Rok 1975
Predslov:
Rok 1975 bol rokom vyvrcholenia osláv 30. výročia oslobodenia našej vlasti slávnou
Sovietskou armádou a zároveň tiež významného 30. výročia národných výborov. Bol to rok
tvorivej iniciatívy pracujúcich, všestranného rozvoja našej socialistickej spoločnosti, rozvoja
životnej kultúrnej úrovne nášho ľudu.
Naša spoločnosť pod vedením KSČ si kládla prvorodený cieľ, maximálne uspokojovať neustály
rast hmotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva, nepretržitým rastom životnej úrovne
a zdokonaľovania socialistickej výroby.
Jednom z dôležitých oblastí zvyšovania životnej úrovne našich pracujúcich a občanov našej
obce je pekné životné prostredie, v ktorom pracujeme a žijeme. Na tejto úlohe sa podieľali naši
občania a mládež, ktorí pri zveľaďovaní životného prostredia odpracovali značné množstvo
brigádnických hodín a boli tak nápomocní pri splnení volebného programu MNV a posledného
roku 5. päťročnice.
Obyvateľstvo
Počet žijúcich občanov ku koncu roka 1975 činil 4 208.
Počet narodených detí 67, z toho chlapcov 31 a dievčat 36.
Počet zomretých občanov 29, z toho mužov 14 a žien 15.
Prirodzený prírastok občanov za rok 1975 činil 38.
Ako pomocník MNV dobre pracoval Zbor pre občianske záležitostí pri zvyšovaní ideovej
výchove a kultúrnej úrovne občanov. Dobrých výsledkov v činnosti ZPOZu boli pri
významných pracovných a životných jubileách uvítanie detí do života a odprevádzaní
zomretých občanov smútočným chorálom z rozhlasu a s oboznámeným ich životopisu.
K termínu 31. mája 1975 bol uvoľnený z funkcie tajomníka MNV vo Varíne s. Kysela Jozef,
ktorý odišiel do dôchodku. Bol dlhoročným funkcionárom Ľudovej správy, poslancom
a tajomníkom MNV.
Na uvoľnené miesto tajomníka MNV k termínu nástupu 1. 7. 1975 bol menovaný s. Majšek
Karol narodený v Nezbudskej Lúčke. U menovaného boli prevedené doplňovacie voľby za
poslanca MNV pre obvod Nezbudská Lúčka.
Dňa 19. 11. 1975 zomrel súdr. Gábor Michal Matrikár matričného obvodu Varín. Bol
dlhoročným pracovníkom ľudovej správy a poslancom MNV vo Varíne. Na poslednej ceste bol
odprevadený značným počtom občanov a členov Dobrovoľníckeho požiarneho zboru.
Politický a verejný život
Tento bol riadený a usmerňovaný MNV a MV N.- Frontu v spoločenských organizáciách, ktorí
sa podieľali na plnení volebného programu a pri rôznych štátnych a spoločenských oslavách.
Najlepších výsledkov v priebehu roka tieto spoločenské organizácie ZO SOZZ, SZŽ, SZM a TJ
OKS Varín.
Slovenský zväz ovocinárov a záhradkárov poriadal na počesť 30. výročia oslobodenia našej
vlasti Sovietskou armádou „Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov“, na ktorej bralo účasť 1 216
žiakov ZDŠ a občanov Varína a okolia.
Slovenský zväz žien poriadal výstavu „Dni šikovných rúk", na ktorej vystavili svoje veľmi
pekné výšivky a rôzne ručné práce.
Členovia TJ OKS a priaznivci športu z radov občanov a členovia spoločenských organizácií sa
značne podieľali pri výstavbe budovy sociálneho zariadenia v objekte TJ, kde odpracovali
veľké množstvo brigádnických hodín, kde hodnota diela činila 953 495 Kčs, z čoho finančné
krytie bolo zabezpečené 624 877 Kčs.
Brigádnickou prácou bolo vybudované dielo v hodnote 328 618 Kčs. Vybudované sociálne
zariadenie ako športový objekt sa radí medzi najkrajšie v Žilinskom okrese.

Priemysel a obchod
Všetky miestne závody nielen splnili, ale prekročili úlohy štátneho plánu. TŽ VOSR závod
Lom a Vápenka Varín splnila plánované úlohy 5. päťročnice ku dňu 20. 11. 1975.
Na tomto peknom úspechu sa podieľali všetci pracujúci závodu na čele s riaditeľom s. inž.
Nemčič Ladislav.
Na úseku investičnej výstavby bolo v tomto roku pristúpené k výstavbe lomopasu na trase
Polom – Vápenka v dĺžke 4 860 bm s investičným nákladom 175 mil. Kčs ako náhrady za
menej výkonné lanovky.
