Rok 1947
Nový výbor na čele s predsedom Michalom Salátom dal sa do ďalšej budovateľskej
práce. Zloženie nového výboru bolo nasledovné:
Prvým podpredsedom bol Anton Toráň obchodník, druhým Jozef Androvič Varnay typografm,
tajomníkom ostal František Svoboda. Členovia výboru boli: Martin Hellebrandt faktor,
Alexander Haluška stolár ml., Viktor Freudonfeldt úradník, Jozef Panáček obchodník, Rudolf
Zbyňovksý tesár, Štefan Akantis robotník, Pavel Beniač mäsiar, Michal Sobola železničiar, Ing.
Vinco Lopušan úradník, Jozef Meško roľník, Alexander Zimen roľník, Ján Chudík železničný
zámočník, Ondrej Kucík železničiar, Jozef Pleban vedúci obuvi,Anton Kubík robotník, Jozef
Androvič úradník, Jozef Williger mäsiar, Karol Cvacho krajčir, Viktor Chladnúch riaditeľ šk,
Rudolf Salát železničiar, Imrich Cvacho železničiar, Jozef Kysela železničiar, Rudolf Remenár
tesár.
Zriadili sa komisie a to:
finančná, predsedom Vojtech Bugáň
stavebná, predsedom Michal Salát
osvetová a kultúrna, predsedom Viktor Chladnúch
zdravotná a sociálna, predsedom Ď. Ján Kostolný
Branná a telesná výchova, predsedom Pavol Cvacho učiteľ, hospodárska, predsedom Vojtech
Bugáň.
Výbor pribral ku tajomníkovi za výpomocnú silu Júliusa Beňovského, syna Ď.
Beňovského a za úradníčku Františku Salátovú, dcéru Matúša Saláta s mesačným platom Kčs
1500,-. Beňovskému sa ustálil mesačný plat Kčs 2500,-.
Výbor v ďalšom zaoberal sa smernicami dvojročného budovateľského plánu a vytýčil
si v jeho období previesť nasledovné práce:
1. opraviť obecný dom nákladom kčs
20.000,2. založiť ovocnú škôlku
10.000,3. projektov. Stavbu kultúrneho domu
180.000,4. regulačný plán obce
200.000,5. stavbu dvoch ciest, kopanicu a podhradok
900.000,6. bezprašnú cestu cez Varín
200.000,7. reguláciu potoka cez Varín
300.000,8. vyzbrojiť a vystrojiť hasičov
50.000,9. novostavbu hasičského domu
800.000,10. projektovať kanalizáciu obce
150.000,11. zriadiť miestny rozhlas
180.000,Ďalej výbor sa rozhodol odkúpiť židovský kostol s obytným domom, v ktorom bola
svojho času (do roku 1926 ) židovský škola a tiež i roľu na rybníkoch, na ktorých stál kedysi
židovský kúpeľ – všetko za 45, 000 kčs. Kúpa táto bola aj schválená. Tiež schválené bolo
zavedenie verejného rozhlasu Telefunken, ktorou prácou bola poverená fm. Hudoba v Žiline.
Pristúpilo sa k stavbe štát. meštianskej školy a obec zaistila predbežne 400.000. tehál
k tejto stavbe. Práce sa zadali Považskému stavebnému družstvu v Žiline nákladom 6,922,686.
Predstavenstvo obce zadalo zhotoviť regulačný plán obce Ing. Marekovi architektovi
v Bratislave za obnos kčs 38.000.
V ďalšom prikročilo sa k úprave námestia a ulíc z príspevku 1.000.000 kčs. a do toho
obnosu vzal sa aj potok.
V tomto roku zrušili sa aj povestné varínske jatky a s nimi aj hasičská budova, ktorá
stála medzi týmito jatkami. Hasičské náradie sa premiestnilo do Eugolového domu,

v Hrničarskej ulici (teraz Zbyňovskovec), lebo tu na prízemí bol prázdny veľký sklad. Po
týchto opatreniach započala sa práca k úprave námestia a potoka.
S úpravou námestia pokročilo sa aj k prevedeniu verejného osvetlenia až po stanicu.
A napokon ešte previedla sa stavba mostíka cez potok Teplička pod Hrádkom a upravila sa
cesta na Pažite.
V tomto roku sa v obci nachádzalo 6 krčiem, ktoré boli aj v prevádzke.
Pre chov hovädzieho dobytka obec mala na starosti držať predpísaný počet býkov,
o ktoré sa staral roľník M. Noga na Kamencoch.
Obec mala aj poľovné revíre, na ktorých poľovné právo dávalo do prenájmu na verejnej
dražbe. Na takejto dražbe poľovné právo vydražil Michal Salát na päť rokov za ročný nájom
Kčs 1235.
Nakoľko v predchádzajúcich rokoch 1943 – 44 – 45 neboli prejednané a schválené
záverečné účty, tieto sa prejednali a schválili dodatočne. Podľa toho obecné nehnuteľnosti činili
Kčs 366 200, aktívne fondy 14 884, hnuteľnosti 23 765.
Hospodárenie obce vykazovalo v tomto roku rozpočtovú potrebu Kčs 4 275 890.
Zaznamenáva sa, že po 55. ročnom pôsobení vo Varíne, zomrel dňa 15. augusta dekan
– farár Ignác Adamík.
Dodatočne bola zriadená zásobovacia komisia, ktorej predsedom sa stal Michal Salát,
podpredsedom Anton Toráň a členmi DS Rudolf Romonár, za KSS Jozef Androvič – Varnay
a za stranu práce Viktor Chladúch – učiteľ.
V októbri sa započala stavba cesty cez Kopanice na Pažite, do Stromkov a postupne
ďalej.
V jeseni bolo predbežné verejné osvetlenie až po stanicu Varín, lebo elektrická sieť
siahala len po Hrádok.
Dosiaľ všetky vyhlášky v obci sa dávali na vedomie občanom bubnovaním. Zavedený
miestny rozhlas bubnovanie úplne vyradil a tak tradičné bubnovanie zaniklo. Posledným
obecným bubeníkom bol Alojz Androvič – Pinka už starší mládenec.
Vo Varíne bolo zriadené stredisko „Horári s roľníkmi“ a táto akcia prebiehala po celý
rok.
Pre budúce porovnanie zaznamenáva sa, že obecná knižnica má 230 kníh ku koncu roku.
Stredná škola ( bývalá meštianka) pre nedostatok kompletných učební a veľký nával detí
umiestnená bola na Schvarcerovci, kde boli tri triedy a riaditeľňa – zborovňa. Ďalej tri triedy
v budove Vojtecha Staníka, jedna trieda na Liliethalovci a jedna trieda v Rišiakovom dvore.

