Rok 1974
Úvod:
Predkladám Vám udalosti zo života našej obce a občanov, ktoré sa stali v priebehu roka.
Obyvateľstvo:
Počet žijúcich občanov ku koncu roku 1974 činil 4 170 občanov.
Počet narodených detí 75, z toho chlapcov 36 a dievčat 39.
Počet zomretých občanov 29, z toho chlapov 18 a žien 11.
Prirodzený prírastok obyvateľstva činil 46 občanov.
Na sklonku roka 1973 zomrel dlhoročný aktívny športovec – futbalista a atlét Hanus Ladislav
povolaním zamestnanec ČSD Vrútky.
Dňa 15. 3. 1974 zomrel poslanec MNV a účastník odboja v SNP Salát Michal povolaním
mlynár vo Varíne.
Príliv obyvateľstva z cudzích obcí nebol zaznamenaný, zamestnanosť obyvateľstva ostala na
úrovni z predošlých rokov.
Politický a verejný život
XIV. zjazd KSČ určil strategickú líniu ďalšieho rozvoja národného hospodárstva. Základom
tohto rozvoja bolo dôsledné a všestranné zvyšovanie efektívnosti výroby a hospodárenia
v národnom hospodárstve. Požiadavky efektívnosti boli formulované ako konkrétne úlohy na
zvyšovanie životnej úrovne nášho obyvateľstva. Jedným s prostriedkov na dosiahnutie týchto
cieľov je správna organizácia práce a zapojenie sa občanov v spoločenských organizáciách do
socialistickej súťaži pre skrášľovanie životného prostredia našich občanov. Týchto prác sa
najlepšie zapojili organizácie SOZZ – záhradkári, SZŽ a TJ OKS Varín.
Rok 1974 sa vyznačoval zvýšenou iniciatívou pracujúcich a občanov v našej obci zapojených
do hnutia „Každý po socialisticky“ a prijatými záväzkami na počesť 30 výročia SNP. Prijatý
social. záväzok obce v hodnote 1 346,0 mil. Kčs bol vysoko prekročený.
Priemysel a obchod
Na úseku priemyslu všetky závody splnili plánované úlohy štátneho plánu.
Investičná výstavba v závodoch:
1. Výstavba social. zariadenia vo Vápenke inv. náklad 364,0 tis. Kčs.
2. Výstavba stolárskej dielne v OKS vrátne skladov.
3. Pridelenie budovy – starej pošty pre potreby OKS.
4. Odkúpenie domu s. Daxnerovej (Sýkorovec) pre potreby OKS.
Na úseku obchodu. Prevzatím viacúčelovej budovy na námestí boli vybudované predajne:
1. Predajňa potravín – samoobsluha
2. Reštaurácia + vináreň III. cen. Skupina, ľudovo pomenovaný Frolianok.
Uvedené predajne sú na dobrej úrovni, zvlášť esteticky a vybavením, čím sa zlepšila kultúrnosť
predaja a obsluhy.
Poľnohospodárstvo
Významnou udalosťou pre JRD vo Varíne v tomto roku bolo zlúčenie družstva s JRD. Rozvoj
so sídlom v Gbeľanoch v jeden veľký poľnohospodársky podnik, s výmenou poľnoh. pôdy
2 014 hektárov, z toho ornej 842 ha.
Na úseku rastlinnej výroby boli dosiahnuté tieto výsledky:
Obilniny
Výnosy v metroch - q
Pšenica
35,00
Raž
28,00
Jačmeň
27,00
Ovos
15,00

Spolu obilie
Repka olejnatá
Zemiaky

27,40
14,00
92,00

Všeobecnou neúrodou zemiakov v SSR bola poznačená úroda na našom JRD pre veľmi
nepriaznivé vegetačné podmienky dlhotrvajúce dažde.
Na úseku živočíšnej výrobe:
Stavy zvierat v kusoch
Hov. dobytok
z toho kravy
Ovce spolu
z toho bahnice

370
246
540
380

Dodávky štátu
Dodávky v mäse – bravčové, hovädzie a dodávka mlieka boli úlohy splnené a prekročené.
Kultúra
Na úseku kultúry boli vybudované a uvedené do prevádzky dôležité akcie:
1. Nová kinosála kina Kriváň s vybavením nového interiéru.
2. Premiestnenie miestnej ľudovej knižnice do veľmi krásnych priestranných miestností
z možnosťou posedenia a prečítania kníh. Zvlášť treba vyzdvihnúť činnosť vedúcej
MĽK s. Šípošovej pri práci s deťmi a mládeže pri čítaní kníh a besied.
MNV v rámci údržby previedol opravu budovy kultúrneho domu v Nezbudskej Lúčke.
Kultúrny život v obci prebiehal pod vedením osvetovej besedy na čele so s. Kapasným
Martinom.
Sociálne pomery a zdravotníctvo
Pre sociálne pomery občanov MNV vytvoril veľa práce pri zaisťovaní vody. Bola opravená
studňa na Kamenici a časť verejných studní bola prehĺbená a opravená.
Na úseku zdravotníctva, jeho možnosti a prevádzkové zariadenia ostali na úrovni minulých
rokov.
Služby obyvateľstva
Služby obyvateľstva zaisťované OKS vo Varíne zaznamenali vzostupnú tendenciu. Boli
dosiahnuté dobré výsledky v tržbách od obyvateľstva a ich celková úroveň ich prevádzania do
ich kvality a včasného prevedenia.
Podnik OKS dosiahol tieto výsledky v hlavných ukazovateľoch plánu v tis. Kčs:
Ukazovateľ
Plán
Plnenie
% plnenia
Realizované výkony
10 000,00
10 003,00
100,00
Tržby od obyvateľ.
2 700,00
2 702,00
100,10
Čistý zisk
1 914,00
1 951,40
102,00
Tržby na 1 obyv. v Kčs
107,00
108,60
101,00
Počet pracovníkov
107
107
100,00
z toho žien
28
počet učňov
11
13
Priemer. mes. zárobky „R“
2 112,00
2 119,00
100,30
V priebehu roka 1974 podnik OKS rozšíril služby pre obyvateľstvo vytvorením prevádzok.
Televízna opravovňa
Varín
1 pracovník
Fotoslužba
Varín
2 pracovníci
Zasklievanie okien
Terchová
1 pracovník
Ďalším vylepšením služieb občanov bolo otvorenie novej pošty vo viacúčelovej budove.

