ROK 1960
Kataster obce ustálený jednotnou evidenciou pôdy zostal nezmenený aj v roku 1960, teda
celková výmera obce zostala 8 058,68 ha, z tejto upravenej evidencie boli už v tomto roku aj
dodávky predpísané. Výstavba rodinných domov tohto roku poklesla. Pribudli len 3
murované domy, súkromne stavané, mimo toho bola dokončená stavba 6 bytovej bytovky pre
učiteľov a dokončila sa aj stavba 8-ročnej strednej školy. Náklady na stavbu školy činili vyše
3 000 000 Kčs. Na stavbu bytovky 332 000 Kčs. Obe stavby boli dokončené 2 mesiace skôr
ako sa plánovalo.
Jar tohto roku prišla zavčasu ako aj minulého roku, len o pár dní neskoršie. Počasie na jar
bolo priaznivé, no cez leto bolo veľké množstvo zrážok, takže poľnohospodári nemohli riadne
ošetriť okopaniny a seno sušili iba v krátkych pohodách, v ktorých bol nepatrne malý počet
dní. Zvláštne pri tom bolo, že v dažďoch nezhnilo ani jedno náručie sena, hoci mnohí počítali,
že celá úroda vyjde na zmar. Dňa 1. júla na Babiu Horu napadol sneh, ktorý zostal až do rána
nasledujúceho dňa. Cez žatvu už nastalo lepšie počasie a jeseň bola neobyčajne pekná a suchá
až do 8. decembra.
Tesne koncom roka došli do obce geologický pracovníci vyslaní do obce a začiatkom roka
1960 začali vŕtať pri píle, totiž pri moste vedúcom k píle. V decembri navŕtali do hĺbky 280 m
a zistili plyny aj slanú vodu.
Dňa 17. marca došla iná skupina geológov, ktorí vŕtali na vyšnom konci po oboch strán
rozložených v šíkoch, lenže účel tohto prieskumu bol iný, nakoľko títo zisťovali zloženie
pôdy pre stavbu priehrady. Výsledky prieskumu neboli zverejnené. V roku sa narodilo 73
detí, zomrelo 15 osôb, sobášov bolo 23. Z obce sa odsťahovali 2 rodiny.
Životná úroveň obyvateľstva stále vzrastala, čo sa javilo v neobyčajnom množstve spotreby
vína, liehovín, linolea pre domácnosti a iné články. Obyvateľstvo bolo koncom roka
zamestnané takto: na poľnohospodárstve trvale pracujúcich bolo 798, z toho 289 mužov
a 509 žien. Pomáhajúcich členov rodiny bolo 353, z nich trvale zamestnaných v inom odvetví
281.
Dôchodcov, ktorý poberali zo štátnej pokladnice mesačnú penziu bolo koncom roku 270.
Výška dôchodku činila mesačne okolo 77 tisíc Kčs. Dňa 21. januára zjavila sa na streche
domu televízna anténa. Bol to v obci prvý televízny prijímač, ktorej majiteľom bol Anton
Zoššák. V októbri kúpil František Feja, lesník, nový osobný automobil, prvý v Oravskej
Polhore.
12. júna sa predviedli voľby do národných výborov, ktoré boli zákonom stanovené jednotne
pre celú republiku. Volieb sa nezúčastnilo asi 80 voličov. V obci bolo zvolených 27
poslancov MNV, predtým tieto funkcie boli menované titulom: členovia MNV. Poslanci boli
pozvaní na deň 26. júna za účelom voľby predsedu a tajomníka MNV. Voľby sa zúčastnilo 23
poslancov. Po zložení sľubu bolo prikročené k voľbe predsedu a tajomníka. Podľa vopred
zostaveného nároku za doterajšieho predsedu MNV Jána Pienčáka bolo 18 hlasov, 4 hlasy
proti, nehlasoval 1. Za tajomníka bol navrhnutý Ján Šimko, ktorý bol predtým príslušníkom
Verejnej bezpečnosti v Námestove. Pochádzal však z Chminianskych Jakubian na Spiši.
Dostal pri voľbách ten istý počet hlasov ako predseda. Od 1. júla bola kancelárska sila MNV
Alžbeta Poláčková preložená na MNV Sihelné na prechodnú dobu, pretože tam nemali
zapracovaného úradníka. Na miesto tejto bola tu pridelená Margita Staníková zo Sihelného na
zapracovanie. Táto zámena trvala do 1. decembra.
Dodávky v tomto roku boli splnené takto: mäso 81,4%, mlieko 106,9%, vajíčka 125%.
Týmto plnením sa obec v rámci okresu Dolný Kubín, pretože reorganizácia územia ČSR bola
v júli t.r. umiestnená na 11. mieste. Stav dobytka sa v roku zvýšil na 1 414 kusov HD, z toho
kráv 822 kusov, ošípaných 528, oviec 43 kusov.
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