy vo Varíne a spomienkou na Dr. Jozefa
Tisu k 60. Výročiu jeho smrti.
2. Zhodnotenie činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej za roky 2004 – 2007
Predseda miestneho odboru p. Ľubor Panáček zhodnotil činnosť členov miestneho odboru za
roky 2004 – 2007 a predniesol program matičnej činnosti na roky 2007 – 2010, vyhodnotil
spoluprácu so žiakmi základnej školy, obecným úradom, kultúrnym strediskom a deťmi
materskej školy, ktoré sa zúčastňovali na rôznych kultúrnych podujatiach v obci. Do
kultúrnych podujatí sa aktívne zapájal aj spevácky zbor miestneho odboru, dychová hudba
Varínčanka a mažoretky. Vyjadril ľútosť nad stagnáciou činnosti Matice slovenskej.
3. Oboznámenie o hospodárení Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne – správu
o hospodárení miestneho odboru predniesol predseda dozorného výboru pán Jozef Hrivo.
Kladne hodnotil dlhoročnú prácu hospodárky a členov dozorného výboru. Zároveň sa im
poďakoval za doterajšiu prácu.
4. Voľba predsedu a nových členov miestneho odboru na roky 2007 – 2010:
Novou predsedkyňou Miestneho odboru Matice slovenskej stala pani Emília Cvachová, nar.
13. 5. 1952, bytom Pod Vajánkom 274, Varín. Bol taktiež zvolený aj 6-členný výbor podľa
počtu získaných hlasov: 1. Marián Androvič 2. Tatiana Hrivová 3. Albína Milová 4. Mudr.
Danka Salátová 5. Ľubor Panáček 6. Mária Zelinová
5. Voľba dozorného výboru – 3-členný dozorný výbor: 1. Mária Panáčková 2. Jozef Hrivo 3.
Igor Cvacho
6. Oboznámenie s programom matičnej činnosti: Predsedníčka p. Emília Cvachová sa ujala
slova, poďakovala sa za dôveru a vyzvala k spolupráci všetkých členov a oboznámila ich
s novým programom matičnej činnosti: v dňoch 1. – 7. 7. 2007 sa uskutoční Matičný svetový
festival mládeže vo Vysokých Tatrách, ktorý sleduje naplnenie Cyrilo-metodského dedičstva,
cítenie a myslenie slovenskej mládeže, 17. 7. 2007 si pripomenieme 15. Výročie Deklarácie
Zvrchovanosti Slovenskej republiky, 1. 9. 2007 bude 15. výročie prijatia Ústavy Slovenskej
republiky, 27. 10. 2007 spomienka k 100. výročiu Černovskej tragédie a v novembri 2007
Valné zhromaždenie Matice slovenskej v Martine.
7. Diskusia: do diskusie bol daný návrh zvýšiť ročný členský príspevok. Pe činných členov na
50,-- Sk a pre dôchodcov na 30,-- Sk a to od roku 2008. Návrh p. Hrivovej bol jednohlasne
prijatý. Do radov nových členov Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne bolo
prijatých 6 členov. Členovia si pripomenuli hodnotné práce p. Emila Cvachu a p. Márie
Cvachovej, ktorí pravidelne približovali históriu našej obce v časopise Varínčan.
5. júla Miestny odbor Matice slovenskej (ďalej len MO MS) vo Varíne zorganizoval gulášpartiu spojenú s hrami detí, spevom a pútavým rozprávaním pána Milana Verčíka.
V októbri sa pri príležitosti celoslovenskej akcie – Výstup 101 hradov uskutočnil výlet
spojený s výstupom na hrad Varín. Deti mali výlet spestrený hľadaním pokladu grófa

Pongrácza a všetci účastníci boli oboznámení s históriou hradu v podaní MUDr. Danky
Salátovej.
MO MS požiadal obec o opravu poškodenej strechy na Dome MS. Požiadavka bola
odsúhlasená a náklady na opravu sú zahrnuté v rozpočte obce na rok 2008.
