Rok 1977
Rok 1977 bol rokom náročnej a obetavej práce našich občanov pri realizácií záverov
XV. Zjazdu KSČ. Ich tvorivá práca sa niesla v znamení význačných jubileí 60. výročia VOSR
a 30. výročia Víťazného februára.
V tomto roku sa aktívne zapájali občania na prácach pri zveľaďovaní našej obce, na plnení
volebného programu NF a na akciách „Z“ poriadaných a organizovaných národným výborom.
S rokom 1977 uplynul prvý rok volebného obdobia národných výborov, v ktorom naše
zastupiteľské orgány napĺňali úlohy vytýčené XV. zjazdom KSČ a KSS. Ich obsah sa premietnu
v plánom a rozpočtoch MNV aj do nasledujúcich rokov volebného programu.
Môžem smelo napísať, že za toto obdobie dosiahli mnohé pozitívne výsledky práce národného
výboru. Toto dokazuje, že sa do správy MNV ako i za poslancov boli zvolení dobrí, svedomití,
pracovití občania, plne oddaní socialistickej vlasti, vedomí si spoločenskej zodpovednosti
z poslaneckej funkcie.
Poprednú úlohu za uplynulý rok pri hodnotení dobre vykonanej práce splnili tiež členovia KSČ,
ktorí sú členmi zastupiteľských orgánov a MNV. V práci pri zveľaďovaní a výstavbu obce išli
príkladom ostatným občanom a činoch, aktivite a svojím pôsobením vplývali na všetkých aby
každý bol aktívnym účastníkom spoločenského diania a zapojil sa do budovateľskej práce
v našej obci a socialistickej vlasti.
Obyvateľstvo
Počet obyvateľov obce ku koncu roka 1977 bol 4.313 osôb, z toho v časti obce Nezbudská
Lúčka 681 osôb.
Prírastok zaznamenaný s prisťahovaním v počte 17 a z prirodzeného prírastku 40 občanov.
Počet narodených deti 73 z toho chlapcov 46 a dievčat 27.
Počet zomretých občanov 23 z toho mužov 12 a žien 11.
Z narodených detí bolo uvítaných funkcionármi MNV a členmi ZPOZU 66 detí z toho
individuálne 3 deti.
V roku 1977 sa v matričnom obvode Varín uzavrel 48 sobášov, z toho bez cirkevného obradu
10 manželstiev. Zbor pre občianske záležitosti pri MNV mal 12 členov a 4 pomocné aktívy
v miestnych závodoch. Predsedom ZPOZU je s. Boka Jozef podpredseda MNV. Jeho
záslužná práca bola na dobrej úrovni a zameraná na tieto akcie.
Slávnostné odovzdanie 86 občianskych preukazov 15 ročným občanom za spolupráce školy
a OOVB vo Varíne. ZPOZ v spolupráci zo ZDŠ uskutočnil slávnostné skladanie sľubu 63
premiérov na námestí za účasti značného počtu občanov.
Z príležitosti MDŽ sa uskutočnilo posedenie s babičkami vo Varíne a v miestnej časti
Nezbudská Lúčka, kde babičkám odovzdali malé upomienkové darčeky. Členky ZPOZU
navštívili 48 prestárlych osôb, s ktorými v dnešnej debate si pospomínali na ich prešlé mladšie
roky života. Títo občania boli tiež odmenení darčekmi. Milo na občanov obce zapôsobilo
odovzdávanie pozdravov naším jubilantov cez miestny rozhlas.
MNV za spolupráce členov Z POZU previedol slávnostné posedenie s našimi jubilantami pri
výročiach a oslavách 6 strieborných a 2 zlatých svadieb.
Dňa 23. 03. 1977 po ťažkej chorobe zomrel vo veku 53 rokov dlhoročný poslanec a predseda
MNV vo Varíne, František Kysela.

Politický a verejný život v obci
Zmenou poslancov a funkcionárov MNV sa politický a verejný život v roku 1977 podstatne
vylepšil. Jeho úroveň a pracovnú aktivitu zpoznali občania v každom úseku života v obci.
