Rok 1953
MNV ostáva nezmenené.
Dňa 17. januára sa konalo spoločné zasadnutie masových organizácií s hovorom ľudu
a predmetom hovoru bola ,,Mierová beseda“. Účasť bola veľká, asi 300 ľudí. Program spestrila
stredná škola vhodnými recitáciami a spevmi.
V januári sa zriadil obchod ,,Zdroj“ na predávanie mlieka, masla a vajec. Na tento cieľ zariadila
správa Zdroja obchodnú miestnosť v Staníkovom dome na námestí.
2. februára bola nová reorganizácia rady MNV vo Varíne. Jej členmi boli: Ján Chudík zámočník
ČSD - ako predseda, Rudolf Cigánik roľník - ako podpredseda, Anton Rizman elektrikár - ako
referent školstva a osvety, Ing. Vincent Lopušan úradník Vápenky - ako referent práce,
František Pavliček zriadenec MNV - ako zdravotný referent, Pavol Horecky železničný úradník
- ako finančný referent, Jozef Kysela majster píly - ako hospodársky referent, František Rihák
úradník - ako referent pre vnútro a obchod, František Behúň úradník - ako technický referent.
Na základe tejto reorganizácie dňa 3. marca nastala tiež zmena členstva v pláne MNV vo
Varíne.
Dňa 14. marca prebehla krajinou smutná správa o smrti prezidenta Gottwalda. Plenum MNV
na svojom smútočnom zasadnutí vyzdvihlo veľké zásluhy prezidenta Gottwalda a trojdňovým
smútkom prejavilo svoju sústrasť.
Dňa 1. marca v rámci 5M sa začalo s výstavbou hasičského skladu. Na tento cieľ bola určená
suma Kčs 80 000 - pre tento sklad bol vyhliadnutý židovský kostol, ale pre rôznosť názorov
prácou sa započalo pozdejšie.
Na žiadosť MNV bola zavedená autobusová premávka medzi Varínom a stanicou.
Od 1. septembra nastala zmena riaditeľov na strednej škole. Riaditeľ Štefán Báthory bol
preložený do Banskej Bystrice a na jeho miesto nastúpil Ondrej Štefko z Trenčianskych Teplíc.
V rámci osvetovej besedy bol založený spevácko-tanečný súbor ,,Sekerci“, ktorého vedúcim
bol Pavel Gábor, vtedy poslucháč vysokej školy muzických umení v Bratislave.
V rokovej miestnosti pod obecným domom bol zriadený obchod s predajom cukrárskych
výrobkov. Vedúcim tohto cukrárstva bol Nuridin Horaimovič, inač pôvodom z Juhoslávie.
V lete previedla sa akcia výmeny peňazí v pomere 1:5. Výmenu prevádzal poštový úrad
a filiálka okresnej sporiteľne vo Varíne.
V auguste bol ustanovený za tajomníka MNV vo Varíne Karol Šuštiak z Belej.
Koncom augusta sa dokončila práca stavby márnice.
Práca na varínskom JRD sa ustavične zlepšovala. Ku dňu JRD obrábalo 36 ha ornej
pôdy a 223 ha pasienkov a lúk. Tento stav sa však rapídne zvyšoval pristupovaním súkromných
roľníkov za členov JRD. Mlatba na JRD sa skončila dňa 10. septembra s dožinkovou oslavou
a vyhodnotením.
Dňa 15. decembra sa previedla reorganizácia Výboru žien – VŽ – a za predsedníčku bola
jednohlasne zvolená Rozália Hrmová, učiteľka.
V decembri MNV previedol obecnú zbierku v akcií ,, Zbierka pre Kóreu“.
Nakoľko bola vybudovaná hasičská zbrojnica, preto pridelená bola pojazdná motorová
striekačka v hodnote 180 000 Ksč.
Nakoľko s. Štefan Androvič bol zbavený funkcie vedenia sobášov, na túto úlohu ustanovený
bol Ján Chudík predseda MNV a za zástupcov Rudolf Cigánik a Anton Rizman.

Na poli osvety zaznamenávať treba, že dramatický krúžok OB vo Varíne nacvičil divadelnú
hru Jánošík – od J. Mahenca. Réžiu mal František Skutecký. Úlohu Jánošíka zahral Ivan Cvacho
a Aničku Jolana Sobolová.
Dňa 21. augusta bola zahájená už definitívne elektrická premávka na železnici. Prvý elektrický
rušeň zo Žiliny do Vrútok prešiel cez Varín o 21:54 hod. Prvá elektrická Lokomotíva prešla 12.
júna.
29. XII. na zasadnutí pléna MNV bola ustanovená zdravotná komisia v tomto zložení: Toráňová
Elena, Akantis Pavel, Hudecová Margita, Peťko Pavel, Bugáňová Anna, Stehlíková Elena,
Bieliková Soňa, Hreusík Alexander a str. Pavliček František.
V tomto roku 12. júna prešla Varínskou stanicou prvá elektrická lokomotíva (vlak) zo Žiliny
do Vrútok, čo týmto ako veľmi dôležitá udalosť sa zaznamenáva. Teda bude to už definitívna
železničná doprava. Dodatočný opravený záznam.
Dňa 29. 12. obdržal cukrárenskú živnosť Nuridin Ibraimovič a začal túto prevádzať
v obchodíku pod obecným domom.
Päťročný plán 1948-1953 sa končí týmto rokom a ako prvý sa skončil veľmi úspešne aj v našej
obci.
Zaznamenať treba aj okresný aktív inteligencie v Žiline dňa 18. októbra na ktorom sa zúčastnilo
26 občanov, inteligentov z Varína. Aktív zvolala Čsl spoločnosť pre šírenie politických
a vedeckých poznatkov na Slovensku.