Pri príležitosti výstupu na 101 slovenských hradov varínski matičiari 7. Októbra uskutočnili
spoločný výstup na Starý hrad – kráľovský hrad Varín, ktorý strážil pozemnú komunikáciu,
dozeral na pohyb na rieke, spravoval rozľahlé územie a určite plnil aj funkciu mýtnej stanice.
Činnosti MO MS v roku 2007 boli zakončené Ondrejským jarmokom a otvorením stálej
expozície – Dedičstvo našich otcov.
Obecný podnik služieb vo Varíne
Obecný podnik služieb bol založený v roku 2006. Hospodárenie v roku 2007 bolo
nasledovné:
- Vyprodukované tržby v eurách – 213 365,90
- Náklady v eurách – 215 063,40
- Hospodársky výsledok – 597,50 (strata)
Dobrovoľný hasičský zbor vo Varíne
Od začiatku roku 2007 došlo k reorganizácií základných organizácií dobrovoľných
hasičských zborov. Dobrovoľný hasičský zbor Varín vyvíja svoju činnosť v rámci okrsku č. 5,
v ktorom sú zlúčené ZO DHZ Teplička nad Váhom, Mojš, Nededza, Gbeľany, Varín,
Krasňany, Dolná Tižina, Lysica, Lutiše, Terchová. Predsedom okrsku je p. Milan Jánošík zo
základnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru v Terchovej, veliteľom je p. Karol
Ondro zo základnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru v Dolnej Tižine. Predsedom
základnej organizácie DHZ vo Varíne je p. Ján Kardoš a veliteľom je pán Miroslav Turský.
14. februára 2007 sa uskutočnila Okresná konferencia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Žilina.
V rámci konferencie bola vyhodnotená činnosť jednotlivých okrskov. V rámci vyhodnotenia
činnosti bola pozitívne hodnotená aj činnosť varínskej základnej organizácie DHZ.
Na konferencií bola jednomyseľne prijatá výzva na obnovenie tradície konania hasičských
púti k úcte sv. Floriána v Rajeckej Lesnej. K tejto výzve sa pripája aj naša základná
organizácia DHZ.
Jarné obdobie je bohužiaľ spojené s vypaľovaním trávy. Toto negatívne konanie je spojená s
množstvom požiarov, ktoré pri tejto činnosti vznikajú. Členovia výboru DHZ vo Varíne do
miestneho rozhlasu pripravili reláciu, v ktorej vyzývali našich občanov, aby sa zdržali
takéhoto konania. Možno, že aj vďaka nej v našej obci sa prípad požiaru spôsobený
vypaľovaním trávy nevyskytol, za čo tiež patrí poďakovanie DHZ všetkým naším občanom.
V našej obci si už koniec fašiangu ani nevieme predstaviť bez sprievodu masiek, ktorý
každoročne pripravujú naši hasiči. Bolo tomu aj tento rok. Chceme sa úprimne poďakovať
všetkým naším občanom, ktorí prijali masky a dobrovoľným príspevkom napomohli pri
finančnom zabezpečení činnosti ZO DHZ vo Varíne. Tiež touto cestou chceme poďakovať,
všetkým hasičom, ktorí boli ochotní pre zachovanie tejto peknej tradície obetovať svoje
osobné voľno.
Podobne je už tradíciou, že členovia DHZ sa spolupodieľajú na zvýšení dôstojnosti obradov
Veľkej noci. Naši členovia sa priamo podieľali na zabezpečení procesie obcou v rámci
Krížovej cesty, kde sa postarali o zabezpečenie bezpečnosti účastníkov procesie reguláciou
a usmerňovaním dopravy po trase.
V rámci Veľkého trojdnia naši hasiči už tradične držali čestnú stráž pri Božom hrobe.
Dôstojnosti obradu vzkriesenia a následnej procesie obcou určite napomohla účasť našich
informovaných hasičov.

Základná organizácia telesne postihnutých vo Varíne
V utorok 27.marca sa uskutočnila výročná členská schôdza základnej organizácie telesne
postihnutých vo Varíne.