Na plenárnych zasadnutiach boli poslanci a predsedovia spoločenských organizácií podrobne
informovali o práci a budovaní obce a zároveň sa zhodnotila ich účasť, iniciatíva a výsledky
práce pre spoločné dobro nás všetkých.
Včas sa riešili pripomienky občanov, ktorí poslanci nanášali na základe poznatkov získaných
od voličov vo svojich volebných obvodoch. Dobrým pomocníkom práce MNV boli verejné
stranícke schôdze, na ktorých naši občania sa oboznamovali s plnením volebného programu
a s plánovanými úlohami budúcich rokov.
Dobrý aktivita poslancov a práca spoločenských organizácií a občanov zdarne vplývala na
splnenie a prekročenie socialistického záväzku, ktorý bol prijatý vo finančnom vyčíslení
2,214,000 Kčs a splnený na 2,283,205 Kčs. Jeho prekročenie predstavuje sumu 69.205 Kčs.
Významnou udalosťou v našej obci boli oslavy na počesť 32 výročia oslobodenia obce
sovietskou armádou, slávnostným zasadnutím pléna MNV a kladením vencov k pamätníku
padlých na Námestí za účasti značného počtu občanov.
Dobrých výsledkov práce dosiahli naši mladí zväzáci z Nezbudskej Lúčky. Nadviazali
družobné styky zo ZO SZM obce Zavar v okrese Topoľčany, kde ich navštívili v počte 24
členov. Vymenili si skúsenosti z práce ZO a nadviazali tiež športové styky.
Oslavy Dňa baníkov v TŽ VOSR Vápenka Varín sa niesli v znamení dobrých hospodárskych
výsledkov a plnenia socialistických záväzkov. Na aktíve brigád social. práce 1 kolektívu udelili
strieborné a 6 kolektívom bronzové odznaky, čím počet nositeľov vzrástol na 343 pracovníkov
čo z celkového osadenstva závodu robí 68,7%, čím sa rodia medzi najpoprednejšie závody
v okrese.
Najvýznamnejšou politickou a športovou udalosťou bolo poriadanie „24. zrazu turistov SNP
vo Varíne pod Jedlovinou“ v dňoch 18-24. júla 1977.
Starostlivé prípravy celého zrazového priestoru, ktorý bol na ploche 45 hektárov Varínskych
lúk pod Jedlovinou prípadli TJ OKS Varín a OV ČSTV v Žiline. Tumojšia krásna príroda
priamo volala po jej poznaní a tento kút prírody sa stal po prvýkrát v dejinách známym
z celoštátneho významu osláv SNP a 33. výročia boja proti fašizmu. Do nášho Janošíkovho
kraja sa zišla mládež z Československa i zo zahraničia. Tento kraj sa zapísal do dejín
slovenského národa v čase SNP sú tu priame miesta bojov a odporu našich partizánov a vojakov
I. Čslov. Armádneho zboru. Dokumentujú to aj pamätníky vybudované na ich počesť ako
Pomník I. Čslov. Armádnemu zboru na vrchu Polom.
Pomník francúzskym partizánom na vŕšku Zvonica v Strečne.
Pomník hrdinom SNP v Stráňavoch.
Pomník hrdinom II. svetovej vojny na Námestí vo Varíne a ďalšie.
Rámcový program 24. Zrazu turistov SNP.
Dňa 16. 7. 1977 Otvorenie zrazového priestoru a táborísk.
18. 7. 1977 Príchod účastníkov VIII. stretnutia turistických odielov mládeže – TOM.
19. 7. 1977 Zájazdy TOM-ákov po stopách SNP.
20. 7. 1977 Voľné turistické zájazdy TOM-hrady Starý a Strečno.

21. 7. 1977 Budovanie tábora a príchody dospelých turistov Slávnostné otvorenie 24.
zrazu turistov SNP. Po stopách SNP, odhalenie pamätnej dosky, príchod
štafety z minulých zrazov.