Výstavba
V akcií „Z" bolo vybudované a prevedené práce:
Vodné dielo na Hrádku s invest. nákl.
121 509 Kčs
60 budovy spoloč. organizácií – preinvest.
188 555 Kčs
Soc. Zariadenie TJ OKS – preinvest.
318 474 Kčs
Oplotenie MŠ (Škôlky)
53 195 Kčs
Investičná výstavba – výstavba 6 byt. Jednotiek pre školstvo. Invest. náklad 1 mil. Kčs.
Ostatná výstavba – výstavba ciest s asfalt. Povrchom, Záriečie, Kamence, smer Žel. most, do
Vápenky. Výstavba novej cesty – Záhumnie v dĺžke pres 1 000 bn s invest. nákladom 2 000,0
tis. Kčs (2 mil. Kčs).
Telovýchova a šport
Telovýchova a športový klub TJ OKS Varín v tomto roku oslávil významné 65 výročie
organizovanej telovýchovy vo Varíne. K tomuto výročiu bola vydaná veľmi hodnotná brožúra,
v ktorej sa spomínajú začiatky a celková športová činnosť športového klubu, doložená veľmi
vzácnymi ilustrovanými obrázkami s fotografiami. Prvým čestným predsedom ŠK sa stal
Žigmund Engel majiteľ píly vo Varíne, ktorý v spolupráci s ostatnými varínskymi živnostníkmi
finančne vydržiavali športovú činnosť, čo dosvedčuje vkladná knižka z roku 1913
s Kráľovskou pečaťou.
Na športových a telovýchovných oslavách sa zúčastnili športovci Žiliny, Martina a z
družobného ŠK Sklárne Kyjov – Morava. Súťažilo sa vo futbale a v bežeckých disciplínach. Po
skončení športových podujatiach bola tanečná zábava na novovybudovanom tanečnom kole,
kde nám vyhrávala známa dychovka Kyjovanka.
K 30 výročiu SNP, 29. augusta 1974 bol poriadaný I. ročník Memoriálu „Matúša Androviča
Pinku“, športovca, ktorý zahynul v II. svetovej vojne.
Futbalový oddiel dospelých štartoval v I.B triede Stredoslovenského kraja a mužstvá dorastu
a žiakov v okresných súťažiach. Výkony mužstiev boli priemerné, mužstvo dospelých sa
umiestnilo na 5. mieste.
Činnosť spoločenských organizácií
Činnosť spoločenských organizácií bola zameraná na plnenie volebného programu MNV
a podľa svojich plánov práce. Pri hodnotení ročných výsledkov v socialistickej súťaži
a činností, najlepších výsledkov dosiahli naši záhradkári – ZO SOZZ.
Svoju činnosť zamerali na úrovni parkov, cintorína, previedli opravu ohradeného múra
cintorína a brigádnicky vypomohli JRD pri zbere zemiakov.
V spoločenskej činnosti boli nápomocní občanom pri úprave záhradok a poriadali výstavu
„Ovocia, zeleniny a kvetov“, ktorej sa zúčastnilo 1 200 občanov a žiakov ZDŠ.
Za dobrú činnosť bola Slovenským ústredným výborom SOZZ v Bratislave udelená strieborná
plaketa a členom výboru prial Akantis Anton, Jurena Ján a prof. Grman Koloman „Čestné
uznanie s knižnou odmenou“. ZO – záhradkárov poriadala 2 dňový autobusový zájazd na trase
Varín – Tatry – Slovenský Raj, Rožňava – Domica – Banská Bystrica s kultúrno-náučným
a odborným programom.
Počasie
Počasie v roku 1974 sa vyznačovalo veľmi chladným a daždivým počasím, čo sa nepriaznivo
prejavilo u poľnohospodárov pri úrode zemiakov a v rastlinnej výrobe. Úrod ovocia bola nízka
a nedosahovala svojej kvality vzhľadom na farbivosť a veľkosť.
Zimné obdobie roka 1974 pomerne teplé a bez zrážok, bez snehu. Teplota v noci sa pohybovala
v zimnom období mierne pod 0 °C. Najnižšia teplota bola nameraná 26. decembra -24 °C.
Najvyššia teplota 24. júna +29 °C.

