Rok 1955
MNV s predsedom Františkom Rihákom ostáva bez zmeny.
Dňa 24. januára určil MNV plán úloh na I. štvrťrok 1995.
Úlohy stále:
1. Plnenie uznesení
2. Výkup
3. JRD
4. Činnosť VŽ
5. Finančné hospodárenie
6. ¼ ročná uzávierka FH
7. Úprava komunikácií a Zveľadenie obce
Úlohy časové:
1. 16. 1. už prevedený súpis hospodárskych zvierat
2. Plán úloh na prvý kvartál – všetky komisie
3. Činnosť OB a ustanovenie správcu v osobe Jána Pavčíka
4. Záverečné účty
5. Zimná kampaň
6. Plán rozvoja
7. Nábor pracovných síl
8. Ľudový výskum nerastného bohatstva
9. Započatie prevádzky obchodu ,,Zdroj“
10. Výstavba obce
11. Činnosť OSŠ
12. Výkup mlieka a vajec
13. Zber železného šrotu
14. Príprava k jarným hospodárskym prácam
15. Činnosť TŠO – Baník
Hneď za jara previedla sa úprava celého námestia a potrebný kameň a štrk dodala zdarma
Vápenka Varín. Park bol ohradený a upravený. Dodali sa nové bránky a Drevoinpregma sa
postarala o nové lavice.
Už začiatkom apríla pristúpil MNV k prípravám oslavy 10. výročia oslobodenia našej obce
Sovietskou armádou.
Pominulá tvrdá zima zanechala po sebe veľa snehových kalamít a na odstránenie týchto
vyhlásená bola všeobecná smena, ktorá sa opakovala .
V tomto roku sa prevádzala hospodársko-technická úprava pôdy (HTUP). Ukázalo sa, že veľa
pôdy ostalo bez užívateľov. MNV tieto pôdne zbytky pôdy pridelilo súkromným roľníkom do
obhospodarovania .
Nakoľko v obci sa nenachádza žiadny občan židovského vierovyznania židovský cintorín ostal
bez potrebnej opatery, preto rada poverila Karola Cvachu krajčíra starostlivosťou o tento
cintorín.
Obecný výbor ustanovuje Martina Hoštáka za obecného matrikára a za jeho nástupcu Štefana
Lacku z Vrútok.
Obec dostala mimoriadny prídel Kčs 13 000 na úpravu, zveľadenie a výstavbu obce.
MNV vo Varíne vyzýva na súťaž všetky obce v okrese o najkrajšiu praktickú výzdobu
z príležitosti 10. výročia oslobodenia.
V obci sa nachádzajúca knižnica bola len čiastočne v prevádzke, preto MNV určil za
knihovníka Ján Pavčíka učiteľa a poveril ho riadnym vedením knižnice a pritom aj čitárne.

8. marca na sviatok MDŽ (Medzinárodný deň žien) bola slávnostná akadémia. Ženy, matky
boli odmenené darčekmi a dietky ich milo pozdravili.
Začiatkom apríla sa započala regulácia potoka od hostinca Bučku na hor.
3. apríla prebehla v obci národná smena k zveľadeniu obce. Hodnota prevedených prác činila
Kčs 39 036.
V apríli JRD vo Varíne zvolilo si za predsedu Rudolfa Remenára roľníka – tesára z Varína.
Zmena nastala aj vo vedení ČSPO (československá požiarna ochrana) a jej veliteľom sa stal
Anton Toráň.
25. apríla večer zadržané bolo mimoriadne zasadnutie MNV z príležitosti 10. výročia
oslobodenia našej obce. Po zasadnutí bola slávnostná akadémia pod heslom: ,,10 rokov slobody
a budovania“.
Tiež odhalená bola pamätná tabuľa padlým v SNP.
Podľa akčného plánu vydláždená bola ulica Slovenského národného povstania (Farská).
V mesiaci máji MNV udelil ceny a pochvalné uznania víťazom pri súťaži zveľadenia obce k 10.
výročiu oslobodenia. Pochvalné uznanie znelo: ,,Rada MNV vo Varíne vyslovuje Vám týmto
pochvalné uznanie za Vašu obetavú prácu pri Akcii zveľadenia a úpravy obce Varín
z príležitosti 10. výročia oslobodenia našej obce – vlasti Sovietskou armádou. Ceny a uznania
udelené boli dňa 8. mája večer pri oslave. Tento slávnostný akt prechádzal lampiónový pochod
obcou. Večer ohňostroj zvyšoval sviatočnú náladu.
Vrcholom celoštátnych osláv bola v júli usporiadaná celoštátna Spartakiáda v Prahe, na ktorej
sa zúčastnilo veľa Varínčanov.
Počas žatvy, ktorá sa začala začiatkom augusta, boli zriadené protipožiarne hliadky v nočnej
dobe od 22. – do 4. hod.
Ešte v jarných mesiacoch sa previedli niektoré plánované práce v úprave parku a námestia. Park
sa oplotil a drôtený plot sa natrel, námestie sa vysypalo šatelínou a okolia studní sa betónom
upravili. Tieto práce sa previedli nákladom Kčs 28 000. Pripisuje sa táto stáť ako dodatok už
k 1. záznamu.
MNV v tomto roku započal akciu vysádzania obce a okolia ovocnými stromčekmi. Zadovážili
sa ovocné stromčeky pre občanov a školu a obec prikročila k 1. ovocinárskej akcii.
25. októbra bolo zasadnutie komisie pre zveľadenie obce spolu s radou MNV a vyhodnotené
boli záväzky prijaté na počesť 10. výročia oslobodenia ČSR. Spomenieme aspoň hlavné
splnenia: Ošetrilo sa 31ha lúk v hodnote 10 000 Kčs – 130 000 ha pasienkov v hodnote 23 000
Kčs, vyhnojilo sa 10 000 ha pasienkov a 30 ha lúk v hodnote 40 000 Kčs. Vysadilo sa 567 ks
ovocných stromov, 85 00 ks topoľov a rýchlo rastúcich drevín na ochranu pasienkov v cene
60 000 Kčs. Prevedená bola úprava námestia na ploche 7 000 m2 v hodnote 12 000 Kčs.
Previedlo sa oplotenie parku a náter v hodnote 25 000 Kčs. V parku bolo vysadených 200 ks
okrasných stromčekov a kríkov v hodnote 4000 Kčs. Na cintoríne opravili sa brány a vyčistil
sa v hodnote 2 300 Kčs. Rozšírila sa sieť miest rozhlasu v cene 8 000 Kčs. Previedli sa ešte iné
drobnejšie práce v hodnote vyše 100 000 Kčs.
Našu obec v t. r. navštívili kultúrne delegácie zo zahraničia a to v auguste delegácia z Belgicka
a v septembri delegácie z Francúzska, Švédska a Dánska. Týmto delegáciám sa predstavil
varínsky národopisný súbor Fatran (Sekera).
12. decembra bolo slávnostné zasadnutie z príležitosti ukončenia mesiaca SČSP, ktoré bolo
spestrené príležitostnou akadémiou.
Napokon spomenúť treba že varínsky miešaný spevácky krúžok pri OB, ktorého dirigentom je
Ján Pavčík učiteľ, cvičil pravidelne v pondelok ženský oddiel (soprán – alt) v utorok mužský

oddiel (tenor - bas) a v piatok zasa spoločne. Súbor zúčastnil sa dňa 12. - 17. apríla v Žiline na
celokrajovej prehliadke víťazných zborov, kde bol diplomom vyznamenaný.

