Rok 1984
Na XVI. zjazde KSČ v správe generálneho tajomníka s. Dr. Husáka odznela jedna
z hlavných úloh vývoja spoločnosti problematika poľnohospodárstva, v ktorej bola
zdôvodnená potreba zvyšovania rastlinnej výroby ako základného článku výživy
a sebestačnosti.
Nevyhnutnou podmienkou rozvoja rastlinnej výroby je starostlivosť o pôdny fond, zvyšovanie
jeho úrodnosti a dôsledná ochrana a využitie všetkej poľnohospodárskej pôdy. Prijatej
Smernici pre siedmy päťročný plán bolo stanovené v poľnohospodárskej produkcii
pokračovať v intenzifikácii jednotlivých výrobných úsekov, prednostne zvyšovať rastlinnú
výrobu. V poľnohospodárskych podnikoch urýchliť využívanie vedecko – technického
pokroku, dôsledne a operatívne zavádzať overené poznatky vedy a výskumu do praxe. V
rastlinnej výrobe naplno využívať pôdu, zintenzívniť ochranu rastlín a sústavne zvyšovať
úrodnosť pôdy.
Ústredný výbor KSČ uložil národným výborom, štátnym a hospodárskym orgánom všetkých
stupňov zodpovedných za to, že nepripustia ďalej neodôvodnene zaberať pôdu a prísne
dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Slovensko patrí ku krajinám s malou výmerou pôdy na obyvateľa -0,49 hektára
poľnohospodárskej a 0,30 hektára ornej pôdy. Jeden hektár ornej pôdy v podmienkach SSR
musí vyživiť viac ako 3 obyvateľov. Zveľaďovanie pôdy tiež prispieva k zabezpečeniu
životne dôležitých zdrojov vody a ovzdušia. Pri správnom štrukturálnom stave a vegetačnom
kryte pôdy, účelne hospodáriaci s vodou, vytvára zásoby podzemnej vody, napája pramene
a vodné toky. Cez všetky prijaté opatrenia a prijatý zákon o ochrane pôdneho fondu jeho
výmera stále klesá. Podľa vydanej ročenky Slovenským úradom geodézie a kartografie vývoj
poľnohospodárskej a ornej pôdy je stav nasledovný.
Za šiestu päťročnicu, roky l975 – l980 úbytok pôdy v SSR robil:
V poľnohospodárskej pôde o
84.000 hektárov
V ornej pôde o
32.000 hektárov
V rokoch l945 - l984 mal vývoj celkove stále klesajúcu tendenciu, čo jasne ukazuje stále
zmenšovanie pôdneho fondu.
Podnebie
V stati o poľnohospodárstve som uviedol, že rok l984 bol nadmerne chladný a daždivý.
Koncom apríla a v prvej dekáde mája v častých intervaloch padal sneh s dažďom. V dňoch z
28. na 29. apríla napadal sneh v hrúbke l4 cm a dňa l3. júna bol zaznamenaný mráz s teplotou
– 2°C, čo nepriaznivo ovplyvnilo pestovanie zeleniny. Jej poškodenie bolo značné a bolo
nutne znova vysievanie. Úroda sa už nedostavila pre chladné poveternostné podmienky po
celý rok. Značný nedostatok zeleniny bol v sortimente: cibuľa, cesnak, petržlen a uhorky
u ktorých sa vyskytla pleseň.
Jesenné mesiace boli tiež chladné a daždivé, čo nepriaznivo pôsobilo, že kvalita zemiakov
bola horšia a so značným odpadom. Úroda ovocia bola len priemerná a horšej kvality.
Slnečných dní potrebných pre rast a dozrievanie ovocia podľa pomológie počíta sa
v rozmedzí l50 až l80 dní, sa v tomto roku dostalo asi z polovice. V obciach vyššie
položených našej doliny, ovocie nedozrelo a jeho cukornatosť bola veľmi malá. Dôkazom
toho je, že pri pálení ovocných kvasov na destiláty v pestovateľskej pšenici JRD Rozvoj
v Gbeľanoch bol výťažok sotva polovičný z minulých rokov. Tento sa pohyboval v rozmedzí
3 až 7 litrov zo l00 kg kvasu.

