Rok 1970
Na prahu nového roka kronika zaznamenáva mená funkcionárov MNV, ktorí sa zapoja
do nastávajúcej politickej a budovateľskej práce pre rozkvet a rozvoj obce. Sú to: s. Július
Bugáň predseda, s. Jozef Boka ako predseda NF, s. Jozef Kysela tajomník, s. Martin Hošták
účtovník, s. Michal Gábor matrikár a kancelistka Jankovská Štefánia. Ďalej členovia rady: s.
Štefánik Jozef, s. Takáč Ľudev, s. Androvič Ivan, s. Bíroš Štefán, s. Loderer Ján, s. Tichý Štefán.
Predsedom strany bol Ing. Samec.
V januári OB usporiadala kurz šitia a vyšívania. Šitie viedla Pischová Anna a vyšívanie
učiteľka Grenčíková. Účasť na šití 30 a na vyšívaní 12.
23. I. Klub mladých usporiadal tanečný večierok v kinosále.
25. I. Výročná členská schôdza TJ – Sokol Varín s voľbou nového výboru ako predseda
Blahušiak Tibor, tajomník Salát Ladislav, pokladník Ing. Lopušan Vinc. A vedúci mužstva
Alexander Panáček.
30. I. DO – KSS členská schôdza, na ktorej sa prejednávali stranícke a obecné problémy.
Referovali s. Ing. Samec, s. Városi a s. Bugáň.
Večer boli prehrávky žiakov ĽŠLL – Žilina, ale len žiaci, ktorí sú z Varína a okolia.
31. I. Tradičný maškarný ples PO v kinosále so všetkými obvyklostiami.
Chaty pod Jedlovinou boli ponavštevované mladými zlodejmi – ktorých VB aj chytila.
9. II. Požiarnícke fašiangové posedenie s rodinami. V noci požiar menšieho rázu u Slahov.
14. II. Varínsky Junák usporiadal lyžiarsky kurz na svahoch pod Jedlovinou, pri Kyjevskej
chate.
15. II. Miestny spolok ovocinárov a záhradkárov mal výročnú členskú schôdzu s prednáškou p.
far. Grmana.
16. II. Výročná členská schôdza JRD – Výročnú správu podal s. predseda Akantis Emil.
Odpoludnia posedenie – občerstvenie. Večer obvyklé polročné prehrávky žiakov z kurzov OB.
26. II. Zasadalo plemene MNV, na ktorom boli určení noví poslanci.
27. II. Členská schôdza KSS cieľom postupné prevedenie pohovorov straníkmi.
6. III. Na plenárnom zasadnutí zvolený bol za podpredsedu s. Jozef Boka.
7. III. Oslavná akadémia z príležitosti MDŽ.
26. III. Cez Veľkonočný týždeň opäť rapkáči oživovali staré tradičné rapkanie, ako náhradu za
zvonenie. Tradícia – ľudový zvyk – teda tu vo Varíne ešte pokračuje.
29. III. TS – Sokol usporiadal už obvyklú šibačkovú zábavu.
30. III. PO sa precvičilo pri požiari Kubového domu pod Lipovcom za Rechtorovom jarku.
1. IV. Následkom veľmi nepriaznivých dní, až teraz sa začali intenzívne jarné
poľnohospodárske práce.
3. IV. Mládež usporiadala prvé džezové vystúpenie.
4. IV. Bola vyhlásená dobrovoľná pracovná sobota.
Od 6. - do 14.-ho pokračovali preverovacie pohovory s členmi strany a skončili sa s výmenou
členských preukážok.
19. IV. Majstrovský futbal Varín : P. Bystrica 2:5
21. IV. Vysadil sa trávnik na Zimnej strane námestia popri potoku a pešímkom.
22. IV. Oslavy 25. výročia oslobodenia našej obce Soviet. Armádou. Najprv kladenie vencov
pri pomníku padlých krátkym programom – potom večer slávnostná akadémia v kinosále
primeraným programom.
1. máj oslávili pracujúci z Varína v Žiline, kde sa zúčastnili manifestačného sprievodu, jednak
na ovenčených vozoch JRD, alebo pričlenení do svojich zamestnaneckých skupín.

Na prvého mája nezabudlo sa na aj povestné stavanie májov. Tieto symbolicky boli vystavené
v obecnom parku – pred Klubom mladých a na Drevoimpregne.
