Rok 1967
V tomto roku budú prebiehať oslavy 50. Výročia Veľkej októbrovej socialistickej
revolúcie. Súdr. predseda Emil Cvacho na prahu nového roku zaželal všetkým občanom veľa
zdravia a pracovných úspechov.
Hneď začiatkom januára sa začala regulácia rieky Varínky od železničného mostu až po
Varínsky most pri kostole. Upravil sa však len ľavý breh. Pravý sa zavážal štrkom, skalím
a rôznymi odpadmi.
15. 1. Miestna PO vydržiavala svoju výročnú členskú schôdzu. Veliteľom sa stal s. Santa.
Ku prevedenému súpisu hospodárskych zvierat pre zaujímavosť sa poznamenáva a konštatuje
všeobecný úbytok hospodárskych zvierat. Tak napr. za rok u sliepok 112 ks, u ošípaných 16 ks,
u hovädzieho dobytka 2 ks, u koní 1 ks, atď. Pritom však vzrastá počet na JRD.
Miestna predajňa obuvi mení si vedúcu a stáva sa ňou s. Edita Bukejčíková.
10. 2. Výročná členská schôdza DO-KSS. Predsedom sa stáva Ing. Samec. Pokladník
a tajomník ostáva nezmenení.
14. 2. Nakoľko reštaurácia Kriváň už nevyhovovala požiadavkám doby – preto miestnosti boli
prebudované tak, aby vyhovovali hygienickým i stanoveným požiadavkám. Po prevedení
týchto adaptácií toto pohostinstvo sa stalo príjemných stánkom.
15. 2. OB – hudobný odbor predviedol večer prehrávok svojho žiactva za účasti rodičov
a značného počtu obyvateľstva.
16. 2. Po celom Varíne sa vymieňali elektrické stĺpy za stĺpy betónové.
22. 2. Prežili sme zvláštny prírodný jav – neobyčajný na zimné obdobie a to odpoludnia dosť
dlho hrmelo a blýskalo. V tento deň sa dokončili práce na obnovy strechy budovy MNV.
Pokryla sa plechom.
24. 2. Obec zvolala verejnú schôdzu žien do kinosály Kriváň za účelom rozvinutia práce medzi
ženami. Zvláštnosťou tohto mesiaca je, že rozhodnutiu obecnej rady zavádza sa uvítanie detí
do života a to do 2 mesiacov po narodení.
27. 2. Medzi najstaršie domy vo Varíne patrí aj budova na námestí, ktorej majiteľom je lekárnik
Šipoš a je pamiatkovým úradom chránené a v ktorej bolo holičstvo (Freudonycld) sa zrútila
stena, tá od mlyna. Holičstvo sa presťahovalo dočasne do Horvátového (Vidovič) domu.
Po celý február bola veľmi mierna zima. Denne bolo slnečné počasie.
OB usporiadala kurz tancov a spoločenskej výchovy a tento trval po celý mesiac. Kurz sa konal
v telocvični školy a končil sa tanečným večierkom.
Marec sa začínal silnými dažďami. Tri dni nepretržite prší. No 5. 3. sa konečne vyjasnilo.
6. 3. po celý deň prebiehalo školenie CO – zdravotníkov.
8. 3. Večer oslava s akadémiou z príležitosti MDŽ, kultúrny program dodala škola.
26. 3. ČSM vo Varíne usporiadala tanečný večierok Obecná rada po dohode so zdravotníkmi
rozdelila zdravotné obvody nasledovne: Zdravotný obvod Varín 1 – Mudr. Jakuš = Varín 2 750
obyvateľov, Strečno 2 023 obyvateľov, spolu 4 773 obyvateľov. Zdravotný obvod Varín 2 –
Mudr. Milo = Gbeľany 970 obyvateľov, Mojš 720 obyvateľov, Nezbud. Lúčka 709 obyvateľov,
Dolná Tižina 1 150 obyvateľov, Krasňany 850 obyvateľov a Stráža 630 obyvateľov. Spolu
5 029 obyvateľov.
29. 3. Plenárne zasadnutie MNV, na ktorom boli diskutované socialistické záväzky a úlohy
k 50. výročiu VOSR.
