Rok 1959
Predseda František Kysela predniesol rozhlasový prívet k občanom na prahu nového
roku. Zhodnotil vykonanú prácu v uplynulom roku a vôbec za celú dobu jeho účinkovania.
Nadovšetko zameral svoje zhodnotenie na prácu jednotlivých komisií.
Nástupom do nového roku správu obce viedli nasledovná funkcionári: František Kysela,
predseda, František Akantis, Miroslav Cvacho, Michal Gábor, Jozef Meško, František Pavlíček
a Blanka Sireková, čenkovia rady Emil Akantis, predseda JRD a Margita Pálová, predsedkyňa
VŽ.
Hneď 16. januára previedla sa reorganizácia rady odvolaním Františka Akantisa
z funkcie nám. predsedu, pre zdravotné dôvody a na jeho miesto zvolený bol Michal Gábor,
matrikár.
Na žiadosť MNV železničná správa začala prístavbu čakárne pri železničnej stanici.
V rámci reorganizácie zvolené boli nasledovné komisie:
Komisia poľnohospodárska: predseda Jozef Meško. Členovia: Rudolf Cigánik, Vladimír
Cvacho, Miroslav Cvacho, Gustáv Synák, Gabriela Smolková a Joz, Žaloudek.
Komisia finančná: predseda Michal Gábor, členovia Tomáš Piš železničiar, Vincent Vajola,
Martin Kapasný a Ladislav Bošanský.
Komisia kultúr. a osvetová: predseda Blanka Sireková, členovia Emil Cvacho, Jozef
Rosemberg, Viktor Chladnúch, Peter Malinovsky, Vojtech novotný a Ján Bunčák.
Komisia pre výstavbu: František Pavlíček st. predseda, Štefan Badura, Ľudevít Takáč, Vincent
Lopušan, František Navrátil a Štefan Androvič členovia.
Komisia požiarna a bezpečnostná: Pavel Akantis, predseda, Martin Hošták, Anon Sánta,
Rudolf Marček, František Pavlíček členovia.
Komisia zdravotná: Alojz Hanus, predseda, Klementína Rizmanová, Rozália Gáborová, Klára
Laubertová, Štefán Jakuš a Ján Bielik.
Komisia trestná: František Kysela predseda, Michal Gábor, Miroslav Cvhacho, Ľudevít Takáč
a Rozália Gáborová.
V akcii „Š“ nutné bolo započať s výstavbou školských dielní. Komisia pre výstavbu
určila si za prvoradú úlohu previesť túto akciu.
Dňa 14. februára bola výročná členská schôdza JRD, na ktorej bola vyhodnotené práca
a vyčíslené výsledky z uplynulého roku. Podľa zhotovenej tabuľky vykázala sa nasledovná
výnosnosť rastlinnej výroby:
Plodiny
Pšenica
Raž
Jačmeň
Ovos
Zemiaky
Ďatelina a smesky

1957

1958
16 q
13 q
14 q
17 q
50 q
55 q

9,30 q
12,00 q
10,30 q
8,30 q
58 q
48 q

Plán na r. 1959
19 q
16 q
17 q
16 q
130 q
55 q

Výnosy tieto klesali pre živelné prevádzanie osevného postupu a pre nedostatočné
hnojenie.
Vo výstavbe kravína a ošipárne sa nepretržite pokračuje.
Po celú zimu prebiehali pohovory s roľníkmi, cieľom zapojenia sa do práce na JRD.
V zimnom období – teda od 15. nov. do 1. marca bolo odborné školenie členov JRD
a vôbec roľníkov v DŠP (družstevná škola práce). Školu navštevovalo do 40 roľníkov.

