ROK 1981
Popis obce:
V tomto roku boli do užívania odovzdané rodinné domy. Celkom bolo odovzdaných šesť
užívacích povolení. Na Slanej vode sa pracovalo na ubytovni v areáli bývalých kúpeľov.
Tieto práce robila miestna prevádzka
pri MNV v spolupráci s Drevoindustriou.
K Hviezdoslavovej hájovni bolo dotiahnuté elektrické svetlo. Okrem toho sa pracuje na
výstavbe materskej školy. Finančné hospodárenie MNV bolo nasledovné: celkové príjmy sa
dosiahli 1 995 000 oproti plánu 1 229 200. Výdavky predstavovali sumu 1 928 000.
Obyvateľstvo:
Výsledky sčítania ľudu z roku 1980 nie sú ešte známe, preto presný počet obyvateľstva
a jeho vekové zloženie nie je možné určiť. Počet obyvateľstva sa pohybuje okolo 3 000.
V tomto roku sa narodilo 68 detí. Zomrelo 21 občanov. Zosobášených bolo 24 párov.
Politický a verejný život:
Celý rok sa niesol v znamení príprav na voľby do zastupiteľských zborov, ktoré sa konali
5. júna 1981. Tejto politickej významnej udalosti pochádzali verejné schôdze občanov, na
ktorých sa im predstavovali kandidáti na funkciu poslancov do všetkých zastupiteľských
zborov.
Pre našu obec bolo zvolených:
P. Cubinek – predseda MNV, člen rady
K. Sučák – podpredseda, člen rady
M. Vorčák – tajomník MNV, člen rady
M: Štraus – člen rady MNV
J. Piták – člen rady
Anton Pientak – člen rady
Anna Hrubjaková – člen rady
Emília Poliaková – člen rady
Anna Strnálová – člen rady
Ďalší poslanci: Jozef Vedjel, Margita Horváthová, Ján Juritka, Anton Žaják, Karol Jendreas,
Mária Pitáková, Ján Dendys, Anton Skurčák, Mária Vorčáková, Vladimír Herud, Jana
Tarčáková, Gabriela Rusnáková, Jozef Jaššák, Anna Tarčáková, Terézia Hrubjaková, Ján
Cubinek, Ľudovít Borovka, Martin Kaniok, Jozef Hrubjak, Ján Kvasniak, Anton Zoššák,
Oľga Blahútová, Ján Kutlák.
Do ONV boli zvolení: Pavol Cubinek a Oľga Blahútová.
Pri MNV boli vytvorené nasledovné komisie: finančno-plánovacia, komisia pre prácu
s mládežou, komisia pre školstvo, kultúru a sociálne veci, poľnohospodárska komisia,
komisia pre ochranu verejného poriadku a miestny protialkoholický zbor.
Voľby do NV sa konali na základe uznesenia XVI. zjazdu KSČ. Voľby sa prevádzali v
zasadačke MNV, ktoré riadila volebná komisia v zložení: Matej Slamenik, Jozef Medžo,
Jozef Vojtas, Karol Piták, Pavol Lalík, Alžbeta Ďubašáková a Michal Berešík.
Poľnohospodárstvo:
Poľnohospodárstvo je naďalej organizované miestnym JRD. Vďaka dobrému počasiu sa na
JRD dosiahlo uspokojivých výsledkov v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Pokračuje sa na
stavebných prácach pri farme pre 600 ks dojníc. V súčasnosti JRD chová 1 650 ks
hovädzieho dobytka, z toho 650 kráv. Počet oviec je 350.

1

Sociálne pomery:
Sociálne pomery sú dobré, pretože prevažná väčšina obyvateľov je zamestnaných, zvýšil sa
počet dôchodcov. Výška mesačne vyplatených dôchodkov predstavuje sumu 440 Kčs.
Prihlásených televíznych prijímačov je 360 a rozhlasových 350. Počet osobných áut je okolo
110.
Priemysel a obchod:
Zásobovanie priemyselným a potravinárskym tovarom je uspokojivé. Prechodne sa
pociťoval nedostatok oleja, kŕmnej múky, soli a mäsa. Nedostatok bol zapríčinený tým, že
ľudia robili paniku v nákupoch. V priemyselnom tovare je naďalej nedostatok smaltovaného
riadu, bicyklov, výrobkov z porcelánu. Naďalej platí rozpísaný limit uhlia, ktoré dostávajú len
domácnosti s ústredným kúrením, ktorých je 100. MNV zabezpečuje pre sociálne odkázaných
občanov dovoz uhlia do domácnosti, vozidlami prevádzky MNV. Na miestnej píle, ktorá má
názov Drevoindustria sa previedla modernizácia strojov a zariadení. Práce budú ukončené
v nasledujúcom roku. Maloobchodný obrad dosiahol 22 314 000 Kčs oproti plánu
21 886 000Kčs.
Kultúra:
Kultúrna činnosť sa zameriava len na premietanie filmov a poriadanie tanečných zábav.
Školstvo:
Školstvo je bez podstatných zmien. Počet vyučujúcich na obidvoch školách je 25. Na
materských školách 7. Údaje o počte žiakov, ich rozmiestnení po ukončení školskej
dochádzky sa vedú v školských kronikách.
Zbor pre občianske záležitosti:
Hlavná činnosť spočíva v organizovaní uvítania detí do života, ktorých sa uskutočnilo 12.
Ďalej sa robia rozlúčky s brancami, rozlúčky so zosnulými. ZPOZ pripravuje program na
sobáše a rôzne iné životné jubileá. V tomto roku v novembri bol usporiadaný obradný akt
z príležitosti jubilea (50 rokov) s. Poliakovej – predsedníčky ZPOZ. Tohto aktu sa zúčastnili
aj zástupcovia ONV.
Kronikár:
Menujem sa Emília Žajáková, rod. Mikolášová, narodená 18. augusta v Zborove nad
Bystricou. Pochádzam z robotníckej rodiny. Základnú školu som ukončila na OSŠ v Zborove
nad Bystricou. Po jej ukončení v r. 1958 som započala štúdium na JSŠ v Čadci, ktoré som
ukončila v r. 1961. V štúdiu som pokračovala na pedagogickom inštitúte v Martine. V r. 1964
som nastúpila na jednoročnú prax v ZDŠ Oravská Polhora. V r. 1965 som absolvovala štátne
záverečné skúšky na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Po praxi som zostala pracovať
v ZDŠ Oravská Polhora, kde pracujem dodnes. Vyučujem slovenský jazyk a dejepis na
ročníkoch 5. - 8.
Som členkou SZŽ, ČSČK, ZŠSP a pracujem v relačnom krúžku.
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