Rok 1960
Novým rokom nasledovní členovia rady sa starali o správu obce: František Kysela
predseda, Július Bugáň nám. Predseda, Miroslav Cvacho, Emil Cvacho, Alojz Hanus, Blanka
Sireková a Jozef Meško členovia.
Marg. Pálová bola predsedníčkou VŽ, Jozef Minárik predsedom DO KKS, Emil Akantis
predsedom JRD, Ľudovít Takáč predsedom SPB, Pavel Akantis predsedom požiarnikov.
Po celý január sa prevádzala agilačná práca za upevnenie a rozvoj JRD
V januári ďalej prebiehalo školenie družstevníkov v Družstevnej škole práce
19. I. poslanci MNV skladali účty zo svojej činnosti voličom podľa rozdelených obvodov. Obec
je rozdelená na 6 obvodov. Pohovory viedol s. František Kysela, Miroslav Cvacho, Júlis Bugáň
a Vincent Vajda.
Dňa 29. I. bolo zasadnutie MNV, na ktorom sa prejednávali otázky rozvoja a upevnenia JRD
a plán konsolidácie. V prvom rade 1) ide o získavanie trvalých pracovných síl, o vzdelávanie
družstevníkov, o úprave lúk a pasienkov a o rozvoji živočíšnej výroby.
2) Potom o kultúrnej a osvetovej činnosti, ktorá celkom nevyhovuje potrebám ľudí. Práca v OB
nie je dostatočne uspokojivá, lebo sa pracuje bez plánu – živelne.
3) V ďalšom sa prejednávala otázka zdravotníctva a otázka obecnej hygieny. Komisia
zdravotná dostala príkaz, aby pravidelne zasadala a riešila tieto prepotrebné zdravotné otázky,
nadovšetko hygiena všeobecne.
V celoštátnej akcii vo februári prebiehalo aj u nás celo obecné zdravotnícke vyšetrenie občanov
na TBC. Akcie tejto bez prekážky sa zúčastnila celá obec.
25. II. Zadržala sa oslava Februárového víťazstva v kinosále u Bučku. O program sa postarala
škola.
Nakoľko lekáreň vo Varíne už nevyhovovala svojimi rozmermi, preto zdravotníctvo previedlo
adaptáciu miestností a dalo upraviť i vonkajší vzhľad budovy a takto prerobená lekáreň bola
otvorená dňa 10. marca.
V prvých týždňoch marcových po prvý raz prebiehala filmová jar pracujúcich, ktorá sa stretla
s úplným pochopením návštevníkov kina.
V mesiaci marec sa zintenzívnila i činnosť občianskych kontrolórov, ktorí bdeli nad
dodržiavaním poriadku, hygieny a riadnu obsluhu.
Tiež v marci sa dozvedeli občania o vypustení umelej družice v ZSSR. Padlo veľa a veľa
poznámok a všeobecne sa hovorilo o zázrakoch.
V apríli sa previedlo nové očíslovanie domov . Do akcie: jarné upratovanie, sa zapojila i naša
obec ako predzvesť všetkých osláv oslobodenia.
Slávnostné oslavy XV. výročia oslobodenia našej obce Sovietskou armádou zadržané boli dňa
26. apríla večer. Položili pri fanfárach pionierskej dychovky predstavitelia obce a závodov
vence k pomníku padlým a potom lampiónovým sprievodom šlo sa do kinosále, kde bola
akadémia
Aj májové oslavy sa previedli okázalo. Večer 30. apr. pochodoval obcou lampiónový sprievod
a na pažitiach vzbĺkli táborové ohne. Na druhý deň, teda na prvého mája, všetky zložky sa
zúčastnili prvomájového sprievodu v Žiline. Odpoludnia bola veselica v Drevoimpregne.
A nezabudlo občianstvo ani na 9-ho mája, ako na XV. výročie oslobodenia. Tak MNV, škola,
všetky zložky a občianstvo sa zúčastnilo večerných slávnostných osláv dňa 8. mája.
Koncom mesiaca nastala zmena vo vedení kina. Doterajší správca Jozef Petíra sa vzdal na jeho
miesto bol ustanovený Michal Sábor pracovník MNV.

Dňa 2. júna na verejnom zasadaní bola vyhodnotená činnosť poslancov MNV spolu aj
s Nezbud. Lúčkou, za obdobie 1957-60. Všetkým bolo vyslovené uznanie za prácu vykonanú
pre blaho obce a občianstva.
Významnou udalosťou boli voľby do MNV – ONV – KNV – SNR a NZ, ktoré sa previedli dňa
12. júna.
Podľa voličských zoznamov bolo 1846 voličov,
hlasovacie lístky dostalo
1843 voličov,
v urne sa nachádzalo
1830 lístkov,
správnych bolo
1816 lístkov,
čo činí 99,29 % jednotného hlasovania.
Teda do vedenia obce sa dostali nasledovní novozvolení členovia MNV : Rizmanová
Klementína manželka obvodného elektrikára, Pavlíček František strš., Puliš Mikuláš mld.,
Cvacho Emil, Jánošík Adam, Bugáň Július, Kysela František, Kučerová Alojzia, Takáč
Ľudovít, Lopušan Vinco, Akantis Pavel, Synák Gusto železničiar, Gábor Michal pracovník
MNV, Patrnčiaková Margita manželka člena VB, Dudáš Jozef pracovník Drevoimpregny,
Šipošová Mária manželka býv. lekárnika, Cvacho Miroslav pracovník MNV, Novotný Vojtech
zast. riad. školy, Gáborová Rozália manželka Viktora Gábora, Hanus Rudomil riaditeľ
Vápenky, Kysela Jozef z Drevoimpregny, Minárik Jozef pracovník MNV, Kubička František
z N. Lúčky, Bíroš Štefan z N. Lúčky, Kubová Františka z N. Lúčky, Tichý Štefan z N. Lúčky,
Samec Blažej z N. Lúčky, Danišová Františka z N. Lúčky, Samec Kamilo z N. Lúčky, Boka
Jozef úradník, Dentysová Terézia z polesia a Androvič Ivan staviteľ.
