Rok 1949
Miestna správna komisia s jej predsedom Jozefom Androvič Várnayom vedie ďalej obec.
V obecnom vedení nedošlo k žiadnym zmenám, len pribratý bol do administratívy ku
vedúcemu tajomníkovi Anton Cingel z Terchovej, ako jeho zástupca.
MSK sa na svojom prvom zasadnutí oboznámila sa s prvým dlhodobým hospodárskym
plánom, ktorý bol vytýčený na 5 rokov.
V tomto roku začala obec prevádzať komunálne služby. Prevzala pílu Antona Kačjaka
a obecný hostinec tiež prešiel do komunálu.
Na hostinec Jána Kačjaka na stanici (cudzí štátny príslušník, bytom Amerike) sa uvalila
národná správa.
Obecný bitúnok, ktorý stál za farskou záhradou smerom ku Váhu, preberá JRD.
Založil sa spolok slovenských žien – ŽIVENA a predsedkyňou sa stala Anna Gallová –
obchodná vedúca.
Nakoľko starý obecný rozhlas už nevyhovoval potrebám obce, preto JNV v Žiline udelil
KČS 100 00 podpory na obnovenie a zdokonalenie miestneho rozhlasu. Práca má byť
dokončená do konca tohto roku, teda do roku 1950. Rozhlas sa aj obnovil v tejto stanovenej
lehote.
V tomto roku započali sa práce na úprave námestia. Odpratávali sa výkopy z povrchu
a dovážala sa zem na zriadenie nového susedného parku. Projekt arch. Ing. Marko z Bratislavy.
V štvrtom štvrťroku prikročila MSK k úprave cesty smerom na Nezbudskú Lúčku.
Zaznamenať treba ako významnú udalosť v našej obci, že predseda Jozef Androvič
Várnay sa zúčastnil slávnostného aktu v Topolčiankach u s. prezidenta Gottwalda, ako jeho
spolupracovník počas jeho pobyt na Slovensku.
Medzi ďalšie investičné práce patrí výstavba sušiarne hadíc pre požiarníctvo nákladom
Kč 30 810. Hasičstvo v tomto roku tiež bolo činné. V mesiaci jún previedlo „Týždeň hasičstva
a požiarnej bezpečnosti“.
19. 5. 1949 V tomto roku vlastne varínske JRD začalo svoju aktívnu činnosť, Pretvoril sa urbár
na JRD a urbáru ostali len lesy a tak prikročilo sa ku riadnej prevádzke. Najvýznamnejšou
udalosťou tohto roka bolo slávnostné započatie výstavby elektrickej dráhy. Prvý výkop
previedol pover. dopravy s. Bacílek, práve tu vo Varíne. Spieval aj žiacky spevokol stred. školy.
Slávnosť bola filmovaná. Stalo sa to 12. 4. 1949. Dodatočne sa zaznamenáva, že z príležitosti
ukončenia prvých jarných prác na JRD usporiadala MOKSČ vo Varíne zábavný večierok dňa
15. mája, ako prejav nástupu do družstevnej roľníckej práce.

