Rok 1968
Vstupom do nového roku prišla opravdivá zima. Nepretržite sneží a teplomer vykazuje
26 - 27 stupňov.
Dňa 7. 1. Zomrel vážený občan Anton Sporina, kováčsky majster. Tak jeho otec, ako i brat boli
široko – ďaleko známi ako Kováčsky majstri.
14. 1. Boli usporiadané tradičné varínske lyžiarske preteky pre dorast a to z celého Žilinského
okresu. Zjazdová dráha viedla od Kyjevskej chaty do rechtorového jarku. Lyžiarom slúžil už
dohotovený výťah.
Po mimoriadnej snehovej fujavici prišlo razom rýchle oteplenie natoľko, že rieky Varínka
a Váh vystúpili z korýt. Celé ihrisko sa zalialo ba aj cesta pri Budatíne bola pod vodou. Záplava
neušetrila ani žilinskú Slovenu.
21. 1. Požiarnici vydržiavali výročnú členskú schôdzu. Vedenie PO ostalo nezmenené.
27. 1. Varínsky komunál usporiadal prvý reprezentačný ples v kinosále Kriváň.
28. 1. MNV otvoril 2 agitačné strediská, 1. Pre Varín a 2. Pre Nezbudskú Lúčku. Všetko sa deje
k príprave obecných volieb.
1. 2. Veľký rozsiahli článok v Cieli „Bude tu stáť mesto“. Dlhodobá perspektíva rozvoja Varína.
Predbežná potreba asi 80 mil. korún.
2. 2. JRD vo Varíne zadržalo výročnú členskú schôdzu s obvyklým programom. Bola podaná
správa o hospodárskych výsledkoch v r. 1967. Tieto dni boli veľmi hmlisté. Všeobecný odmäk
a teplota stúpla na 7 – 8 stupňov. Dúha na severozápade.
9. 2. DO-KSS vydržiavala výročnú členskú schôdzu.
10. 2. Telocvič. Jednota Sokol vo Varíne vydržiavala svoj tradičný maškarný ples.
16. 2. Osvet. Beseda usporiadala prednášku na téme: Vkusné a hygienické obliekanie.
21. 2. Hudobné kurzy pri OB previedli prehrávky žiakov ako výsledok ukážok polročnej práce.
24. 2. Miestna jednota PO uskutočnila svoju fašiangovú zábavu.
27. 2. Posledný fašiangový deň chodili po Varíne maškary a maškaráda vyvrcholila
požiarnickým večierkom.
Marec = Slabá a veľmi nestála zima. Striedavo sneží, prší a slnko svieti.
6. 3. Jednota – potravinársky obchod vydržiava svoju prvú členskú schôdzu, na ktorej sa
prerokovali rôzne výsledky.
7. 3. Zomrel Jozef Androvič Várnay – zakladateľ KSS vo Varíne a tiež prvý predsedu.
Zamestnaním bol sadzač v Žiline. Bol to statočný občan a poctivý pracovník. Zapájal sa takmer
do všetkých odvetví osvetovej – kultúrnej a spoločensko-sociálnej práce.
8. 3. Oslava MDŽ sa usporiadala v kinosále Kriváň s bohatým kultúrnym programom.
Slávnostný prívet mala s. Hrmavá ako predsedníčka ČSŽ.
9. 3. Prvý futbalový zápas T. A triedy medzi Varínom a Dubnicou s výsledkom 4:1.
Apríl: 1. 4. Zomrel dlhoročný požiarnicky pracovník Eduard Androvič a tiež starší varínčan
Karol Haluška jeden z príkladných varínskych občanov. Inač zámočník vrútockých dielní.
5. 4. Schôdza DO – KSS na ktorej sa prejednávali po januárové udalosti.
14. 4. Telocvič. Jednota Sokol usporiadala tanečnú zábavu.
Od 16. 4. Montáž rozhlasovej siete po stĺpoch el. sek. Siete.
19. 4. MNV schôdza, na ktorej sa prejednal plán hlavných prác na rok 1968 a celoobecné
záväzky k 50. Výročiu vzniku KSČ.
Pokračuje sa so spevňovaním brehov rieky Varínky od krasňanského mostu. Má sa upevniť
2134 m až po Váh. Práca sa má ukončiť v r. 1970.
24. 4. Prikročilo sa k rozoberaniu starej zemianskej budovy na námestí Androvič – Cvacho –
Palčovičovskej, na ktorom pozemku bude stáť moderný dvojposchodový obchodnospoločenský dom.

Čo sa týka komunikácií previedla sa úprava cesty vedľa cintorína a odovzdala sa cesta na
Záhumní.
Máj – 1. 5. Účasť varínčanov na prvomájových oslavách v Žiline. Pokračovanie veselicou na
Drevoimpregne Varín. Počasie však nepraje – zima, prší. Nepríjemný Máj.
27. 5. Oblastné komunálne služby vo Varíne otvorili a do prevádzky uviedli bufet vo vlastnom
stanovisku.
31. 5. Pri kostole sa vystavili záchody odľahlo za kostolnými briežkami.
