Rok 1981
Rok 1981 bol význačným rokom pre našu spoločnosť, lebo sa v ňom konali viaceré
dôležité politické udalosti: Predovšetkým to bol XVI. zjazd KSČ, vedúcej sily našej
spoločnosti a voľby poslancov do národných výborov a zastupiteľských zborov.
Pevným základom politiky KSČ je generálna línia budovania rozvinutej socialistickej
spoločnosti, prijatým na XVI. zjazde. Tento program bol už rozpracovaný na XV. zjazde
a boli vytýčené ciele rastu životnej úrovne občanov. Táto línia predstavuje komplexný
dlhodobý program politického, hospodárskeho sociálneho a duchovného rozvoja našej
spoločnosti a zahraničnej politiky nášho štátu.
Všetky základne úlohy vytýčené XVI. zjazdom KSČ boli rozpracované pre nižšie politické
a hospodárske orgány, ľudové správy MNV pre riadenie práce našich občanov. Ústredný
výbor starostlivo sledoval plnenie prijatej smernice pre hospodársky a sociálny rozvoj na
úseku zvyšovania životnej úrovne obyvateľstva a výstavby dôležitých odvetví národného
hospodárstva a to: strojárstva, hutníctva, stavebníctva, poľnohospodárstva a výroby
elektrickej energie.
Na zjazde bola kladne zhodnotená i činnosť orgánov štátnej moci a správy národne výbory.
Ich prostredníctvom sa státisíce občanov zúčastnilo na riadení obcí, okresov a krajov.
Národne výbory sa významne podieľali na hospodárskom, sociálnom a kultúrnom rozvoji
krajiny. Na základe dobrovoľnej brigádnickej práce občanov v akcii „Z“ sa podstatne
vylepšilo ich životné prostredie a celkové zveľadenie a skrášlenie našich miest a dedín.
Náš MNV prijal vytýčenú generálnu líniu KSČ, túto rozpracoval v akčnom pláne NF a takto
sa spojil s občanmi do budovania našej obce pre lepšie životné podmienky našich občanov.
Podnebie
V stati o poľnohospodárstve uvádzam, že rok l98l bol značne chladný a vegetačne
s priemernou úrodou hospodárskych plodín a v produkcii rastlinnej výrobe.
Zimné mesiace boli chudobné na vodné zrážky, čo nepriaznivo ovplyvnilo snehové
podmienky pre zimné športy. Teplota sa pohybovala v rozmedzí –7 až –26 stupňov C.
Najchladnejším mesiacom bol január a deň 24. l. kedy bola nameraná teplota –26 stupňov C.
Cez vianočné sviatky boli pomerne teplé dni a veľmi málo snehu. Prvý sneh na končiaroch
Malej Fatry sa objavil 7. novembra l98l.
Obyvateľstvo
V tomto roku sme zaznamenali mierny pokles narodených detí a to v priemere l7 za
posledných l0 rokov. Počet narodených detí bol 58 z toho 33 chlapcov a 25 dievčat. Počet
zomrelých občanov 25 z toho 15 mužov a 10 žien. Prirodzený prírastok občanov robil 33.
Na matričnom obvode vo Varíne bolo uzavretých 57 sobášov, z toho bez cirkevného obradu
6.
Vyznamenanie
Za angažovanú prácu pre socializmus bolo udelené vyznamenanie „Zaslúžili umelec“ z rúk
prezidenta republiky s. Dr. Gustáva Husáka, nášmu rodákovi Dušanovi Zimenovi, hlavnému
režisérovi umeleckej realizácie Československého rozhlasu v Bratislave.
Politický a verejný život v obci
V roku l98l MNV a MV NF vo Varíne poriadal na veľmi dobrej úrovni oslavy výročí
slávnych udalosti v obci a v štáte v priebehu roka. Februárové udalosti pracujúceho ľudu,
výročie oslobodenia obce, štátne sviatky, májové dni oslobodenia ČSSR, oslavy SNP a
33. výročie víťazných bojov príslušníkov ZNB.

