ROK 1965
Do začiatku roku predajne Domáce potreby a textil boli zriadené u Štefana Rusnáka.
Tretieho apríla bola slávnosť 20. výročia oslobodenia obce o 14:00 hod. Z občanov boli
prítomní len vedúci predajní a zástupcovia drevoimpregny. 9. mája slávnosť 20. výročia
oslobodenia vlasti. Na slávnosti boli odovzdané pamätné medaily deviatim občanom povstalcom. Uskutočnilo sa slávnostné zasadanie pléna MNV za prítomnosti zástupcov ONV
s. Janička a Doveckého. Obe slávnosti sa konali v novej škole.
Od 1. mája bolo zrušené pohostinstvo u Zboroňa, pretože dom, kde bolo pohostinstvo,
odkúpilo obvodné oddelenie verejnej bezpečnosti. V júni zomrela Ružena Jasenková, ktorá
učila v tunajšej obci 37 rokov.
10. júna bola okresná kontrola z ONV Dolný Kubín previesť dodávky a platenie daní.
U neplničov zisťovali pomery. Previerku vykonali Pavol Sikataj. ONV Bielopotocký, nad.
Org. Odboru, Šamík, ned. OVPLH. 20. júna bratislavský rozhlas vysielal reláciu o falšovaní
mlieka vodou v obci Oravská Polhora, boli menovaní niektorí falšovatelia mlieka.
V septembri bola pokrytá plechom požiarna zbrojnica nákladom 8 982 Kčs. Tieto
prostriedky poskytol ONV. V októbri bol odohraný prvý futbalový zápas so Sokolom Rabča.
Výsledok 1:3 pre hostí. Všetky góly dali hráči hostí.
Druhého decembra vystupovali v televízii Polhorci s dudami a husľami. Spieval Jozef Huceľ
a Gita Belčíková.
Počasie v lete bolo nad mieru mokré. Seno roľníci sušili iba v denných krátkych úsekoch,
no nič nezhnilo, lebo nebolo teplo. Zemiaky však na dolinách a na veľkých miestach vymokli.
Úroda sena a slamy bola nadmerná, ale aj zemiakov bolo viac ako pri neúrode pri iných
rokoch. Mrazy prišli už začiatkom októbra. Na pomoc zaplavenému južnému obyvateľstva
Slovenska bolo zozbierané v obci 46 g zemiakov zo starej úrody. Mnohí nechceli darovať
nič, že postihnutí sú zlí Maďari. Dodávky na túto pomoc boli v obci zvýšené o 66 g sena.
Mäsa sa odovzdalo 1 176 g, mlieka 262 000 litrov.
V roku sa narodilo 86 detí, zomrelo 30 ľudí.
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