Zimné mesiace teplotne boli priemerné a táto sa pohybovala v rozmedzí -3°C až -24°C.
Snehové podmienky boli pod normálom z minulých rokov. Prvý sneh sa objavil na vrchoch
Malej Fatry l3. novembra.
Obyvateľstvo
V roku l984 bol zaznamenaný mierny vzostup prírastku obyvateľstva v počte l5 občanov.
Počet narodených detí vo Varíne spolu 58 z toho 30 chlapcov a 28 dievčat, v Nezbudskej
Lúčke spolu 8, z toho 4 chlapci a 4 dievčatá.
Počet zomrelých občanov vo Varíne spolu 20,, z toho 13 mužov a 7 žien, v Nezbudskej Lúčke
spolu 3, z toho 2 muži a 1 žena.
Počet odsťahovaných občanov: Varín 81, Nezbudská Lúčka 26.
Počet prisťahovaných občanov: Varín 58, Nezbudská Lúčka 8
Počet uzavretých sobášov na MO vo Varíne 43, Nezbudská Lúčka 5.
V počte odsťahovaných občanov bol zaznamenaný najväčší počet vôbec za posledných l5
rokov podľa výpisu z domovej knihy. Značný úbytok obyvateľstva ja v časti obce Nezbudská
Lúčka v počte 26, kde platí stavebná uzávera výstavby nových rodinných domov.
Nástup do funkcie
Na uprázdnené miesto tajomníka MNV vo Varíne bol schválený ONV v Žiline dňa 28. 4. l984
poslanec MNV vo Varíne - súdruh Jozef Košút mladší. Nástup a slávnostné uvedenie do
funkcie bol l5. júna l984. Pred nástupom menovaný pracoval ako promovaný pedagóg - učiteľ
na Základnej škole v Dolnej Tižine.
Varín strediskovou obcou
Rada Okresného národného výboru v Žiline na sedemnástej schôdzi dňa l2. októbra l984
prerokovávala správu o realizácii XVI. zjazdu KSČ s osobitným zreteľom na realizáciu
záverov šiesteho zasadnutia ÚV KSČ v podmienkach práce Miestneho národného výboru vo
Varíne. Rada ONV na svojom zasadnutí zhodnotila, že úroveň práce národného výboru a jeho
orgánov je dobrá a táto sa stále skvalitňuje. Zvýšila sa náročnosť na politicko-organizátorskú
prácu poslancov MNV. Náročnosť úloh v ďalšom období v nadväznosti na zaradenie obce do
kategórie strediskových obcí so zvýšenou právomocou, bude vyžadovať od funkcionárov
poslancov a pracovníkov MNV zvýšené úsilie v organizátorskej a riadiacej práci. Prijatým
ustanovovaním sa obec Varín dňom l. januára l985 stala STREDISKOVOU OBCOU.
Kultúrne akcie
Významné politické a kultúrne akcie poriadané Miestnym kultúrnym strediskom vo Varíne
spomeniem v skratke:
Novoročný rozhlasový prejav predsedu MNV vo Varíne.
Pokračovanie rozhlasových relácii v počte 24 v priebehu roka s názvom „Informácie pre Vás
občania.“
Fašiangy pochod masiek (turoňov) v počte l2 osôb.
Slávnostná akadémia na tému „Víťazný február l948“.
Prednáška pre občanov „História a kultúrne pamiatky Varína 7. a 8. časť“.
Slávnostná akadémia učiteľov a žiakov ZŠ z príležitosti osláv oslobodenia obce.
Divadelné predstavenie pre naše deti „Šibalstvo škriatka Ervina“, uviedli herci divadla
MAJÁK zo Žiliny.
Prednáška pre občanov „Zvýšenie dopravnej disciplíny“, členom OO ZNB Žilina.
Výstavu kníh s tematikou SNP pre občanov.
Odhalenie pamätníka padlých v SNP na cintoríne.
Beseda občanov s priamymi účastníkmi v SNP.
Zájazd občanov a dôchodcov na poľnohospodárskej výstave „Agrokomplex Nitra“.

