Rok 1950
V tomto roku bolo vo Varíne 6 krčiem a v piatich sa zriadili komunálne podniky ako
pohostinstvá. Boli to hostince Františka Búčku, Jána Kačjaka na stanici, vd. Stehlíkovej,
Alexandra Piovarčieho a Štefana Baduru.
Na čelo obce prišiel nový MNV miestny národný výbor a tento pozostával : Štefan
Androvič, zámočník ČSD – predseda, Ján Chudík, I. podpredseda, Vojtech Bugáň II.
Podpredseda, členovia Viktor Chladnúch, Ondrej Kucík, Pavel Solár, Michal Vavrinec, učiteľ,
Alexander Hreusík z Vápenky, Kamilo Hliník, murár, Anna Gallová, obchod. Vedúca, Štefan
Akantis, roľník, Pavel Horecký, žel. Úradník, František Rihák, úradník, František Pavlíček,
murár, Ľudevít Takáč, Jozef Kysela mld. Štefan Bysterský, murár, Pavel Beniač, mäsiar, Martin
Kapasný a Ing. Vincent Lopušan, a Ján Rosenberg.
Zriadili sa hneď nové komisie :
1. Vnútorný referát, predseda = Štefan Androvič
2. Bezpečnostný referát, predseda = Ján Chudík
3. Plánovací referát, predseda = Vojtech Bugáň
4. Sociálny a bytový referát, predseda = Štefan Androvič
5. Zdravotný referát, predseda = Alexander Hreusík
6. Školský a osv. Referát, predseda = Michal Vavrinec
7. Hospodársky referát, predseda = Michal Vavrinec
8. Pôdohospodársky referát, predseda = Ondrej Kucík
9. Vyživovací referát, predseda = Ondrej Kucík
Nový výbor zostavil investičný program na rok 1950 a tento pozostával :
1. vybudovanie riadnej cesty na Kopanice
2. kanalizačný projekt obce
3. rozpísal sa plán akcií 5 M na rok 1950 a to cesta hore Radinovým pre Kejdové hospodárstvo
na to skutočné náklad Kčs 500 000, ideálny náklad Kčs 1 000 000.
Záväzky : Občania spolu 10 000 bezplatných pracovných hodín. Z toho členovia MO –
KSS 2080 hodín, po 16. hodinách na každého člena.
Tiež v rámci 5 M rozšírené bolo verejné osvetlenie na kanalizáciu obce skutočný náklad
Kčs 100,000. Ideálny náklad je 200,000.
Dobrovoľných hodín 2000 a platených 2000 a napokon prevedie sa výkup r. k . cirkevnej pôdy
k 1. októbru 1950.
Školstvo vo Varíne veľmi trpelo nedostatkom miestností. Veľký počet žiakov bolo treba
ako tak umiestniť aspoň na čas do takých tried, aké boli k dispozícii. Umiestnenie bolo
nasledovné:
1. Na námestí v ústrednej budove boli tri triedy, potom zborovňa a riaditeľňa
2. V bývalej židovskej škole oproti pošte sa zriadili tri triedy
3. V budove Jozefa Lilienthála / teraz Vojtech Staník / sa umiestnili 4 tridy
4. Národná škola ostala v starej budove pri kostole a jedna trieda oproti chudobinci, v ktorej bol
prerobený na školskú miestnosť
5. Detské jasle mali svoj stánok v budove Beňovského v záhrade smerom na pílu
6. Materská škôlka bola dočasne umiestnená na námestí v obchodnom dome vd. Englovej
Výbor na svojom zasadnutí 20. októbra navrhol 25 osôb pre sudcov z ľudu.
Z týchto vybraní boli Mária Jurenová manželka Jozefa Jurenu, Štefán Androvič predseda
MNV, Rozália Gáborová manželka Viktora Gábora.
V ďalšom výbor sa postaral o výstavbu márnice, ktorej náklad činil Kčs 200,000 a tiež
prikročilo sa k realizovaniu hasičskej zbrojnice, na ktorú bol určený obnos Kčs 400,000.
V tomto roku obec prešla na štátny rozpočet.

Pre hasičskú dychovú hudbu zadovážili sa hudobné nástroje, za ktoré obec vyplatila Kčs
50,000.
Dňa 1. decembra 1950 previedlo sa sčítanie ľudu a bytov a obec má 2006 obyvateľov
s Nezbudskou Lúčkou 2544.
V máji previedla rada MNV podpisovú akciu na podporu akcie svetovému výboru obrancov
mieru. Akciu podpísali takmer všetci dospelí občania.
270,000 Kčs stála úprava dvora národnej školy pri kostole.
Naše JRD v tomto roku prešlo na I. typ a tým sa zaradilo medzi popredné JRD v okrese.
22. decembra ustanovený bol za matrikára Michal Gábor a za jeho zástupcu Martin
Hošták a to pre celý matričný obvod Varín. Súhlas k ustanoveniu vydal JNV v Žiline.
Matičný spevokol vo Varríne poriadal dňa 07. júna 1950 „ koncert“ ľudovej piesne,
ktorý sa po každej stránke podaril.
V mesiaci decembri sa uvoľnil celý rad rôznych potravín takže nastalo ďalšie zlepšenie
výživy obyvateľstva a voľného predaja výrobkov, ktoré opatrene veľmi blahodárne pôsobilo na
celú obec a na všetkých pracujúcich. Do obce sa nasťahovali a stali sa varínskymi občanmi
Valent Pažičan z Terchovej.
V tomto roku miestny požiarnici vynaložili zvýšenú pohotovestnú službu pri žatevných
prácach, teda pri zbere úrody, za čo si zaslúžili všestrannú pochvalu.
Na vyznačenom teréne na Pažitiach, kde má byť vybudované Kejdové oplotkové hospodárstvo
je vyznačených 6 oplôtkou. Na tento cieľ sa dostalo 350 m3 dreva.
S ďalšími prácami boli poverení predseda Andr. Kucík a Jozef Androvič.