Otvoril a viedol ju predseda organizácie pán Viktor Cvacho a kultúrnym programom spestrili
žiaci základnej školy pod vedením Mgr. Synákovej.
Za okres sa rokovania zúčastnila pani Antalová a za obec predsedníčka sociálnej komisie pani
Porubčanská. Preberali sa problémy občanov s postihnutím a možnosti vybaviť si rôzne
kompenzácie.
Je na škodu všetkých telesne postihnutých, ak nie sú organizovaní, pretože tak majú menšie
možnosti získať informácie o možnej pomoci.
Správa Národného parku Malá Fatra vo Varíne
Škola ochrany prírody organizuje každoročne rôzne exkurzie pre žiakov základnej a materskej
školy. Témy pripravuje RNDr. Eva Ondrová, ktorá deti sprevádza počas prehliadok.
V Národnom parku Malá Fatra začal monitoring tetrovov od 9. apríla 2007.
Na území Národného parku (NP) Malá Fatra začal v týchto dňoch monitoring výskytu tetrova
hlucháňa a tetrova hoľniaka.
Podľa zoologičky Správy NP Malá Fatra so sídlom vo Varíne Ivany Labudíkovej je vhodné
obdobie na vykonanie monitoringu, pretože začína hluchání tok a hlucháne sa zhromažďujú
na tokaniskách. "Tetrov hlucháň je na Slovensku jedným z chránených druhov. Je pre nás
významný, pretože celoslovensky vykazuje úbytok stavov, ale Malá Fatra je jedným z území,
kde ešte stále máme určitú populáciu. Celkovo môžeme konštatovať, že s populáciou tetrova
začíname mať problémy a začíname to pociťovať ako pomerne kritickú situáciu,"
skonštatovala Labudíková.
Tetrov hlucháň a tetrov hoľniak patria k európsky významným druhom vtákov a smernica
Európskej únie (EÚ) na ochranu druhov a biotopov im zabezpečuje právnu ochranu v
členských štátoch. Podľa Labudíkovej patria medzi tie druhy vtákov, ktoré zaznamenali
pokles počtu jedincov a lokalít ich výskytu nielen na území Národného parku Malá Fatra, ale
na území celého Slovenska. "Pod tento trend sa podpísali zvýšená návštevnosť územia, kde
majú svoje stanovištia, vrátane výkonu rôznych športových aktivít, práce súvisiace s
obhospodarovaním lesa či neregulovaný zber lesných plodov, ktoré tvoria základ ich
potravy," spresnila Labudíková.
Správa NP Malá Fatra dlhodobo venuje tejto problematike zvýšenú pozornosť. "Už máme
vytypované miesta hlucháních tokanísk. V prvom rade chodíme kontrolovať či tam sú nejaké
pobytové znaky – stopy, trus. V čase tokania je systém monitoringu iný, aby sme hlucháne
nerušili. To znamená, že vo veľmi skorých ranných hodinách, prípadne ešte večer predtým sa
naši ľudia dostanú na tokanisko, vytvoria si kryt tak, aby nerušili a snažia sa pozorovať tok,
spočítať jedince a zistiť štruktúru populácie," dodala Labudíková.
Do priemyselného parku pri Varíne majú prísť dve významné zahraničné firmy. "V súčasnosti
spracúvame podklady pre územné rozhodnutie. Dovtedy nezverejňujeme bližšie údaje o
investoroch, pretože rešpektujeme ich želanie," povedal prokurista a technický riaditeľ
žilinskej firmy Proma Jozef Štrba.
Priemyselný park pri Varíne má 38 hektárov, z ktorých 3,8 hektára vlastní firma Proma. Práve
tam chcela postaviť závod na výrobu asfaltobetónu na výstavu a opravy ciest firma SH Trade,
s. r. o., Košice. Podľa Štrbu od zámeru upustili vzhľadom na pripravované podobné projekty
v okolí Žiliny. "V priemyselnom parku končíme so sceľovaním pozemku, aby sme celých 38

hektárov mohli ponúknuť novým a prípadne i ďalším investorom," dodal Štrba. Priemyselný
park pri Varíne je blízko automobilky Kia Motors Slovakia, ktorá stále priťahuje investorov.