Večerný kultúrny program.
22. 7. 1977 Spoločný výstup mládeže a dospelých na Sucký vrch a fatranský Kriváň.
Športové súťaže TOM a dospelých
Krajské táborové ohne.
Besedy s účastníkmi SNP
23. 7. 1977 Ukončenie súťaží a zájazdov
Orientačný beh o pohár SNP
Vyhodnotenie súťaží.
Slávnostné zapálenie tobonového ohňa, spojená s kultúrnym programom.
24. 7. 1977 Spoločné vychádzky do okolia a ukončenie tábora.
25. 7. 1977 Uzavretie zrazového priestoru a ukončenie 24 zrazu SNP.
Niektoré body rámcového programu rozvediem podrobnejšie a spomeniem mená politických,
kultúrnych a športových pracovníkov a priamych účastníkov zrazu SNP.
Starostlivé prípravy na započatie VIII. zrazu TOM ákov mal výbor TJ pod vedením jeho
predsedu Emila Piovarčiho z TJ OKS Varín. Títo venovali veľa voľného času a práce pre
vybudovanie priestoru tábora TOM, ktorý bol umiestnený na lúkach pod Androvičovou horou
v hore Velhotky.
V tábore TOM dievčatá a chlapci si rozširovali svoje vlastivedné a turistické vedomosti
a pripravovali sa na majstrovstvá Slovenska v braných turistických pretekoch mládeže. Mládež
v týchto pretekoch preukázali veľa sily, odvahy a krásy, svoju morálnu a politickú vyspelosť,
ktorú venovala živému odkazu hrdinom Slovenského národného povstania. Vo veľmi pekne
vybudovanom tábore TOM sa združovalo do 700 členov mládeže z našej TJ, okresu
a Slovenska.
Veľmi krásny až dojímavý bol pohľad z vrchu Pažíb na tábor dospelých, jeho stanové mestečká,
táborové ohne, vstupné drevené brány, letný amfiteáter a množstvo mladých ľudí v počte do
5.000 turistov, ktorí tu prežili krásne chvíle v prírode i keď počasie v tomto letnom období bolo
pomerne chladné a daždivé.
Popri športových, branných a turistických akciách, veľmi dojímavo na priamych účastníkov
zrazu a návštevníkov z radov občanov Varína a širokého okolia zapôsobilo večerné kultúrne
programy v speve, tancoch a poézií Janošíkovského kraja.
Pod vedením režiséra, tumojšieho rodáka Paľa Gábora vystúpili 11 bratislavskí umelci vo
svojom programe:
Ondrej Malachovský lannáb štátnej ceny
Sidónia Slaljaková, Juraj Sarvaš,
Ľudo Zeheuka známy ľudový rozpravač pod menom ujo z Detvy.
Karol Baláž žilinsky rodák – konferencier,
Strýc Francek ľudový rozprávač, Jaroslav Duríček,
Stanislav Duríš, Marian Nesetsky a Jozef Veselský – Peško.
Do dobrej nálady a na počúvanie vyhrávala známa Terchovská muzika pod názvom „Pri
partizánskych vatrách.“

Tieto kultúrne večeri v krásnej prírode sa hlboko zapísali do sŕdc priamych účastníkov zrazu
a divákov.
Ďalším dôležitým historickým okamžikom a zážitkom nás bolo odhalenie pamätnej dosky
konania 24 zrazu turistov SNP vo Varíne pod Jedlovinou a položenie základného kameňa dňa
18. mája 1997 na výstavbu chaty TJ OKS Varín ako daru za obetavú prácu s poriadaním
zrazu.
Na jeho zdanom príbehu z radov funkcionárov a občanom Varína sa najviac podieľali títo:
s. Ivan Androvič predseda MNV vo Varíne
s. Július Bugáň riaditeľ OKS Varín
ďalej funkcionári TJ OKS ss. Blahušiak Tibor, Williger Vladimír, Sporina František, Panáček
Alexander, Dr. Cvacho Cyril obvod. lekár, Piovarči Emil, Trizuliak Marián, Ing. Guga
Imrich, Varínsky Jozef a mnoho ďalších.