30. 3. Členská schôdza KSS, na ktorej sa vytýčili úlohy tiež k 50. výročiu VOSR. O úlohách
referoval p Ing. Samec ako predseda DO – KSS.
4. apríl prekvapil skutočným aprílom. Nepretržite prší a chladno trvá po celý týždeň.
10. 4. Ulica Hrnčiarská – Červenej armády – obdržala neónové osvetlenie.

14. 4. V rámci osvetovej besedy sa odohralo divadelné predstavenie „Veľké ryby“ a zisk sa
venoval športovému klubu vo Varíne. Réžiu mal Frant. Skutecký a v hlavných úlohách sa
predstavil Jozef Pála učiteľ, Ing. Vojtech Salát, Ivan Cvacho. Toto divadlo sa opakovalo i 15.
4. večer a miestnosť bola úplne preplnená obecenstvom.
Z 18. na 19. v noci napadol sneh ale dopoludnia už po ňom nebolo ani stopy, len blato
a šľapanina.
21. 4. Na naliehavá žiadosť občanov zasa po tretí raz sa odohralo divadlo „Veľké ryby“ ba
i teraz miestnosť bola plná.
23. 4. sa odohral majstrovský futbalový zápas A triedy medzi Varínom a Turanmi a výsledok
bol 1:0.
24. – 26. 4. zachmúrené daždivé počasie so snehom.
26. 4. večer sa uskutočnila verejná oslava ako 22. výročia oslobodenia našej obce sov.
Armádou.
28. 4. OB – prednáška v zasadačke MNV. Výsadba a ošetrovanie ovocných stromov a kríkov.
Prednáška pokračovala dňa 30. 4. a vysvetlila sa správna agrotechnika a vhodný výber stromov
pre náš okres.
1. 5. Veľká účasť občanov, závodov a škôl z Varína na oslavách 1. mája v Žiline.
2. 5. Školská mládež vo Varíne odohrala divadlo na hru „Čert a káča“, o ktorú bol medzi
mládežou a občanmi patričný záujem.
7. 5. ďalšia ovocinárska prednáška v rámci OB a to o špeciálnej výžive ovocných drevín
a bobuľovín.
10. 5. sa otvorila nová predajňa potravín – Jednota spotrebné družstvo, ktorej prvým
obchodným vedúcim bol Štefam Mackovčin, obyvateľ z Kubíkovej (Kociny). Táto nová
predajňa začala svoju činnosť v novej obchodnej miestnosti vystavenej vyše kina Kriváň, oproti
Schmidtovcom.
12. 5. OB previedla pohovor s občanmi o najaktuálnejších otázkach týkajúcich sa o výstavbe
usporiadaní Varína.
13. 5. Odbojárska zábava v Kinosále Kriváň s patričným kultúrnym programom.
14. 5. Ďalšia hospodárska prednáška na tému: Pestovanie zeleniny – agrotechnika a výživa.
19. 5. OB usporiadala pre školskú mládež v škole výchovný koncert s patričnými teoretickými
výkladmi. Pri koncerte účinkovali žiaci hudobných kurzov z Varína.
25. 5. Do hospodárskych kurzov pribudla ďalšia prednáška na tému: Pestovanie bobuľovín
v podmienkach okresu. Pokračovanie v cykle prednášok dňa 25. 5. a to: Škodcovia ovocných
drevín a spôsob ochrany proti ním.
29. 5. škola usporiadala akadémiu ako oslavu k medzinárodnému dňu detí.
30. 5. V rámci okresného CO evakuácie žiactva žilinských škôl do určených ubytovaní vo
Varíne a okolí.
5. 6. sa na tunajšej SVŠ začali maturitné skúšky. Boli to posledné skúšky na tejto škole, lebo
na vyššie nariadenie je SVŠ-ka 1. septembrom zrušená.
V čase od 5. 6. do 11. 6. bola v zasadačke MNV poľovnícka výstava. O výstavu sa prejavil
všeobecný záujem.
Do 15. 6. podávali všetky zložky NF, social. pracovníci a súkromníci socialistické záväzky k .
výročiu VOSR.