Osvetová beseda v zimných mesiacoch poriadala prednáškový cyklus v rámci univerzity
mládeže na tému: „Hory a ich záľubnosť“, ktorú predniesol odborný lektor – horolezec Ing.
Obuch.
Rozhlasový krúžok OB pripravil vo februári hudobno-literárne pásmo venované výročiu
Víťazstva československého pracujúceho ľudu, v roku l948, ktoré bolo vysielané 25. II. l98l.
V priebehu roka OB poriadala pre občanov, stretnutie s právnikom psychológom, kde občania
mali možnosť sa poradiť a pohovoriť si o svojich problémoch. Večery sa konali pod názvom
„Prosím o radu“ a boli veľmi kladne hodnotené.
Ďalším cyklom OB vo Varíne pre občanov bola beseda o histórii Varína a archeologických
vykopávkach v okolí obce spojené s premietaním diapozitívov.
Prednášateľ s. Jozef Moravčík archeológ z Považského múzea v Žiline – Budatín sa vo svojej
prednáške zameral na archeologické nálezy v lokalitách Šošinec a Pažite – Široká.
Z histórie Varína medzi iným spomenul, že mestské výsady Varín stratil v roku l896
prechodom s cechovými artikulami do Žiliny.
Kpt. Ladislav Pfliegel - hrdina SNP. priebehu roka OB vo Varíne vo svojom príspevku pre
občanov previedla podrobnú informáciu o živote a poslaní nášho rodáka hrdinu SNP
z obdobia bojov proti fašizmu za II. svetovej vojny. Pre ďalšie generácie chcem podať
niekoľko informácii z jeho krátkeho života.
Kpt. Ladislav Pfliegel sa narodil l2. marca l9l8. Jeho otec bol vo Varíne poštmajstrom. Po
skončení základnej školy a gymnázia v Žiline zvolil si vojenské povolanie. Počas jeho štúdii
na gymnáziu v Žiline mal záľubu o šport – futbal. Po štúdiách narukoval ako dobrovoľník na
Vojenskú vysokú školu v Hraniciach na Morave, kde bol vyradený ako dôstojník
Československej armády v roku l939. Pridelený bol k delostreleckému pluku v Kežmarku,
tam odmietal podrobiť svoju jednotku nemeckému veliteľstvu, za čo bol postavený pred
poľný súd a len vďaka šikovným a jednoznačným výpovediam nebol vojensky potrestaný.
Potom bol odvelený na front do Charkova v SSSR.
Súdruh Vlkolínsky z Komárna spomínal, že aj napriek prísnemu dozoru fašistov sa
Ladislavovi podarili mnohé vážne vojenské sabotáže. V okolí Charkova v máji l942 nariadil
svojej jednotke nestrieľal na Rusov, čím im dopomohol k postupu a zajatím veliteľa pluku
plk. Pichla.
Napr. Pflieglovi sa podarilo prebehnúť sa svojou jednotkou k sovietskemu vojsku. Len čo sa
začal tvoriť výcvikový tábor československého armádneho zboru. pridal sa napr. Pfliegel ako
jeden z prvých veliteľov k mobilizovaniu československých zajatcov do boja proti stále
postupujúcim nemeckým vojskám. Slovenských vojakov stále burcoval a posmeľoval
v ťažkých bojoch s nepriateľom.
Nad pozíciami jednotiek Slovenskej armády padali letáky z lietadla z jeho fotografiou vedľa
fotografie veliteľa pluku plk. Pavla Gajdoša. Po boji o Dukelský priesmyk, kde bol
vyznamenaný a povýšený na kapitána so srdcom plný túžby vyhliadnuť svoju vlasť a pomôcť
Slovenskému národnému povstaniu, ale nedoletel na naše územie. Za krajne nepriaznivých
poveternostných podmienok, aké boli v októbri v noci l944 v tatranskej oblasti, naletelo
transportné lietadlo Douglas na štíty Tatier a rozbilo sa na svahoch Západného Gerlachu.
V troskách lietadla zahynulo 24 československých a sovietskych vojakov II Československej
paradesantnej brigády v SSSR, ktorí mali pomôcť SNP v oblasti Pohronia. Hrdinovia boli
pochovaní s vojenskými poctami v Gerlachove a ich spoločný hrob je označený citátom
„Československá vlasť daruje svojim synom“.
Kapitán Ladislav Pfliegel bol nositeľom Československého vojenského kríža z roku l939,
Rádom Slovenského národného povstania I. triedy, Československej medaily v ZSSR
a pamätnej Dukelskej medaily. Nebolo mu dopriate dožiť sa slobody, za ktorú čestne bojoval.