Pred časom chcel v tomto parku postaviť závod nemecký výrobca manipulačnej techniky a
dodávateľ technických plynov firma Linde. Rozhodla sa však pre Maďarsko a dôvodom bol
predčasný únik o jej zámeroch pri Žiline. Nevyšlo ani rokovanie so spoločnosťou Johnson
Controls, ktorá sa rozhodla pre voľnú halu v Slovene Žilina, kde vyrába sedačky do áut pre
Kiu.
Návštevníci Národného parku (NP) Malá Fatra môžu od piatku 15. júna využívať všetky
značené turistické chodníky, ktorých dĺžka je približne 150 kilometrov.
Sprístupnil sa aj atraktívny turistický chodník na Veľký Rozsutec a dolinou Obšívanka, ktorý
je v jarnom období od 1. marca do 15. júna podľa návštevného poriadku uzatvorený z dôvodu
zvýšenej ochrany prírody. Podľa informácií Správy NP Malá Fatra so sídlom vo Varíne sú
členitosť terénu, bohatá fauna a flóra a prekrásne výhľady z Rozsutca každoročne magnetom
pre tisícky turistov.
Rozsutec je podľa informácií NP v najvyššom, piatom, stupni ochrany a je súčasťou národnej
prírodnej rezervácie, cez ktorú vedie aj náučný chodník Štefanová - Diery. "Rastú tam takmer
všetky druhy u nás chránených rastlín a domov tam má asi 2 tisíc druhov živočíchov, vrátane
našej najväčšej šelmy medveďa hnedého a vzácnych dravých vtákov. Správa NP Malá Fatra
preto žiada všetkých návštevníkov o ohľaduplnosť k prírode a dodržiavanie návštevného
poriadku," vyzýva Správa NP Malá Fatra.
Spevácky zbor vo Varíne
Slovenský ľud od nepamäti vyjadroval svoje túžby, radosť i žiaľ prostredníctvom ľudovej
piesne. Spev bolo počuť pri oslavách i práci. Všetky ľudové obyčaje boli spojené s piesňou,
ktorá sa stala nenahraditeľnou súčasťou ľudského života. Práve preto bolo založenie
spevokolu akési prirodzené. Zakladateľom bol v roku 1927 národovec a znalec miestnych
pomerov správca rímskokatolíckej ľudovej školy a organista vo farskom kostole vo Varíne
Ján Ballay. Uvedomoval si, že ľudová pieseň v zborovej úprave má veľkú silu umeleckého
pôsobenia na širokú verejnosť. Založenie speváckeho zboru národne orientovaným Ballayom
malo za cieľ rozvíjať hudobnosť, prezentovať cirkevnú a národnú kultúru, obohatiť oslavy a
pozdvihnúť všestrannú vzdelanosť ľudu. V roku 1935 prechádza spevokol pod vedenie
Miestneho odboru Matice slovenskej s umeleckým vedúcim Jánom Klocháňom, učiteľom
Meštianskej školy vo Varíne. Po ňom sa v roku 1937 ujal vedenia miešaného zboru učiteľ
rímskokatolíckej školy a organista Ján Pavčík. Prácu pretrhli udalosti druhej svetovej vojny a
odstraňovanie povojnových škôd. V marci 1947 pokračoval spevokol vo svojej činnosti pod
ochranou Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne až do roku 1952, kedy už bola celá
kultúrna činnosť riadená Osvetovou besedou. V tomto čase mal zbor 58 členov. Pod vedením
obetavého a húževnatého dirigenta Jána Pavčíka zaznamenal spevácky zbor obdobie
najväčšieho úspechu. Vystúpil na viacerých štátnych a verejných oslavách. Napríklad v roku
1951 vystúpil 16 krát na významných podujatiach a mal 3 samostatné podujatia pod názvom
Koncert ľudovej piesne. Zástupcovia okresu i kraja udelili spevokolu rôzne uznania. Znakom
