Rok 1961
Novým rokom vstúpila naša vlasť do ďalšej budovateľskej činnosti, ktorú vytyčuje tretí
päťročný plán rozvoja národného hospodárstva ČSR, na dovŕšenie socialistickej výstavby.
Predseda MNV s. Emil Cvacho vo svojom novoročnom prejave k občanom, vysvetlil význam
tohto dôležitého plánu s výzvou, aby všetci dali sa do práce za čím úspešnejšie a včasné
splnenie tohto vládou vytýčeného tretieho päťročného plánu.
V januári sa objavil mimoriadny letáčik, zvaný ,, Zrkadlo našej práce ´´ a v ňom článôčok pod
nadpisom ,,Brzda vo Varíne“ . V článku sa píše o súkromne hospodáriacich roľníkoch, že si
neplnia povinnosť odvádzať predpísané dodávky.
Miestna jednota ,,Sokol“ vydržiavala dňa 21. januára svoj tradičný maškarný ples.
Takisto aj MJ-ČSPO vydržiavala dňa 11. februára maškarný ples a tak fašiangy boli veselé.
S príležitosti osláv 40. výročia založenia KSČ prevádzala škola a MNV pohovory so starými
členmi, komunistami – ktoré trvali po celý február.
Koncom februára usporiadal Sokol Varín spolu i so školou lyžiarske preteky pod Jedľovinou
o putovný pohár MNV, ktorý tento pohár zakúpil. Účasť na pretekoch bola značná.
1.marca sa prevádzala sčítanie ľudu a tiež i bytov.
Podľa toho obec má 3323 obyvateľov
z toho 1618 mužov
a 1645 žien.
Počet bytov je 716 a domov 517 riadne očíslovaných.
V dňoch 11 – 12. marca prebiehal v obci týždeň jarného upratovania .
Nakoľko v našej obci a v okolí sa nachádza niekoľko historických, kultúrnych a prírodných
pamiatok a tieto dosiaľ ležali nepovšimnuté, ba úplne zanedbané, preto rada MNV zvolila
vlastivednú komisiu za účelom pamiatky tieto spísať, chrániť a sa starať o ne. V ďalšom
ponímaní ešte prevádzať ďalší prieskum objektov a poprípade upozorňovať kompetentné úrady
na zistené pamiatky. Do tejto komisie boli určení: Marti Kapasný riaditeľ v.v. , Viktor
Chladnúch učiteľ, Mária Šipošová knihovníčka, Ing. Vincent Lopušan pracovník Vápenky,
František Kunst archivár a kronikár Vápenky a Samec Štefan z Nezbudskej Lúčky.
12. apríla rozniesla tlač správu o zázračnom lete Gagarina do vesmíru. Občania veľkým
záujmom reagovali na túto mimoriadnu udalosť a dlho – dlho besedovali o nej.
V apríli skončili pracovníci – stavbári do stavbu prvej veľkej ošipárne pre JRD a hneď sa začalo
s výstavbou 4. radového kravína.
Aby občania mali dostatok zdravej pitnej vody, vybudovaná bola elektrická studňa pri MNV.
V týchto jarných mesiacoch sa oživotvorili miestne noviny ,,Varínsky zpravodaj“, ktoré
v činnosti akosi zaostávali. Na prácu a vydávanie týchto novín sa podujala novoustanovená
redakčná rada s Ing. Ladislavom Fitošom pracovníkom Vápenky – na čele. Jej ďalšími členmi
boli Victor Chladnúch učiteľ, Dropová učiteľka a Pavla Rojíková učiteľka.
Nakoľko pre detského lekára nebola ešte samostatná detská ambulancia, preto zdravotníctvo
pomocou MNV vo Varíne zriadilo detskú ambulanciu v Martinčekovom dome, ktorý dom sa
pridelil do úžitku varínskemu JRD a toto pre ambulanciu potrebné miestnosti prepustilo
zdravotníctvu.
Dňa 1. septembra nastala zmena v osobe tajomníka MNV a ním sa stal Jozef Kysela poslanec
KNV. Dosavádny tajomník Jozef Minárik prešiel pracovať do Varínskej Vápenky.
Na varínskom JRD sa započali jarné práce dňa 14. marca a trvali nepretržite až do konca mája
už aj so z doorávaním zemiakov. Zber krmovín sa začal koncom júna a trval až do žatvy, ktorá

sa začala koncom júla. Žatva trvala 54 dní. Výroba obilia podľa plánu mala činiť 2 520 g
a vyrobilo sa 2 480 g. Dodávka štátu činila 442 g.
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Jesenná sejba ozimín sa pretiahla do konca novembra a podľa plánu bola prevedená
neporušene.
V októbri bola rozšírená sieť nočného osvetlenia smerom na Nezbud. Lúčku, po sllikulíkovú
stavbu a odtiaľ sa pretiahlo riadne svetlo až po hájovňu. Súčasne sa pretiahla elektrická sieť aj
na Kamence až po bývanie Jozefa Brežného.
Dňa 6. novembra večer sa predstavovali občanom kandidáti sudcov z ľudu spojení so zahájením
mesiaca SČSP.
Dňa 3. decembra boli voľby sudcov a zvolení boli Woleková Zlatica z VŽ, Gáborová Helena
za JRD, Gáborová Rozália sudkyňa z r. 1950, Bugáň Július za MNV, Cvachová Gabriela za
JRD – MNV.
V tomto roku nasťahoval sa do Varína robotník Alojz Murárik z Lysice, lebo odkúpil dom od
Jozefa Smolku, vo dvore Imricha Sporinu kováča.
Rada KNV v Banskej Bystrici udelila pochvalné uznanie MNV – Varín za vzorné zveľadenie
miest a obcí v roku 1960 – s dátumom 8. 4. 60.
Od 1. Decembra sa započala vo Varíne družstevná škola práce DSP a jej úspešný priebeh
zabezpečuje tunajšie JRD. Týmto školením má sa zvyšovať kvalifikácia všetkých
družstevníkov. Školenie hmotne zabezpečuje ONV. Za vedúceho školenia bol ustanovený
riaditeľ PVŠ Martin Kapasný. Na školení prednášal tiež Emil Akantis predseda JRD, Ing.
Vojtech Bugáň a Adam Jánošík ekonóm družstva. Školu navštevovalo 32 stálych pracovníkov
na družstve.