16. 6. OB spolu so školou previedla pohovor s mládežou: „Čo ďalej“.
17. 6. Vlakové nešťastie v Nezbud. Lúčke, pri ktorom nedošlo k vážnejšiemu zraneniu.
17. 6. Opäť školské divadelné predstavenie pre deti, a mládež a dňa 19. 6. pokračovanie pre
dospelých. Potom sa to ešte raz opakovalo 21. 6.
21. 6. Začali kosiť Rybníky. Starí varínčania hovorievali: „Rybníky sa kosia bude pršať“ no
veru sa to tento raz nesplnilo.

23. 6. Usporiadané boli pohovory s občanmi o problémoch v poľnohospodárstve.
26. 6. OB usporiadala obvyklé prehrávky žiakov hudobných krúžkov, venované rodičom
a občanom milujúcich hudbu a spev.
Takmer od 15. Júna trvalo nepretržité teplé až horúce počasie. Teplota niekedy vykazovala až
34 stupňov. V tomto mesiaci aj požiarnici mali menšie ale skutočné cvičenie. Vznikol požiar
u Milana Vrábla na Záhumní a tu sa nacvičili.
Veľké horúčavy sa pretiahli aj na mesiac júl na radosť detí ale na nespokojnosť roľníkov,
pracovníkov JRD. Prvý dážď bol spojený veľkou búrkou, ktorá potom trvala až dva dni. Po
búrkach prišli opäť horúčavy a trvali vyše dvoch týždňov. Zber sena sa skončil 15. júla na
100%. Tento rok bol bohatý na lesné plody. Malín a čučoriedok sa urodilo neúrekom dosť
a zber bol veru veľmi živý. Nemali však radostné leto hubári, lebo huby nerástli ani po daždi.
30. 7. sa začali žatevné práce a to raz s kombajnom. Pri prácach stačili pomáhať len sami
družstevníci. Pomoc brigádnická predbežne nebola potrebná.
30. 7. Telocvičná jednota, Sokol Varín vydržiavala 58. Výročie založenia. Z tejto príležitosti
bola usporiadaná bohatá športová veselica na ihrisku.
31. 7. Na veľký smútok matiek zatvorili sa detské jasle, ktoré boli umiestnené v budove
Františka Obšivana býv. dom Ď. Beňovského. Príčina pre hygienické závady.
V auguste teplá ešte trvajú, ale už sú sprevádzané menšími búrkami. Neskôr premenlivé
počasie a zasa teplo.
4. 8. Zasa malé požiarnické cvičenie pri požiari humna Rudolfa Cigánika. Vznik požiaru
nezistený. Po celý august sa konali vojenské prípravy na cvičenie.
7. 8. JRD započalo trhať ľan pod Jedlovinou, kde bola úroda na veľkom láne veľmi dobrá.
10. 8. Navštívila našu obec Ď. Brichtová z Ameriky ktorej otec Ď. Brichta bol vo Varíne
obvodným lekárom ešte v dobe okolo r. 1890 – býval a ordinoval v budove Mateja Ďuranu pri
Obuve. Menovaná sa tu vo Varíne narodila.
26. 8. Oslavy a kladenie vencov padlým partizánom zo strany MNV a závodov. Večer
vojenská zábava v kinosále Kriváň. Usporiadateľmi boli vojaci, ktorí pripravovali na okolí
vojenské cvičenie.
27. 8. Futbal T. A triedy = Dubnica – Varín = 1:1
3. 9. Futbal T. A triedy = Turany – Varín
4. 9. Začiatok školského roka, ale už len ZDŠ / Základná deväťročná škola/ Varínskych
rodičov veľký smútok.
7. 9. Vyvrcholenie vojenského cvičenia bola stavba vojenského mostu pri píle na Váhu. Pri
stavbe boli prítomní zástupcovia tak vojenských, ako i svetských politických úradov.
Prítomný bol aj generál ako zástupca národnej obrany.
13. a 14 ho. Septembra vojsko odchádza do svojich útvarov. Tým sa skončilo vojenské
cvičenie, ktoré trvalo asi 1 a pol mesiaca.
