Rok 1952
Založenie MNV ostalo nezmenené. Štefan Androvič ako predseda, novoročným
prejavom viedol ďalej obec.
Ján Chudík bol predsedom KSS a jej tajomníkom Július Bugáň.
ONV v Žiline určilo a pridelilo za tajomníka MNV Andreja Kolára.
V tomto roku zdravotníctvo dostalo pridelené sanitné auto a prvým vodičom, sanitárom, bol
Jozef Petíra.
V obchodnej miestnosti Františka Skuteckého zriadil sa voľný obchod pre predaj textílií
a konfekcií.
Dňa 8. mája v miestnosti Fr. Bučku (kinosála) bolo slávnostné zasadnutie z príležitosti 7.
výročia oslobodenia ČSR – Sovietskou armádou. Kultúrny program dodala stredná škola, ktorý
pozostával z recitácií a spevov.
9. júna na celo-obecnej schôdzi žien, utvoril sa výbor žien (VŽ). Predsedníčkou sa stala Vilma
Laurbertová, manželka Rud. Lauberta gátristu z píly. Predsedníctvo prevzala po súdružke
Bukovínskej, ktorá sa ho pre zaneprázdnenosť vzdala.
V mesiaci jún, prevádzalo sa ľudové hlasovanie za obranu mieru. Každý občan, ktorý sa
hlasovania zúčastnil, obdržal potvrdenie podpísané dvojicou NF. Plénum z tejto príležitosti
poslalo telegram do Prahy ČS obrancom mieru.
Na stavbu hasičskej zbrojnice sa zaistil obnos Kčs 70 000 – so stavbou sa aj započalo. Na tento
cieľ bol určený židovský kostol, ktorý potreboval značnejšiu adaptáciu. Jedna časť varínčanov
bola proti zbúraniu, alebo pretvoreniu kostola na hasičský sklad.
V tomto roku sa do obce nasťahovali a stali sa varínskymi občanmi Ondrej Kubala zo Stráže
a vystavil si domček vyše Varína. Gustáv Jozefčiak z Terchovej sa ubytoval u švagra Valenta
Pažičana.
Dňa 22. novembra 1952 prešiel varínskou stanicou prvý skúšobný vlak (elektrický) zo Žiliny
do Vrútok. Bola to len skúšobná jazda, nie ešte riadna doprava.
6. XI. Spomienková oslava z príležitosti 35. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie
VOSR, spojená pestrou akadémiou, ktorú vyplnili školáci. V tomto roku do sa obce nasťahoval
a stal sa občanom Vajda Vincent zo Stáže – kúpil dom od Ľudmily Kučkovej za Varínkou.
Dodatočne sa zaznamenáva, že dňa 20. 4. t. r. sa previedla reorganizácia MJ – ČSH vo Varíne.
Predsedom sa stal Martin Kapasný odbor. učiteľ, veliteľom Anton Toráň obchodník, jeho
zástupcom Ondrej Kucík železničiar, tajomníkom Karol Haluška železničiar, pokladníkom
Gustáv Ďurčanský obuv. majster a Ján Chudík ako dozorca.
Ako zvláštna kultúrna udalosť sa považuje koncert 1. spevokolu pri OB usporiadaný dňa 3. júna
1952.

