Rok 1948
V tomto roku až do februárovej udalosti viedol aj spravoval obec starý výbor, na čele
s Michalom Salátom. Po februárových udalostiach preberá vedenie obce zriadená miestna
správna komisia. Jej členmi boli : Jozef Androvič – Varnay predseda, Štefan Androvič strojný
zámočník, T. podpredseda, Viktor Chladúch riaditeľ školy, Ján Chudík zámočník, Kamilo
Hliník murár, Vojtech Bugáň úradník, Karol Rihák staviteľ, Alexander Zimen roľník,
Alexander Hrensík robotník, Ing. Vinco Lopušan úradník, Štefan Bysterský murár, Michal
Vavrinec učiteľ a Anton Kačjak majiteľ píly.
Zostavil sa rozpočet obce na rok 1949 a bol prenajatý dňa 15. marca. Podľa toho celková
potreba by činila Kčs 7 597 757, úhrada 6 459 129. Schodok 1 138 628. K rozpočtu prvý raz
podal dôvodovú správu predseda SMK Jozef Androvič – Varnay.
Obec mala i naďalej nočných strážnikov a to Matúša Marušu a Ľudovíta Klapitu
s mesačným platom po Kčs 600.
Nakoľko kancelárska agenda veľmi vzrástla preto výber vybral na obecný úrad Jána
Paprskára, Júliusa Bugáňa a Františku Salátovú, ostala aj naďalej ale na výpomoc vybrala sa aj
ešte Mária Kijanicová.
Dňa 7. marca bolo zakladajúce zhromaždenie jednoty združenia slovenských roľníkov
za prítomnosti 54 občanov. Okres zastupoval Jágrik zo Žiliny.
Jednota sa založila a jej funkcionári sa stali: predsedom : Rudolf Remenár,
podpredsedom: Ján Cigánik, tajomníkom: Martin Kapasný a členmi výboru: Alexander Zimen,
Jozef Chalupjanský, Jozef Androvič Varnay, Vendelín Repáň, Ondrej Kucik, Jozef Meško,
Pavel Solár, Alexander Staník a Pavel Beniač.
Akčný výbor zvolil Alexandra Androviča za poľného hájnika.
Nakoľko verejný rozhlas bol poškodený, tento uviedol sa do pôvodneho stavu.
Vo Varíne sa vydržiavali ešte povestné jarmoky a predávajúci platili obci tržné
poplatky. Tieto poplatky správna komisia preskúmala a znova ustálila. Podľa toho platilo sa od
jedného metra štvorcového KČS 1 , od veľkého ošípaného 2 KČS, od nádvorčatá 1 KČS, od
malého (cicavča) 50 hal., od kravy 3 KČS a od koňa 4 KČS.
Výbor začal vyplácať občanom náhrady za utrpené vojnové škody. Tieto náhrady
zisťovala a schvaľovala zvláštna komisia.
Na pokračovanie v úprave cesty na kopanice poukázaných bolo KČS 100 000
a vedením tejto práce bol poverený Štefan Androvič strojný zámočník ČSD.
Na návrh MAV boli zriadené tieto komisie a do nich títo občania: živnostenská : Jozef
Rihák, stavit. Majster, František Skutecký- obchodník, Jozef Panáček – obchodník, Pavel
Beniač – mäsiar, Alexander Piovarči – hostinský, Jozef Pleban – obchodný vedúci, Michal Salát
– mlynár, Jozef Cvacho – krajčír, Anton Maťko – kováč, Štefan Barica – pekár, Jozef Ficek –
stolár. Osvetová : Viktor Chladnúch, Štefan Báthory, Pavol Cvacho, Ján Pavčik, Michal
Vavrinec, Viliam Blaha- učitelia. Roľnícka: Rudolf Remenár – roľník, Martin Kapasný – učiteľ,
Ján Cigánik , Alexander Zimen, Pavel Beniač a Jozef Androvič Varnay. Finančná: Vojtech
Bugáň, František Skutecký, Jozef Vrbovský, Anton Kačjak, Alexander Zimen. Stavebnáregulačná: Michal Salát, Ď. Kostolný, Ondrej Kucik, Ing. Vinco Lopušan, Vojtech Bugáň,
František Navrátil, Jozef Rihák, Jozef Androvič. Zásobovacia: Jozef Androvič Várnay, Štefan
Androvič, Rudolf Remenár, Ján Cigánik, Július Staník, Kamilo Hliník, Ján Chudík.
V tomto roku zriadená bola materská škôlka a umiestnila sa do budovy Beňovského.
Prikročilo sa ku realizovaniu založenia JRD vo Varíne. Zvolená bola na deň 19. máj
zakladajúca schôdza. Schôdzu viedol zástupca ONV zo Žiliny Augustin Várnay referend
školstva, inak rodák z Varína. Prítomní súhlasili so založením a zvolili výbor z predsedom
Jozefom Androvičom Várnayom. Družstvo sa obmedzovalo len na rastlinnú výrobu. Prevzali
sa pozemky farské, urbarské a pozemky majiteľov nachádzajúcich sa v cudzine.

V tomto roku bol založený varínsky miešaný spevokol pri OB. Vznikol z cirkevného
spevokolu, ktorý už pár rokov jestvoval vo Varíne a jeho zakladateľom bol Ján Pavučík,
vtedajší organ-učiteľ. Tiež Ján Pavučík prevzal dirigovanie tohto novoutvoreného spevokolu.
Predsedom sa stal Martin Kapasný. Spevokol veľmi zdarne začal svoju činnosť. So svojimi
výstupmi obohacoval takmer všetky kultúrne, osvetové a politické podujatia v obci.
Veľkou zvláštnosťou našej obci bolo tradičné cechovníctvo, ktoré sa u nás zachovalo až
do tohto roku. I keď sa obmedzovalo len na spoločensko-občianske zvyklosti ( pohrebycirkevné práva, atď) ale každoročne zadržiavalo výročné členské schôdze na ktorých sa
prevádzali i voľby so všetkými zdedenými povedačkami a ceremóniami.
Cesta cez Kopanice na Pažite bola dokončená. Najväčšou udalosťou tohto roka bola
voľba prvého robotníckeho prezidenta a zvolený bol Klement Gottwald. Z tejto príležitosti
KSČ vo Varíne usporiadala besedy – pohovory s občanmi na téme: Prvý robotnícky prezident
a význam toho.
Do obce sa nasťahovali a stali sa Varínskymi občanmi nasledovní: Ján Bohačiak
z Kysuce, odkúpil dom Pflieglovec od Beniača niže Obuvy. Jozef a Filip Bohačiak z Lysice
a vlastnia budovu Neuman mäsiara na námestí pri holičstve.
Konečne v tomto roku bola schválená výstavba strednej školy v náklade 3 818 000
KČS.
Len tak pre štatistické ciele sa zaznamenáva, že v materskej škôlke ku koncu roku bolo
umiestnených 50 detí.