22. 9. Zomrel najstarší občan Varína Alex Akantis zvaný Kušnier. Dožil sa 97 rokov a do
konca mal zdravé oči - čítal bez okuliarov. Celý život šil kožuchy.
1. októbra hralo sa ďalšie futbalové stretnutie medzi Varínom a Kremnicou s výsledkom 4:0
Konečne sa zjavili hríby na Strážskom vrchu. Teda hubári si prišli až v októbri na svoje.
4. 10. Sa rozobrala strecha na škôlke lebo pretekala na viacerých miestach. Škôlka bola
umiestnená na Schvarcerovci.
7. 10. Sa zjavil článok v časopise Pravda „Slzy varínských matiek“ V článku sa píše
o rozhorčení Varínskych mladých matiek pre zatvorenie detských jaslí. Jasle boli zatvorené na
príkaz okresného hygienika, pre veľmi závažné zdravotné závady. Článok zo 7. Októbra
1967.
9. 10. Obvodný lekár Ď. Jakuš odchádza do Žiliny. Vo Varíne pracoval úspešne a s obľubou
viac rokov.

10. 10. OB – usporiadala prednášku o zbere a uskladňovaní ovocia a zeleniny.
14. 10. Výzva k občanom k brigádnickému zberu zemiakov. Priaznivé počasie umožňuje
zber. Úroda sa ukázala uspokojujúca.
14. 10. MJ-PO – usporiadala v kinosále Kriváň oberačkovú tanečnú zábavu.
15. 10. Futbalový zápas majstrovský = Varín = Brusno 4:0 Zber zemiakov pokračuje
uchvátene, lebo počasie ešte vždy praje.
29. 10. Futbalový majstrovský zápas = Varín – Likavka 4:0
30. 10. Sa skončil zber zemiakov.
2. 11. Na JRD začali so zberom repy kŕmnej. Počasie sa drží. Zber sa prevádza uchvátene .
5. 11. Futbalový majstrovský zápas L. Rovné – Varín
6. 11. Z príležitosti VOSR usporiadaná bola akadémia v kinosále večer o 18. hod. program
dodala ZDŠ.
Pred akadémiou viedol sa sprievod obcou s obvyklými vyjadreniami a heslami. Po celý deň
však odzneli rôzne relácie v rozhlase.
6. 11. JRD vydržiavalo svoju vyhodnocovaciu schôdzu.
10. 11. OB usporiadala čítanie s kroniky. Žiaľ nebolo veľa záujemcov. Čítaním sa bude
pokračovať. Zber repy ešte stále pokračuje.
20. novembra sa objavil prvý sneh - ale len na krátko
20. 11. Technokov vo Varíne sa zrušil. Príčina vraj nedostatočné miestnosti. Občania
s pohoršením prijali toto opatrenie. Tovar sa odviezol do Žiliny.
Oprava škôlky na Schvarcerovci pokračuje.
23. 11. Zomrel poriadny občan, dlhoročný požiarnicky pracovník Eduard Androvič, inač
bývalý pracovník Vápenky Varín.
6. 12. OB spolu ČSM usporiadala večer otázok a odpovedí.
10. 12. Výročná členská schôdza TJ – Sokol Varín
11. 12. Z príležitosti ukončenia mesiaca SČSP vydržala sa slávnostná akadémia. Priliehavým
programom prispela škola.
V mesiaci november sa začala opravovať Kamenica – Nostnice na námestí a 22. Decembra
ako obnovená začalo sa v nej predávať.
24.12. Vyplnila sa predpoveď Kataríny a Vianoce boli na ľade.
26. 12. Štefanskú zábavu vydržiaval TJ - Sokol a tú noc okradli Kamenicu, hostinec na
námestí. V tomto roku sa prejednala technická a rozpočtová dokumentácia pre združenú viac
účelovú budovu, ktorá sa má budovať na námestí (Palcovičovec) a na ktorej sa podieľa
politická obec Varín – poštový úrad a Jednota predajné družstvo. Prvá schôdza o tejto výstave
bola dňa 5. 9. 1967na obecnom dome.