Tematický zájazd pre starších občanov na výstavu kvetov, kríkov a prehliadka záhrad v
zámku v Kromeříži.
Vysielanie relácie o výsledku brigády „Sobota pracovnej cti“.
Recitačné pásmo žiakov ZS pre starších občanov a posedenie s dôchodcami a funkcionármi
MNV.
Založenie Ženského speváckeho zboru vo Varíne.
Otvorenie kurzu Vyšívanie a pletenie s názvom „Kurz šikovných rúk“.
Otvorenie kurzu hry na klavír a akordeónu.
Otvorenie kurzu nemeckého jazyka.
Oslavy výročí SNP a bojov proti banderovcom
Za účasti delegácie politických a štátnych orgánov okresu, ktoré viedol tajomník OV KSS
Docent PhDr. Štefán Marton, CSc, delegácie Vysokej školy ZNB vedenej plk. Rs. Albertom
Majlátom a podpredsedom ÚV SZPB Petrom Dudášom uskutočnilo sa vo Varíne slávnostné
zhromaždenie, na ktorom si prítomní pripomenuli 40. výročie SNP a 36. výročie rozbitia
banderovských bánd.
V slávnostnom prejave plk. Majlát pripomenul obdobie kedy v slovenských horách prebiehala
významná súčasť celkového zápasu s reakciou a fašizmom o ďalší vývoj v našej vlasti.
Zdôraznil, že naplňovať historický odkaz SNP a boja proti banderovcom znamená aktívne
strážiť a ochraňovať tvorivú prácu nášho ľudu upevňovať a prehlbovať tvorivú prácu ZNB
s občanmi.
Štyridsiate výročie SNP dôstojne oslávili i občania Varína. Na rôznych akciách
usporiadaných ZO KSS, MV NF SSR, MNV a ZO SZPB účastníci vzdali hold padlým
hrdinom a pripomenuli si ťažké chvíle tých, ktorí bojovali proti fašizmu a za lepšiu budúcnosť
našich národov.
Oslavy začali 29. augusta slávnostným stretnutím mládeže a predstaviteľov obce s priamymi
účastníkmi SNP na družnej besede. Na tomto stretnutí boli odovzdané pamätné plakety VŠ
ZNB predsedovi ZO KSS vo Varíne Jozefovi Haránimu a priamemu účastníkovi SNP
Antonovi Muchovi. Po slávnosti sa všetci účastníci odobrali na miestny cintorín kde bol
odhalený symbolický hrob padlým hrdinom v SNP.
Vo štvrtok 30. augusta sa konala turistická cesta po stopách bojov príslušníkov ZNB proti
banderovcom. Spolu zo zväzákmi z Varína vyšli na Majer a Zadnú kopu, kde položili vence
k pamätným tabuliam padlých príslušníkov ZNB. V posledný augustový deň sa konalo
slávnostné zasadnutie pléna MNV, spojené s verejnou schôdzou KSS. Tohto slávnostného
zasadnutia sa zúčastnil zástupca OV KSS Rudolf Miholka, ktorý zhodnotil budovateľské
úsilie občanov od skončenia II. svetovej vojny a vyzval obyvateľov aby v iniciatíve
nepoľavovali a svedomitou prácou napĺňali revolučný odkaz SNP. Prvého septembra od
skorého rána znela v uliciach Varína slávnostná hudba. Vyzdobené ulice vítali účastníkov
osláv, hostí a športovcov, Memoriálu Matúša Androviča Pinku.
Oslavy 40. výročia SNP vyvrcholili slávnostným zhromaždením občanov a príslušníkov VŠ
ZNB na námestí SNP, ktorého sa zúčastnila delegácia krajských politických a štátnych
orgánov vedená tajomníkom KV NF SSR v Banskej Bystrici, Jánom Marejkom. Slávnostný
prejav predniesol prorektor VŠ ZNB plk. Dr. Albert Majlát. Zdôraznil v ňom význam SNP,
jeho internacionálny charakter. Slávnostné zhromaždenie bolo zakončené Internacionálou.
Výstavba
V roku l984 sa pokračovalo v dobrých výsledkoch výstavby z predchádzajúcich rokov a boli
dosiahnuté tieto výsledky:
Na úseku investičnej výstavby v akcii „Z“.

