Rok 1963
V novom roku s. predseda Emil Cvacho zaželal občanom veľa úspechov v práci a v krátkosti
vyhodnotil docielené budovateľské výsledky v uplynulom roku.
Zloženie poslancov MNV ostalo nezmenené a tak sa nerušene pokračovalo v začatých
prácach za povznesenie hospodárskeho – sociálneho a kultúrneho – osvetového života obce.
Hneď prvé dni sa previedol súpis hospodárskych zvierat k 1. I. 1963 a výsledok bol
nasledovný:
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Sväzarm uskutočnil dňa 10. januára lyžiarske preteky pre dorast a pre dospelých. Preteky sa
konali na svahoch pod Jedlovinou.
Po celý mesiac január a február prebiehali prednášky CO, na ktorých účasť bola uspokojená.
Dňa 22. februára previedlo sa vyhodnotenie práce poslancov MNV za volebné obdobie 1960
– 63. O každom osobitne sa spísala jeho činnosť alebo nečinnosť.
Oslava Februárových udalostí sa zadržala dňa 24. februára celovečerným programom.
Vo februári sa zrušila trafika a odpredaj fajčiarskych výrobkov bol pridelený Lahôdkárni
a SO.
4. marca večer sa previedla voľba výboru žien (VŽ) a zvolené boli nasledovne : za
predsedníčku s. Ružena Hrmová.
Tiež 4. marca boli zvolení občianski kontrolóri a to František Ryhák za predsedu, Lovasová
Pavla a Štefánia Tichá. Do okresu Adolf Talafa a Štefan Samec.
8.marca večer bola oslava MDŽ a pri tejto oslave boli udelené odznaky Materstva III. Stupňa
trom matkám menom Ľudmile Podhorskej, Márie Rosenbergovej, Márie Varínskej a ako
štvrtej Alžbete Vrtilkovej.
V mesiaci marec bola zriadená zubná ambulancia pre obvodné lekárstvo Varín. Nakoľko pre
ambulanciu vo Varíne nebolo možné zaistiť vyhovujúcu miestnosť, preto táto bola
umiestnená vo Vápenke Varín, ktorá uvoľnila zo svojich objektov priliehavú miestnosť.
Prvou zubnou lekárkou bola Dr. Janka Dubajová.
V tomto mesiaci premiestnili sa Malé komunálne služby do budovy hostinca Františka Bučku
na prvé poschodie.
Zmena nastala i vo vedení OB. Odstúpil, vlastne vzdal sa pr. správcovstva s. Jozef Vároši a na
jeho miesto nastúpil s. Ján Lenard hlavný účtovník Drevoimpregny Varín.

V dňoch 20. a 21. apríla prebiehala Krajská smena jarného upratovania. Tejto sa zúčastnili
všetky podniky, korporácie a školy. Hlavným úkolom upratovania bolo vyčistenie námestia
a okrášlenie parkov. Akcia táto sa skončila zdarom a takto očistená a okrášlená obec mohla
uspokojením privítať dni oslobodenia a prvomájové oslavy.
28. apríla večer od školskej budovy pohol sa lampiónový sprievod obcou pri pomníku
padlých sa zastavil a občania položením venca si uctili pamiatku svojich rodných padlých za
povstania a za oslobodzovacích bojov.
Na prvého mája občania sa zúčastnili prvomájového sprievodu v Žiline a na ich čele
reprezentačne sa viezol alegorický voz JRD obsadený krojovanou skupinou.
9.- máj vyznel slávnostnou akadémiou v kinosále, usporiadanou školou a pionierskou
organizáciou.
V júni pokračovali regulačné práce potoka na úseku od rod. Mravcovej až po mlyn Repáňa.
Práca pokračovala slabším tempom, lebo ju prevádzali len dve sily pod vedením Františka
Pavlíčka obecného zriadenca.
Cez letné mesiace sa previedlo ďalšie rozparcelovanie pozemkov na Záhumní a na predošlých
parcelách už sa prikročilo k výstavbám rodinných domčekov.