Začiatkom roka bola započatá výstavba zmádovacieho nádražia Žilina – Teplička – Varín I.
etapa – ako stavbou celoštátneho významu.
Závod Vápenka sa stal hlavným dodávateľom násypového materiálu. Za týmto účelom bola
v závode zriadená nepretržitá 4 smenná prevádzka. V roku 1975 bolo dodané 300 000 ton
odpadového (násypového) materiálu s Lomu Stráňany.
Výstavba bola započatá po vytýčení trasy od želez. mosta smerom v nadjazde cez železničnú
trať za objekty Vápenky smerom na obce Mojš a Teplička n/Váhom
OKS vo Varíne započali s prevádzkou Chemickej čistiarne a práčovne pre potreby občanov
Terchovskej doliny. Rozpočtové náklady po ukončení objektov činili 1 687,0 tis. Kčs.
Prevádzka chem. čistiarne a práčovne bola obsadená 10 pracovníčkami.
Obchodná sieť a kultúrnosť predaja bola vylepšená o nasledovné predajne:
1. Nová predajňa potravín na námestí
2. Presťahovanie predajne – železiarsky tovar do upravených miestností budovy –
Sporinovec
3. Otvorenie reštaurácie III. cen. Skupiny „Frolianok“ na námestí s veľmi pekným
vnútorným zariadením a dobrou obsluhou.
Poľnohospodárstvo
Tento rok bol posledným a záverečným rokom splnenia 5. päťročného plánu. Na
poľnohospodárstvo v zmysle záverov XIV. Zjazdu KSČ boli postavené náročné úlohy.
Pri hodnotení dosiahnutých výsledkov na našom JRD za posledných 5 rokov môžeme
konštatovať, že bol dosiahnutý vzostup výroby. Hrubá poľnohospodárska výroba – produkcia
vzrástla o 1,7% a trhov produkcia sa zvýšila o 18,9%. Tieto výsledky boli dosiahnuté prevažne
na úseku živočíšnej výroby. Produkcia mlieka na 1 ha poľnohospodárskej pôdy v roku 1970
bola 551 litrov a za obdobie päťročnice sa zvýšila na 606 litrov. V poslednom roku päťročnice
bola venovaná zvýšená pozornosť chemickej ochrane rastlín a potrebu minerálnych hnojív.
Rastlinná výroba
Na úseku rastlinnej výroby boli dosiahnuté výnosy
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V sortimente zemiaky ako dôležitého produktu boli dosiahnuté veľmi malé ha výnosy
z dôvodov nepriaznivých poveternostných podmienok – daždivé počasie.
Vo výrobe mlieka bol dosiahnutý rekordný výsledok, čo vyplýva z plnenia a na dojnicu bola
zaznamenaná výroba 2 930 litrov mlieka.
Plánovaná úžitkovosť a produkcia živočíšnej výroby bola celkom splnená.
Služby obyvateľstvu
Tieto boli zaisťované podnikom OKS vo Varíne. Podnik služby rozšíril a novú modernú
chemickú čistiareň a práčovňu, v ktorej do konca roku previedol výkony 161 000 Kčs a tržby
od obyvateľstva za 64 000 Kčs.
Ďalej pre zlepšenie služieb podnik previedol generálnu opravu domu č. 9, kde bol presťahovaný
bufet z pod MNV doplnený predajom cukrárenských výrobkov.
Najväčšie ťažkosti pri rozširovaní služieb a prevádzok na vidieku v okolitých obciach mal
podnik OKS v nedostatku prevádzkových priestorov a miestností a tie, ktoré obhospodaruje sú
zlom stave, z čoho vyplýva, že produkcia – výkony sú nízke.
Pri zlepšení stavu vo Varíne podnik počíta s generálnou opravou budovy starej pošty a započal
s prestavbou domu č. 91, ktorí po dokončení zvýšia úroveň v poskytovaní služieb pre
obyvateľstvo.
Na úseku investícií bola dokončená výstavba stolárskej dielne s novým technologickým
zariadením, čím sa vylepšili pracovné podmienky pre výrobných pracovníkov.
Na úseku pohrebníctva toto bolo vybavené novým vozom zn. Žiguli v hodnote 66 000 Kčs.
Na poli starostlivosti o zdravie pracujúcich podnik vybudoval chatu pod Jedľovinou s invest.
nákladom 102 800 Kčs.
V podniku OKS ku koncu roka bolo zamestnaných 115 pracovníkov a 13 učňov v 26
prevádzkach.
