Rok 1969
7. 1. Schôdza OB a klubu mladých, ktorí sa pridružili ku OB. Klub mladých vytvoril si aj
vlastnú beatovú hudbu a zariadil si z vlastných prostriedkov klubovú miestnosť.
8. 1. Rada MNV schválila klub mladých (30 členov) a vytvorila účinkovanie a i pričlenenej
beatovej hudbe.
Vedúcim klubu sa stal Cvacho.
10. 1. Večer bolo zasadnutie Do – KSS a na tomto sa prejednali závery novembrového pléna
UV – KSS.
13. 1. Obec postihol neobyčajný veľký vietor, ktorý zanechal za sebou vyvrátene stromy,
telefónne telegrafné stĺpy ba i niektoré strechy. Po ňom prišlo náhle oteplenie.
16. 1. V časopise Cieľ sa zjavil malý článok: „Priestory pre mladých vo Varíne“.
17. 1. Klub mladých už vydržiava prvý čajový večierok.
18. 1. MJ – PO vo Varíne vydržiava výročnú členskú schôdzu. Vedenie ostáva nezmenené.
Po celý január sa prevádzali výkopy na rieke Varínke. Buldozér vyhŕňal a upravoval koryto.
25. 1. Oblastné komunálne služby vo Varíne usporiadali svoj prvý fašiangový ples.
Začiatkom februára sa otvorila nová lahôdkareň a v rámci oblastných komunálnych služieb.
3. 2. OB vo Varíne zriadila kurz šitia. Prihlásilo sa 30 záujemkýň. Kurz viedla Pischová.
5. 2. Varínske JRD vydržiavalo svoju výročnú členskú schôdzu, na ktorej sa previedli i voľby.
Schôdza bola zakončená malým pobavením.
13. 2. OB vo Varíne usporiadala obvyklé prehrávky žiakov hudobných kurzov. Večierok
navštívili nie len rodičia žiakov, ale i veľa občanov, záujemcov.
14. 2. Varínsky žiaci, ktorí navštevujú Ľudovú školu umenia v Žiline vydržiavali tu vo Varíne
prvý hudobný večierok ĽŠLL.
15. 2. MJ – PO usporiadala tento večer svoj tradičný maškarný ples o miestnostiach kinosále
Kriváň.
Aj v tomto roku sa uskutočnil starodávny zvyk a to chodenie maškár na fašiangy. Požiarnici
preoblečený sa rôzne žartovné figúrky, chodili s harmonikou po obci a koho toho vytancovali
a rozveseľovali občanov. Vo Varíne takéto a podobné zvyky boli od nedávna pravidlom
varínskych fašiangov. Večer ten istý deň sa vydržiavala fašiangová zábava.
24. 2. Pokračovacie práce na zbúranisku Cvacho-Pavlovičovskom.
28. 2. DO-KSS vydržiavala výročnú členskú schôdzu.
1. 3. pri OB vo Varíne pribudol ďalší kurz hudby, a do kurzu hry na gitare. Prihlásilo sa 10
mladých záujemcov. Kurz viedol učiteľ slepec Praženica.
8. 3. Slávnosť MDŽ- Varín sa môže pochváliť, že v celoslovenskej súťaži o najlepšiu babičku,
prvenstvo získala babička z Varína menom Prekopová.
21. 3. sa vydržiavala ustanovujúca schôdza SNF. Predsedom sa stal Jozef Boka. JRD- zápasila
s jarnými poľnohospodárskymi prácami. Rozbehli sa orácie stroje naplno, dohoniť zameškane.
30. 3. Varínski záhradkári zúčastnili sa exkurzie na zeleninárskom podniku v Tepličke nad
Váhom.
V dňoch 1. - 2. apríla sa začali prvé staviteľské práce na združenej výstavbe na námestí. Cez
veľkonočné sviatky varínske deti zachovali starú tradíciu a s rapkáčmi nahradzovali zvonenie,
ale ich počet sa zmenšoval, záujem klesá.
7. 4. Odpoludnia vykoľajil nákladný vlak v priestore pri Váhu- oproti polesiu.
16. 4. V časopise Smena článok o babičke Prekopovej z Varína, ktorá bola vyhodnotená ako
najstarostlivejšia babička v súťaži.