vyspelosti speváckeho zboru bola jeho účasť na Celoslovenských slávnostiach zborového
spevu v roku 1956 v Martine a v roku 1957 v Košiciach. Po zámernom a účelovom preložení
učiteľa Jána Pavčíka v roku 1959 do školy v Ružomberku aktivita spevokolu upadla. V
nasledujúcich rokoch pracovala so spevokolom organistka pani Albínka Filipeková, ktorej
pomáhala p. A. Bugáňová, učiteľka na dôchodku. V tomto čase sa účinkovanie zboru
obmedzilo len na vystúpenia počas výročitých sviatkov v miestnom farskom kostole. Po
dlhšom období odmlky bol opäť oslovený bývalý dirigent, teraz už učiteľ na dôchodku Ján
Pavčík. Pod záštitou Miestneho kultúrneho strediska s veľkou chuťou a odhodlaním začal v

jeseni 1988 spolu s 28 členmi nácviky. Koncom augusta nasledujúceho roku vystúpil zbor
v kultúrnom programe na Námestí sv. Floriána vo Varíne pri odhaľovaní pamätníka a tiež na
Jánošíkových dňoch v Terchovej. Vek a zdravotný stav už nedovoľovali dirigentovi pracovať
tak, ako by si predstavoval. V roku 1990 prevzal dirigentskú taktovku Karol Kevický, študent
Žilinského konzervatória (súčasný šéfdirigent Štátnej opery v Košiciach). Mladá generácia o
zborový spev neprejavovala záujem. V roku 1993 pod vedením dirigentky Ing. Zuzany
Akantisovej sa počet členov zboru ustálil asi na 30 spevákov. Skúsenejší pomáhali zvládnuť
prvé kroky novým členom. Všetci, hoci amatéri, chceli vytvoriť niečo pekné. Trváce. V tomto
čase sa zbor zúčastnil speváckej súťaže matičných zborov v Liptovskom Mikuláši, kde sa
umiestnil na bronzovom pásme. Ako hosť vystúpil na IV. Celoslovenskej súťažnej prehliadke
speváckych zborov Matice slovenskej v Banskej Bystrici. Zbor absolvoval veľa podujatí, ale
najkrajšou chvíľou bol určite deň, keď mu po jeho vystúpení pri oslavách 70 - teho výročia
založenia zboru tlieskal v hľadisku jeho bývalý dirigent pán Pavčík. V roku 2000 nastala na
dirigentskom poste výmena stráží. Vedenie zboru prevzala varínska rodáčka, učiteľka pani
Helena Matejková. V posledných rokoch zbor účinkoval na rôznych podujatiach. Cirkevné
slávnosti, obecné oslavy, vystúpenia na Slovensku i v Poľsku. Členovia spevokolu sa raz do
týždňa stretávajú na nácviku. S radosťou v srdci sa učia skladby vhodné na rôzne podujatia. V
každej novej nacvičenej piesni je cítiť lásku k spevu a neskrývané nadšenie z jej zvládnutia. V
tomto roku oslávil miešaný spevokol 80. výročie svojho vzniku. Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa zaslúžili o jeho založenie. Ale tým, ktorí pokračovali v začatom diele a cez krásne
piesne vyznali vieru v Boha, svoj vzťah k rodnej obci i celému Slovensku.
Z histórie obce
Matičné vyznamenania udelené členom a kolektívom organizovaným v Miestnom
odbore Matice slovenskej vo Varína od jeho založenia.
Obci Varín ako kolektívnemu členovi Matice slovenskej organizovanému v Martine od roku
1928 za aktivitu bolo udelené Čestné uznanie Maticou slovenskou v Martine v roku l931
podpísané J. Škultétym správcom Matice slovenskej a Štefanom Krčmérym tajomníkom MS.
