ROK 1963
Stav hospodárskych zvierat k 1. 1. 1963 je 1 641 ks, z toho kravy 844 ks, ošípané 780 ks.
Zima je trvale mrazivá. Fujavice tejto zimy vôbec neboli, ale napadlo veľa snehu. Dve strechy
na hospodárskych budovách boli zrútené pod ťarchou snehu.
Na MNV od 1. 1. nastúpila nová pracovná sila Anna Lachová z Rabčíc. 23. novembra sa
vydala a volá sa Mordelová.
Leto v tomto roku bolo veľmi pekné. Od polovice júla do konca bolo sucho, takže roľníci sa
obávali obzvlášť o zemiaky, ktorým hrozilo vyschnutie, no na jeseň bola dobrá úroda
zemiakov, niekde asi 280 kg/ha.
V auguste pohostinstvo z domu Metesa na križovatke, na Slanú Vodu bolo prevezené do
domu Jozefa Zboroňa, pretože v dome Jozefa Metesa, bolo zriadené od 1. IX. zdravotné
stredisko. Lekár bol mladý, menom Miroslav Sumbal rodom zo Znojma. V novembri na
zvolenie Okresného národného výboru v Dolnom Kubíne bolo prikročené ku oploteniu
železným pletivom základnej deväťročnej školy, na čo bolo určené v akcií „Z“ 3 500 Kčs
a 7 000 Kčs odpracoval v brigádach, avšak pre oneskorené dodanie cementu a dopravu štrku
akcie, nemohla byť dokončená, lebo v decembri už začalo mrznúť.
Od 1. februára Komunálne služby v Námestove zriadili prevádzku holičstva a kaderníctva.
Občania zo začiatku nechceli tieto služby využívať. Dvaja pracovníci prichádzali raz
týždenne vo štvrtok. Do konca roka sa návštevnosť hodne zvýšila.
15. decembra na verejnom pohovore v ZDŠ bolo prejednávané o zriadení cintorína.
Zúčastnilo sa ho asi 50 občanov obojého pohlavia a zriadenie chceli pod tou podmienkou, ak
bude v obci aj kňaz. Od 1. júla vyplácanie za dodávky mäsa dochádza na poštové poukážky.
Príjmy MNV v roku 1963 mal 337 929,88 Kčs. Výdavky 313 948,46 Kčs. Na doplnkovú
starostlivosť sa vyplatilo 30 000 Kčs. Dodávky boli vyplnené na 96%. Zmeny vo vedení obce
neboli žiadne.
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