4. V. Na Kamencoch, popri zregulovanej rieke sa pokračovalo vo vysádzaní jelší, topoľov a vŕb.
8. V. Opäť čajový večierok mládeže spojený s tancom.
12. V. Zastavuje sa na činnosť Junák a pričleňuje sa do pionierskej organizácie.
Na počesť 100-ho výročia narodenia V. I. Lenina a na 25. výročie oslobodenia OB vo Varíne
vyslala na súťaž do Bytče trojčlenné družstvo v zložení Chladmich – Štefánik – Krkošková
a obsadili tretie miesto. Osvetová beseda obdržala od okresu pochvalné uznanie.
Po celý máj sa ešte usilovne dokončievali posledné poľnohospodárske práce.
OB – vo Varíne prekvapila občanov zahratím divadelnej hry ,,Anička Kovačovie“, ktorú
naštudoval divadelný krúžok za réžie Frant. Skuteckého.
Toto divadielko sa opakovalo potom ešte 12. mája a 19. mája.
21. VI. Majstrovský futbal Dubnica – Varín 2:3 a tým sa Varín zachránil v T. A triede.
1. VII. Prevádzal sa ku dňu súpis hospodárskych zvierat.
5. VII. Stala sa spoločenská udalosť do Kroniky. Starý varínsky občan – roľník oslávil
päťdesiatročné spolunažívanie s manželkou a to Alexander Zimen.
Zvláštnosťou tohto leta je, že varínska mládež používa Kyjovské prírodné kúpalisko pod
Jedlovinou úplne voľne bez všetkých zaviazaností.
Kanalizácia na Hrádku ďalej pokračuje.
18. VII. Varínsky športovci usporiadali letnú tanečnú zábavu spojenú športovým odpoludním.
19. VII. Následkom silných dažďov rieka Varinka sa rozvodnila a značne poškodila už aj
zregulované brehy.
25. VII. Ďalšia povodeň, pri ktorej ten nezregulovaný bok Varínsky sa podmyl a značne
poškodil.
27. VII. Slávnosť KSS – na ktorej sa odovzdávali nové členské legitimácie prevereným členom
strany.
5. VIII. Obec zriadila 7 sčítacích obvodov pre sčítanie ľudu k 1. XII. Boli vyhladnutí nasledovní
sčítací komisári: Gábor Suroslow, Trojan František, Vároši Jor., Štefánik Jozef, Panáček Anton,
Panáček Alex, Boka Jozef, Beniač Pavel, Tichý Ľudevít a Bugáň Július.
6. VIII. Vytvorili sa protipožiarne hliadky ako opatrenie ku žatve a mlatbe.
17. VIII. Členská schôdza KSS a zložiek NF na prejednanie konsolidačných otázok a prípravy
osláv 26. výročia SNP.
19. VIII. Funkcionári konštatovali, že dôsledku nepriaznivého počasia ako i nedostatku
kombajnov, prebiehajú práce na JRD pomalšie.
28. VIII. Slávnostná verejná schôdza z príležitosti 26. výročia SNP. Program: Kladenie vencov
a večer akadémia, na ktorej slávnostný prejav mal s. Jozef Boka predseda NF.
Predošlé dni prednášali sa obecným rozhlasom príležitostné relácie.
29. VIII. Komunálne služby vo Varíne usporiadali veselicu z príležitosti SNP.
Stará školská budova pri kostole bola opravená a tiež i takzvaný špitál. Náklad na školu činil
53 742 Kč., a na špitál 25 537 Kč.
27. IX. bol pohreb Ladislava Saláta, príkladného športového pracovníka a vzorného občana.
Mal necelých 40 r. Bol majstrom Okres. Stavebného podniku v Žiline.
Požiarnici usporiadali oberačkovú zábavu. Tanečná miestnosť bola ovešaná strapcami hrozna.
18. X. Miestni ovocinári a záhradkári usporiadali v zasadačke MNV výstavu ovocia a zeleniny.
Návšteva bola pekná.
24. X. Požiarnici previedli okrskové námetové požiarnícke cvičenie o 14 h. Cvičenia sa
zúčastnil i elitný zbor požiarnikov mesta Žiliny. Súčasne sa previedlo i cvičenie miestneho

červeného kríža a tento obdržal od Okresného ČSČK pochvalné uznanie za dosavádnu vzornú
prácu. O tomto cvičení sa zmienil aj časopis ,,Cieľ z 10. novembra.“
Ku koncu mesiaca sa nasťahoval miestny farár do novo-vystavanej fary a stará sa začala
rozoberať – rúcať.