Na znak vďaky a úcty legendárnemu bojovníkovi za slobodu mu Varínčania na rodnom dome
odhalili bustu a pomenovali jeho menom jednu novú ulicu.
Ďalšie významné politické a kultúrne akcie konané spoločenskými organizáciami NF
v priebehu roka spomeniem v skratke:
1. Novoročný prejav v miestnom rozhlase predsedu MNV pre občanov v ktorom
zhodnotil plnenie dosiahnutých výsledkov budovateľskej práce v minulom roku
a zároveň upriamil pozornosť na úlohy z akčného programu MNV pre rok l98l.
2. Divadelné predstavenie „Aladinova čarovná lampa“, ktorú uviedol ZK ROH Baník
Stráňavy.
3. Prednáška o histórii a pamiatkach obce Varín – l a 2 časť predniesol Emil Cvacho.
4. Zábavný program l. časť J.G. Tajovský „Matka“ 2. časť „S fantáziou až po jej hranice“
estrádne vystúpenie uviedol ZK ROH Baník Stráňavy.
5. Prednášku o histórii a pamiatkach Varína 3. a 4. časť predniesol E. Cvacho.
6. Rozhlasové relácie pri príležitosti Dňa učiteľov a 390. výročia narodenia učiteľa
národov Jána Amosa Komenského.
7. Divadelné predstavenie- Kocúr v čižmách uviedol ZV ROH Baník Stráňavy.
8. Divadelné predstavenie – Ženský zákon uviedol ZK ROH Baník Stráňavy.
9. Prednáška s besedou pre mládež na tému: Vesmír zem a človek.
10. Beseda s priamymi účastníkmi V SNP na tému – Odkaz povstania.
11. Rozhlasové relácie na tému úcta k starším, a správna výživa a životospráva.
12. Prednáška s besedou na tému – Vzájomné vzťahy medzi chlapcom a dievčaťom.
13. Vystúpenie folklórneho súboru piesni a tancov Béla Bartáka z Miškolca – MĽK.
Osvetová beseda vo Varíne poriadala v roku l98l cyklus pre občanov pod názvom
„Informácie pre vás“ v počte 26 vysielaní v miestnom rozhlase. Informácie boli zamerané na
kultúrnopolitické výročia a štátne sviatky, jubileí a menín významným a popredným občanov
a štátnych a spoločenských orgánov.
Kultúrny život v miestnej časti obce Nezbudská Lúčka bol organizovaný OB a miestnymi
spoločenskými organizáciami, z ktorých niektoré spomeniem.
V skratke:
Z príležitosti MDŽ beseda a posedenie s babičkami a prestárlymi občanmi.
2. Prednáška na tému: Voľby a volebné systémy v kapitalistických krajinách.
3. Futbalový turnaj a spoločenská zábava SZM.
4. Prednáška spojená s premietaním filmov na tému: Kultúra bývania. Rozhlasové relácie:
Poznávame ZSSR, prípadne pri príležitosti mesiace ČSSP. Sviatočný príhovor predsedu
MNV s. Ivana Androviča v miestnom rozhlase k občanom.
Voľby do zastupiteľských orgánov
Rok l98l bol posledným rokom volebného obdobia. Bol to rok dôležitých politických udalostí,
konanie 15. zjazdu KSČ a volieb do národných výborov a zastupiteľských zborov. V
predvolebnej aktivite naši občania boli podrobne oboznámení o plnení volebného programu
za posledné roky volebného obdobia.
V rámci našej obce boli dosiahnuté dobré výsledky v plnení volebného programu a výstavby
obce, ktoré sa stali prvoradou úlohou našich občanov. Medzi najlepších z radov poslancov
spomeniem predsedu MNV s. Ivana Androviča, Štefana Fogadu a Cyrila Málika.
Plán práce rady a pléna MNV bol zameraný na splnenie úloh pri zveľaďovaní a výstavbe
obce. Dobrým pomocníkom v práci MNV boli komisie MNV a spoločenské organizácie
zlúčené v MV NF. Vo voľbách do MNV bolo zvolených celkom 3l poslancov, z toho 20

