Rok 1965
Nový rok začal ako obvykle prejavom predsedu MNV s. Cvachu, ktorý občanom zaželal veľa
zdravia a pracovných úspechov do nového roka.
Po celý mesiac január trvala veľmi mierna zima. Pohybovala sa medzi 0° až 6 o – mi.
9. januára mala miestna jednota – požiarnej ochrany výročnú členskú schôdzu, na ktorej sa
vyznamenali zaslúžilí požiarnici a starí hasičskí pracovníci. Udelenie vyznamenaní sa viazalo
ku 100-mu výročiu založenia požiarnej ochrany (dobrovoľného hasičstva). Zlatú pamätnú
tabuľu dostal miestny veliteľ PO Anton Santa.
Ďalej vyznamenaní boli za zásluhy: Emil Cvacho predseda MNV, Emil Akantis predseda JRD.
Čestné uznanie bolo udelené MNV. Vyznamenanie požiarnikom: Gustáv Ďurčanský, Pavol
Akantis, Rudolf Andrisík, Martin Slesiar, Rudolf Cvacho, Ján Trizuljak, Rudolf Androvič,
Pavel Zicho, Ivan Staník, Alojz Zimen, Karol Holienka, Eduard Androvič, Eduard Haluška,
František Rihák starší, Vincent Bukovinský, Eduard Chabada, Ján Repáň, Pavel Anton Santa,
Michal Gábor, Anton Salát, Štefan Akantis a Martin Kapasný.
Po celý mesiac prebiehalo školenie členov JRD v družstevnej škole práce. Školenia sa
zúčastnilo 33 členov.
Vo februári (3. II.) zadržaná bola výročná členská schôdza MO – KSS.
Tiež medzi zvláštne podujatia v mesiaci február patrí zahájenie Lyžiarskeho výťahu od 1. II.
pod Jedľovinou smerom ku Kyjovskej chate. Lyžiarsky výťah sa uskutočnil zásluhou Vápenky
Varín a priamymi organizátormi boli František Sporina a Anton Cvacho, zamestnanci Vápenky
Varín.
Osvetová beseda usporiadala behom mesiaca február kurz šitia. Zúčastnilo sa ho 16 záujemkýň,
ktoré aj kurz končili.
Tiež vo februári JRD malo výročnú členskú schôdzu, na ktorej vyhodnotili výsledky minulého
roku a predniesli perspektívny plán pre bežný rok.
13. II. Usporiadali Malé komunálne podniky prvý ples.
Zmena nastala vo vedení MO – KSS, predsedom sa stal s. Ľudovít Takáč, tajomníkom s. Michal
Gábor a pokladníkom Adam J. Jánošík agronóm JRD.
27. februára usporiadal Sokol Varín svoj tradičný maškarný ples, ktorý ako iné roky aj v tomto
roku sa na spokojnosť vydaril.
8.marca, večer o 18-tej hodine v kinosále Bučko bola zadržaná oslava MDŽ. Program ku oslave
dodala škola.
V tomto mesiaci sa začali melioračné práce na Lúkach pod Jedľovinou. Niektoré lúky sa
preorali a premenili na oráčiny.
Celý apríl pršalo a bolo veľmi studené počasie a tým sa značne oneskorili poľnohospodárske
práce. Takmer o mesiac boli tieto zameškané.
MO – ČSM usporiadala dňa 10. II. cez veľkonočné sviatky šibačkovú zábavu, na ktorej hral
mladý varínsky súbor
,, Kosmos´´.
Po celý mesiac denne vysielal miestny rozhlas spomienkové relácie o bojoch a postupoch
červenej armády a čsl. armádneho zboru za naše oslobodenie.
Naše varínske včelíny pod Jedľovinou navštívil medveď. Rozdrvil dva včelíny a narobil dvom
včelárom Júliusovi Bugáňovi a Jozefovi Salátovi značnú škodu.
30. apríla na schôdzu OB odstúpil jej predseda Jozef Lenárd pre pracovné zadelenie do ústredia
Drevoimpregny do Žiliny. Novým predsedom OB sa stal Martin Kapasný učiteľ – dôchodca
a pokladníkom František Skutecký.

1.máj oslávil sa v Žiline. Na týchto oslavách hrala i varínska žiacka dychovka. Veľa varínčanov
sa oslavy zúčastnilo. Odpoludnia varínska drevoimpregna mala skromnú zábavu na podniku.
Počasie sa zlepšilo, ale len na krátko. Len čo sa začali poľnohospodárske práce, hneď dva dni
na to opäť začalo pršať a nastalo studené počasie. Teda zasa zamedzilo pokračovanie
v poľnohospodárskych prácach.
7. 5. – započala sa práca na stavbe Komunálnych podnikov. Na týchto miestach bola svojho
času malá kováčska dielňa, ktorej majiteľom bol istý Králik Čajka. V tejto vyhni sa vyučili
takmer všetci kováčsky majstri okolitých obcí.