Výstavba vodovodu – II. etapa – bola prestavaná hodnota diela za 1 000 000 Kčs. Vodovodné
potrubie bolo zabudované na Námestí oslobodenia – 2. strana, ulica na Kamencoch a ulica na
Záhumní. Výstavba predajne potravín na Kamencoch s investičným nákladom 576 000 Kčs.
Predajňa potravín slúži pre občanov bývajúcich na Kamencoch – značná výstavba rod. domov
a novo - budovaný Autocamping na Kamencoch.
Spolu plnenie v investičnej akcii „Z“ 1 576 000 Kčs.
V neinvestičnej časti výstavba v akcii „Z“ bolo vytvorené dielo v hodnote 123 700 Kčs.
V priebehu roku 1984 pridelil ONV – odbor výstavby 9 stavebných povolení a 11 obývacích
povolení. Stavebná výstavba bola zameraná a situovaná na lúky v jednotlivých uliciach.
MNV vo Varíne na znak vďaky vybudoval symbolický hrob s pamätníkom na miestnom
cintoríne naším padlým občanov v SNP. Celkove vytvorená hodnota diela je 25 000 Kčs. Táto
skutočnosť bola kladne hodnotená nadriadenými organmi a vyzdvihnutá a dokumentovaná
v časopise Nová doba.
Takto bol vydaný hold hrdinom SNP, ktorí padli za lepší zajtrajšok nás všetkých
Hold vďaky patrí týmto naším občanom:
kpt. Ladislav Pfliegel – hrdina SNP
Matúš Androvič – Pinka
Kamil Andrisík
Imrich Mičian
František Galan
František Sobola
Výstavba priemyslu
V priemyselnej výstavbe sa pokračovalo na akciách rozrobených v minulom roku.
Rozšírenie lomu na Polome v investičných nákladoch
6.200.000
Montáž technologického zariadenia na spracovanie odpadových vápencov 3.840.000
Montáž strojného zariadenia drviarne
4.200.000
Drobné investície a výstavba komunikácie v závode
4.160.000
Spolu ukončené stavebné akcie
18.400.000
Stav rozpracovaných a neukončených investícii k termínu 3l. l2. l984 bol 40.792.000

Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs

Výroba
Objemové hodnoty plánu: Bolo vyrobené 89.500 ton vápna, z toho vápna mletého 40 620 ton.
Z výroby vápna 60 % predstavovala dodávka pre poľnohospodárstvo na výrobu chlorečnatovápenatého hnojiva.
Výkon lanopásu: za 3 l98 prevádzkových hodín v roku l984 zviezol l.309.927 ton vápenca
a odpadového materiálu ako podložie pre výstavbu prekladového železničného nádražia
Žilina – Teplička. Hodinový výkon lanopásu bol 4l0 ton.
História
Názvy a pomenovania mesta, hradu a obce podľa písomných zmienok:
Mestečko Varín v rokoch
1235
Warna
1254
terra Warna
1268 - l368 Warna
1378
Varín
1419
Warína
1434
Oppidum Varyn
1439
Civitas Warínnu
1457
posesio Warna
1469
Varín

1476
Oppidum Warnensi
1485-1511
Oppidum Warín
1519
Posesio Warín
1598
Warýn
neskôr Varín, maďarsky Várna
Hrad Varín – Starý hrad

1235-1267
1321
1325
1384
1418
1442
1511
1598

Warna
castrum Warna
Warna
Ovar
Varína
Starý grad
Ovar
Starý hrad až podnes

Miestna časť Nezbudská Lúčka

1439
1511
1570
1620
1773
1927

Vápena Lucska
Lucka
Lucka inač Nezbud
Lucka pod Hradom
Nezbud Lucka
Nezbudská Lúčka – maďarsky Ovaralja