poslancov zo starých osvedčených funkcionárov.Za dobrú prácu aj pre budúce obdobie bola
im vyslovená dôvera pre poslaneckú prácu.
Novozvolení poslanci MNV
Ivan Androvič, Jozef Bárdy, Beniač Pavol, Boka Jozef, Boková Elena, Boková Margita,
Bugáň Július, Cvacho Dušan, Ďuraj František, Fogada Štefan, Hodoň Marcel, Chalupianská
Irena, Kysela Ladislav, Košút Jozef, Loderer Ján, Málik Cyril, Mucha Anton, Okruhlicová
Pavla, Panáček Alexander, Piš Rudolf, Ing. Prekopová Eva, Ružičková Valéria, Samec
Ladislav, Samcová Štefánia, Staník Jozef, Ing. Strásky Ladislav, Synák Ján, Tichý Ján, Tichý
Ľudevít, Ďuraňová Emília a Trojan František.
Ustanovujúce plenárne zasadnutie MNV sa konalo dňa 8. júna l98l v zasadačke MNV vo
Varíne. Predsedajúci s. Anton Mucha vyzval prítomných aby povstali a vypočuli znenie sľubu
poslanca. a toto potvrdili slovami „To sľubujem“ poslankyňa Irena Chalupianská v mene
poslancov predniesla text sľubu tohto znenia:
"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný ČSSR a veci socializmu. Budem dbať
na vôľu a záujmy ľudu, spravovať sa Ústavou a ostatnými zákonmi republiky a pracovať
preto aby sa uvádzali do života.“
Plenárne zasadnutie MNV schválilo poslancov do týchto funkcii MNV
Poslanca s. Ivana Androviča za predsedu MNV
Poslanca s. Jozefa Boku za podpredsedu MNV
Poslanca s. Karola Najšla za tajomíka MNV
V ďalšom rokovaní novozvolený predseda MNV s. Ivan Androvič navrhol l0 členov rady
MNV, ktorí boli schválení plénum MNV v zložení: Ivan Androvič, Jozef Boka, Ján Loderer,
Irena Chalupianská, Cyril Málik, Anton Mucha, Ladislav Kysela, Rudolf Piš, Ing. Eva
Prekopová a Ľudevít Tichý.
Predseda MNV navrhol za predsedu občianskeho výboru pre časť obce Nezbudská Lúčka
Jána Loderera, ktorý bol jednomyseľne zvolený.
V ďalšom bode s. predseda navrhol zriadiť 8 komisii pri MNMV vo Varíne ktoré boli plénom
MNV jednohlasne zvolené. Za poslancov ONV za obec Varín boli navrhnutí poslanci s. Ivan
Androvič a s. Elena Boková, ktorí boli do funkcii zvolení plénom ONV.
Výstavba
V roku l98l na úseku investičnej výstavby a výstavby bytovej a v počte vydaných stavebných
povolení bol zaznamenaný značný pokrok. Vydaných stavebných povolení ONV odborom
výstavby bolo v počte l9 jedno-bytoviek, jedna dvoj-bytovka a l5 pre rodinné chaty –
legalizácia vopred postavených.
Obývacích povolení na novostavby bolo naším občanom vydané v počte 29. V priebehu roka
prídel MNV sedem stavebných pozemkov pre výstavbu II. radovky.
Kamence naším občanom Jaroslav Cabadaj, Pavol Cvacho, Pavol Koržínek, Pavol Kardoš,
Rudolf Chabada, Jozef Maťko a Miroslav Obšivan.
Na úseku investičnej výstavby sa úspešne pokračovali v budovaní materskej školy a detských
jaslí a vytvorená hodnota diela bola 2,27l.000 Kčs. Z neinvestičnej časti akcii „Z“ bola
vytvorená hodnota ll2.495 Kčs. Za dosiahnuté výsledky ONV odbor výstavby v Žiline udelil
MNV vo Varíne „Čestné uznanie“.
V akcii „Z“ bola vybudovaná Turistická chata pod Jedľovinou: Jej zrod a podiel výstavby
prebiehal nasledovne :
2l. júla l977 v prekrásnom prostredí Malej Fatry sa otváral XXIV. zraz turistov SNP, ktorého
poriadateľom sa stal TJ Fatran Varín pod patronátom MNV, miestnych závodov a zložiek