- Plaketu Štefana Moyzesa prevzal MO MS vo Varíne za mimoriadnu aktivitu od
Matice slovenskej v Martine v roku l936.
- Za umiestnenie na II. mieste v divadelnej súťaži poriadanej v Závodí v roku 1935 bolo
MO MS udelené čestné uznanie
- Diplomy aktívnu činnosť v MO MS v roku l938 boli udelené týmto členom:
- Jozef Akantis robotník vo Vápenke.
Anton Kačjak súkromník - majiteľ píly.
- Arpád Andreanský úradník vo Vápenke Alexander Kapasný úradník na ČSD
- Alojz Androvič - úradník
Ján Klocháň učiteľ na meštianskej škole
- Ferdinand Androvič - úradník
Peter Krivoš - náčelník ČSD vo Varíne
- Michal Bajo -majiteľ píly a mlyna
Arpád Lilienthál obchodník , izraelita
- Emília Baricová úradníčka MS v Martine Elemír Lilienthál obchodník, izraelita
- MUDr. Július Beňovský - lekár
Alžbeta Piovarčiová učiteľka
- Ladislav Bíro - notár
Irena Pytlová - učiteľka
- František Blaha - úradník
MUDr. Karol Poláček lekár, izraelita
- Ing. Pavol Csiska riaditeľ Vápenky
Margita Poláčková - domáca izraelita
- Prof. Ferdinand Cvacho učiteľ
Fraňo Skutecký - úradník
- Alojzia Ďurčová - domáca,
Viktor Šipoš - lekárnik,
- Jozef Freundefeld - holič
Karol Vavrinar- mal krajčírsku dielňu
- Gabriel Horecký - úradník ČSD
Živnostenský úverný ústav vo Varíne
- Viktor Chladňuch - učiteľ

V roku 1992 bolo udelené Čestné uznanie Matice slovenskej v Martine Jánovi Pavčíkovi,
učiteľovi a dirigentovi spevokolu MO MS vo Varíne, ktoré mu osobne odovzdal riaditeľ
členského ústredia Matice slovenskej Dr, Cyril Žufa.
Matica slovenská v Martine udelila čestné uznanie v roku 1933 Miestneho odboru Matice
slovenskej vo Varíne s plaketou Matice slovenskej za aktivitu a dlhoročnú záslužnú prácu na
poli matičnom a plnenie programu Matice slovenskej. Plaketu s diplomom osobne odovzdal
na Valnom zhromaždení v Martine predseda Ing. Jozef Markuš.
V roku 1994 pri príležitosti 60. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej vo
Varíne bolo udelené Maticou slovenskou v Martine Pochvalné uznanie a osobne odovzdané
predsedom Matice slovenskej Ing. J. Markušom pani Božene Skuteckej a Emilovi Cvachovi.
V roku 1999 Matica slovenská v Martine a udelila Miestnemu odboru Matice slovenskej vo
Varíne pri príležitosti 65. výročia založenia odboru kovovú plaketu za dlhoročnú a záslužnú
prácu.
V roku 1999 Matica slovenská v Martine udelila plaketu speváckemu krúžku pri MO MS vo
Varíne za jeho dlhoročnú aktívnu činnosť.
Pri príležitosti 65. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne boli
odovzdané plakety Ms Jánovi Pavčíkovi, Božene Skuteckej, Emilovi Cvachovi a predsedovi
Miestneho odboru Matice slovenskej Ľuborovi Panáčkovi. Spevácky krúžok miestneho
odboru sa v roku 1997 zúčastnil krajskej prehliadky zborových spevov v Liptovskom
Mikuláši a za umiestnenie sa na bronzovom mieste získal čestné uznanie. Diplomy a čestné
uznania boli udelené viacerým členom, avšak evidencia sa nezachovala. Spevácky krúžok,
ktorý pokračoval v činnosti aj po zrušení Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne po
Osvetovou besedou získa celý rad diplomov z krajských a celoslovenských súťaži, na ktorých
sa spravidla umiestňovali na prvom respektíve druhom mieste.

