Rok 1962
Predseda MNV s. Emil Cvacho v rozhlasovom novoročnom prejave zaželal občanom veľa
zdravia, spokojnosti a mierového spolunažívania a poďakoval sa za preukázanú ochotu
a porozumenie pri budovateľskej činnosti v našej obci. Taktiež želá si a dúfa, že táto spolupráca
a ochota sa prejaví i v tomto novom roku ešte v hlbších kontaktoch.
Novým rokom založenie rady bolo nasledovné: Emil Cvacho predseda, Július Bugáň nám.
predseda, Jozef Kysela tajomník , Ivan Androvič, Vincent Lopušan, Vojtech Novotný, Karol
Samec a Ľudovít Takáč členovia rady.
Vo Varíne sa utvorila, zriadila komunálna služba – MKS – ktorá začala svoju činnosť od 1.
januára. MKS bola umiestnená v škole na námestí (Schvarcerov dom) v ktorej škole je aj
učňovská škola v poľnohospodárskej mládeži. Riaditeľom MKS bol ustanovený František
Pavlíček staviteľ.
Dňa 3. Januára prebiehal súpis hospodárskych zvierat k 1.I. 1962. Podľa toho výsledky spolu
s Nezbud. Lúčkou sú nasledovné:
Hydina
sliepky spolu
kačice spolu
morky spolu

3 283 ks
22 ks
42 ks

Hovädzí dobytok spolu
z toho kravy spolu

444 ks
220 ks

Ošípané spolu

604 ks

Ovce spolu
Kozy spolu

307 ks
103 ks

Kone spolu

36 ks

24. februára o 17-tej hodine v kinosále – Kriváň – bola oslava Februárového víťazstva. Program
dodala škola.
V marci sa začala elektrifikácia osady Koňhora, až po Kolombusa. Súčasne zavedené bolo
elektrické osvetlenie i do JRD ovčinca.
Tiež v marci boli ustanovení občianski kontrolóri a to František Rihák ako predseda, Vlado
Williger ako zástupca predsedu, Janka Jaššová, Oľga Salátová a Anton Širamec členovia.
Významnou kultúrnou udalosťou Varína bolo vystúpenie speváckeho zboru slovenských
učiteľov na celovečernom programe dňa 27. apríla. Koncert sa uskutočnil ako oslava
oslobodenia Varína Sovietskou armádou. Nad oslavami a koncertom prevzala patronátsvo
Vápenka Varín.
V apríli sa previedlo rozparcelovanie Záhumnia pri cintoríne pod súkromné rodinné domky. Na
týchto parceliach sa hneď začala aj výstavba.
Takmer všetky varínske korporácie sa zúčastnili na prvomájovej manifestácii v Žiline. JRD
pekným alegorickým vzorom, na ktorom sa viezla pekná krojovaná skupina členov JRD.
Oslava ,,Deň víťazstva´“ sa konala dňa 8. mája v strednej všeobecno-vzdelávacej škole.
Slávnostný predslov predniesol s. Emil Cvacho predseda MNV. Potom sa odpochodovalo ku
obecnému parku a tu za zvuku smútočného chorálu predneseného pionierskym dychovým
súborom, položili zástupcovia jednotlivých zložiek vence k pomníku padlých.

Nakoľko zima sa trochu pretiahla, preto jarné poľnohospodárske práce sa začali koncom marca
a začiatkom apríla a trvali 40 dní už aj so zaorávaním zemiakov.
V júni prebiehala kosba Rybníkov a lúk. Rybníky sa začali kosiť dňa 7. júna a lúky 30. júna.
Kosba a zvoz trvali až do žatvy, teda do druhej polovice júla.
JRD prikročilo ku žatebným prácam 25. júla. Žatva a mlatba trvala 44 dní.
Pre zaistenie požiarnej bezpečnosti zosilnila sa nočná požiarna služba. Túto zaobstarávalo vždy
6 občanov podľa domového poriadku.
Miestny komunál sa premiestnil zo školskej budovy na námestie do budovy pri hasičskom
sklade.
Po celý mesiac august trval výmlať obilia za účasti všetkých masových organizácii. Po skončení
bolo prevedené vyhodnotenie priamo na pracovisku s občerstvením. Podľa vyhodnotenia
skosených bolo 7 ha ozimnej repky, 45 ha jarného jačmeňa, 30 ha ovsa, 30 ha raži a 49 ha
pšenice.
Hektárové výnosy boli pri raži 19 g z ha, pri pšenici 19 g pri jačmeni 17 g a pri ovsi 18 g z ha.
Starostlivosťou MNV boli vystavené a v októbri dokončené školské dielne.
Pre nestále a zhoršené počasie sa oddiali aj zber repy a skončil sa 27. novembra pomocou
zosilnených brigád.
26. novembra sa konali doplnkové voľby poslancov do MNV. Zmena nastala nasledovná:
za Hames Bohumíla – zvolený bol Mucha Anton,
za Puliš Mikuláša
– zvolená bola Janka Hoštáková,
za Minárik Jozefa
– zvolená bola Margita Zimenová,
za Kubičku Františka – zvolený bol Jozef Bielik,
za Kubovú Františku – zvolený bol Alojz Kubička,
za Dudáš Jozefa
– zvolený bol Štefan Androvič,
za Samec Blažeja
– zvolený bol Kubo Alojz,
za Danišovú Františku – zvolený Jozef Tichý.
MKS v decembri mali nasledovné profesie : Holíčstvo- kaderníctvo, rýchlopráčovňu,
pohrebníctvo, stolárstvo, stavebníctvo, maliarstvo, sklárstvo, zámočníctvo, rádioopravovňu
a elektroinštaláciu.
25.decembra boli odvolaní z členstva rady nasledovní : Vojtech Novotný ako predseda školskej
a kultúrnej komisie a Ivan Androvič ako predseda pre výstavbu.
Zvolení boli: Pavel Beniač sa stáva prednostom finanč. rozpočtovej a plánovacej komisie,
Štefan Androvič sa stáva predsedom komisie pre výstavbu.
U malých komunálnych služieb (MKS) zmenilo sa vedenie. Namiesto vedúceho Františka
Pavlíčka nastúpil Július Bugáň – pracovník ONV.
Nakoľko obec Nezbud. Lúčka splynula s našou obcou, preto sa kultúrny dom, nachádzajúci sa
v Nezbud. Lúčke prezval do správy MNV Varín.
Zvláštnou udalosťou roka sa zaznamenáva civilný strieborný sobáš Viktora Gábora, ktorý sa
konal dňa 18. septembra.
Aj v tomto roku pokračovalo sa v školení družstevníkov v DŠP. Počet poslucháčov sa zvýšil na
36, ba aj príležitostní pracovníci navštevovali školenie.