Národného frontu. Po položení základov bol podpredseda SÚV ČSZTV Ing. Ján Škola,
podpredseda ONV František Langer a predseda MNV Ivan Androvič, ktorý pri otvorení
v krátkom príhovore uviedol, že vlastná realizácia stavby sa začala v apríli l978.
Otvorenie telovýchovného zariadenia
Predseda ONV Ing. Ján Jancík prestrihnutím pásky otvoril toto telovýchovne zariadenie
a odovzdal do užívania. Potom si hostia na čele s vedúcim delegácie tajomníkom OV KSS
docentom PhDr. Štefanom Martoňom CSc. a prítomnými občanmi prezreli objekt realizovaný
ako súčasť volebného programu obce v akcii „Z“.
Vybudované dielo vrátane vnútorného zariadenia predstavujú hodnotu 4.5 milióna Kčs. Tu
občania a športová verejnosť odpracovali vyše 42.000 brigádnických hodín. Tým čo sa
najviac podieľali na výstavbe chaty Fatranka, odovzdali telovýchovne vyznamenanie. Čestný
odznak Úv. ČSZTV dostali František Baďura, Karol Cabadaj, Pavol Horecký, Hošták Martin,
Karol Najšel a Alexander Panáček. Pamätné medaily prevzali občania: Pavol Akantis, Jozef
Cesnek, Jozef Cvacho, Ladislav Gorniak a Izidor Ondruš.
Poďakovanie za aktívnu pomoc bolo udelené ďalším pätnástim jednotlivcom. Vďaka patrila
všetkým budovateľom, nadriadeným orgánom, organizáciám národného frontu, že sa stavbu
podarilo previesť od prvého výkopu za 39 mesiacov. Pritom práce prebiehali v nie práve na
prístupnejšom teréne a za sťažených podmienok spodnej vody.
Zástupca SÚV ČSZTV Igor Braxatoris kladne ocenil prácu Varínčanov a zároveň dodal, že aj
dnes môže byť vzorom aj okres Žilina pre ostatné okresy v SSR.
Odovzdaná chata má 40 postelí, reštauráciu, saunu a je spravovaná TJ Fatran Varín
a prístupná širokej verejnosti. Svojim vzhľadom vhodne dopĺňa peknú prírodu Malej Fatry
južného svahu pod Jedľovinou a dá sa povedať, že je jej ozdobou.
Výstavba Autocampingu
Ďalšou významnou stavbou, ktorej realizáciou sa započalo je Autocamping vo Varíne.
Riaditeľ Okresnej správy cestovného ruchu v Žiline Ing. Alexander Sopka a predseda MNV s.
Ivan Androvič za spolupráce Okresných orgánov navrhli lokalitu terajšieho verejného
táboriska na výstavbu autocampingu.
Po odsúhlasení zainteresovaných organizácii sa začalo s úpravou terénu, zatrávnením,
vysadením stromov a kríkov. V priebehu roka l98l bola vybudovaná príjazdná cesta, prípojka
elektriny a vybudovaná studňa s prípojkou vody.
V pláne je zakotvené vybudovať zariadenie prvej triedy A, kde chatová a reštauračná časť
stavby bude v prevádzke po celý rok. Celkový náklad predstavuje vyše l3 miliónov korún.
S výstavbou sa má započať v 8 päťročnici.
Štúdium a technickú dokumentáciu spracovala Šport - projekta Žilina.. Zariadenie bude mať
kapacitu 50 postelí v bungaloch a 20 pre karavany. Reštaurácia bude vybavená pre 75
hosťujúcich miest a 20 na terase. Ubytovacie kapacity sa v budúcnosti rozšíria. Všetky
stavebné objekty, budovy, reštaurácie, bufet, hygienické zariadenie a bungalový budú z dreva.
Výstavba Materskej školy
Veľmi významnou udalosťou na poli výstavby pre našich občanov bolo slávnostné otvorenie
l20 miestnej Materskej školy a Detských jaslí pre 60 detí na sídlisku Hrádok dňa ll. novembra
l98l. Slávnostneho otvorenia a prehliadky nových objektov sa zúčastnili predstavitelia
okresných a miestnych orgánov na čele predsedom ONV s. Ing. Jánom Jancíkom a predsedom
MNV s. Ivanom Androvičom a účasti 600 občanov z Varína a okolia. Hodnota pekného diela
predstavuje 4,3 milióna Kčs.

