ROK 1974
Obec od minulého roka vzrástla o 20 nových rodinných domov. Bola dokončená stavba
obchodu na vyšnom konci, ale skolaudovaná nebola. V tomto roku bola prevedená prestavba
miestneho rozhlasu. Prácu vykonal Turiec - výrobné družstvo Turany. Celkový náklad činil
450 000 Kčs.
V katastri obce nenastala žiadna zmena. Celková výmera 2 427 ha, 91 a, 81 m2. Boli
zrenovované budovy požiarnej zbrojnice a bývalej budovy Obuva. V kultúrnom dome bola
vymenená betónová podlaha za podlahu z konglomerovanej dlažby. 22. novembra sa započalo
s výstavbou ciest na pozemkoch individuálnej bytovej výstavby. Stavebné práce vykonávala
prevádzka pri MNV Zákamenné. Celkový náklad činí 550 000 Kčs. Výstavbou cesty sa
rozšíril počet stavebných pozemkov.
V obci žije do 3 000 obyvateľov. Narodených detí bolo 95, z toho 57 chlapcov a 38 dievčat.
Zomrelo 27 ľudí.
Väčšina obyvateľstva najmä žien, pracuje v poľnohospodárstve, muži sú zamestnaní
u štátnych lesov a na miestnej píle. V obci je aj niekoľko sezónnych robotníkov, ktorí cez
zimné obdobie pracujú mimo obce v cukrovaroch. Mladé dievčatá sú zamestnané v Makyte
Námestovo, Tesla Nižná. Inteligenciu tvoria učitelia, zamestnanci MNV, lesníci, obchodníci.
Školskej mládeže na obidvoch školách je asi 600. Na strednej škole študuje 35 študentov.
Vysokoškolákov je veľmi málo.
Zmeny v správe obce neboli žiadne. Rok 1974 bol jubilejným rokom, slávilo sa 30. výr.
SNP. Preto všetka práca a slávnosti sa niesli v tomto duchu. Z toho vedenie MNV
zorganizovalo brigádu k vybudovaniu prístrešku k prameňu na Slanej Vode. Tým sa previedla
aj úprava pri V. I. Lenina, kde sa konali oslavy 104. výr. narodenia V. I. Lenina. Oslavy boli
v apríli. Prvomájové oslavy pre našu oblasť sa konali v Námestove. Z príležitosti 30. výr.
SNP bola vyzdobená obec heslami a plagátmi, na čom majú zásluhu obidve školy. V tomto
duchu sa konali i verejné stranícke schôdze. Samotné oslavy boli dôstojné a konali sa
15. augusta v nedeľu o 14.00 hod. Cez obec vyhrávala dychová hudba z Lokce, za vedenia
s uč. Sivoňa, z tamojšej školy. Oslavy sa konali v kultúrnom dome. Slávnostný prejav mal s.
Cubinek, predseda MNV. S kultúrnym programom vystúpili účinkujúci v televíznom
vysielaní v znamení trojky. Boli to občania nášho okresu, medzi nimi aj štyria členovia
tunajšej obce: Zboroň Jozef, Zboroňová Katarína, Rusnáková Anna, Plevjak Anton. Na
oslavách bol odmenený pamätnou medailou aj účastník SNP Ján Pientak. Vyvrcholenie osláv
SNP bolo 30. augusta v Dolnom Kubíne, na ktorých sa zúčastnili aj občania našej obce.
V októbri 27. sa konala v Dolnom Kubíne konferencia národných výborov, tejto sa na našu
obec zúčastnili s. Poliaková, Strnálová, Štraus, Cubinek, Vorčák. Na Slanú vodu zavítali ženy
z družobného okresu Pelhřimov, kde ich naše ženy privítali básňou a v doprovode gajdistu im
zaspievali gorálske piesne.
Na úseku poľnohospodárskom nie sú žiadne zmeny. Aj naďalej sa súkromne hospodári. Pre
uľahčenie práce vedenie MS-JHR, zakúpilo 10 motorových kosačiek, ktoré rozdelilo po obci
tak, aby táto kosačka pripadala na 502 roľníkov. Okrem kosačiek bol zakúpený HON
nakladač, ktorý pracoval na stavbe poľnej cesty Bučinka, Poľana. Úrody v tomto roku boli
veľmi slabé najmä u zemiakov. Roľník na niektorom pozemku neukopal ani toľko, koľko
zasadil. Príčinou boli dlhotrvajúce dažde a povodne. Veľkou ťažkosťou bolo sušenie sena. No
aj napriek tomu roľníci povyvážali sená suché, lenže neboli také kvalitné. Na verejné
zásobovanie bolo odovzdané 600 g, hoci predpis bol 57 vagónov. Mlieko bolo splnené na
71%, dodané množstvo 220 861 litrov.
Obchodná sieť v obci zostala v nezmenenom stave. Na miestnej píle započalo s prístavbou
novej administratívnej budovy, na úseku lesného hospodárstva sa vytvorili lesné správy
namiesto doterajších polesí.
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Kultúra v obci uskutočňuje prevažne premietaním filmov. Účasť občanov na filmových
predstaveniach je veľmi slabá. Ku koncu roka miestni ochotníci pod vedením Serafína
Skurčáka nacvičili divadelnú hru „Mozoľovci“. Aj na tomto predstavení je účasť veľmi slabá.
Zložky NF usporiadali niekoľko tanečných zábav.
Na obidvoch školách je 580 žiakov a 32 vyučujúcich. Na ZDŠ 1. – 5. r. bola v januári
ústredná a okresná inšpekcia.
Sociálne pomery v obci sú pomerne dobré. Sociálne slabším rodinám sa poskytuje sociálna
výpomoc. Pre občanov nad 70 rokov bolo pripravené posedenie s kultúrnym programom
v kultúrnom dome. Osoby trvalo pripútané na lôžko boli navštívené funkcionármi MNV
a členmi ZPOZ-u. Boli im odovzdané vecné dary. Aj naďalej je v obci veľa alkoholických
rodín.
Zbor pre občianske záležitosti zorganizoval 10 uvítaní detí do života. Dôstojne pripravoval
zlaté a strieborné sobáše. Veľmi dobrá činnosť je pri pohreboch. Na každom pohrebe je člen
zboru, ktorý prednesie rozlúčkový prejav.
Dobrú činnosť vykazuje TJ, usporiadala futbalový turnaj za účasti Pohronskej, Novej
a Oravskej Polhory. Výbor žien pod vedením súdu Dendysovej, bol zapojený v akcii „Hrsť
peria“ (zhotovenie vankúšov pre osamotených starcov a starenky v dome dôchodcov.)
Príroda v tomto roku ukázala svoju silu. Už počasie na jar bolo veľmi nevďačné, veľmi
daždivé a tak jarné práce trvali od 21. marca do polovice mája. Celý rok bol veľmi mokrý,
daždivý. 18. júla v ranných hodinách bola silná búrka spojená so silným vetrom. Dážď
spôsobil veľké škody na poliach, vietor polámal stromy v lese. Úroda z poľa bola zobratá
koncom septembra. Sneh napadol 26. októbra.

2