Poďakovanie patrí všetkým, miestnym závodom, spoločenským organizáciám a občanom,
ktorí materiálne a brigádnickou pracou pomohli pri výstavbe táborov, sociálnych zariadení
a zapožičaním svojich rekreačných chát pre zdarný príbeh konania zrazu.
Z politických a štátnych orgánov sa zrazu zúčastnili:
ss. Ladislav Tkáč predseda VZT SÚV ČSZTV
Ing. Ján Škola podpredseda SÚV ČSZTV, ktorý previedol otvorenie zrazu.
Ing. Milan Goruša vedúci tajomník OV KSS Žilina
Frantiček Langer podpredseda OV ČSZTV – predseda štábu
Bohuš Hovorka tajomník OV ČZSTV
podpluk. Ján Mečiar zástupca ľudovej armády a ďalší.
Z radov občanov Varína a širokého okolia sa osláv a programu zrazu zúčastnilo do 6. 000
ľudí.
Oslavy oslobodenia
V nedeľu 8. Mája uskutočnili sa vo Varíne oslavy 32 výročia oslobodenia.
Oslavy sa začali slávnostnym zasadnutím narodného frontu v zasadačke MNV, ďalej kladením
vencov k pamätníku novej materskej školy pre 120 detí položením základného kameňa. Na
oslavách sa zúčastnila delegácia ONV v Žiline, vedená jej predsedom Ing. Jánom Jancíkom,
vedúci odboru školstva ONV Vojtech Novotný a vedúci odboru výstavby ONV Ing. Alexander
Ovási, ďalej projektant stavby Ing. Ján Kultán.
Miestni funkcionári MNV vedení predsedom s. Androvičom Ivanom a viac ako 500 obyvateľov
obce.
Slávnostný prejav predniesol predseda MNV s. Androvič.
Príhovor k občanom o potrebe výstavby MŠ mal predseda ONV Ing. Ján Jancík. V kultúrnom
programe vystúpili žiaci ZDŠ a MŠ vo Varíne.
Záverom predsedovia spoločenských organizácii odovzdali do rúk predsedu MNV socialistické
záväzky, zamerané na výstavbu novej MŠ a tento potom združený slávnostne odovzdal do rúk
predsedu ONV. Záväzok predstavuje 21.793 bezplatne odpracovaných hodín vo finančnom
vyjadrení svojpomocnej práce 1,014 tis. Kčs.
Členovia výkonu MO SOZZ – Záhradkárov na znak oslobodenia a vďaky vysadili lipu ako
symbol slovanskej vzájomnosti v areáli MŠ.

Po slávnosti bola ľudová veselica na ktorej vyhrávala dychová hudba Trineckých železiarni
VOSR – Vápenka Varín a mládežníkov SZM vo Varíne.
Významné výročie.
Pri príležitosti 30. výročia víťazného boja príslušníkov ZNB s benderovcami, uskutočnilo sa vo
Varíne, slávnostné zhromaždenie príslušníkov „Vysokej školy ZNB z Prahy“
Podujatie sa konalo pod názvom „Po stopách bojov ZNB s benderovcami.“
Jeho organizátorom boli Federatívne ministerstvo vnútra ČSSR, Vysoká škola ZNB,
Ministerské orgány národného frontu SSR a služby NF a MNV vo Varíne.
Na zhromaždení sa zúčastnili v zastúpení FMV genpor. Ing. František Šádek, Náčelník VŠ
ZNB genmjr. L. Príkryl, predseda ONV v Žiline Ing J. Jancík, za OV KSS v Žiline doc. Dr.
Štefan Martoň a ministri funkcionári.
Slávnostné zhromaždenie na námestí vo Varíne otvoril a účastníkov a hostí privítal predseda
MNV s. Androvič.
