Rok 1973
Predmluva Podľa dostupných dohľadov a svojich záznamov, predkladám spracované udalosti,
ktoré som zaznačil v kronike pre rok 1973.
Obyvateľstvo:
Počet žijúcich občanov ku koncu roku 1973 činil 4 124, z toho časť Nezb. Lúčka 667. obyv.
Počet narodených detí 87, z toho chlapcov 42 a dievčat 45.
Počet zomretých občanov 24, z toho mužov 13 a žien 11.
Prirodzený prírastok obyvateľov činil 63.
V obci počet pracovných príležitostí sa mieru zvýšil o 26 pracovných miest a to Vápenke,
Drevoindustrií a OKS.
Politický a verejný život v obci bol upriamený na splnenie záverov XIV zjazdu KSČ,
zabezpečenie úloh 3. roku päťročnice a volebného programu NF. MNV zabezpečoval úlohy
v spolupráci DO-KSS, spoločenskými organizáciami, miestnymi závodmi a občanmi. Všetka
činnosť bola zameraná na výstavbu obce a plnenie úloh z volebného programu. Dobrým
pomocníkom pri plnení úloh boli komisie MNV, ktoré si dobre splnili svoje úlohy.
Plémom MNV sa skladal z 30 poslancov, z toho z časti Nezbudská Lúčka 5 poslancov.
V priebehu roka 1973 v tomto orgáne nedošlo k zmenám.
Priemysel a obchod
Všetky miestne závody splnili a prekročili zvýšené úlohy štátneho vykonávacieho plánu nad
100%.
Investičná výstavba v miestnych závodoch.
1. Ukončenie výstavby boličky mletého vápna s invest. nákladom 2 072,0 tis. Kčs.
2. Výstavba chemickej čistiarne a práčovne, prestonané ma o bicykloch 831,0 tis. Kčs.
Obchodná sieť v obci v priebehu roka bola vylepšená otvorením predajne potravín na Námestí
v dome Vojtecha Stoníka.
Viacúčelová budova na Námestí bola skolaudovaná k 31. 12. 1973. Svojím účelom bude slúžiť
po zriadení prevádzok a vybavení suterénu v roku 1974, čím sa podstatne zlepšia služby pre
obyvateľstvo a obchodná sieť – pol roviny.
Poľnohospodárstvo
JRD v roku 1973 obhospodarovalo 738 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho ornej 322 ha. Oproti
roku 1972 bolo zaznamenané zvýšenie o 2 ha rekultiváciou pasienku v Horné Pažite.
Úsek rastlinnej výroby úlohy štátneho plánu vysoko prekročil, hlavne vo výrobe obilia
a zemiakov.
Výnosy v g (100kg)
Plodina
plán
skutočné plnenie
Pšenica
29
32
Jačmeň
26
29
Ovos
16
18
Obilie spolu
26
30
Zemiaky
140
159
Repka olejnatá
12
16
Úsek živočíšnej výroby:
Špecializáciou živoč. výroby bol chov dojníc a výroba mlieka, z čoho hlavným ukazovateľom
boli stavy hospodárskych zvierat a ich úžitkovosť.

Zvieratá v ks
Hov. dobytok
z toho kravy
Ovce spolu
z toho bahnice

Mäso spolu
Mlieko
Syr ovčí
Vlna

Stavy zvierat
Plán

Skutočnosť
285
250
537
323

Dodávky štátu a ich plnenie
plán
skut. plnenie
159 600 kg
174 300 kg
480 000 lit
367 000 lit
6 400 kg
5 984 kg
2 000 kg
2 161 kg

283
250
490
343

% plnenia
109
77
94
108

Na dobrých výsledkoch na úseku rastliny a živočíšnej výroby mali hlavný podnik stáli
pracovníci JRD zapojení do socialistickej súťaže na počesť 25 výročia Vŕľovného februára
a uznesenia XIV. Zjazdu KSČ.
Služby obyvateľstva
Služby a remeselné práce pre obyvateľstvo boli zabezpečené Oblastnými kom. službami vo
Varíne.
Podnik za rok 1973 splnil úlohy plánu v tis. Kčs
Ukazovateľ
Plán
Splnenie
% plnenia
Realizované výkony
9 600
9624,00
100,20
Tržby od obyv.
2 450
2 466,00
100,60
Čistý zisk
1 765
1 788,00
101,20
Tržby na 1 obyv. v Kčs
105
108,10
102,90
Počet pracovníkov
103
103,00
100,00
Priemerné mesač. zárobky
2 072
2 159,00
104,20
Služby pre obyvateľstvo sa podstatne zvýšia v roku 1974 po ukončení výstavby chem. čistiarne
a práčovne. Tieto služby budú zaisťované pre celú Terchovskú dolinu.
Výstavba
Štátna výstavba:
Výstavba 6 byt. Jednotiek MV s inv. nákl. 1,0 mil Kčs
Družstevná výstavba:
Ukončenie 14 byt. Jednotiek na sídlisku Hrádok s invest. nákl. Pres 1,0 mil. Kčs
Súkromná – IBV
Vydaní 13 stavebných povolení pre občanov
Ostatná výstavba
Vybudovanie ciest v dĺžke 7 000 km s asf. povrchom a to miestnu ulicu a cesta
Horáreň - Jedľovina chata Kyjov.
Sociálne pomery a zdravotníctvo
Sociálne pomery na tomto úseku sa pomery pre občanov nezlepšili. Veľkým nedostatkom stále
ostáva nedostatok pitnej vody, ktorý bol riešený MNV dovážaním vody z pomerov Tepličky
nad Váhom. Čiastočné zlepšenie nastalo na sídlisku Hrádok dobudovaním vodného zdroja
v hodnote 59 700 Kčs pre túto časť obce.
Na úseku zdravotníctva, úroveň prevádzkových zariadení ostala na úrovni minulých rokov.

Telovýchova a šport
V tomto roku bolo započaté s výstavbou sociálneho zariadenia na športovom areáli TJ OKS
Varín v rámci akcii „Z“. Z investičného rozpočtu bolo v roku 1973 prestavané 124,000 Kčs.
Telovýchovný oddiel mládeže turisticky – TOM v tomto roku dosiahol pekného úspechu – 5
miesto v Celoslovenskom branom preteku na Donovaloch. Tento kolektív pod vedením svojich
vedúcich s. Piovarči Emila a Izidor Matejovským sú na veľmi dobrej úrovni, čo svedčí o ich
dobrej práci pri výchove mladého človeka – člena. Futbalový oddiel dospelých pre slabú
výkonnosť zostúpil do 1.B triedy krajskej súťaži. Oddiely dorastu a žiakov súťažia v okresnom
armadle a ich výkony sú priemerné.
Činnosť spoločenských organizácií
Spoločenské organizácie združení v NF boli evidovaní v počte 17 z toho Varín 12 a časti
Nezbud. Lúčka 5. Celkový počet členov spoločenských organizácií registrovaných je približne
900, čo k počtu obyvateľov znamená, že každý 5-6 občan je organizovaný v spoloč. organizácií.
Činnosť spoločenských organizácií bola zameraná na plnenie volebného programu MNV
a socialistického záväzku a riadili sa podľa svojich plánov práce. Medzi najlepšie podniky ZO
SOZZ – záhradkári Varín, SZŽ Varín, SZM Varín na TJ Považan Nezb. Lúčka. Ich činnosť
bola tiež zameraná na výstavy ovocia, zeleniny, kvetov, výstava šikovných rúk – ručné ženské
práce.

