Rok 1966
Predsedom MNV s. Emil Cvacho v rozhlasovom prejave zaželal občanom so vzletnými
slovami veľa zdravia i úspechov. Tiež spomenul že vstupujeme do novej päťročnice. Na to
varínska dychovka vyhráva novoročné veselice.
9. I. – 11. I. prišli tuhšie zimy a stále sneží. Nálada pravá zimná. V tomto mesiaci sa začala tiež
družstevná škola práce DSP, ktorú spravuje Martin Kapasný. Bolo povinnosťou každého
družstevného pracovníka školu túto navštevovať.
11. I. Zomrel jeden z popredných občanov a starý spoločenský pracovník Alojz Hanus
dielovedúci Vrútockej dielne na dôchodku vo veku 75 rokov.
29.I. Tradičný maškarný ples PO – požiarnikov.
Február: JRD vydržiavalo výročnú členskú schôdzu dňa 5.febrúra.
12. II. druhý maškarný ples, tentoraz športovcov. Vstupné na tieto zábavy bolo Kčs 15,- a pre
masky Kčs 10,-. Na zábave hral miestny hudobný križiak ,, Kozmos“.
Počasie koncom januára a začiatkom februára poľavilo, oteplilo sa. Všeobecný odmäk
s dažďom spojený. Denná teplota až do 10 o .
Po celý mesiac prebiehala výstava kníh v ľudovej knižnici. Výstavu veľmi starostlivo
usporiadala knihovníčka Šipošová.
19. II. posledný fašiangový ples Komunálnych služieb. A na posledný deň fašiangov
rozveseľovala občanov maškaráda zostavená z členov PO. Teda obyčajná fašiangová tradícia
i v tomto roku zachovala si svoju starodávnu zvyklosť.
23. II. hudobný kurz OB vo Varíne usporiadal večierok prehrávok. Večierok navštívil i zástupca
domu osvety a vzdelávania.
Mimoriadne teplé počasie vykazuje až 16° tepla. OB preberá obnovené dychovú hudbu
a priberá k nej i mládež, ktorá tvorila žiacky dychový krúžok a ktorú vyučil s. uč. Štefko.
Chybné nástroje OB dala opraviť a tiež zladiť do Martina. Vedením tejto dychovej hudby
poverený bol s. František Lopušan, osvedčený trubkár, a hneď začal s cvičením.
Marec: Dňa 7. III. boli oslavy MDŽ. Tieto sa spestrili akadémiou, na ktorej účinkovala školská
mládež a dychová hudba, ako aj OB so svojou kurzovou mládežou.
13. III. konal sa pohreb veľmi vážneho občana a bojovníka čsl odboja za prvej svetovej vojny
v ruskom zajatí s. Františka Bučku – ruského legionára. Vďačí mu občianstvo za vystavenie
a zariadenie jediného Kultúrneho stánku pre účely slávností divadla a zábavy. Pozvánky na
rôzne akcie sa písali, že sa budú vydržiavať v miestnosti Františka Bučku.
Aj 15. III. Zomrel vážený občan Karol Cvacho, ktorý pochádzal z jednej z najstarších rodín
Varína.
23. III. OB pohostinsky vystúpila na koncertnom večierku v Belej, kde sa žiaci kurzov
predstavili tamojším občanom so svojimi schopnosťami.
Apríl: 1. IV. bola obecná schôdza spolu s členmi a pracovníkmi JRD, na ktorej sa
prediskutovala situácia o jarných prácach oneskorenia pre veľmi nepriaznivé počasie. 11. IV.
ČSM – lebo táto dosť hodnotne pracovala, vydržiavala šibačkovú veselicu.
27. IV. Uskutočnil sa pohovor s občanmi na tému: ,,Dotazy a odpovede“. Pohovoru sa
zúčastnilo do 60 občanov. V rámci tohto pohovoru pripomenulo sa i výročie príchodu
sovietskej armády do našej obce.
Máj: Na 1. mája zúčastnilo sa občianstvo májových osláv v Žiline. Školská mládež so školami,
občania čiastočne s JRD a s drevoimpregnou pochodovali a tým dokumentoval Varín svoju
účasť na májových oslavách.
7. V. tiež tradičný zábavný večierok SPB z príležitosti štátneho sviatku oslobodenia.

18. V. previedlo sa oplotenie parku na námestí železným zábradlím. Tiež v tento deň večer
občania sa zúčastnili na večernej akadémii, ktorú usporiadala škola.
30. V. občania vypočuli relácie, ktoré sa prednášali po celý týždeň z príležitosti XIII. zjazdu
KSČS.
8. VI. OB usporiadala prehrávky z učiva prebratých cvičení žiakov, ktorí navštevovali hudobný
kurz. Neobyčajné búrkové počasie trvalo vyše týždňa, ktoré hatilo poľnohospodárske práce.
Júl: Mesiac júl niesol sa v prípravách osláv 90 ročného jubilea požiarnictva vo Varíne.
