ROK 1976
Popis obce:
Obec sa od minulého roku rozrástla. Budova MNV bola zrenovovaná. Začalo sa
s výstavbou šatne na ihrisku a začal sa stavať bardejovský stánok. Bola dokončená cesta na
vykúpených pozemkoch pre výstavbu rodinných domov.
Obyvateľstvo:
Narodilo sa 70, zomrelo 26 občanov.
Tohto roku viac žien je zamestnaných ako po iné roky. Sú zamestnaní v Nižnej, Mokradi a na
JDR. Inteligenciu tvoria učitelia, lesníci, obchodníci, príslušníci VB a pracovníci JDR.
Školskej mládeže je 600. Na vysokých školách študuje 5 poslucháčov.
Politický a verejný život:
Tento rok bol veľmi významný pre našu obec. Konali sa voľby, ale život obyvateľstva
narušilo založenie JDR. Možno povedať, že obec bola rozdelená na dve časti. Jedna časť,
ktorá zo založením súhlasila a druhá, ktorá bola proti, tých bolo samozrejme menej. Vtedy si
najviac vytrpeli funkcionári obce a tiež agitačné dvojice, ktoré boli častované rôznymi
nadávkami.
Ustanovujúca schôdza bola 16. júla, zlučovacia 27. júla v Trstenej. Do JRD sa zlúčili obce
Oravská Polhora a Sihelné. Novozaložené družstvo si dalo názov Pokrok. Predsedom JRD sa
stal Miroslav Záhradník. Tých, ktorí prihlášku nepodpísali bolo 120.
Druhou významnou udalosťou boli voľby, ktoré sa konali 22. a 23. októbra. Voľby sa
konali v zasadačke MNV. Už prvý deň odvolili skoro všetci vodiči. Nenašli sa takí, ktorí by
neboli volili. Bolo zvolených 29 poslancov: Pavol Cubinek, Milan Vorčák, Miloslav Štraus
Jozef Piták, Ján Dendis, Jozef Nevedel, Emília Poliaková, Anna Strnalová, Anna Hrubjáková,
Jozef Vedjel, Margita Horvathová, Anton Žaják, Ján Cubinek, Ján Kutlák, Jozef Bandík,
Anton Piták, Jozef Jaššák Mária Vorčáková, Janka Herudová, Anton Zoššák, Terézia
Hrubjáková, Ján Tarčák, Anna Tarčáková, Ľudovít Borovka, Apolónia Hrklová, Anton
Skurčák, Jozef Hrubjak, Jozef Marlenga.
Do ONV bol zvolený Cubinek Pavoll a Anna Hrubjáková. Predsedom MNV naďalej zostal
Pavol Cubinek a tajomníkom sa stal Milan Vorčák. Bývalý tajomník Milan Štraus odišiel
pracovať na JRD a bol zvolený. V tomto roku sa konal XV. zjazd KS. Z tejto príležitosti si
dávali občania hodnotné záväzky.
Počas roka boli zorganizované tieto oslavy: 8. 3. MDŽ, tieto oslavy boli tým významné, že
po prvý raz na nich vystúpili s kultúrnym programom deti z Materskej školy. Prvomájové
oslavy sa konali v Námestove. V apríli sa konali celookresné oslavy na Slanej vode pri
pamätníku V. I. Lenina.
Poľnohospodárstvo:
V tomto roku poľnohospodárstvo nadobudlo iný ráz. Ešte na jar roľníci súkromne
hospodárili, ale na jeseň z malých roličiek sa stali široké družstevné lány. Úroda bola tohto
roku dobrá. Roľníci odovzdali dosť aj na dodávky, ale predpis sa nesplnil. Tiež sústreďovali
zemiaky do JRD. Na jeden ha jeden gram. Úroda obilia bola slabšia. Sušenie sena prebehlo
hladko, nakoľko počasie vtedy prialo. Pre sucho seno bolo slabšie.
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Kultúra:
Kultúra bola slabšia. Divadlá sa nenacvičovali. Súbor Polhoranka tiež pracuje slabšie
nakoľko s. Anton Brišák sa vedenia vzdal. Schádzajú sa len vtedy, keď sú niekde pozvaní.
V lete v televízii nakrútili so súborom Polhoranka svadbu a goralskú speváčku Annu
Rusnákovú.
SZŽ založil čitateľský krúžok, do ktorého sa zapísalo 28 žien. Dobre pracuje aj miestna
knihovníčka Jana Pukáčová, ktorá vypožičiava knihy každú nedeľu. Najviac číta mládež.
Školy:
V školstve nenastali žiadne zmeny.
Kronikár:
15. januára 1975 som bola schválená radou MNV ako kronikárka obce.
Menujem sa Jozefína Štrausová r. Herudová, narodená 22. marca 1941 v Oravskej Polhore.
Pochádzam z robotníckej rodiny. Základnú školu som ukončila v roku 1955 na 8-ročnej
strednej škole v Rabči. V štúdiu som pokračovala na pedagogickej škole v Tvrdošíne
a ukončila som ju v Turčianskych Tepliciach v roku 1959. Potom som pracovala ako učiteľka
v Sihelnom, kde som pôsobila 5 rokov. Roku 1964 som sa vydala a bola som preložená do
Rabče, kde som bola 3 roky. Roku 1968 som začala učiť v Oravskej Polhore, kde som
dodnes. Učím na ročníkoch 1 - 4. Som členkou SZŽ, SČK a ŽČSP. Pracujem v zbore pre
občianske záležitosti.
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