Rok 1957
Vstupom do druhého ročníka II. 5. RP pod predsedníctvom Františka Kyselu započala
sa ďalšia budovateľská práva v obci.
MNV vo Varíne vytýčila si nasledovné práce na dokončenie:
1. reguláciu potoka od Salatového mlyna po Repáňa,
2. nedokončené práce na márnici dokončiť,
3. opraviť všetky obecné cesty,
4. dokončiť kanalizačné vedenie vo dvore vd. R. Bulejčíkovej,
5. dokončiť výstavbu 8. bj,
6. previesť generálnu opravu OSŠ,
7. dokončiť úpravu parku a zriadiť detské ihrisko.
Jarné práce na JRD sa začali v marci.
Sejba bola skončená na 100% dňom 15. apríla.
Dňa 13.-14. apríla uskutočnila sa celonárodná smena z nasledovným programov:
1. úprava lúk a pasienkov,
2. úprava poľných ciest,
3. úprava dvorov a studní,
4. úprava parku a námestia
5. výsadba ovocných stromov,
6. čistenie potoka,
7. zber železného šrotu,
8. výstavba a úprava cintorína.
Program tohto v celom rozsahu bol prevedený.
Na týchto prácach sa zúčastnilo veľa občanov, školská mládež a takmer všetci členovia NF.
1.apríla MNV preberá do svojej správy miestne kino ,,Kriváň“ a správou kina bol poverený
Jozef Petira.
Dňa 12. mája boli prevedené voľby do MNV.
31. mája bolo prvé zasadnutie novozvoleného MNV. Predsedom sa stal i naďalej František
Kysela. Za námestníka bol zvolený František Akantis, pracovník KNV v Žiline.
Radu tvorili členovia Michal Gábor pracovník MNV, Blanka Sireková úradníčka Vápenky
Varín, Vladimír Cvacho roľník a Emil Cvacho úradník.
Komisie:
Poľnohospodárska – predseda Rudolf Cigánik.
Finančná rozpočtová – predseda Tomáš Piš.
Výstavy – František Akantis.
Kultúrna a osvetová – predseda Emil Cvacho.
Zdravotná a obchodná – predseda František Pavlíček str.
Trestná – predseda František Kysela.
Prvým a najdôležitejším úkolom a plánom nového MNV bolo rozvoj poľnohospodárskej
výroby a upevnenie JRD.
V máji sa vysadil druhý briežok Hrádku (pri židovskom cintoríne) s jablonkami. Vysadilo sa
tam 50 stromčekov. Prácu previedla školská mládež pod vedením Martina Kapasného učiteľa
DSŠ.
V júni sa previedla reorganizácia výboru žien a ženy zvolili si za predsedníčku Margitu Pálovú
rod. Sobolová, manželku nebohého lekárnika.
V júli sa zriadila v obci nákladná autodoprava MH – miestne hospodárstvo.
12. septembra domlátili posledné zbožia na JRD. Dodávka zbožia bola splnená na 260%. Teda
odovzdala sa celkom o 2 vagóny viac.

Zvláštnosťou tohto roka je zriadené stravovanie pre dôchodcov a pre starých občanov.
Stravovňa začala podávať obedy od 1. septembra. Varilo sa v hostinci u Bučku a prvou
kuchárkou bola Júlia Androvičová manželka Štefana Androviča bývalého predsedu MNV.
Na poliach JRD zber zemiakov sa skončil dňom 15. októbra a taktiež i dodávky boli v plnej
miere odovzdané. Zber repy trval ešte do 22. októbra.
V októbri sa dokončili posledné práce na márnici a táto bola odovzdaná svojmu účelu.
31. októbra medzi 16.-17. hodinou privítala obec štafetu priateľstva s dychovou hudbou
strednej školy, pod vedením s. riaditeľa Štefku.
Dňa 7. novembra večer o 19:30 hod. zadržaná bola oslava výročia VOSR v kinosále Bučko.
Program dodal miestny spevokol a škola.
V tomto roku započalo sa s reguláciou potoka až po Bielikovú záhradu. Tiež i ďalšie
prehlbovanie potoka a oprava koryta podľa potreby. Práce tieto sa pretiahli aj na december.
V decembri boli už niektoré miestnosti 8 bj. Dohotovené a ako prvý sa nasťahoval do jednej už
20. decembra Dr. Joz. Žalúdek obvodný zverolekár.
Do ďalších ubytovní sa nasťahovali: Takáč Lajoš, Androvič Ivan, Turáčer Vojtech a niektoré
ešte neboli dohotovené, postupne sa obsadia.
Náš miešaný spevokol v novembri oslavoval 30. výročie svojho založenia. Z cirkevného
spevokolu sa stal mohutný zbor Matice Slovenskej odbočky vo Varíne a napokon významným
činiteľom OB.
V novembri sa konali voľby sudcov a sudcov z ľudu. Týmto demokratickým činom sa
zabezpečuje účasť pracujúceho ľudu pri súdnych pojednávaniach a rozhodovaniach.
V novembri zomrel 2. robotnícky prezident s. Antonín Zápotocký. Jeho pamiatku uctili občania
na celoobecnej schôdzi.
V tomto roku do obce sa nasťahovali a sa stali varínskymi občanmi Filip Sedliaček z Gbelian,
ktorý sa priženil do Lackov. Pavel Šepeš z Lysice ako traktorista varínskeho JRD.
Zaznamenáva kronika, že JRD v tomto roku prešlo na silno-väčšinové a má už 83 % pôdy a sa
zvýšili i ha výnosy.
Dokončil sa park na námestí a dokončili sa 3 betónové mostíky cez potok a pokračovalo sa
v regulácií.
Previedla sa generálna oprava školy am. rozhlasu.
No aj prístavby staničnej budovy sa previedla v tomto roku.

