Rok 1946
Od mája 1945 až do volieb 26. mája 1946 previedli sa najdôležitejšie práce pri budovami
vojnou zničené obce a to v duchu košického vládneho programu. Ako bolo už spomenuté,
vedenie obce prevzal 24 – členný výbor s predsedom Viktorom Chladnochom učiteľom –
riaditeľom. Vedením notárskeho úradu bol poverený František Svoboda, notársky tajomník
a zástupcom sa stal Anton Cvacho pridelený notár. Zloženie politických strán bolo
nasledovné:
KSS – predsedom Jozef Androvič Varnay
Demokratiská strana – predsedom Ferdinand Androvič
Stana práce – predsedom Viktor Chladnúch
Strana slobody – predsedom Jozef Chalupianský
Výbor pokračoval od odstraňovaniu stôp vojny. Dokončievali sa opravy poškodených
domov. Postupne zaisťovalo sa plynné zásobovanie obyvateľstva, ale nadovšetko dbalo sa
o to, aby všetky pozemky boli načas obrobené. V ďalšom výbor vytýčil si ako prvú
povinnosť:
1. Previesť výstavbu kultúrneho domu a k tomuto účelu bola zriadená komisia na prípravu
všetkých prác.
2. Započať s opravou poškodených hrádzy poriečí Varínky, na ktoré práce určený bol
obnos KČS 185. 000.
3. Upraviť potok cez obec a náklad rozdeliť na 3 diely rovnakým pomerom medzi MNV.
Michalom Salatom mlynárom a Vendelín Repaňom mlynárom. Pri predbežnom
výpočte na tretinu prípadne KČS 180,682 – 50. Práce sa ja začali.
4. Zanedbanú ohradu cintorína dať do pôvodného stavu a prácu ihneď začať.
5. Výbor previedol exhumunáciu deväť príslušníkov ČA, ktorý boli prevezení do Žiliny
a uložení do spoločného hrobu. Počas frontu stratil sa motor na hasičskej striekačke.
Motor sa zadovážil. Aj kultúrny život nadobúda čoraz väčších a väčších rozmerov.
Stredná škola organizuje divadlá a má zriadený detský spevokol. Mládež organizuje
skauting. V nemalej miere oživil svoju činnosť aj dobrovoľný hasičský zbor. No
nezastával vo svojej činnosti aj športový klub, ktorý obnovil tradíciu futbalu.
25. 05. - Voľby
Zvláštnosťou tohto roku boli voľby do UNS. Pri týchto voľbách KSS obdržala 38
percent odovzdaných hlasov. Objekt R. kat. kostola bol poškodený v súvislosti s vojnovými
udalosťami. Na opravu tohto štát poskytol 700,000KČ štát. zárukou. Oživotvorila sa i dychová
hudba pri hasičskom zbore a jej kapelníkom bol Vincent Repkovský zo Stráňav. Zbor
pozostával z 18 členov. Dňa 16. novembra boli tiež voľby do NV a zvolený výbor začal svoju
činnosť od 20. novembra.
20. 11. odovzdáva predsedníctvo Viktor Chladnúch – Michalovi Salátovi mlynárovi.
Pokladníctvo preberal Jozef Panáček a vedúcim ÚMNV ostal i naďalej František Svoboda.
Obec ešte stále sprevádzala hostinskú živnosť a obecný hostinec bol umiestnený v dome
Alexandra Zimena na zimnej strane námestia.
Novým občanom sa stal od 1. 9. 1946 Tomáš Matejovský z Lysice, lebo kúpil dom pri
potoku za Pažičanom, vedľa Holienku.
Nakoľko brehy rieky Varínky, počnúc od farského mostu nahor i nadol boli značne poškodené
povedal sa Jozef Ryhák, podnikateľ stavieb tieto opraviť. Práca bola prevedená a finančný
náklad hradila urbárska obec.