K nastúpeným poslucháčom VŠ ZNB a zhromaždeným občanom prihovoril genpor. Ing. F.
Šádek. Vo svojom prejave zdôraznil, že boje s benderovcami vyvrcholili práve v oblasti Varína,
kde došlo k rozhodujúcemu stretnutiu s bandov Burlaka. Výsledkom týchto bojov boli mŕtvy,
alebo zajatí benderovci. Ale ani pluk ZNB nebol ušetrený strát na ľudských životoch. Tu padli
strážmajster M. Novotný, strážmajster ZNB L. Patočka a strážmajster M. Klícpera.
Program celého podujatia bol bohatý. Účastníci navštívili miesta bojov v Malej Fatre a položili
vence k pamätníku padlých v odboji II. svetovej vojne a k základnému kameňu budúceho
pamätníka padlých príslušníkov ZNB v bojoch s benderovcami v parku na námestí vo Varíne.
Výstavba
Komisia výstavby a územného plánovania sa v priebehu roka 1977 zaoberala
verejnoprospešnými akciami výstavby, pridelením stavebných pozemkov a stavebných
povolení na výstavbu individ. rodinných domov.
Na úseku výstavby obce najdôležitejšími stavebnými úlohami boli tieto:
1. Príprava staveniska a tapočatie výstavby MŠ pre 120 detí.
2. Zabezpečovacie práce a sledovanie vydatnosti prameňov na výstavbu vodovodu.
3. Výstavba príjazdovej bezprašnej cesty na štadióne TJ OKS.
4. Výstavba krytej tribúny na štadióne TJ OKS.
5. Vybudovanie spojovacej komunikacie z námestia ku zdravotnému stredisku na Hrádku.
6. Pripravné práce na výstavbu domu smútku na novobudovanom cintoríne.
7. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov na kamencoch Kačiaková píla pre pridelenie
8 stavebných pozemkov a v časti Hlboké kde bolo pridelených 7 stavebných pozemkov.
V priebehu roka 1977 bolo pridelených 14 stavebných a 9 obývacích povolení.
Komisia výstavby sa zaoberala riešením problému za zabezpečením pozemkov pre
individuálnu bytovú výstavbu občanom z miestnej časti obce Nezbudská Lúčka na Radínovom.
Akcia „Z“.
V rámci akcie „Z“ MNV prevádzal nasledovné stavebné akcie:
Príjazdová cesta na štadióne TJ OKS.

Hodnota diela podľa rozpočtu je vo výške 178,000 Kčs. Akcia bola ukončená a skolaudovaná
27. septembra 1977. Táto slúži miestnej TJ ako príjazdová komunikácia k sociálnemu
zariadeniu vybudovanému v akcii „Z“ v minulých rokoch.
Chata pre turistov pod Jedlovinou
Na tejto akcii boli vybudované bunky,, ktoré slúžia ako sociálne zariadenie pre výstavbu chaty.
Členovia stavebnej komisie ss. Lopušan V. a Malík Cyril previedli polohopisný plán na
výstavbu turistického zariadenia.
V roku 1977 na stavbe boli brigádnicky prevedené zemné práce pri úprave stavebného pozemku
s výkopom základom pre stavbu. Vybudovaný bol prívod vody, sekundárna elektrická sieť
a príjazdová komunikácia. Rozpočtová hodnota diela je vo výške 1,998,000 Kčs. Na zemných
prácach boli použité stavebné stroje zo závodu Vápenka Varín.
Krytá tribúna pre TJ OKS.
Hodnota diela podľa rozpočtu je 473.000 Kčs. Z toho výroba a montáž oceľovej konštrukcie
činila 263.312 Kčs. Jej dodávateľom a realizátorom bol Elektrovod koncern. podnik závod
Žilina. Výroba a montáž oceľovej konštrukcie bola prevedená za súhlasu s riaditeľa Juríčka
Júliusa vo voľnom čase výrobných pracovníkov pod vedením majstra sudr. Ševčíka B. zo
Žiliny. Na vybudovaní veľmi pekného telovýchovného stánku sa z Varínčanov najviac
zaslúžili predseda MNV Androvič Ivan, funkcionári TJ Panáček Alexander, Ing. Grega Smrech
a Akantis Anton ako zamestnanec Elektrovodu k. j. závod Žilina.