8. 5. – vyvrcholili oslavy oslobodenia. Večer o 18-tej hodine sa zišiel MNV a za prítomnosti
občanov sa položili vence v parku k pomníku padlých. Pri týchto obradoch hrala žiacka
dychovka pod dirigovaním s. uč. Štefku. V oslavách sa ďalej pokračovalo v kinosále u Bučku.
Najprv boli udelené pamätné medaile vojakom a partizánom, ktorí sa priamo zúčastnili bojov
o naše oslobodenie. Slávnostné odovzdávanie previedol zástupca KSS a ONV zo Žiliny s.
Marko. Medaile udelené boli nasledovným: s. Takáč Ľudovít, s. Salát Michal, s. Boka Pavol, s.
Bugáň Rudolf, s. Salát Ladislav, s. Hliník Kamilo, s. Franek Ondrej, s. Michal Anton, s. Šuška
František In memor. Androvič Pinka Karol, Sušienka Štefan, Andrisík Kamilo, Mičjaň Imrich.
Na slávnosti úvodných prejavov mal predseda MNV Emil Cvacho. V obšírnom referáte
zhodnotil budovateľské úsilie a výsledky rozvoja našej obce za uplynulých 20 rokov. Tiež
predložil vyhliadkový plán rozvoja našej obce. Tak docielené budovateľské výsledky ako
i vyhliadkový plán v odpise sú uložené v archíve OKron.
Po celý máj pršalo a bolo zimné počasie. Na takéto neobyčajné počasie sa nepamätajú ani starší
občania. Ovocné stromy začali kvitnúť okolo 10.mája. Zaorávanie zemiakov sa prevádzalo po
celý mesiac máj. Zbožie tiež veľmi slabo vychádzalo a bolo malého vzrastu. Hovorí sa však: ,,
Studený máj, v stodole raj.“ Uvidíme pravdivosť príslovia.
V júni dažde neochabli, prší ďalej. I keď sa ukáže slniečko cez deň, v noci sú obyčajne búrky.
Rozhlas stále hlási zamračené počasie s prehánkami.
Ešte nie sú dokončené niektoré jarné práce, ako výsadba zemiakov a presádzanie plántov.
Počasie v druhej polovici sa zlepšilo, no ku koncu sa opäť zhoršilo.
Novinkou tohto mesiaca je zadováženie úmrtšieho autovoza komunálnymi službami. Ako
prvého odviezol na cintorín občana Martina Košturjaka. Teda konečne bude po starosti odnášať
mŕtvoly osobami na cintorín. Veď príbuzným nebohých, dalo veľa starostí zohnať chlapov ku
odneseniu mŕtvoly. V cechovom zriadení bola to povinnosť členov cechu, ktorého povolali
príbuzní, odniesť mŕtvolu a tiež svietiť pri truhle a na cintoríne.
Júl: Zasa len prší a prší. Občas sa ukáže slnko ale nie nadlho. Sená pod Jedľovinou hnijú. Zbožie
poľahnuté. Kosba bude obťažná. Repa len čiastočne ošetrená a tak i zemiaky. Ku koseniu lúk
sa organizovali brigády: Prvou takou brigádou boli členovia MNV z Varína a čistý výnos
z týchto brigád sa venoval na pomoc povodňou postihnutým občanom.
V tomto mesiaci sa začala výstavba budovy pre komunálne služby – vymeriavanie a s tým
spojené práce. Teda v máji začaté práce s vymeriavaním a odstraňovaním teraz sa dokončujú
a prikročilo sa v ďalšom ku stavebným prácam.
Železničné nešťastie sa prihodila na varínskej železničnej stanici. Rýchlik pražský narazil na
posunujúci vlak na výhybkách smerom na Žilinu. Stalo sa to v raňajších hodinách. Okrem
ťažšie ranených, smrtný prípad nebol.
V druhej polovici júla občania v Hrnčianskej ulici pozdĺž ulice vykopali jarok, do ktorého sa
vložili káble k pouličným svetlám.
Varínsky šport v tomto mesiaci zažiaril. Oddiel futbalový postúpil do I. A triedy. Je to veľký
vzostup na ktorom má tiež veľký podiel agilné vedenie na čele s predsedom Jozefom
Freidonfeldom, tajomníkom Ladislavom Salátom a pokladníkom Ing. Vinc. Lopušanom.

August: Prší – poľnohospodárske práce zaostávajú. Zbožie políha. A tak to ostalo do polovice
mesiaca. Potom sa vyjasnilo a celý týždeň trvalo pekné počasie. Bolo to tak rečeno prvé letné
počasie a škoda, že po týždni opäť nastalo zhoršenie. Práca na poli sa zdvojnásobila, ale pre
nové zhoršenie sa opäť prerušila. Teda tento august narobil veľa starostí a námahy JRD. Keď
aj bola ochotná pomoc patronátneho závodu a brigádnikov, predsa práca sa veľmi oddialila
a bola chvatná.
Poznamenáva sa, že august bol v znamení zbere lesných plodín, ktorých v tomto roku bola
hojnosť. Malinisko bolo v Jedľovine nad chatami, počnúc od chát výkupných podnikov
a čučoriedky v stromkoch nad Lazami.
