Rok 1956
Občania vypočuli novoročný prejav prez. Antona Zápotockého, ktorý vyhlásil vstup do
II. 5RP.
Dobudovanie materiálne - vyrobnú základňu socializmu, aby socialistický sektor získal
i v poľnohospodárstve prevahu.
Predsedom MNV bol František Rihár, tajomníkom Miroslav Cvacho, doručovateľom Ondrej
Burčík.
21. januára previedli sa doplňujúce voľby členov do MNV. Zvolený boli Ing. Vincent Lopušan,
František Kysela, František Sparina.
Od 24. januára preberá predsedníctvo MNV Frant. Kysela zamestnanec Drevoimpregmi.
31. januára preberá správcovstvo OB Ján Pavčík učiteľ a stáva sa tiež obecným knihovníkom.
Tajomníčkou OB sa stala Soňa Gragušová učiteľka.
Matúš Salát dôchodca – železničiar bol miestnym agronómom do 21. februára a od tohto dňa
prebral agronómistvo Emil Akantis zamestnanec Vápenky – ináč roľník.
Plénum MNV pozostávalo z 30tich členov a z toho bolo 25 mužov a 5 žien – 15 členov KSS
a 15 bezpartajných.
Predsedom JRD bol Kamilo Hiník – ináč murár majster. Hospodárom JRD sa stal František
Kunst dôchodca – učiteľ. JRD malo v držbe 16 kráv.
Patronát nad JRD prevzala Vápenka – Polom n. p. Varín.
9.marca bola akadémia v kinosále Bučko s príležitosti MDŽ (Medzinárodný deň žien).
Pri reorganizácii VŽ predsedníčkou sa stala Ružena Hýmová učiteľka. Výbor Ž. preberá
patronátstvo nad detskými jasľami.
V marci bola tiež reorganizácia športového klubu a zvolený bol za predsedu TŠO-Sokol Varín
Ján Rozenberg železničiar.
V jarných mesiacoch veľmi intenzívne pracovala pionierska dychová hudba pri strednej škole,
ktorú
viedol
Ondrej
Štefko riaditeľ školy, táto robila i koncertné zájazdy do okolitých obcí a miest. Tak 21. marca
koncertovala vo Vrútkach a 30. marca zasa v Priekope.
V marci sa začala výstavba kravína a v máji bolo už ustajnenie.
Tiež v marci začína veľmi čulý stavebný rúch rodinných domov a so stavbou započali
Ferdinand Lopuša, Vojtech Gábor, Ján Akantis, Izidor Ondruš, Jozef Remenár, Anton Hošták,
Peter Podhorsky a František Košút.
V apríli JRD uzavrelo kontraktáciu v dodávke cukrovej repy s cukrovarom Trenč. Teplá.
10. apríla prebieha celonárodná smena zveľadenie obec a táto sa vyhodnocuje sumou 70 360
Kčs. Smeny sa zúčastnilo do 600 občanov.
V súťaži VŹ v okrese za I. štvrťrok naša obec sa umiestnila na 10. mieste. Urobil sa rozhodný
záväzok umiestniť sa lepšie v II. štvrťroku.
Hydinárstvo postihla pohroma, lebo mor a cholera pustošila hydinou, následkom čoho veľmi
slabá bola dodávka vajec.
V tomto roku počasie neprialo jarným prácam. Nepretržité dažde oddialili jarné práce na JRM.
Aj súkromne hospodáriaci roľníci zaostávali v jarných prácach. Konečne však jarné práce sa
previedli zodpovedne.
Aj pasienky sa určili pre pasenie jednotlivých druhov dobytka. Pažite boli vyhradené pre kravy,
voly – teľce a kone, Zelenosť pre ovce a barany a na Brehoch a v Lazoch kozy.

Varín bol rozdelený na 23 volebných obvodov. Zástupcovia (poslanci) týchto obvodov skladali
účty zo svojej činnosti pri schôdzi voličov pod heslom: Pohovory s občanmi. Tieto pohovory
boli dňa 25. apríla.
Na prvého mája naša obec samostatne sa zapojila do žilinského prvomájového sprievodu.
9. mája bola slávnostná akadémia, na ktorej účinkovali spevokol OB, Školská dychová hudba
a žiacky súbor. Pred akadémiou položili sa vence k pomníku padlým v obecnom parku.
V máji v rámci mesiaca lesov vysadilo sa spolu 120000 lesných sadeníc, jedna časť na
Strážskom vrchu.
Tiež v mesiaci máj sa započala výstavba prvej 8 bytovej jednotky.
Dokončená bola budova márnice na cintoríne.