Jún 4. 6. Zavítalo k nám žilinské bábkové divadlo a zahralo veselé divadielko pre školákov.
5. 6. V rámci CSČK uskutočnila sa zdravotnícka prednáška.
12. 6. Na ukončenie kurzovej činnosti OB usporiadala prehrávky kurzistov.
21. 6. V tento deň obsiahli dvaja naši rodáci akademický titul. Promovaný bol Kornel Bugáň
za les. ing. A Jozef Trgiňa.
23. 6. Cirkevná slávnosť – sprievod po meste, všade oltáriky.
23. 6. Majstrovský futbalový zápas Varín – Likavka 2:1
28. 6. Uviedol sa do užívania nový most pri Floriankovi a tým sa uľahčila komunikácia na
námestí.
27. 6. Podal rezignáciu predseda Emil Cvacho a táto bude patričným spôsobom riešená.
Júl Za mesiac jún kyjevská chata, totiž jej majiteľ vybudoval prírodné kúpalisko a dal ho do
voľného používania.
18. 7. bol prejednaný prípad rezignácie predsedu MNV Emila Cvachu na spoločnej schôdzi
KSS a MNV rezignácia bola prijatá a hneď ustanovený bol za predsedu Július Bugáň, riaditeľ
komunálnych služieb a to na prechodnú dobu.
22. 7. Zaznamenáva sa, že tento deň sovietske vojsko ČU prechádza cez Strečno a niektorí
vojaci navštívili Varín a v papiernictve nakúpili pamätné darčeky. V tento deň s. Július Bugáň
preberá predsedníctvo MNV.
27. 7. Varínsky celok nováčkov – regrútov usporiadal regrútsku tanečnú zábavu.
25. 7. Na zasadnutí rady MNV prejednaná bola žiadosť Ľud. Šk. umenia zo Žiliny o zriadenie
jednej elokovanej triedy. Rada dáva k tomu súhlas.
V mesiaci júl do polovice počasia bolo teplé – horúce a teplota sa pohybovala medzi 25 – 32
stupňov. Od druhej polovice však vytrvalo pršalo.
August: Zvláštnosťou mesiaca bol 20. August. Z 20 ho na 21 ho po celú noc nepretržite hučali
lietadlá do rána, ba lietadlo sa takmer po celý deň. Ľudia nevedeli čo sa vlastne robí. Konečne
rozhlas oznámil
Príchod sovietskej armády. Udalosti potom sa už formovali do nových politicko-hospodárskych
pomerov.
V pondelok 26. Augusta rozozvučali sa zvony ako predzvesť príchodu prezidenta Svobodu
z Moskvy a sním i celý nový vládny štáb.
27. 8. O 15 tej hodine občania si vypočuli prvý prejav prezidenta z Prahy v ktorom s. prezident
objasnil danú situáciu a vyzval ľud k ďalšej mierumilovnej práci.
September: 1. Septembrom sa započalo riadne vyučovanie na tunajšej ZDŠ – ke. Škola má 26
tried ale disponuje len 18-mi učebňami. Ostatných 8 tried sa bude striedať na zmeny. Čo
s pedagógmi ako výchovného stanoviska nie je veru lichotivé. Pred obecným predstavenstvom
a školskými úradmi stojí vážny problém doriešiť túto otázku.
Tiež 1. Septembrom OB započala kurzy hudobnej výchovy. Učiteľmi pre klavír ustanovení:
Skutecká tiež ako vedúca hud. kurzov, ďalej Rolková a Sýkorová - a pre harmoniku s.
Praženica.
Október: Započal sa kurz jazyka nemeckého. Pozostáva z 2 oddelení – jeden pre začiatočníkov
a jeden pre pokročilých. Vyučuje Anna Bugáňová učiteľka.

27. 10. Ovocinári usporiadali ovocinársku výstavu v zasadacej sieni MNV.
Tiež tento deň vypočuli občania rozhlasový prejav novej vlády a vyhlasený bol zákon o ČSL
federácii.
November: Započalo sa bagrovanie Palcovíčovho domu.
15. 11. Oživotvorenie varínskeho skautu – junáka. Húfne prihlášky.
22. 11. Ustanovujúce valné zhromaždenie Matice slovenskej v zasadačke MNV s kultúrnym
programom.
MS – má 59 znova prihlásených členov. Schôdza zvolila za predsedu s. Jozefa Varošího
riaditeľa ZDŠ.
Za tajomníka bola zvolená Božena Skutecká zást. riad. ZDŠ. Za pokladníka Anton Panáček.
Po celý mesiac december bola suchá zima, ktorá trvala až do konca mesiaca.
Klub mladých vydržiaval takmer každý týždeň čajový večierok, na ktorých mládež si
i zatancovala.
30 – ho decembra sa vydržiavala členská schôdza JRD. Vyhodnotené boli všetky práce a ich
výsledky tak v rastlinnej ako i živočíšnej výrobe.
Stredoslovenské stavby Žilina započali s výstavbou kanalizácie na Hrádku. Táto predstavuje
1, 330, 454 Kčs. Matrika narodených zaznamenala 118 narodených a ztoho 61 chlapcov a 57
dievčat.