30. VII. na večierku (akadémii) pohostinne vystupovali Pavel Gábor, Michal Kapasný
a Vojtech Salát.
31. VII. celý deň prebiehali rôzne požiarnické akcie s vyvrcholením večer tanečnou zábavou.
Prítomný bol zo strany politickej správy predseda okresu s. Perkovič PNS. Z tejto príležitosti
udelené boli aj pamätné medaile starým a zaslúžilým požiarnym pracovníkom – funkcionárom.
Boli to Gustáv Ďurčanský, Štefan Akantis, František Pavlíček, Anton Zimen a Martin Kapasný.
Niektorým boli udelené diplomy uznania.
A zasa prší. Celý týždeň od 22. – do 28. augusta nepretržite prší. Opäť sú hatené
poľnohospodárske práce. Konečne sa 29. vyjasnilo a je úfnosť na prajné skončenie odvozu
úrody, čo sa aj stalo.
26. augusta odprevadili požiarnici a celá obec Michala Sobolu zaslúžilého vzorného občana,
dlhoročného požiarnického funkcionára na večný odpočinok do cintorína.
Celý september prebiehal bez zvláštnych udalostí.
22. októbra sa udržiaval požiarnická už tradičná oberačková zábava.
28. októbra v noci boli chaty pod Jedľovinou čiastočne vylúpené. Páchateľov chytili a boli to
traja mladiství zo Žiliny.
V dňoch 29. – 30. októbra ovocinárska spoločnosť vo Varíne uskutočnila výstavu ovocia
a zeleniny v zasadačke MNV. O výstavu bol záujem a navštívila túto i školská mládež pod
vedením svojich triednych učiteľov.
Mimoriadne veľké vetriská, ktoré dva dni a to 4. a 5. novembra burcovali obcou a okolím,
narobili veľa škody. Nielen stromy ale aj niekoľko striech a plotov bolo značne poškodených.
7. novembra prebehla cez našu obec štafeta priateľstva, ktorá bola pred MNV privítaná a obec
odovzdaním peknej stuhy sa pripojila ku pozdravom priateľov.
9. novembra vydržiavala OB vo Varíne pohovor s mládežou na téme: Priateľstvo, láska,
manželstvo. O pohovor bol veľký záujem, veď mládež zaplnila celú zasadačku MNV.
No konečne 9.novembra sa skončil posledný zber burg.
12. novembra zavítal prvý sneh. Tento však mal krátke trvanie. Nastala po ňom šlapanica
a blato.
17. novembra sa začali zapravovať, ukladať, obrubníky na námestí. Tým sa vzhľad námestia
trocha upravil.
A opäť boli vo Varíne veľké vetriská a to 25. novembra. Poškodilo sa elektrické vedenie,
stromy pováľalo ani strechy neostali ušetrené.
13. decembra sa zakončil mesiac čs sov. priateľstva. Večer bola pekná akadémia v miestnosti
hostinca Kriváň, na ktorej zväčša účinkovala školská mládež.
V tomto roku zima sa akosi oneskorila. 23. decembra nastal prvý silnejší mráz, ktorý potom aj
cez sviatky trval. Teda Vianoce boli na ľade.
Zaznamenáva sa, že socialistické záväzky ku XII. sj. KSČ činili 473 tisíc korún. Boli to záväzky
celoobecné.
V tomto roku veľa starostí spôsobil problém nedostatok miestností u ZDŠ a SVŠ. Stav pre r.
1966 – 67 bol nasledovný: 28 tried – 16 učební – 1 002 žiakov.

Kronika zaznamenáva ako zvláštnu politicko-občiansku udalosť, slávnostné odovzdávanie
občianskych legitimácií kolektívne 69 žiakom ZDŠ z Varína 17. V. 66.
S dátumom 17. 4. 66 – obdržala MS - ČSČK čestné uznanie za prekročenie plánu počtu
bezplatných darcov krvi.
Taktiež MNV – vo Varíne obdržal čestné uznanie za vzornú starostlivosť poukázanú MJ –
ČSPO s dátumom 31. 7. 66.
Pre poprípadnú štatistickú evidenciu v rozvoji obce sa v kronike uvádza úprava cesty na
Nezbud. Lúčku v dĺžke 800 bm s nákladom 180,000 Kčs. Štátne lesy v medziach svojho
rozpočtu upravili cestu na Koňhoru v dĺžke 1500 bm v hodnote 160,000 Kčs a previedla obec
úpravu cestu na Záhumní k novostavbám na sídlisku v sume 160,000 Kčs.
Napokon zaznamenáva sa, že posledné prednášky na DŠP v tomto zimnom období sa skončili.
Posledných poslucháčov bolo 37. Škola svoj cieľ v každom prípade splnila, nakoľko záujem
o poľnohospodársku družstevnú prácu stúpol a sľubne sa vyvíja.