Stavba materskej školy.
Hodnota diela podľa rozpočtu robí 3.264,000 Kčs. Neplnenie prestavanej čiastky 188.000 Kčs
v roku 1977 bolo MNV zdôvodnené, že nebola včas dodaná projektová dokumentácia stavby
a zároveň nebola prevedená registrácia stavby v Stredoslovenského krajského národného
výboru v Banskej Bystrici a preto Štátna banka Československá nemohla financovať stavbu.
Na stavbe boli prevedené zemné a betonárske práce suterénu hospodárskeho pavilónu a z časti
bol pripravený stavebný materiál.
Služby obyvateľstvu.
Služby obyvateľstvu pre Varín a okolité obce zabezpečoval podnik Oblastných komunálnych
služieb vo Varíne so svojimi 24 prevádzkami.
V ťažbách za služby a práce pre obyvateľstvo bolo dosiahnuté veľmi dobrých hospodárskych
výsledkov ich výkony robili 4,100,000 Kčs.
Najlepších výsledkov čo do kvality a včasnoti prevedenia služieb boli prevádzky, stolárstvo,
zámočníctvo, práčovňa, chemická čistiareň a natieračské práce.
Na úseku investícií pre zlepšenia služieb obyvateľstvu a pracovných a sociálnych podmienok
pracovníkov OKS bude dokončenie GO budovy starej pošty, čím sa rozšíria a podstatne
vylepšia pracovné podmienky pre zamestnancov. V budove budú umiestnené prevádzky:
pánske a dámske krajčírstvo, rádio opravovňa, televízna služby, pohrebníctvo a zasklievanie.
Uvedením budovy do prevádzky sa rozšíria a vylepšia skladové priestory a hospodárstvo
s materiálom.
Priemysel

Z ročných rozborov hospodárenia miestnych závodov za rok 1977 bolo zaznamenaných mierne
zvýšenie zamestnanosti pracovníkov, priemyselnej produkcie v hrubej výrobe a v tržbách od
obyvateľstva.
V hodnotiacom vyjadrení počet pracovníkov s produkcie hrubej výroby ku koncu roka robilo:
Závod
Počet pracovníkov
Produkcia – HV
TŽ – Vápenka
638
64.444 tis Kčs
Drevoindustria
169
37.346 tis Kčs
OKS – Služby
123
11.940 tis Kčs
JRD rozvoj
78
x
Ostatné zamestnania + obchod
149
x
Spolu
1 157
113.730 tis Kčs
V prvom polroku v závode Drevoindustrial bola zavedená nová výroba – druhovýroba dielcov
nábytku pre základný závod Drevoindustria Žilina.
V ostatných závodoch sortimentná skládka výroby a služieb sa nemenila.
Poľnohospodárstvo
V sektore poľnohospodárstva dosiahnuté hektárové výnosy boli na úrovni predchádzajúcich
rokov i za zhoršených klimatických podmienok.
Jarné a letné obdobie sa vyznačovalo chladným a daždivým počasím, čím poľnohospodárom
vyplynuly zložené podmienky hlavne pri zbere krmovín z trávnatých a viacročných porastov.
Daždivým počasím utrpeli hlavne krmoviny, ktoré nedosiahli predpísanej kvality
V produkcii živočíšnej výroby a v dodávke mäsa boli zvýšené úlohy plánu splnené.
Školstvo
Úlohy vyplývajúce z predškolskej výchovy menších detí
Rada MNV podrobne rozpracovala a výsledkom celoročnej práce bolo otvorenie ďalšej triedy
materskej školy. Rozšírením MŠ bolo prijatie ďalších 30 detí čím sa celkový počet zvýšil na
150 detí.
