Rok 1958
Nový rok sa začal schôdzou inteligencie a študentstva, ktorú zvolal predseda František
Kysela na deň 3. januára na 19. hodinu. Program tejto schôdze bol: Socializácia dediny, otázka
JRD.
Dňa 31. januára na schôdzi MNV bol prejednaný plán práce na obdobie od 1. I. 58 – do 31. III.
58 a tento sa zameral najmä na tieto 4 hlavné úlohy:
1. Prechod menšinového JRD III. typu na JRD celoobecné.
2. Zabezpečenie plánu rozvoja obce po stránke výstavby na rok 1958.
3. Kultúrno-výchovná práca medzi obyvateľstvom.
4. Výkup poľnohospodárskych výrobkov, likvidácia reslov z roku 1957 a zabezpečenie
plynulého chodu dodávok v roku 1958.
Pre nehatené zavedenie tohto plánu, začalo sa vydávať týždenník Varínskych zvestí
a zpravodaja. Tento týždenník zpravovával Redakčný krúžok pri strednej škole.
Dňa 24. februára na celoobecnej schôdzy bolo vyhlásené varínske menšinové JRD na JRD
väčšinové-celoobecné.
Tiež 24. februára súčasne bola oslava 10. výročia Víťazného februára. Program dodala škola
a miestny miešaný spevokol.
Dňa 8. marca bola oslava Medzinárodného dňa žien. Pri slávnostnej oslave udelené boli dary
a vyznamenia zaslúžilým viac detným matkám.
Dňa 11. marca zriadil sa pod prevádzkou MH podnik sklárstva v budove Pažičana - níže pošty
a prvým vedúcim bol Anton Salina.
V mesiaci marec bolo zriadené detské ihrisko v novom parku na námestí.
16. apríla MNV zrušilo zmluvu o prenájme cukrárskej živnosti, ktorá bola v prízemnej
miestnosti MNV a miestnosť sa prepožičala inštalačnému podniku pre úpravy elektrických
spotrebičov.
Do obecnej zasadacej miestnosti sa zadovážil televízny aparát pre služby širokej pracujúcej
verejnosti.
Na návrh VŽ začalo sa vyjednávanie z Rajom zo Žiliny pre zriadenie stravovne, v ktorej by
dostávali obedy dôchodcovia ako i práce neschopní starci. Stravovňa už vlastne bola zriadená
v hostinci u Bučka, ale táto nebola definitívne dojednaná s Rajom.
Nakoľko v celom obecnom chotári veľmi sa rozšírili Mandelinka zemiaková, obecný vývoj
určil dni na povinné hľadanie mandelinky zemiakovej.
MNV na svojom zasadnutí dňa 16. júna pridelil byty v novostavbe VIII. DJ nasledovným:
Vojtechovi, Turčičkovy - mechanikovi Kovošrotu v Žiline, Ľudovítovi Takáčovi - dôchodcovi,
invalidovi, Ivanovi Androvičovi - prevádzkoví stavebného podniku, D4 Jozefovi Žalúdkovi
- zverolekárovi vo Varíne, Helene Varošiovej - učiteľke vo Varíne, Jozefovi Freudenfeldovi
- holičovi vo Varíne, Miroslavovi Cvachovi - urádnikovi IsNV v Žiline. Vojtechovi
Novotnému - zást. riad. na JSŠ vo Varíne.
V júni bola zriadená bránici MH udržbárska stavebná skupina. Vedúcim skupiny bol Karol Žiak
a agendu viedol Martin Hošták.
Zaznamenáva sa prestavba chudobinca pri kostole na obytný dom pre učiteľov a do ktorého sa
nasťahoval Pavol Cvacho, odborný učiteľ. Chudobinec dosial sa používal za provizórnu triedu
Národnej školy.
V júli bol dostavaný železo-betónový most cez Varínku nad Krasňany. Most ustupujúce
nemecké jednotky zdemolovali pred víťaznou ČCĽ.
V letnom období sa začalo s prípravnými prácami pri výstavbe novej-druhej 8BY.

Podľa vzoru žilinských samoobslúch, cy vo Varíne sa zriadila samoobsluha. Na tento cieľ
pretvoril sa obchod na Toráňovci, ktorý jedine vyhovoval svojími rozmermi.
K prvému septembru bol preložení Ján Pávčik učiteľ – vedúci OP a dirigent varínského
spevokolu do Ružomerka. Jeho odchodom činnosť spevokolu prestal.
Od 1. septembra sa rozšírila školská sieť o poľnohospodárku učnovskú školu Okresný národ.
Výboj požiadal Martina Kapasného, aby zorganizoval AV činnosť uviedol túto školu. Škola sa
umiestnila do učební na námestí v býval meštianskej školy.
Významnou udalosťou bolo pretvorenie sa deväťročnej strednej školy na jedenásť ročnú školu,
ktorej prvým riaditeľom sa stal L. Bošánsky, preložený z JSŠ Čadca.
Bývalý riaditeľ Ondrej Štefko ostal na škole ako odborný učiteľ.
Na JRD nasala zmena v osobe predsedu. Alexander Slaník bol odvolaný z predsedníctva a na
jeho miesto bol ustanovený Emil Akantis, zamestnanec vápenky, ináč pôvodom roľník.
Slávnosť povstania sa zadržala dňa 28. augusta v obecnom parku pri pomníku padlých
k pomníku priložil sa spomienkový veniec.
Na JRD skosilo sa výše ha obilia a zmesiek. Pri týchto prácach veľmi hodnotne vypomáhali
študenti, ktorý sa zapojili všade tam, kde bola pomoc najpotrebnejšia. Tiež mlatba sa skončila
úspešne, i keď sa pretiahla do 12. septembra.
Dodávky činili 194 %.
Zasilážilo sa 13 ha kukurice.
Nakoľko vedúci knižnice Ján Pavčík bol preložený, preberá po ňom vedenie knižnice Mária
Šipošová.
V októbri prvý raz správcom OB a Hospodárom sa stal Ján Cvacho, učiteľ.