Varínsky doklad o starovekej metalurgii železa
Objavenie železa a postupu ako ho spracovať na oceľ je jedným z medzníkov vo vývoji
ľudstva. Jednak bolo dostupnejšie ako meď, zložka bronzu a nástroji z neho mali aj vyššiu
kvalitu preto namiesto doby bronzovej nastala doba železná.
Železo z meteoritov poznalo ľudstvo dávno v stredomorských a stredoázijských kultúrach, ale
bolo ho veľmi málo. A tak trvalo celé stáročia, čo popri sebe dožívala bronzová vedľa nej sa
vzmáhala železná výroba.
Staršia doba železná sa začína v 7. storočí pred naším letopočtom. O výrobe a jeho rozšírení
sa spracovateľskou technológiou bezmála po celej Európe zaslúžili Kelti, ktorí prišli k nám
na prelome 4. a 3. storočia pred naším letopočtom. Doba železná je dobou Keltov – doba
latinská, až do prelomu letopočtov, Keltov napadli od juhu Dákovia, ktorí prenikli hore
Dunajom i k nám a časť porazeného keltského kmeňa Kotínov sa uchýlila na sever do hôr,
medzi zvyšky ľudu lužickej kultúry. Takto vznikla na severnom a strednom Slovensku
etnická zmiešanina reprezentovaná púchovskou kultúrou. Keltskí Kotíni k nej prispeli
poznatkami vyspelého železiarstva a tu sa dostali aj do základných diel antickej literatúry.
Rímsky dejepisec Tacitus vo svojej knihe Germánia píše o kmeni Kotínov, dobývajúcich
železo už v l. storočí nášho letopočtu zostavil mapu sveta a komentároch uvádza „že Pod
Hercínským lesom sídlia Kvádi ktorí spolu Kotínmi rozvinuli výrobu železa u nás“.
Dr. Karol Pieta CSc pracovník Archeologického ústavu SAV v Nitre sa vyjadril, že doposiaľ
chýbal archeologický nález o výrobe železa v našom prostredí. Potvrdenie, že Tacitus
a Ptolermalois mali dobré informácie,priniesli v troch posledných letných sezónach
vykopávky vo Varína. Práce viedol Dr. Pieta, ktorý spolupracoval s promovaným historikom
Jozefom Moravčíkom z Považského múzea v Žiline a expertom pre najstaršiu metalurgiu
železných kovov doc. Dr. Radomírom Pleinerom DrSc. z pražského Archeologického ústavu
ČSAV.
Už v sedemdesiatich rokoch v katastri obci Varín a Nezbudská Lúčka sa zistili povrchové
nálezy železiarskej trosky. Melioračnými prácami na svahu nad potokom vlievajúcim sa do
Varínky, zemné stroje preťali niekoľko veľkých háld trosky. V priemere majú až dvadsať
matrov, vysoké sú poldruha matra a pripomínajú mohyly. Keď sa v nich zistili črepy zo

