ROK 1977
Celý rok sa niesol v znamení príprav na oslavy 60. výročia VOSR. Aj v našej obci bol pri
tejto príležitosti prijatý celoobecný socialistický záväzok v celkovej hodnote 1 000 400 Kčs.
Popis obce:
Pre obec na tento rok bolo pridelených 14 stavebných povolení. Skutočne sa však začalo
stavať 23 rodinných domov. Do užívania bolo odovzdaných 12 rodinných domov. Zmenil sa
celkový vzhľad obce. Na pozemkoch individuálnej bytovej výstavby boli postavené 2 rodinné
domy typu OKAL, ktoré sú vlastníctvom JRD. Taktiež na týchto pozemkoch bola otvorená
nová predajňa „Bardejovský stánok“, kde je vedúcou Jolana Tarčáková. Pri ZDŠ 1 – 9,
stavebný podnik započal s výstavbou 13-bytovej jednotky pre učiteľov. Na športovom ihrisku
bola dokončená prístavba kolkárne. Taktiež v budove MNV s celkovým nákladom
350 000 Kčs. JRD ukončilo výstavbu dvoch maštalí na uskladnenie zemiakov. V lete sa
započalo s výstavou domu smútku na miestom cintoríne.
Obyvateľstvo:
Počet obyvateľov aj v tomto roku je na úrovni minulých rokov. Okolo 3 000. Narodilo sa
celkom 68 detí. Zomrelo 22 osôb.
Tohto roku viac ako po iné roky je zamestnaných žien, ktoré pacujú ako krmičky.
Pracovníčky, ktoré pracujú v rastlinnej výrobe, cez zimu pracujú v Tesle Nižná, kde ich
odváža a priváža autobus JRD. Zvýšil sa aj počet študujúcich na stredných a vysokých
školách. Na vysokých školách študuje 12 poslucháčov.
Politický a verejný život:
21. februára sa konala po prvýkrát v kultúrnom dome v Sihelnom výročná členská schôdza
JRD, na ktorej bolo prítomných 650 družstevníkov. Oslavy MDŽ sa konali v kultúrnom
dome, kde vystúpili s kultúrnym programom členovia SZM. Takéto vystúpenie bolo v obci
1. krát a stretlo sa s veľmi priaznivým ohlasom. Na veľkonočný pondelok SZM usporiadal
1. ročník súťaže v goralskom speve. Víťazom sa stal Bohuš Jurášek. 22. apríla sa konali
oslavy 106. výročia narodenia V. I. Lenina. Osláv sa zúčastnilo 1 000 občanov z D. Kubína.
21. augusta sa konala verejná schôdza, ktorej sa zúčastnilo 150 občanov. Na schôdzi boli
prejednané aktuálne otázky rozvoja obce. 5. septembra sa konal za krásneho slnečného
počasia 6. výstup na Babiu horu. Výstupu sa zúčastnilo 3 000 osôb. 7. novembra sa konali
obvodové oslavy v Námestove z príležitosti 60. výročia VOSR. Z našej obce sa zúčastnilo
300 občanov, včetne žiakov a učiteľov.
Poľnohospodárstvo:
Založením JRD sa poľnohospodárstvo zmenilo od základu. JRD započalo spoločne
obhospodarovať všetky pozemky, okrem tých, ktoré boli pridelené členom družstva ako
záhumienky. Pri prideľovaní záhumienok bolo veľa hádok, najmä medzi podpísanými
a nepodpísanými, zvlášť vtedy, keď bola pridelená pôda nepodpísaného. Treba spomenúť, že
tí, ktorí sa do družstva nepodpísali, dostali rozhodnutie o pridelení pôdy do užívania JRD.
V osobnom užívaní im zostalo len 10 árov. Záhumienka sa prideľovala vo výmere (10 árov)
1ha. Žatva začala 30. augusta. Na obilné polia prvýkrát vstúpili kombajny v počte 13 ks.
