Rok 1951
MNV ostalo nezmenené a jeho predseda Štefan Androvič zvolal prvú schôdzu 05.
januára a oboznámil členov s plánmi pre ďalšiu výstavbu a zveľaďovanie Varína. Členovia
ďalej oboznámení boli s prácami pri dokončievaní novej strednej školy.
V obci zriadila sa roľnícka komisia na prevedenie výkupu pôdy, podľa zákona č. 46.
Jej predsedom sa stal Solár Pavel.
Pri výročnej členskej schôdzi MOKSS zvolený bol za predsedu Ján Chudík, ktorý
funkciu aj vedenie strany hneď aj prevzal.
V máji dokončila sa výstavba strednej školy a previedlo sa aj slávnostné otváranie
školy s pekným kultúrnym a zábavným programom .Detský zbor pod vedením Martina
Kapasného zaspieval príležitostne umelé a ľudové piesne a dychová hudba s Františkom
Lopušanom zahrala do tanca. Slávnosť a veselica sa odbavili na nádvorí školy.
V mesiaci septembri ( 30.09.) založená bola osvetová beseda slávnostným zasadnutím
všetkých kultúrnych a osvetových inštitúcií. Jej predsedom sa stala s. učiteľka Rozália
Hrmová.
Pre športový klub vyhliadnuté bolo ihrisko v Záhradách na Kamencoch pri
krasňanskom moste. Na tento cieľ bola určená suma Kčs 150,000. Obnos sa veľmi slabo
vyčerpal a na započatej práci sa nepokračovalo ďalej.
Do obce sa nasťahovali a novými občanmi sa stali: Ján Škrobák z Lutíš, ktorý odkúpil
dom od Ondrej Šútovského. Karol Holienka z Lysice, kúpil dom od Františka Navrátila. Ján
Potrebčiak z Belej nasťahoval sa do odkúpeného domu Márie Korábkovej. Pavel Vajda
z Terchovej, ktorý kúpil dom od Šima Cvachu pri samoobsluhe. Karol Bugáň z Krasnian
a pošiel bývať do odkúpeného domu na Bajovec.
V tomto roku sa previedla adaptácia budovy Lebeňovského , v ktorej boli umiestnené
detské jasle. Adaptácia si vyžiadala značný náklad a to Kčs. 50,000.
Mimo plánu vybudovaná bola cesta do vápenky v dĺžke 300 bm ako aj jeden
železobetónový mostek v hodnote 25,000 Kčs v starej mene. Tiež vybudoval sa
železobetónový mostík na obecnej ceste Podhájik v hodnote 7500 Kčs. Upravili sa cesty na
záhumní a cesta na Radinole až po rektorov jarok.
Ešte v jarných mesiacoch sa začala mehoračná práca pri zakladaní oplotkového
hospodárska na Pažitiach. Rozšírila, odvodnila sa a upevnila cesta smerom na Strečno popri
budove Polesia, aby bola pojazdná pre bárs aké vozidlo. Táto cesta viedla ďalej na Pažitie cez
stromky až pod jedlovinu, kde sa potom rozchádzala. Na pažitiach boli umiestnené už
i válovce.
Predsedom JRD vo Varíne bol Ondrej Kucík, ináč zamestnaním železničiar. V tomto roku
práce na JRD sa prevádzali i naďalej pomocou občanov i nečlenov a pomocou brigád
organizovanými varínskymi závodmi. Ináč všetky práce, či už žatevné, alebo jesenné sa
previedli na čas a žatevné boli zakončené dožínkovou veselicou.
Kronika zaznamenáva, že ešte dňa 5. júna v obci prebehlo ľudové hlasovanie o uzavretí
mierového paktu prototi vyzbrojeniu západného Nemecka. Dodatočne sa zaznamenáva, že do
obce tohto roku sa nasťhovali dvaja bratia Hruškovci z Lysice do domu bývalého majiteľa
Bartoleomeja Wienera v hrinčiarskej ulici, ktorý dom nadobúdli kúpou.
Po celý rok prebiehalo stranícke školenie členov KSČ miestnej organizácie na tému „Veľký
Lenin“. Celého školenia sa zúčastnilo 18 členov.
Spevokol pri OB po celý rok usilovne cvičil a úspešne vystupoval pri všetkých štátnych
a obecných oslavách a akciách.