staršej doby rímskej, teda z prvých dvoch storočí nášho letopočtu, z doby Kvádov a Kotínov
u nás, odborníkom bolo jasné, že sú na stope svedectva, na ktoré čaká európská historiografia
už celé storočia.
Starí občania vo Varíne pamätajú, že sa stadeto vozila v minulom storočí železná ruda,
hematit do Trinca, ale že sa tu tiež pradávno spracúvala to nik nevedel. Ako neobyčajne je
významný varínsky nález taký ja na pohľad celkom neefektívny. Žiadne základy stavieb,
nástroje šperky. Len zarastené kopce popola prepálenej hliny, zvyškov po tavbe. Nenašla sa
ani čiastočne zachovalá železiarska pec pretože každú museli po tavbe rozboriť aby sa dostali
ku získanému produktu. Len celkom spodné okraje pecí boli nájdene.
Pre porovnanie sa uvádza, že germánske piecky mali v priemere 30 centimetrov, kým
varínske mali až l a l.5 metra. Boli tu zistené veľké troskové haldy v počte 7. z toho boli
preskúmané len 2. Tieto rástli tak, že keď po tavbe pece zlepené z hlinených kvádrov rozbili
a vytiahli ,železný koláč (ingot), trosku rozhrnuli a na tom istom mieste postavili ďalšiu pec.
Jednu haldu vytvorili postupné tavby z 5-tich až 6-tich pecí.
Železnú rudu hemetit spracovali na kov tam kde ju dobývali. Okrem trosky a prepálených
hlinených kvádrová rozbitých pecí boli nájdene črepy veľkých nádob na vodu, ktorú
potrebovali k tvorbe, ďalej kôpky hemetitu pripraveného na spracovanie a kôpky dreveného
uhlia. Neboli nájdené žiadne stopy osídlenia, trvalých obydlí. Z toho sa dá usúdiť, že išlo
o sezónu robotu a špecializovanú na vtedajšie pomery veľkovýrobu. Jej výťažok bol zrejme
určený pre germánskych Kvádov na zbrane.
V správe o výskume sa hovorí, že chýr o tamojšom železiarstve ak sa dostal až Tacitovi
a Ptolemaiovi, muselo ísť o niečo skutočne veľkorysé. Potvrdzujú to aj rozmery pecí ktorých
obdoba z tých čias sa doposiaľ našla len vo východnom Rakúsku v Porýni, vždy v súvislosti
s Keltami. Varínsky nález je pritom jediný na sever a východ od Rýna a Dunaja tvoriacich
hranicu Rímskej ríše.
Výroba dechtu
Počas výskumu železiarskych zariadení sa skúmala vo Varíne aj dechtáreň z l2. – l3. storočia.
Našlo sa tu zariadenie, ktoré pozostávalo z dvoch častí nádob položených na drevenom
korýtku, ktoré ústilo do jamy s veľkou hlinenou nádobou. Nad nádobami bolo pôvodne
drevené uhlie pódium, na ktorom bolo naukladaná drevo utesnené hlinou. Pri tlení - suchej
destilácie vznikol decht, ktorý cez nádoby a korýtko pretekal do zásobníka v jame. Okolo
zariadenia sa našlo asi l00 kg črepov z rozbitých nádob, ktoré mali najmä na vnútornej strane
obalené dechtom. Lokalita Varín – Železná studňa sa tak v dvoch obdobiach stala centrom
získavania surovín potrebných pre výrobu železa a konzervovanie – decht, výrobkov v
l. storočí nášho letopočtu a potom v l2. a l3. storočí.
Lokalita sa navrhuje pre vyhlásenie za chránenú archeologickú rezerváciu.
Generálna oprava rímsko - katolíckeho kostola
Rímsko – katolícky kostol vo Varíne si vyžadoval rozsiahlejšiu opravu, ktorá by predĺžila
funkciu a životnosť chrámu ako kultúrnu pamiatku pre ďalšie pokolenie. Technicky stav
kostola bol vážne narušený v dôsledku prekorodovania krytiny pozinkovaného plechu, čo
spôsobilo zatekanie do horných častí konštrukcie veže a chrámovej lode. Vplyvom zatekania
došlo k narušeniu jednotlivých prvkov krovu, čím sa stal poddimenzovaný vo vzťahu
zaťaženia krovu krytinou a snehu. Na východnej, severnej a južnej strane obvodového
muriva vznikli vertikálne trhliny vplyvom poddimenzovania krovu a zvýšenej cestnej
premávky ťažkých motorových vozidiel v blízkosti kostola.
Na základe týchto skutočností pán dekan profesor Koloman Grman, ktorý pôsobivo Varíne do
l. l0. l982 predložil návrh na opravu farského kostola Biskupskému úradu v Nitre a započal s

prípravnými prácami. Po nástupe pána farára Jozefa Šurába v roku l982 sa pokračovalo
v prácach. Prípravne práce spočívali v zabezpečovaní finančných prostriedkov, materiálu,
technickej a rozpočtovej dokumentácie a v rokovaní na orgánoch pre vyžiadanie súhlasu na
opravu a to u Biskupského úradu v Nitre.
Okresného národného výboru v Žiline, odbor kultúry – cirkevného tajomníka.
Okresná správa pamiatok v Žiline.
Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici.
Miestny národný výbor vo Varíne.
Po získaní kladných písomných vyjadrení bola zahájená oprava farského kostola v sobotu 26.
mája 1984. Investorom opravy bol Farský úrad vo Varíne pod vedením pána farára Jozefa
Šurába.
Finančné prostriedky boli zabezpečované zo zbierok a milodarov veriacich varínskej farnosti
do ktorej patrili obce Krasňany, Gbeľany, Nededza, Nezbudská Lúčka a Varín. Podľa
zoznamu k 30. 8. 1984 na opravu farského kostola venovali veriaci občania z obce Krasňany
25.500 Kčs, Nededza 18.300 Kčs, Nezbudská Lúčka 5.000 Kčs, Gbeľany 39.300 Kčs a Varín
94.450 Kčs. Spolu osobné dary činili 182.550 Kčs. Z rôznych spoločenských príspevkov
a ofier bolo získane 21.200 Kčs.
Na účte v Štátnej sporiteľni v Žiline mal Farský úrad Varín uloženú finančnú čiastku 356.527
Kčs Farský úrad mal vopred zaistený medený plech dekanom profesorom Grmanom
v hodnote 306.700 Kčs.
Rozpočet na opravu
Výmena zinkového plechu za plech medený a práce s tým spojené
Postavenie trubkového lešenia v obvode veže a lode kostola robili
Práce súvisiace s opravou strechy, výmena poškodeného debnenia, náter
impregnačným prostriedkom luxol v hodnote
Statické zabezpečenie farského kostola a to eliminácia horizontálnych síl
pôsobiacich zaťažením krovu krytinou a snehom sa previedla:
Oceľovými tiahlami
Zosilnením pôvodných väzných trámov a výmenou časti krovu
Sanáciou viditeľných statických porúch, trhlín v obvodovom murive
Rozpočtové náklady na tieto práce predstavovali finančnú čiastku
Celkové náklady na výmenu krytiny a spevnenie stropu spolu