JRD = Pre dosť nepriaznivé počasie jarné práce sa mohli začať len 4.apríla a trvali 35 dní. Ku
kosbe tráv sa prikročilo 6.júna. Kosba však bola hatená nepretržitými lejakmi a tieto trvali po
celý mesiac jún. Ani kultivačné práce sa nemohli prevádzať plánovite, hlavne zemiaky.
Žatevné práce sa začali 22.júla a trvali aj s výmlatom do 26.augusta. Po celú žatvu boli veľké
horúčavy až 30 o a preto zbožie rýchlo dozrievalo.
24.augusta varínčania si pripomenuli 250 výročie smrti Jur. Jánošíka a tiež hromadne sa
zúčastnili osláv v dňoch 24. – 25.augusta v Terchovej.
V tomto období bola prvý raz osvetlená zimná strana Varínskeho námestia neónovými
lampami. Tiež začali sa kopať jamy v Hrnčiarskej ulici pre zavedenie nového osvetlenia.
Šport: Tradičný športový klub docielil svojho prvého vrcholu. Prvým septembrom vstúpil do
I. B triedy a súčasne s jeho prvým vystúpením sa otvorilo aj nové športové ihrisko. Toto
športové miesto s obliekarňami a budúcim štadiónom, bolo vybudované z veľkej ochoty
a oduševnenia z brigádničenia športovcov a športových fanúšikov, ktorí nepoznali prekážky
ani finančné ani časové a využitím každej príležitosti, veľkým elánom budovali. Celý náklad
činil Kčs 156.000,- a poskytnutý bol v rámci akcie Z, brigádničenia a osobné materiálové
príspevky jednotlivcov tento náklad však značne zvýšili.
Zber zemiakov a okopaním sa začal 26.septembra ale pre stále dažde sa doba zberu pretiahla
až do prvej polovice novembra. Dňom 21.novembra sa skončili všetky poľnohospodárske
práce, prišiel prvý sneh.
V septembri sa vybudovala komunálna studňa, potrebná k práčovni na nádvor. požiarnikov.
Studňu pripravili zeme vrtné závody.
V mesiaci september prvý raz zažiarili pouličné svetlá na zimnej strane Varína a tým celé
námestie bolo osvetlené.
Dňa 7.novembra prebehla cez Varín štafeta mieru a priateľstva. Táto sa zastavila pred
budovou NV, tu bola pozdravená a varínsky občania k posolstvu pripojili tiež svoje pozdravy.
Tiež cez novembrové dni bolo vyvezené námestie drobným šutelínom a vyvážaním sa
pokračovalo aj v ulici Hrnčiarskej – Červenej armády.
JRD v tomto jesennom období začalo melioračnými prácami na lúkach a pasienkoch pod
Jedľovinou. Prvá práca smerovala na odstránenie osamelých alebo nesúvisiacich stromových
porastov. Účelom meliorácie bolo stmeliť – zlúčiť ojedinelé lúky v jeden celok, zväčšiť
plochu lúk a zlepšiť obhospodarovanie.

V tomto roku prejavila obec zvýšenú starostlivosť o dôchodcov s nižšími dôchodkami.
Vyplatených bolo Kčs 21 693,- reštauráciám a jedálňam v Žiline za poskytnutú stravu. 11tim
dôchodcom bola udelená opakovacia finančná pomoc v obnose 9 530 Kčs,- a na vecných
dávkach sa vyplatilo Kčs 2 587,- Napokon troch dôchodcov obce umiestnila v domoch
dôchodcov.
ONV – Žilina udelilo MNV vo Varíne pochvalné uznanie za masovo – politickú prácu –
zásluhou VŽ. 17. I. 63 .
V zimných mesiacoch opäť prebiehala DŠP s 31 poslucháčmi. Prednášalo sa v zasadacej sieni
MNV. Záujem o prednášky bol uspokojivý.