Výstavba miestneho priemyslu
V roku l98l sa previedlo zhodnotenie kvality mletého vápna v závode Vápenka Varín. Jeho
kvalita bola zaradená do druhej akostnej triedy a táto sa stále zhoršovala. Podiel horšej
kvality vzrástol z l2,4 % na l9,2% v roku l98l. Príčina horšej kvality bola v technológií
zastaralých pecí Muller a v kvalite suroviny vápenca – zvýšené množstvo dolomitu..
Lano - pás Pálom - Vápenka
Trasa výstavby bola ukončená a vydané bolo užívacie povolenie.. V tomto roku bolo
preinvestované l8.300 tisíc Kčs. V závode boli vybudované bezprašné komunikácie v objeme
prác l.594 tisíc Kčs. Na poli ochrany ovzdušia bolo v minulých rokoch veľa zanedbané.
Na ozdravenie ovzdušia bolo prevedené meranie prachových úletov v závode. Bola vyslovená
nespokojnosť s terajším stavom v závode a sťažnosti občanov z oblasti železničnej stanice
Varín, sídliska Hrádok a obec Gbeľany preto sa prikročilo na jej odstránenie.
Bola vypracovaná úloha na rekonštrukciu odprašovania prevádzok mlynice, balíčky vápna
a granulovanie stavebných pieskov.
Stav pracovníkov bol 643 z toho robotníkov 502.Priemerný mesačný zárobok 3.l52 Kčs, plán
3.ll7 Kčs. Socialistická súťaž a pracovná iniciatíva pracujúcich bola v roku l98l zameraná na
konanie XVI. zjazdu KSČ a 6O. výročia jej založenia.
Na počesť týchto výročí bol prijatý záväzok v hodnote 2.l27.900 Kčs. Tento bol splnený
a prekročený na 2.303.400 Kčs. Na spomínaných výsledkoch majú značný podiel BSP,
v počte 30, z toho je 27 držiteľov titulov BSP. Z jednotlivcov je 32 zlatých odznakov a 256
strieborných odznakov BSP.
Poľnohospodárstvo
Nástup našej krajiny do rozvinutého obdobia socializmu spojeného so zvyšovaním životnej
úrovne nášho ľudu boli postavené zvýšené nároky na zabezpečenie výživy. Hlavnou úlohou
poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu bolo zabezpečiť a uspokojiť potrebu
obyvateľstva, sebestačnosť výroby zrnín a potravín.
Aj keď rok l98l bol ďalším z klimatický nepriaznivých rokov a dosiahnuté hospodárske
výsledky na našom JRD sú výsledkom zvýšeného pracovného úsilia našich družstevníkov.
Stavy hospodárskych zvierat – hospodársky dvor Varín
Hovädzí dobytok
384 kusov
z toho dojnice
234 kusov
Ošípané v počte
543 kusov
Ovce v počte
627 kusov
z toho bahnice
325 kusov
Úžitkovosť zvierat
Výroba mlieka na dojnicu
Denný prírastok hov. dobytka
u ošípaných
Výroba syra na ovcu ročne