715.128 Kčs
49.256 Kčs
26.187 Kčs

76.471 Kčs
867.042 Kčs

Projektovú a rozpočtovú dokumentáciu na opravu farského kostola spracovala skupina
pracovníkov Pamiatkostavu národný podnik v odbore obnovy pamiatok a to: Jozef Synák
s manželkou Máriou z Varína a Pavol Hulita zo Žiliny. Práce klampiarske a bleskozvod
realizoval na základe hospodárskej zmluvy Okresný podnik služieb v Žiline so stavebnou
skupinou Ivana Androviča ml., ako vedúceho skupiny a spolupracovníkov, Pavlom a Jánom
Bočkom zo Pšurnovíc a Antonom Horečným z Hlbokého.
Stavebný dozor a technický postup prác koordinoval Jozef Synák z Varína pracovník
Pamiatkostavu v Žiline.
Mimo rozpočtových prác sa uskutočnila oprava vonkajšej omietky na celom farskom kostole
brigádnickou formou za pomoci občanov z celej varínskej farnosti. Hodnota diela
vytvoreného pri oprave omietky predstavovala finančnú čiastku 48.500 Kčs a 825
brigádnických hodín.
Počas výmeny krytiny na veži bol demontovaný dvojramenný kríž s otáčajúcou sa 8 cípou
hviezdou. ktorý bol vyrobený kováčom Michalom Smolkom z Varína a zabudovaný na