Do ONV z Varína bol zvolený Emil Akantis predseda JRD.
Do NZs. Anton Perkovič predseda ONV zo Žiliny.
Do KNVs. Helena Kováčová zo Žiliny a Jozef Kysela z Varína.
Do SNRs. Jozef Gajdošík zo Žiliny.
V mesiaci jún boli dlhotrvajúce a nepretržité dažde, ktoré zapríčinili dosť značnú povodeň na
Kamencoch. Bola to veľká pohroma, ktorá poriadne podmyla brehy.
24. VI. Na prvej schôdzi MNV zvolený bol za predsedu Emil Cvacho, za nam. predsedu Július
Bugáň a do rady Jánošík Adam, Bíroš Štefan, Novotný Vojtech, Androvič Ivan, Samec Kamilo
a Takáš Ľudovít.
V prvých dňoch júla sa zorganizovala žatebná brigáda pre žatebné a mlatebné práce. Táto si
vzala do programu nielen pracovať, ale viesť a organizovať žatebné a mlatebné práce až do
úplného skončenia.
14. júla sa previedla reorganizácia Osv. Besedy (OB) a jej funkcionármi sa stali : Cvacho Ivan
predseda, Bunčák Ján učiteľ tajomník, Kapasný Rudolf, Kučerová Ružena a Skutecký František
členovia.
Významnou udalosťou Varínskeho športového clubu – ináč Sokol Varín v júli bolo, započatie
s výstavbou nového ihriska.
Po celý mesiac august trvala kosba a mlatba obilnín. Kosba sa skončila koncom mesiaca, ale
mlatba sa pretiahla na september. Všetky práce s mlatbou boli dokončené 12. septembra
a vyvrcholili dožinkovou slávnosťou. Dodávka zbožia bola splnená na 100%. Hneď po mlatbe
prikročilo sa ku zberu zemiakov. Zber tento sa preniesol na október a daždivé počasie
odďaľovalo skončenie zberu. Tiež dodávka zemiakov sa splnila na 100%.
V septembri vstúpili do činnosti zreorganizovaní občianski kontrolóri ako orgán MNV s úlohou
sledovať činnosť obchodov, krčiem a všetkých prevodzovní tak po stránke cenovej, ako
i hygienickej. Kontrolóri od marca sa nečinili.

V tejto jeseni bola obnovená a do prevádzky uvedená Varínska tehelňa v rámci MH. Jej
vedúcim sa stal Tomáš Pažičan.
Zdravotná služba sa rozšírila od detského lekára a ako prvý bol služobne zadelený Dr. St.
Zadrabaj, ktorý dochádzal zo Žiliny.
Pri OB obnovený tanečný krúžok začal opäť cvičením. S týmto krúžkom súčasne sa utvoril
i hudobný krúžok a tieto dva spolu utvorili jeden celok. Krúžok pod vedením Juraja Baduzu
hral na harmonike, trúbke, klarinete, kontrabase, citare. Hrávalo sa na tanečných zábavách,
večierkoch a slávnostiach.
V druhej polovici decembra obec dostala mestský ráz, osvetlením námestia a hlavnej ulice
neónovým osvetlením.
Pre evidenciu zaznamenávajú sa pôdne a dobytkové stavy, ako sa tieto javili v bežnom roku:
Celková obecná výmera pôdy činila 980 ha – z toho orná 370ha.
JRD obhospodarovalo 896 ha – z toho ornej 354 ha.
JHR obhospodarovali 84 ha – z toho ornej 31ha.
Záhradkári a drobní držitelia v počte 97, obhospodarovali 30ha.
Stav hovädzieho dobytka činil 407 kusov–z toho kráv 205 kusov.
JRD vlastnilo HD 243 kusov - z toho kráv 78 kusov.
Záhumienkari vlastnili HD 114 kusov – z toho kráv 91 kusov.
Stav ošípaných činil 420 kusov – z toho JRD 158 kusov, členovia JRD 139 kusov, JHR 87
kusov a bezzemkovia 36 kusov.
Okrem už spomenutých úkonov prišiel pod strechu 2-radový kravín pre 100 ks HD. Dostavili
sa silážne jamy 800m3 a kravín pre 500 ks sliepok.
V tomto roku sa odovzdala do prevádzky prvá elektrická studňa pri poštovom úrade.
Dôležitou udalosťou tohto roka bolo pripojenie sa politickej obce Nezbud. Lúčka ku politickej
obci Varín. Takže Nezb. Lúčka patrí ku administratíve obce Varín.
Behom tohto roka vytvoril sa vo Varíne nový podnik ,,Komunálne služby“, ktorý zabezpečuje
služby obyvateľstva v 15. obciach.
MNV obdržalo pochvalné uznanie I. stupňa za vzorné splnenie záväzkov k 15. výroč.
oslobodenia, s dátumom 8.VI.
V tomto roku do obce sa nasťahoval Brežný Anton z Terchovej a kúpil obývanie
v Schvarcerovom dvore.
Tiež Durana Ján z Lysice a býva na Hrádku.