JRD vyvíjalo i kultúrno-osvetovú činnosť sa okrem iného zahralo so svojim členstvom
divadelnú hru „Náš pán minister“.
Tiež cez zimné obdobie vydržiavali sa prednášky CO každý pondelok večer. Účasť na
týchto prednáškach bola dobrá.
V marci bola oživotvorená i knižničná práca, nakoľko dosavádny spôsob vedenia už
nezodpovedal požiadavkám členov a verejnosti. S. Mária Šipošová, ktorá prevzala agendu
knižnice po Jánovi Pavčíkovi, bola prevzatá za stálu pragmatikálnu silu, ako knihovníčka. V
knižici sa nachádzalo 1300 kníh.
Varínčania v mesiaci apríl s obdivom sledovali správy o vypustení prvej kozmickej
rakety, ktoré do údivu uviedli celý svet.
25. apríla bolo na MNV slávnostné zasadnutie s pozvaním všetky zložky, z príležitosti
výročia oslobodenia našej obce Sovietskou armádou. Prejav predniesol s. Michal Gábor člen
rady.
V mesiaci máji začala sa prevádzka výroby tehál v tehelni Skotňa, v rámci miestneho
hospodárstva MNV.
Tiež v mesiaci máji bola otvorená prvá samoobsluha, ktorá bola zriadená na zimnej
strane námestia, v bývalom obchode Ant. Toráňa. Prvým jej vedúcim bol Šiška František.
V júni bola dokončená druhá výstavba 8 bytových jednotiek a tieto boli dané do
prenájmu.
V lete všetko úsilie sa sústredilo na hladký priebeh žatvy a mlatby. Špatné, daždivé
počasie toto úsilie hatilo. No i pri týchto sťažených podmienkach žatva a mlatba sa skončila
prvý septembrový týždeň s dožinkami. Splnený bol na 100 % predpísaný kontigent plánu
výkupu.
28. augusta v predvečer 15. výročia, Slovenského národného povstania, bolo slávnostné
zasadnutie MNV a po ňom slávnostná akadémia, na ktorej predniesol slávnostný prejav s.
Kasai, riad. Vápenky Varín.
V mesiaci september otvorila sa nová predajňa „Lahôdkáreň“ v dome Jozefa Jurenu
a jej prvým vedúcim bol Struharik Jozef.
Tiež JRD začalo voľným predajom roľníckych a záhradníckych zbytkov. Táto predajňa
bola umiestnená v Staníkovom dome, vedľa lekárne.
V októbri bola reorganizácia rady MNV. Odvolaní boli František Pavlíček a Michal
Gábor a na ich miesta zvolení boli Emil Cvacho a Július Bugáň. Július Bugáň sa stal aj nám.
predsedu.
V rámci mesiaca ČSl – sov. priateľstva, na zasadnutí 30. novembra predniesol referát
predseda Frant. Kysela o dosiahnutí výsledkoch v uplynulom roku. Zaoberal sa najviac
rozvojom JRD a predniesol nasledovný stav živočíšnej výroby:
Druh
HD
kravy
Ošípané
Ovce

Stav 1.T.59
126
56
159
154

Plán 1.T.60
200
80
210
164

Skut. stav
171
59
231
213

-29
-21
+21
+49

Podľa tohto sa vykazuje postupné zlepšenie, čoho výsledkom je i zlepšená hodnota PJ, ktorá
vychádza na 10 Kčs.
Cukrárstvo, ktoré bolo v obchodnej miestnosti MNV neprospievalo a preto k 1. XII sa
prevádzka zrušila.

V tomto roku varínske JRD zriadilo záhradníctvo na pozemku pri židovskom cintoríne
za potokom až po železničný úsek. Prvým záhradníkom sa stal Drábik.
MNV pre budúce funkčné obdobie si zaplánovalo nasledovné akcie:
1. rozšírenie členskej základne JRD,
2. vysadiť aspoň 500 kusov ovocných stromkov,
3. upraviť obecné cesty do 6 km,
4. vybetónovať chodníky v obci,
5. upraviť námestie a dokončiť ohradenie parku,
6. regulácia potoka do 450 m,
7. poskytnutie stravovania dôchodcov,
8. oprava športového ihriska,
9. ďalšia výstavba bytových jednotiek,
10. prístavba školských dielní,
11. výstavba márnice a iné.
Z týchto akcií už sa aj prikročilo k realizácii niektorých. Rozšírila sa členská základňa JRD,
upravilo sa námestie a parky a tiež i stravovanie dôchodcov, z ktorých priati dostávali stravné
lístky v protihodnote 2 Kčs.

