ROK 1972
V obci za tento rok pribudlo 12 nových murovaných rodinných domov. Započalo sa
s výstavbou cintorína o celkovom náklade 600 000 Kčs. Táto realizovaná v akcii „2“. Okrem
toho bol vybudovaný televízny vysielač na Turni. Jeho zriadením sa veľmi zlepšil televízny
príjem i v obci Rabča i Sihelné. Taktiež sa prevádzali dokončovacie práce na kultúrnom dome
vybudovaním septika a maľovaním interiéru.
V obci žije cca 3 000 obyvateľov. Títo sa zamestnávajú ako robotníci na miestnej píle,
u štátnych lesov v neďalekom Námestove, Nižnej. Ženy prevažne pracujú v Makyte v
Námestove. Ostatní občania sa živia prácou na poľnohospodárstve. Školopovinných detí je
620. Narodilo sa 60 detí, zomrelo 17 ľudí.
Dňa 2. 1. 1972 nastúpili na miestny národný výbor novozvolení funkcionári s. Cubinek Pavol,
predseda MNV, Štraus Milan, tajomník MNV, Jozef Tyrol, podpredseda MNV. Títo
funkcionári boli zvolení vo voľbách v novembri 1971.
Oslavy medzinárodného dňa žien sa konali 7. marca o 14:00 hod. v kultúrnom dome.
Zúčastnilo sa ich viac ako 150 občanov. K významným výročiam, ako boli oslavy
februárových udalostí, oslavy 1. a 9. mája. 50. výročie vzniku Sovietského zväzu sa konali
kultúrne podujatia. Ťažisko kultúrno - výchovnej práce bolo v premietaní filmov.
24. júna sa na Oravskej Priehrade konali letno mierové slávnosti. V júli bol z ONV Dolný
Kubín daný návrh na zrušenie matričného obvodu v tunajšej obci. Rada MNV však s týmto
návrhom nesúhlasila.
Jarné práce sa začali v marci. V tomto roku sa veľmi citeľne prejavil nedostatok umelých
hnojív. Aj napriek tomu však úroda sena a obilia bola celkom dobrá. Slabšia bola úroda
zemiakov. Na verejné zásobovanie sa odovzdalo 3 200 g, dodávka sa splnila na 57 %.
Z nariadenia vyšších orgánov sa konali košíkové akcie, t.j. aby každá domácnosť odovzdala
ešte aspoň košík zemiakov. Táto akcia sa s plným porozumením nestretla.
Obchodná sieť v obci je nevyhovujúca. Všetky predajne sú v starých rodinných domoch.
Pripravuje sa preto výstavba predajne na vyšnom konci. Nespokojnosť je i so zásobovaním
mäsa, zeleniny v predajniach Jednoty. Sťažnosti sú i na kvalitu chleba.
Pri MNV bola zriadená prevádzka MNV, bolo zakúpené jedno nákladné auto Praga V3S,
vodičom je Anton Golák.
Z príležitostí 30. výročia založenia obce Nová Polhora v okrese Košice- vidiek, s ktorou naša
obec má družbu, usporiadala tunajšia telovýchovná jednota zájazd do Novej Polhory na
futbalový turnaj. Naši futbalisti skončili na 3. mieste.
MO-SZŽ vyhotovila pre vietnamské deti deku. Jednota uskutočnila pre 40 členiek kurz
varenia, ktorý viedol s. Veselovský, hlavný kuchár hotela Goral. Miestne spoločenstvo
jednotlivo hospodáriacich roľníkov zorganizovalo zájazd na celoslovenské dožinky do Nitry,
ktoré sa zúčastnilo okrem súboru Polhoranka aj 80 občanov.
V marci bo na verejnej dražbe odpredaný starý kultúrny dom za 1 000 Kčs.
V oboch školách je 620 žiakov. Pri ZDŠ 1. – 5. sa započalo v prípravnom oddelení so
zácvikom detí, ktorí na jeseň pôjdu do 1. postupového ročníka. Prípravná škôlka je zriadená
v dvoch učebniach. Vyučuje sa poobede, dvakrát týždenne.
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