2 452 l
0,713 kg
0,515 kg
21 kg

Plnenie dodávkových úloh
Metrák
Mäso hovädzie

Realizačna cena/1kg v Kčs
254

15,33

27

7,35

Mäso bravčové

1152

18,40

Mäso jahňacie

105

13,10

Mäso teľacie

Mlieko
Vlna
Syr ovčí
Hov. dobytok pre ďalší chov – odpredaj
Jačmeň jarný
Pšenica
Raž
Ovos
Zemiaky
Senáž

zber z hektára plán [ton]
3
3,1
3,2
1,9
16
13

584.000 litrov
2.100 kg
6.700 kg
35,90 metrákov
zber z hektára skutočnosť [ton]
2,7
3,14
3,3
2,2
13,9
14,1

Priebeh poľnohospodárskych prác
Jarné poľnohospodárske práce za dobrých klimatických podmienok boli prevedené za 25 dní
vrátane výsadby zemiakov. Jarné poľné práce boli zabezpečované dvojzmennou prevádzkou
v predĺžených zmenách.
Zber krmovín sa začal 25. mája l98l, zberom lucerky na výrobu krmnej múčky. Kvalita
krmovín bola pomerne dobrá čo podnietilo priaznivé počasie. Žatevné práce prebiehali za
pomoci kooperačných osádok z JRD Tvrdošovce a JRD Chlievany z Južného Slovenska a boli
prevedené v krátkom čase za l4 dní.
Jesenné práce boli započaté hneď po žatevných prácach a boli prevedené v agrotechnickom
termíne. Zber zemiakov sa započal l3. septembra, ktorý sa značne predĺžil pre nedostatok
paliet a poruchou zemiakových kombajnov.
Telovýchova a šport
Športový život prebiehal v obci v tendenciách minulých rokov. Tradične dobrú úroveň mal
8. ročník „Memoriálu Matúša Androviča Pinku“ poľným behom ulicami Varína, poriadaný na
počesť 37. výročia SNP. Dĺžka trate 6.500 metrov. Účasť na pretekoch bola 2l pretekárov
z popredných telovýchovných jednôt SSR. Víťazom behu sa stal Ján Holák člen TJ ZVL
Kysucké Nové Mesto. Z varínskych pretekárov sa umiestnil na 5. mieste s. Miroslav Hošták
a na 9. mieste Jozef Varínsky.
Futbal skončená krajská súťaž I. triedy bola zaujímavá až do posledných kôl aj pričinením
nášho oddielu. Veľmi dobrý výsledok dosiahol náš oddiel dospelých, keď skončil na druhom
mieste.
Stačilo dať o l gól doma viac práve Novej Dubnici a bol by futbalový oddiel postúpil do
krajského majstrovstva.

Výsledná časť tabuľky vedúcich mužstiev:
Nová Dubnica
Varín
Predmier

zápasy
30
30
30

výhra
15
16
16

remíza
7
4
3

prehra
8
10
11

skóre
48/34
44/29
47/40

body
37
36
35

Rozhodujúci zápas o postup Varín – Nová Dubnica skončil remízou l:l. Najlepší strelci
futbalového oddielu dospelých sa stali Rudolf Zimen 9 gólov, Grenčík a Jaroslav Franek po
8 gólov, MUDr. Vlado Kuric 6 gólov, Remenár a Rusnák 2 góly, Pleško a Goth po jednom.
Družstvo žiakov a dorastu súťažili v okresných súťažiach a skončili na popredných miestach.
V sobotu l4. marca sa uskutočnila výročná schôdza TJ Fatran Varín, na ktorej zhodnotili
doterajšie výsledky. Predseda OVČSZTV Ladislav Raška informoval delegátov, že TJ Fatran
Varín v socialistickej súťaži obsadil prvé miesto za dobrú aktívnu činnosť v kategórii TJ nad
300 členov. Za predsedu TJ Varín bol zvolený Marcel Hodoň, člen predsedníctva OV KSS
a zamestnanec závodu Lom a Vápenka Varín.
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