Rok 1954
Rok sa začal novoročným prejavom s. predsedu Chudíka, ktorý medzi iným vyhodnotil
budovateľské výsledky v uplynulom roku.
31. januára bol pohovor s občanmi o novom zákone, ktorým sa upravuje právomoc MNV.
Dňa 1. februára začala pracovať zootechnická veterinárska služba so strediskom vo Varíne.
Predbežné úradné miestnosti boli pridelené na obecnom dome.
Rada MNV zostavila akčný program 1954-57, ktorý pozostával z nasledovných plánovaných
prác:
1. Dokončenie výstavby hasičského skladu
2. Regulácia potoka na úseku Bučko – Rihák
3. Kanalizácia smrtnej ulice
4. Bezprašná cesta Varín – stanica. Úprava cesty Varín – Nezbud. Lúčka/dlaždice
ČSŠC
5. Celková úprava parku
6. Úprava námestia ( vysypanie šotolínom )
7. Otvorenie gátru na píle Bajo pre JRD
8. Výstavba športového ihriska
9. Dokončenie stavby ovčinca
10. Rozšírenie obchodnej siete o Technikov
11. Rekonštrukcia siete miestneho rozhlasu
12. Vybudovanie dvoch vzorných studní
13. Úprava záhumenskej cesty, tiež cesty na pílu, do Šošinca a na Kamence
14. Rozšírenie sekundárnej elektrickej siete na Záhumnie, do Hlbokého a na Koňhoru
15. Vystavanie 4 mostíkov cez obecný potom a pri Rihákovi, železo-betonový
16. Výstavba kultúrneho domu.
Dňa 16. mája previedli sa voľby do MNV a to už podľa nového volebného zákona. Zvolení boli
nasledovní: Štefán Badura zamestnanec hostinských služieb, Emil Akantis roľník, Emil Cvacho
úradník, Elena Kořinková školníčka, Klára Crková robotníčka, Frantiek Rihák úradník, Ján
Brežný roľník, František Pavlíček ml. úradník KNV, Ján Chudík zámočník, Rudolf Cigánik
roľník, Ľudovít Takáč robotník, Ing. Vinco Lopušan úradník, Matúš Salát železničiar, Ivan
Cvacho úradník, Ružena Hrmová učiteľka, Ing. František Filipek úradník Vápenky, Miroslav
Cvacho úradník MNV, Rudolf Salát železničiar, Alexander Hreusík majster Vápenky, Jozef
Kysela železničiar, Štefán Bysterský murár, Alojz Staňo roľník, MUDr. Štefan Fakuš obvod.
lekár.
Za predsedu bol zvolený František Rihák.
Námestník predsedu Ing. Vinco Lopušan.
Rada v zložení: Matúš Salát, Jozef Kysela, Rudolf Cigánik, Štefán Badura.
V mesiaci máji previedla sa reorganizácia VŽ a jej predsedkyňou sa stala Ružena Hrmová
učiteľka.
Na návrh rady, v mesiaci júni, premenované boli ulice nasledovne: Námestie dostalo názov
Námestie 9. mája., Farská ulica ostala ulicou Národného povstania. Smrtná ulica sa
premenovala na ulicu Júliusa Fučíka. Poštová ulica zvečňuje Kapitána Nálepku a ulica
hrnčiarska ulicou Červenej armády.
Podľa akčného programu v dome Františka Skuteckého sa zriadil obchod železiarským tovarom
,,Technokom“.
V letných mesiacoch prevzali chatu pod Jedľovinou Považské technické závody v Žiline.

Nakoľko premietacia Kabína Kina už nevyhovovala, preto sa previedla prestavba Kabíny pre
premietanie 32 mm širokého filmu.
Mimo akčného pánu previedla sa generálna oprava budovy MNV.
Zdravotníctvu sa pridelila sanitka a prvým jej vodičom bol Jozef Petira.
Cez školské prázdniny boli prevedené väčšie adaptácie práce na školských budovách.
Nakoľko v tomto roku sa mimoriadne rozšírila mandelínka zemiaková, preto 8. august bol
určený ak povinný hľadací deň mandelínky.
Naše JRD začiatkom septembra prešlo na III. typ. Určila sa výmera vysiatia raži a pšenice a to
raž na 10 ha a pšenica na 11 ha.
Stav dobytka na JRD bol nasledovný: hovädzí dobytok 321 ks, ošípaných 238 ks, oviec 146 ks
a hydiny 1013 ks.
Mlatba na JRD sa začala veľmi oneskorene, až 16. septembra. Zapríčinilo to špatné počasie,
pre ktoré sa zber odkladal.
Dňa 12. novembra sa na verejnej schôdzi predstavili kandidáti do Slovenskej Národnej rady
a do Národného zhromaždenia.
Dňa 16. novembra bol poverený Jozef Tréndenfeldt holič. majster správou OB a jej tajomníkom
sa stal Ferdinant Lopušan. Dosiaľ viedla OB s. Hrmová.
Dňa 26. novembra večer bola predvolebná akadémia s veselicou v miestnostiach hostinca
Kriváň.
Dňa 27. novembra pristúpili občania ku volebným urnám a volili poslancov do NZ a do SNR.
Do NZ zvolený bol major Šurka zo žilinskej posúdky a do SNR súch. Jozef Kysela majster
Drevoímpregny Varín.
Sociálny výbor sa postaral, aby sa zriadila kuchyňa pri škole. Táto aj 1. septembrom vstúpila
do prevádzky.
12. decembra bola Národná smena v akcií okrášľovania a vyčistenia obce. Pri tejto akcii
započalo sa i odstraňovanie nevhodných a nesprávnych nápisov aké boli na obchodných
domoch ale nadovšetko na verejných priestranstvách a boli nahradené správnymi, priliehavými
nápismi.
V obci sa nachádzali dve predajne Vesny – obchody s textíliami. Jedna na lístkový systém sa
zrušila a prevzala ju Vesna na voľný predaj.
V máji sa previedla stavba 22 KV siete a transformačnej stanice pri bytových jednotkách.
Tiež konečne pod strechu prišla aj hasičská zbrojnica, ktorá bola núdzové umiestnená
v Hrnčiarskej ulici v sklade Euglového poschodového domu v susedstve Michala Sobolu
a Kučeru.
Konečne sa prikročilo k prerobeniu cesty cez námestie na neprašnú, čo bolo dôležité nielen po
hygienickej stránke, ale aj celok obce získal svoj vzhľad.
Od 1. novembra sa zriadila pôdohospodárska škola pri strednej škole vo Varíne. Školu
navštevuje mládež združujúca sa doma a od 15 rokov staršia. Do obvodu školy patria obce
Varín, Krasňany, Gbeľany, Nededza, Kotrčiná Lúčka, Mojš a Nezbud. Lúčka so Strečnom.
Je potrebné sa zmieniť o finančnej podpore, ktorú naša obec dostala zo štát. prostriedkov. Do
konca tohto kalendárneho roku za posledných 5 rokov v rámci akcie 5M obec obdržala
8 000 000 Kčs.
Pre porovnanie životného štandardu nášho občianstva a našej obce, uvedie sa pár príkladov
v porovnaní rokov 1938 – ku r. 1954. Spotreba múky mesačne 45 g – 70 g, cukru 23 g – 52 g,
mäsa 12 g – 25 g a k tomu 5 g salámy. Vybudovalo sa 12 rodinných domov a zostavených je
25. Pravých žobrákov bolo 25 – 30, dnes niet žobráka. Nezamestnaný neexistujú.
Vysokoškolákov je 25 predtým 5.