18. 4. V rámci jarného upratovania vyčistili sa potoky, upratal sa park, čistili sa dvory a regule
popri cestách. Do akcie sa zapájala celá obec a školská mládež.
20. 4. Majstrovský futbalový zápas Varín – Mokraď = 1:0

24. 4. Začala sa búrať fara proti čomu veľa občanov prejavovalo svoj nesúhlas. Fara bola veľmi
stará a pamiatkovým úradom chránená. Súhlasili s výstavbou novej fary ale vedľa
a zachovaním starej.
25. 4. ZDŠ vo Varíne s OB usporiadala Slávnostnú akadémiu s príležitosti oslobodenia Varína.
27. 4. Pri futbalovom zápase Varínom a Nižnou stav 1:0 bolo nejaké nedorozumenie a z toho
bol protest. Celý apríl bol mimoriadne teplý a pekný a barometer sa pohyboval medzi 24 - 25mi stupňami.
Občania- Drevoimpregna si svojimi pracovníkmi stáli zamestnanci, JRD korporatívne sa
zúčastnili v Žiline na prvomájových oslavách. Požiarnici stavali máje a TJ-Sokol usporiadal
tanečný večierok.
7. 5. Obnovená Matica vo Varíne usporiadala spomienkový večierok na Štefánika.
8. 5. Slávnostné zasadnutie všetkých zložiek NF. Kladenie vencov pri pomníku padlých
krátkym prejavom. Večer kultúrny program v kinosále, na ktorom mal prejav s. Jozef Boka. Pri
týchto slávnostiach mali čestnú stráž skauti a pionieri.
10. 5. Ako každý rok, tak aj v tento rok usporiadali svoju tradičnú veselicu.
11. 5. sa odohral futbalový zápas medzi Varínom a Dubnicou v pomere 0:0.
15. 5. Ľudová škola umenia zo Žiliny- odbočka Varín, usporiadala výchovný koncert na ktorom
hosťovali žiaci ĽŠU z Lietavskej Lúčky. V tento istý deň klub mladých mal čajový večierok.
22. 5. Na JRD prebiehali oslavy 20- ročného trvania pri ktorých odmenení boli pracujúci
od 5. roka služby nahor. Na oslavách sa zúčastnil predseda ONV s. Ing. Perkovič. Na združenej
výstavbe bola vykopaná studňa do hĺbky 17 m. Po celý máj trvalo pekné a teplé počasie, ale
29. – 30. mája boli veľké búrky s krupobitím.
5. 6. Varínsky Junák usporiadal estrádny večierok pre mládež.
6. 6. Estráda Junáka sa dohrala druhý raz pre obecenstvo.
8. 6. Cirkevný oltárový sprievod po námestí.
9. 6. Na dunajskej Drevoimpregne bol požiar menšieho rozsahu, horeli piliny, reziny.
11. 6. Školská mládež zo Suchej nad Parnou, z príležitosti zájazdu do Terchovej usporiadali
pohostenie žiacky koncert.
12. 6. ZDŠ Varín predviedla detské divadelné predstavenie v kinosále pri úplne vypredanom
vstupnom.
17. 6. V tento deň mal pohreb pracovník elektrárne Holienka obyvateľ Varína rodom z Lysice,
ktorý pri práci elektrického vedenia v Liptovskom Mikuláši bol zasiahnutý elektrickým prúdom
a skonal. Po celý mesiac sa pracovalo na regulácií rieky Varínky.
Od 1. júla začal svoju činnosť „Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody,
správa Malá Fatra Varín“.
10. 6. Prejednané boli celoobecné záväzky na počesť 25-tého výročia SNP, ktoré predstavili
1.773,265 kč, a k 30.6. sa splnilo 1.332,214 kč.
10. 6. Ustanovili sa protipožiarne hliadky pre ochranu úrody pred požiarmi počas žatvy
a mlatby. Vápenka Varín započala s výstavbou 14 Bj. na Hrádku za školou. Počasie do polovice
mesiaca júl bolo daždivé, ale ku koncu mesiaca sa oteplilo, vyjasnilo. Potok tečúci cez obec po
celý mesiac bol suchý napriek daždivému počasiu v prvej polovici. Pranie bielizne a šatstva sa
muselo prevádzať na vzdialených riekach, čo vyvolalo nevôľu.