Inou zvláštnosťou tohto mesiaca bola stavba zelovocu na námestí oproti sv. Floriánkovi.
Zelovoc bola vystavená na betónových základoch zhotovená už z dreva.
September: Žatva sa pretiahla a striedavo pokračuje. Tiež počasie nepraje. Deň – dva je pekne
a týždeň prší.
Neprajné počasie malo veľký vplyv na úrodu ovocia slivák a hrušiek málo a jabĺk ešte menej
a tieto predčasne opadávajú.
Od 1. septembra OB preberá vedenie hudobného kurzu. Tento rozširuje podľa dopytu a potrieb.
Ku vyučovaniu klavíra priberá sa i hra na harmoniku. Na škole hudobnej (kurz) učí s. uč.
Skutecká Božena, Rolková Alena, Cvachová.
Žatva sa skončila dňom 12.septembra. Dožinky neboli, lebo sa pracovníci dohodli miesto
dožinkov usporiadať autobusový výlet do Tatier a na Spiš a prezrieť si náš najlepší zemiakársky
kraj.
V rámci OB obnovená bola dychová hudba, ktorej členmi boli odchovanci uč. Štefku
a kapelníkom Lopušan.
Október: Konečne nastalo pekné slnečné počasie. Dňa 14. a 15. cez noc boli však prvé mrazy.
Včas prišli. Inač cez dni bolo pekne.
V tomto mesiaci nastala výmena riaditeľa na SVŠ vo Varíne. Odchádza do Žiliny na zdravotnú
školu Bošanský L. a na jeho miesto nastúpil za riaditeľa Vároši. Teda L. Bošanský 7 rokov
viedol našu SVŠ.
O Varínskom futbale sa zjavil článok v cieli 8. X. 65 pod názvom ,,Varín nemá strelcov“,
doslova. Skutočne, čo si máme o súčasnej situácii vo varínskom a predmierskom futbale
myslieť, ak nie to, že tu chýba – cieľavedomosť a príprava. A to je veľmi zlá choroba. Pozor na
jej dôsledky z titulu zanedbanej liečby. Vo Varíne vraj nieto súcich strelcov. Článok nie práve
lichotivý.
November: Tento mesiac niesol sa v znamení VOSR, 5. nov. bola slávnostná akadémia, na
ktorej vystúpila i novo obnovená dychovka. Dopoludnia o 11h prebiehala štafeta, ktorá mala
krátku zástavníčku, pred obecným domom a bola tiež prečítaná štafeta posolstva. Po celý
týždeň prednášali sa relácie o VOSR.
V novopostavenej budove zelovocia sa započal odpredaj zeleniny – ovocných konzerv
a minerálnych vôd.
Príslovie, že Martin prichádza na bielom koni sa v tomto mesiaci splnilo, lebo v noci zo dňa 11
– ho na 12-ho teda na Martina napadol prvý sneh.
Z príležitosti Štúrových osláv usporiadala sa i vo Varíne Štúrovská akadémia – ktorej program
vyplnila z väčšia škola.
Konečne sa dokončili práce na novej ceste z Gbelian na Terchovú, ktorá obchádza Varín a tak
sa uskutočnila aj prvá premávka.
December: Hneď v prvé dni sa rozvírili snehové dažde a tieto boli doprevádzané veľkými
vetriskami. Teda sama šlapanica – bez mrazu.
2. dec. sa previedla kolaudácia zdravotného strediska za školou pri dvanásť bytovkách. Mudr.
Milo tam začal ordinovať. Po čase tiež ta prešiel detský lekár Dr. Masaryk.

3. XII. zavítala do našej obce ľudová škola umenia zo Žiliny a previedla večer svoj brigádnicky
program z príležitosti ukončenia mesiaca čsl – sovietskeho priateľstva.
5. XII. Členská schôdza PO (požiar. ochr.) rozšírená s pozvanými starými členmi, ohľadom
prejednávania osláv 90 ročného trvania PO. (fajermani – hasiči – požiarnici) Oslavy by boli
v budúcom roku. Teda zostavil sa plán celých osláv a cvičenia.
9. XII. Zomrel posledný gróf Krasniansky, gróf Rudolf Pangrátz. Zomrel vo Varíne u syna
Alberta, ktorý bol zamestnancom Drevoimpregny vo Varíne. Nebohý mal 87 rokov.
Tiež v tieto dni sa rozšírila kurzová činnosť v rámci OB s pribraním kurzu jazyka nemeckého.
Kurz viedol odbor. uč. Pavel Cvacho.
15. XII. napadol trvalý sneh. Boli slabé mrazy. Vianočné sviatky boli na blate.
Cez sviatky zažiarili prvý raz obnovené svetlá v Hrnčiarskej ulici.
Spomenúť treba, že JRD v tomto roku oplotilo hospodársky dvor, a splnilo nákupné úlohy
v mlieku na 140 % v mäse na 145% a vajíčok na 146%. Teda JRD kráča v stálom vzostupe.