Celkovou rekonštrukciou budovy MŠ, bol zriadená nová učebňa, jedáleň, kancelárska
miestnosť, sociálne zariadenie a rozšírili sa priestory kuchyne. V priebehu roka bol vybudovaný
vlastný zdroj pitnej vody v areáli MŠ.
Rozšírením MŠ sa čiastočne vylepšili podmienky výchovy našich detí, ale celkove sa
nevyriešili. Komisia školstva a kultúry pri rade MNV evidovala do 100 nevybavených žiadostí
a prijatie do MŠ.
K celkovej spokojnosti občanov v tejto oblasti nastane až po dokončení a otvorení novej MŠ
pre 150 detí v novovybudovanej stavebnej štvrti Hrádok.
Ďalšou dôležitou úlohou Rady MNV v oblasti školstva, bolo schválenie integrácie – zlúčenia
ZDŠ vo Varíne a Nezbudskej Lúčke. Zlúčenie škôl sa vylepšili podmienky našich detí vo
vyučovacom procese, čím bola odbúraná dvojzmennosť u detí prvých ročníkov.
Telovýchova a šport
V oblasti telovýchovy a športu boli zaznamená tieto významné udalosti. Poriadanie 24. Zrazu
turistov SNP vo Varíne pod Jedľovinou s medzinárodnou účasťou turistov.

Na počesť 33. Výročia SNP, TJ OKS Varín poriadala 4. Ročník „ Memoriálu Matúša
Androviča-Pinku“ s kultúrnym a športovým programom. Súťažilo sa v cez poľnom behu
v dĺžke 600 metrov ulicami a námestím Varína. Víťazom sa stal s. Junigačku TJ ZVL Žilina.
Odpoludnia bol zápas dospelých vo futbale z TJ Kyjov s výsledkom 5:1 pre domácich. Po
futbalovom zápase pokračovala ľudová veselica v objektoch TJ za značnej účasti občanov. Do
tanca vyhrávala známa dychová hudba Kyjovanka.
Futbalový oddiel dospelých súťažili v I. b triede kvojskej súťaže, kde po jesennej časti skončil
na 5 mieste.
Futbalové družstvá dorastencov a žiakov súťažili v okresných súťažiach, kde dosiahli
priemerných výsledkov. Turistický oddiel „Stratenec“ pokračoval v dobrých výsledkoch 2
minulých rokov a dosiahnutými výsledkami v branej zdatnosti a v aktívnej turistike sa zaradil
medzi popredné oddiely v stredoslovenskom kraji.
Lyžiarsky oddiel dorastencov pod vedením trénerov s. Františka Sporinu a Gustava Gábora
dosiahol dobrých výsledkov. Pretekári z dosiahnutými výsledkami menovite Sporinová, Gábor,
Fitošová, Staník, Zimen sa radia medzi popredných pretekárov žilinského okresu.
Podnebie
V predošlej stati som spomenul, že rok 1977 sa vyznačoval chladným a daždivým počasím
a nestálymi poveternostnými podmienkami.
Jarné mesiace boli chladné s dlhotrvajúcimi prízemnými mrazíkmi, ktoré boli namerané
v dňoch 13 – 15 mája až do -4 °C teploty.
Letné obdobie sa zaradilo tiež medzi chladné a daždivé s pomerne malým počtom slnečných
dní. Podľa ústneho podania starých občanov, chladné letné mesiace nemajú obdobu
v dlhoročnom pozorovaní počasia u nás.
Jesenné mesiace boli už lepšie a zdarné pre zber úrody okopanín a zeleniny. Teplá a slnečná
jeseň výdatne vplývala na pomerne dobrú úrodu ovocia.
Zimné obdobie bolo chudobné na vodné zrážky, čo ovplyvnilo snehové podmienky. Lehota
prevádzania zimných športov bola veľmi krátka a to len vo vyšších polohách. Teplota sa
pohybovala v rozmedzí -3 až -17 °C.