2. - 3. 8. prebiehali oslavy 60-tého výročia založenia futbalového oddielu vo Varíne. 2. 8. večer
bol tanečný večierok a 3. 8. futbalový turnaj Strečno – Varín, potom starí- mladí.
10. 8. Majstrovský futbal Varín - Dubnica 2:2.
28. 8. Oslavy 25.-tého výročia SNP. Kladenie vencov k pomníku padlých. Slávnostný prejav
mal s. Chladnúch. Udelená bola s. Ľudovítovi Takáčovi medaila za službu vlasti. Večer
kultúrny program a veľký vatrový táborák Junáka na Vajánku.
29. 8. Klub mladistvých usporiadal ľudovú veselicu.

Riadne a obvyklé započatie školského roka. Po celý september začali odstraňovať príčiny
vnútropolitických omylov a kríz.
1. 10. Na schôdzu rady MNV sa uzniesli zriadiť prevádzku povozníctva vo Varíne. Za vedúceho
prevádzky bol poverený s. Ján Cibík.
25. 10. Na Hrádku za školou odovzdalo sa stavenisko na výstavbu 14 Bj varínskemu bytovému
družstvu.
10. 10. Varínčania smútili pri katafalku veľmi tichého, vzorného, učeného, slobodného,
mladého občana Emila Schmida, ktorý náhle zomrel. Práce na združenej výstavbe pokračujú
pomalšie, následkom nedostatku pracovníkov. Poľnohospodárske práce prevádzali, lebo
október bol slnečný a pekný.
Od 20. 10. sa pokračovalo na dláždení pešúnkov na zimnej strane námestia.
24. 10. sa na členskej schôdzi JRD vo Varíne vyhodnocovala práca a určovali sa dokončovacie
jesenné práce. V tomto čase začali vykopávky kanalizácie z bytových jednotiek na Hrádku,
vedúca cez školské objekty a preto doprava bola obmedzená obchádzkou.
28. 10. Občania si vypočuli rozhlasové relácie k 28.10. a ticho sa opakovali po celý deň. Z tejto
príležitosti klub mladých usporiadal čajový večierok spojený s tancom. Následkom peknýchteplých dní začali kvitnúť niektoré jarné kvietky.
Od 6.10. Varínsky požiarnici prevádzali po domoch povalové a komínové požiarne opatrenia
a tieto trvali po celý mesiac.
7. 11. Z príležitosti VOSR sa usporiadala slávnostná akadémia v kinosále. Program vyplnili
zväčša žiaci ZDŠ.
15. 11. Na kamencoch popri regulácií rieky sa vysádzali malé sadenice jelši.
18. 11. Rada MNV- povoľuje čajové večierky klubu mladých len s podmienkou, že na nich
nebudú sa predávať a vôbec stolovať liehové nápoje a sa zachová záverečná hodina, ktorá je
určená na 21:00 hod.
20.12. na námestí pri papiernictve v Horvátovskom dome sa otvoril nový obchod
s priemyselným tovarom, ako náhrada za zrušený železiarsky obchod. Prvým vedúcim tohto
obchodu bola s. Sántová. Vianoce boli suché a mierne.
26. 12. Dovŕšením vianočnej nálady varínska mládež usporiadala Štefánsku tanečnú zábavu.
28. 12. Na obecnej schôdzi prejednali sa celoobecné záväzky na počesť 25-tého výročia
oslobodenia našej vlasti Sov. Armádou. Celková hodnota predstavuje 3.248,025 Kč.
29.12. Varínske JRD vydržiavalo záverečnú schôdzu výslednicou a podľa toho hektárové
výnosy boli následovné: pšenica 29 q, raž 20 q, jačmeň 27 q, ovos 20 q, a zemiaky 147 q, repa
487 q, kukurica 220 q. JRD ku dňu má 217 členov, obhospodaruje 785 ha a z toho ornej 347
ha. Súkromnohospodáriaci roľníci obhospodarujú 81 ha pôdy.
Do tohto roka ako zvláštna občiansko-spoločenská udalosť sa zaznamenáva zlatý sobáš
veterána požiarnika Gustáva Ďurčinského obuvníckeho majstra s manželkou Hermínou rod.
Halúskovou, ktorý sa uskutočnil dňa 15. 2. 1969.