V rámci soc. súťaže podnik dosiahol dobrých výsledkov pri znižovaní materiálových nákladov
a skvalitňovaní práce.
V dobrej práci podniku OKS Varín za obdobie 5 päťročnice hovoria dosiahnuté výsledky
hlavných ukazovateľov plánu vyčíslenú v grafoch.
Výstavba
V roku 1975 bolo prikročené k revízií smerného územného plánu výstavby obce Varín
socialistickou organizáciou okresu Urbiou Žilina.
Na úseku výstavby bolo vykúpených a pridelených 25 stavebných pozemkov vo smere novej
cesty na Záhumní.
Bolo vydaných 17 stavebných pozemkov – povolení zo zameraním výstavby v tejto časti
záhumnia.
V tomto roku boli prevedené prieskumné zemné vrty podnikom IGHP Žilina pri rieke Varínka
pod Koňhorou za účelom vybudovania vodovodu pre potreby obce Varín.
Telovýchova a šport
Na poli telovýchovy a športu boli zaznamenané veľmi významné tieto udalosti:
1. Bola poriadaná Obvodná spartakiáda mládeže v objektoch TJ OKS vo Varíne.
Zúčastnila sa mládež od Tepličky n/Váhom po Terchovú a Strečno. Na jednotlivých
cvičeniach detí a mládeže sa zúčastnilo a vystúpilo do 800 cvičencov, z toho 90
dorastencov zo Žiliny. Jednotlivé skladby zvládli cvičenci veľmi dobre a boli prevedení
na dobrej úrovni, z čoho dôkazom bolo, že 48 cvičencov sa zúčastnilo na Celoštátnej
spartakiáde v Prahe. Účasť divákov na vystúpeniach bola veľká, približne 1 200

občanov a školskej mládeže. O veľký úspech Obvodnej spartakiády vo Varíne sa
zaslúžili najmä predseda obvodného štábu spartakiády súdr. Jozef Vároši riaditeľ ZDŠ
vo Varíne a učiteľský zbor vo Varíne a zúčastnených škôl z Tepličky n/Váhom, Dolnej
Tižiny, Belej, Terchovej a Strečna.
2. Na počesť 31. výročia SNP bol poriadaný „2. ročník Memoriálu Matúša Androviča
Pinku“ s kultúrnym a športovým programom. Súťažilo sa v cezpoľnom behu v dĺžke
6 000 metrov. Víťazom sa stal člen TJ ZVL Žilina súdr. Juriga, ďalej vo futbale za účasti
TJ Sklárne Kyjov (Morava), Do tanca a na počúvanie vyhrávala známa dychová hudba
Kyjovanka. Jednotliví víťazi boli odmenený upomienkovými cenami, ktoré venoval
MNV a OKS vo Varíne. Futbalovému oddielu TJ OKS Varín bol venovaný na znak
družby s TJ Sklárne Kyjov veľký pohár s ľudovou majolikov Slovácka.
Futbalové oddiely v tomto roku dosiahli priemerné výsledky ba pod svoje možnosti,
ktoré boli im v priebehu súťaží poskytované zo strany patronátneho podniku OKS.
Činnosť spoločenských organizácií
Činnosť spoločenských organizácií bola usmerňovaná MV NF a tieto pracovali podľa svojich
plánov práce. Pri konečnom hodnotení ich činností, najlepších výsledkov v socialistickej súťaži
a na plnení úloh volebného programu a zveľaďovaní životného prostredia dosiahla ZO SOZZ
– záhradkári. V spoločenskej činnosti poriadali pre svojich členov a občanov vrátane žiakov
ZDŠ „Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov“. Pre zvýšenie úrovne a poznatkov členov ZO boli
poriadané autobusové zájazdy na Flóru Olomouc a Južné Slovensko, kde navštívili
záhradníctvo v Mtve, Arborétum Mlyňany – pestovanie vzácnych drevín a ovocné sady ŠM
Vráble, kde bol riaditeľom rodák z Varína Ing. Salát Ivan. Prehliadky podnikov boli doplnené
prednáškami odborníkov navštívených podnikov.
Podnebie
Rok 1975 sa vyznačoval pomerne chladným a daždivým počasím, čo sa nepriaznivo prejavilo
v poľnohospodárstve v produkcií rastlinnej výroby. Boli zaznamenané veľmi malé hektárové
výnosy, hlavne u zemiakov, bobuľovín a niektorých druhov obilnín. Úroda ovocia bola veľmi
slabá. Zimné obdobie bolo pomerne chladné s teplotami v rozmedzí -8 až -16 °C. Zrážková
činnosť bola veľmi slabá a nestála.