Dlhotrvajúce dažde, najmä v auguste spôsobili veľa škody na sene, ktoré sa zachránilo
senážovaním a silážovaním. Po skončení jesenných prác boli poskytované naturálie podľa
počtu odpracovaných dní na člena JRD v priemere 3 gramy obilia.
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Priemysel a obchod:
Obchodná sieň sa rozšírila o otvorenú predajňu Bardejovský stánok a predajňu mäsa,
v budove novej predajne na vyšnom konci. Zásobovanie v obchodoch bolo dosť uspokojivé.
V letných mesiacoch bol citeľný nedostatok mäsa. Slabšie zásobovanie bolo ovocím
a zeleninou. Veľké rozhorčenie občanov pri zásobovaní bolo na Vianoce, pretože nie všetky
predajne boli zásobené rovnakým tovarom. Vyvrcholenie bolo tesne pred Vianocami, ked 160
kg kaprov bolo dodané do predajne, kde bola vedúca Horváthová. Ostatné predajne v obci
ryby nedostali.
Na píle sa pokračuje s výstavbou výrobnej haly, v ktorej po dokončení má pracovať 100 žien.
JRD rozšírilo strojový park a vlastní 24 traktorov, 12 nákladných a 5 osobných áut.
Kultúra:
Kultúrna činnosť aj v tomto roku pozostávala z premietania filmov a poriadania tanečných
zábav. Súbor Polhoranka pracuje náhodile. Niektorí členovia súboru sa zúčastnili zájazdu do
Juhoslávie. Tiež účinkoval na stretnutí Oravcov v Bratislave. V obci hosťovalo divadlo Jozefa
Gregora Tajovského zo Zvolena s divadelnou hrou „Krčmárka rezancová vydávala dcéru“ a
„S brokovnicou na manžela“. Pracovníci a členovia JRD sa zúčastnili vystúpenia ľadovej
revue v Žiline a cirkusu KAVKAZ v Banskej Bystrici na počesť 60. výročia VOSR. Zvýšili
sa vypožičiavanie kníh. Celkovo vypožičaných kníh je 6 000 zv.
Školstvo:
V tomto roku nastali niektoré zmeny na školách. Ročníky 1. – 4. sa rozlučovali, čím od
1. septembra sa znížil počet tried na UDŠ 1. – 4. a zvýšil sa počet žiakov v triedach. Na ZDŠ
1. – 4. je 5 tried, kde vyučuje 5 učiteľov. Vo voľných priestoroch školy sa zriadila materská
škola, ktorá bola daná do prevádzky 24. novembra. Riaditeľkou bola Pukačová Jana. Na ZDŠ
1. – 9. je 15 tried a 20 učiteľov.
Sociálne pomery:
Sociálne pomery sú v našej obci dobré. Založením JRD sa finančné príjmy občanov
podstatne zvýšili. MNV poskytuje prestárlym občanom poukazy na nákup potravín v celkovej
hodnote 50 000 Kčs ročne. Členky SČK s funkcionármi MNV navštívili prestarlých občanov
a odovzdali im darčeky k vianočným sviatkom. Skoro v každom dome vlastnia televízor.
Zbor pre občianske záležitosti:
ZPOZ pracoval aktívne. Usporiadal 12 uvítaní detí do života, 22 rozlúčok so zosnulými.
Okrem toho organizoval oslavy jubilejných sobášov, odovzdávanie občianskych preukazov,
rozlúčky s brancami. Práca sa zlepšila otvorením sobášnej miestnosti 24. septembra. V tento
deň bol zosobášený 1. pár snúbencov. Za rok celkové bolo zosobášených 32 párov.
Práca zložiek národného frontu:
Zložky národného frontu pracovali dobre. Medzi najlepšie patrili SZŠ a telovýchovná
jednota. Počas poľnohospodárskych prác jednotlivé zložky organizovali brigády na zber
krmovín a zemiakov .
Príroda:
Jar bola studená, leto daždivé, čo zapríčinila ťažkosti pri zbere krmovín. Úroda zemiakov bola
slabá - 50g z ha. Lepšia úroda bola u obilnín. Na jeden ha pripadalo 15 g.
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