kostolnú vežu v roku 1777. Rekonštrukciu a renováciu dvojramenného kovového vežového
kríža robil majster Jozef Paniak z Varína.
Vežový kríž je 255 cm vysoký s rozpätím horného ramena 104 cm a dolného ramena 137 cm.
Klin je zapustený do hlavného dreva čiže v dĺžke 90 cm. Priemer hviezdy je 42 cm.
Skrátený opis vybratý z listiny vydanej Farským úradom Varín v zastúpení Jozefom Šurábom
farárom varínskej farnosti. Tento dokument v pôvodnom znení bol vydaný z príležitosti
opráv Farského kostola vo Varíne a je uložený: 1x na Farskom úrade vo Varíne a 1x v
medenej skrinke uloženej v kopule veže pod krížom.
Včelársky skanzen
Včelárske múzeum v prírode sa nachádza v Kráľovej pri Senci a je to skutočne jedinečné
dielo. Pre odborníka včelára bohatý študijný materiál, hotová oáza ľudového umenia. Ľudový
humor je zvečnený v rozličných včelárskych výrobkoch a to úle s rozličnými tvárami,
maskami a výjavmi. Základná organizácia Slovenského včelárskeho zväzu poriadala náučný
zájazd pre svojich členov v roku l984 návštevu skanzenu.
Pri vchode do skanzenu upúta návštevníka úľ, dielo varínskych včelárov. Čarodejník
pripomínajúci indiánsky totem, je strážcom skanzenu. Krátko po druhej svetovej vojne ho
vyrezal vo Varíne železničiar Ivan Cvacho. Majiteľ Viktor Wiliger roku 1973 daroval tento úľ
skanzenu.
Osvetová beseda
V roku 1984 Osvetová beseda bola premenovaná ma Miestne kultúrne stredisko ktoré riadilo:
Kino Kriváň, ktoré malo 326 predstavení s návštevou 25.932 a tržbou 86.354 Kčs.
Miestnu ľudovú knižnicu s výpožičkou 28.698 kníh, čitateľov 688 z toho detí 361. Knižnica
vlastnila 12.166 kníh v hodnote 306.559 Kčs.
Poľnohospodárstvo
V minulom roku bolo zaznamenané nesplnenie plánu mlieka do tržných fondov. V roku l984
na hospodárskom stredisku vo Varíne bolo prijaté organizačné opatrenie na prikrmovanie
dojníc glycidovým krmivom. Jarné mesiace boli veľmi chladné a koncom apríla a prvé dni
mesiaca mája napadal sneh a započatie s pastvou dojníc sa oneskorilo o 10 dní. Keďže nebolo
dostatok krmiva - hlavne sena, tento nedostatok bol riešený nákupom od občanov Terchovskej
doliny. V neskorších mesiacoch sa situácia zlepšila hlavne vďaka dažďom v priebehu
ďalšieho vegetačného obdobia, čo sa kladne prejavilo v trávnatých porastoch a paše pre
hovädzí dobytok a ovce. V 5. až 7. mesiaci bol dosiahnutý značný nárast v produkcii mlieka
a tým bol zlikvidovaný rest z predchádzajúcich 4 mesiacov. V dodávke mlieka ročný plán bol
prekročený o 10.000 litrov.
Dodávka syra bola prekročená o 1 270 kg a dodávka vlny o 757 kg. Na výrobu l litra mlieka
bolo spotrebované 0,21 kg kŕmnych jadrových zmesí, proti norme 0,19 kg. Na jeden kg
prírastku hovädzieho dobytka bolo spotrebované 3,78 kg kŕmnych jadrových zmesí, čo bolo
v norme. Nepodarilo sa splniť prírastok ošípaných na výkrm, kde denný plánovaný prírastok
0,22 kg sa splnil len na 0,18 kg.
Stavy hospodárskych zvierat ku koncu roku l984
Hovädzí dobytok
z toho kravy
Ošípané
z toho prasnice
Ovce
z toho bahnice

551 ks
243 ks
589 ks
152 ks
997 ks
364 ks

Telovýchova a šport
Z príležitosti 40. výročia SNP a 36. výročia bojov príslušníkov ZNB proti banderovcom bol
poriadaný beh ulicami Varína na počesť Memoriálu Matúša Androviča Pinku. Súťaž bola
tohto roku rozšírená o kategóriu žiakov , zväzákov, veteránov a behu 5 členných družstiev.
V kategórii žiakov zvíťazil Miroslav Tavač z Varína.
V kategórii žiačok zvíťazila Monika Caderová. z Varína.
V kategórii zväzákov zvíťazil Miroslav Gágor z Varína.
V kategórii veteránov zvíťazil Ján Demeter z TJ Lutiše.
V kategórii behu 5 členných družstiev sa víťazom stalo družstvo ZO SZM Okresnej správy
ZNB Žilina
Víťazom hlavných pretekov bol Peter Frátrik zo ZVL Žilina, ktorý prebehol trať dlhú 6 450
metrov za 20 minút 67 sekúnd.
Zasadnutie Okresného štábu ČSS l985 ktoré viedol predseda Ing. Dalibor Pavlorek vo Varíne
bolo uložené, že TJ Fatran Varín bude v roku l985 poriadať obvodovú spartakiádu vo Varíne
na svojom štadióne. Predseda obvodového štábu Ivan Androvič predložil štábu okresu
informatívnu správu o prípravách obvodného štábu a stanovených počtoch cvičencov.
Vo štvrtok 4. októbra l984 v rámci osláv 40. výročia SNP sa v celej našej vlasti rozhoreli
vatry „Ohňového posolstva ČSS l985“. Vo Varíne sa vatry rozhoreli pri chate pod Suchým
a na Pažiťoch pod Jedľovinou. Pri každej vatre boli zástupcovia OV ČSZTV, miestni
funkcionári MNV a členovia TJ Fatran. Ohňové posolstvo otvorilo prípravu na
Československú spartakiádu - l985.
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