Previedlo sa oplotenie parku betónovými stĺpmi a lanovkovým plotom.
V rámci miestneho hospodárstva dala sa do prevádzky tehelceň v Skotni.
23 - 24 júna druhá okresná smena pre zveľadenie obce.
Tiež v júny sa začala generálna oprava budovy MNV s nákladmi 70 000 Kčs.
V rámci zveľadenia obce školská mládež vysadila 250 ks ovocných stromov na Hrádku
a opateru týchto vzala si škola na starosť.
Zakúpili sa hudobné nástroje pre pioniersku dychovú hudbu za 40 000 Kčs.
16.augusta sa začala v obci žatva a to tak JRD ako i na súkr. sektore. Hneď nasledovala
i mlatba.
18. augusta slávnostné zasadnutie MNV spolu so všetkými zložkami a zveľadenie
družstevníctva.
4. septembra mlatba sa skončila a splnili sa dodávky na 180%. Pri mlatbe výdatnú pomoc
poskytla Vápenka – Varín a Drevoimpregna Varín.
6. novembra bola slávnostná akadémia SČSP
Od 7. novembra do 11. decembra prebieha Mesiac ČS – sov. Priateľstva pod heslom: So
sovietskym zväzom za víťazstvo socializmu a mieru.
7.novembra dopoludnia zastavila sa vo Varíne štafeta a obec pridala štafete stuhy za MNV VŽ
– OSŠ a SČSP. Tiež vkusný album ,,Malá Fatra“ vo fotografiách.
V mesiaci novembri JRD previedlo úpravu pasienkov a lúk cestou brigád a školskej mládeže.
Akcia táto sa previedla v rámci krajskej smeny zveľadenie obci, lúk a pasienkov.
Od 15 – 20. novembra bola zbierka na Fond solidarity s MĽR ( maďarská ľudová republika ).
12. decembra bola slávnosť zakončenia mesiaca SČSP na verejnom zasadnutí MNV.
Pracovná jednotka vo varínskom JRD dosiahla v tomto roku Kčs 10. 40. Vykazuje stúpajúcu
tendenciu.
Vyskúšalo družstvo v tomto roku i chov kačíc, ale táto akcia sa nevydarila pre nepriaznivé
klimatické a miestne podmienky. Aj táto akcia zapríčinila., že pracovná jednotka len málo sa
zdvihla.
V tomto roku rozšírilo sa verejné osvetlenie na Záhumnie, ku hospodárskym budovám JRD
a Hrádok.
Tiež prevedená bola rekonštrukcia miestneho rozhlasu a zakúpená bola nová ústredňa.
Nakoľko staničná čakáreň už nevyhovovala a preto pre vzrastajúci počet pracujúcich, ktorí
denne dochádzajú, sa pristavila vyhovujúca veľká čakáreň s úplným zariadením.
Zaznamenáva sa zavedenie autobusového spojenia medzi Varínom a Nezbud. Lúčkou. Toto
spojenie bolo veľmi popredné pre dochádzanie školskej mládeže do 9ročnej strednej školy.
Varínske zdravotníctvo obdržalo v mesiaci november sanitárne auto. Aj týmto činom sa
dokázalo, že sa sústavne dbá o zdravie pracujúcich.

Dňa 14. decembra bola schôdza ku úradníkov a predsedov všetkých masových zložiek, na
ktorej bola vyhodnotená činnosť + kultúrno-osvetová za r. 1956. Na tejto schôdzi sa prečítala i
kronika, nakoľko táto bola napísaná. Tiež sa prejednal plán činnosti na budúci štvrťrok podľa
predložených plánov podľa jednotlivých zložiek.
V decembri sa previedli prehliadky protipožiarné a zistené závady sa ihneď odstraňovali.
Tiež v dňoch 10. – 20. decembra ustanovené komisie prevádzali inventarizáciu vo všetkých
zariadeniach patriacich do právomoci MNV.
27. XII na zasadnutí MNV sa vyhodnotil priebeh mesiaca ČSSP a pripomenuté boli tak vklady
ako aj nedostatky. Na tomto zasadnutí sa uznieslo o ďalší rozvoj a upevnení JRD a prejednané
boli činnosti jednotlivých komisií MNV.
V tomto roku narodilo sa 169 detí a z toho 79 chlapcov a 90 dievčat.
Starodôchodcov ku koncu roku bolo v obci 418.
Pre zaujímavosť sa zaznamenáva, že občania vlastnili 680 televízorov a 648 rádiorozhlasov.
V tomto roku do obce sa nasťahoval Anton Hurta z Terchovej odkúpil dom staroEnglov a ostal
trvale varínskym občanom.