29. X. Schôdza KSS = Vnútrostranícka výchova. Prednášal s. Ing. Kočvara zo Žiliny. Na tejto
schôdze bol schválený kádrový poriadok.
30. X. Z príležitosti Martinskej deklarácie sa prednášali priliehavé rozhlasové prejavy.
31. X. Varínsky nováčkovia – regrúti – mali v kinosále regrútsku zábavu.
1. novembra sa otvorila nová potravinárska predajňa (,,Samoobsluha“) na Hrádku – Záhumnie,
pri novej výstavbe, oproti cintorínu. Vedúcou tejto predajne sa stala Šepešová.
6. novembra prebieha cez obec štafeta priateľstva, ako posolstvo vďaky sovietskemu zväzu
a obec odovzdaním peknej stuhy sa pripojilo ku pozdravom priateľstva. Večer bola príležitostná
akadémia.
12. novembra sa prevádzali preventívne požiare prehliadky obytných budov a obchodných
miestností – nadovšetko komínov.
16. 11. sa vydržiavala v zasadačke MNV – CO prednáška – školenie, ktorého sa zúčastnili aj
podniky.
20. 11. Klub mladých usporiadal zvyčajný čajový večierok, na ktorom hrala vlastná hudba
klubu.
25. 11. MNV zriadil novú prevádzku pre poskytovanie služieb obyvateľstvu a to odvoz popola
a snietí kuká vozom a tiež od 1. 12. povoznícke práce traktormi. Za vedúceho týchto služieb
bol poverený František Pavliček starší. Tiež na tomto zasadnutí prejednané boli celoobecné
socialistické záväzky na počesť 50. výročia založenia KSČ. Záväzky podali: DO- KSS, - MNV,
- JRD, - ZDŠ, - MVNF a ďalšie spoločenské organizácie. Tieto spolu predstavujú hodnotu
3 215,580 Kč.
27. novembra zadržaná bola prednáška CO, na ktorej sa premietali ukážky z rôznych cvičení
CO.
1. decembra sa prevádzalo sčítanie ľudu a bytov. Sčítanie prevádzali na to určení a poučení
sčítací komisári. Podľa sčítania stav je 3 450 ľudí, z toho 1 724 mužov a 1 726 žien. Bytov je
731. Podľa národnosti je 13 českej, 3 432 slovenskej, 1 poľskej, 2 maďarskej, a 2 ukrajinskej
národnosti.
8. decembra na ukončenie mesiaca ČSSP a z príležitosti podpísania zmluvy o priateľstve
a povojnovej spolupráci, usporiadaná bola slávnostná akadémia.
22. decembra sa vydržiavala členská schôdza KSS, na ktorej sa previedla vnútrostranícka
výchova. Táto sa rozšírila i pre vedúcich nepartajníkov niektorých podnikov a predajní.
Dodatočne sa zaznamenáva zlatá svadba starej varínskej rodiny Matúša Saláta železničného
zamestnanca na dôchodku a manželky Marii rod. Gábor, ktorá sa uskutočnila dňa 13. nov. 1970.
Oblastné komunálne služby, ktoré vo Varíne pracujú už od r. 1964, prevádzajú nasledovné
profesie, aby v úplnej viere poskytovali služby obyvateľstvu. Sú to nasledovné práce: Oprava
rozhlasových prístrojov, čalúnnictvo, cukrárstvo, Stavebné montážne práce, doprava, bufet,
krajčírstvo, maliarstvo – natieračstvo, stolárstvo, sedlárstvo, holičstvo – kaderníctvo, kováčstvo
a zámočníctvo. Komunál ku koncu roku mal 102 pracovníkov a priemerný zárobok činil
1 911 Kč. V tomto roku narodilo sa vo Varíne 139 detí. Z toho 67 chlapcov a 72 dievčat.
Z občanov starobné dôchodky preberá 448 dôchodcov a Nezbud. Lúčka ma 90 dôchodcov.
Spolu je to 538 občanov. Stravné lístky poskytuje obec 5 osobám za poplatok 2 Kč. Ku konci
roku v obci sa nachádzali 690 televízorov a 665 rádio rozhlasov.

