ROK 1985
Charakteristika obce:
Architektúra obce sa oproti minulému roku podstatnejšie nezmenila. Výstavba pokračuje
vo vymedzenej IBV i mimo nej. Vzhľadom k tomu, že otvorenou kotlinou fúka v zime silný
vietor od severu, niektorí obyvatelia si z tejto časti opatrili dom drevenou izoláciou. Oplotenie
domov spočíva v kovovej konštrukcii zdobenej geometrickými vzormi, pletivom,
a v niekoľkých prípadoch i drevenej – z dosiek upevnených na kovovú konštrukciu
vertikálnym smerom. Omietka domov je z brizolitu bielej, šedej alebo béžovej farby. Fasády
sú zdobené balkónmi kovovej alebo kombinovanej konštrukcie s drevom.
V záhradkách pred domami pestujú kvety a v poslednom čase i okrasné dreviny. V tomto
roku vysadili obyvatelia i veľa ovocných stromov, ktoré si zakúpili hlavne u SZZ. Okrem
hlavnej cesty, ktorá vedie k štátnej hranici, vedú k usadlostiam i vedľajšie ulice. Hlavná cesta
dostala v tomto roku novú úpravu a najfrektovanejší úsek obce i kanalizáciu.
V tomto roku sa započalo aj s prípravou a dovozom materiálu pre vrty v katastri Slaná
Voda, za účelom výdatnosti prameňa jódobrómovej vody. Práce sa majú započať v roku
1986. Výdatnosť prameňa má rozhodnúť o výstavbe kúpeľov v tomto areáli.
Obyvateľstvo:
Celkovo má obec v tomto roku 3 035 obyvateľov. Narodilo sa 77 detí, zomrelo 13 ľudí,
zosobášených bolo 26 párov.
Sociálne pomery:
Sú v podstate na tom stupni ako v minulom roku. Do užívania boli odovzdané stavby 9
súkromníkom. Zvýšená pozornosť bola venovaná i štátnym bytom. Opravená bola strecha na
dolnej bytovke i fasáda. Pokračujú práce pri výstavbe nového nákupného strediska a rozširujú
služby obyvateľom. Nákupné stredisko je na dolnom konci v dome Metesa. Vzhľadom
k tomu, že priestory v pôvodnom stave boli nevyhovujúce, upravujú sa pre nové účely.
V renovovanej budove u Katráka je umiestnená zberňa prádla, holičstvo a kaderníctvo,
knižnica, pokračuje tu aj výstavba skladu CO. Veľkým prínosom pre obyvateľov bolo
rozmiestnenie kontajnerov na odpadové sklo. Občania ich v hojnej miere využívajú
a prostredie v okolí svojich domov prestali znečisťovať skleným odpadom. Dožadujú sa aj
smetných košov a MNV vzniesol túto požiadavku TS. Vybavenie smetnými košmi však
stagnuje. Zriadená bola úradovňa ŠS. Občania sa v tomto roku podieľali na
verejnoprospešných prácach. V záväzkovom hnutí odpracovali hodiny v hodnote 53 080 Kčs.
Celkový rozpočet MNV na tento rok predstavuje 1 695 000 Kčs.
Kultúra:
Na úseku kultúry možno zaznamenať opäť vzostup oproti minulému roku. Svedčí o tom
nielen sústavné zlepšovanie kultúry bývania, ale i počet kultúrnych akcií a utváranie
podmienok pre ich realizáciu. Najviac bol využitý kultúrny dom. Členovia SZZ tu opäť
usporiadali výstavu svojich vypestovaných produktov, členky SZŽ ručné práce pod názvom
Krása života, členovia JRD usporiadali besedu a program s hosťami z Bořejova. Na javisku sa
predstavili naším deťom herci zvolenského divadla hrou Servus Peter. Okrem zimných
športov a futbalu sa veľkej obľube tešil aj aerobic. Ženy sa schádzali v telocvični dolnej ZŠ
a pod vedením učiteľky Heleny Cunevovej z Rabče si upevňovali zdravie i kondíciu.
Významné miesto v tohtoročnom športovom a kultúrnom živote zaujal aj výstup na Babiu
Horu. K rozvoju kultúry prispieva aj miestny rozhlas. Okrem relácii so zdravotníckou
tematikou a spoločenskou problematikou boli odvysielané aj relácie k významným výročiam
a udalostiam obce. Pre informácie občanov využíva agitačné stredisko pútače v rôznych
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častiach obce. V obci pôsobí folklórny súbor Polhoranka a novozaložená dychová skupina.
Vedie ju učiteľ Rusnák zo Zubrohlavy. K miestnej kultúre patrí aj domáce tkanie kobercov,
vyrezávanie dreveného riadu, ktorý už obyvatelia využívajú iba ako doplnok interiéru.
Uchováva sa i ľudový hudobný nástroj – gajdy. Hrá na ňom Jozef Zboroň. Ľud udržiava aj
niektoré tradície. Ľudový kroj mladí ľudia nosia iba pri niektorých slávnostných
príležitostiach, oslavách a členovia súboru pri svojich vystúpeniach. Hovorovou rečou je
goralské nárečie. Mladí ľudia v mnohých rodinách hovoria po slovensky, aby ich deti nemali
problémy so spisovnou slovenčinou.
Politický a verejný život:
Politický a verejný život obce usmerňovali ZOKSS a MNV. Vedúci predstavitelia obce
vychádzali z uznesení XVI. zjazdu a pripravovali občanov na XVII. zjazd KSČ, ktorý sa
uskutoční v roku 1986. Práca MNV nadobudla novú formu, nakoľko obec Oravská Polhora
získala štatút strediskovej obce s plnou právomocou. Predstavitelia politického a verejného
života organizovali oslavy rôznych výročí ako v minulom roku, verejné akcie zabezpečovali
práce na významných úsekoch života. Vzhľadom k tomu, že sa uskutočnili zmeny vo vedení
NF, uvediem ich predsedov:
- predseda zložiek NF – Milan Štraus
- predseda TJ – Ján Tarčák
- predseda SZŽ – Jana Pukáčová
- predseda ZČSSP – Margita Glončáková
- predseda ČSČK – Petronela Berešíková
- predseda SZM – Eva Habláková
- predseda SZZ – Karol Jendreás
- predseda ZPO – Anton Revaj
V obci pôsobí aj Poľovnícke združenie Pilsko so sídlom v Oravskej Polhore.
Priemysel a obchod:
Obchodná sieť je na úrovni predchádzajúceho roka. Ešte sa prevádza rekonštrukcia budovy
u Metesa. Má byť v nej zriadená i predajňa mäsa. V zásobovaní neboli väčšie nedostatky.
Nedostatok niektorého druhu potravín bol len krátkodobý a spôsobený prevažne neúmerným
predzásobením sa niektorých občanov určitými druhmi tovarov. Vzhľadom k tomu, že zima
z roku 1984 na rok 1985 bola pomerne silná a obyvatelia vyčerpali zásoby paliva, došlo
k problémom v zásobovaní uhlím. Pre niektoré domácnosti bol krátený limit zo 60q na 30q
uhlia. Maloobchodný obrat za tento rok dosiahol 24 855 900 Kčs. Najväčší obrat bol
v predajni potravín u vedúcej Horváthovej.
Školstvo:
Školská a predškolská výchova detí bola zabezpečovaná tak ako v minulom roku. K zmene
došlo vo vedení hornej ZŠ. Keďže s. riaditeľ Poliak odišiel do dôchodku, funkcia riaditeľky
ZŠ pre ročníky 1. – 4. bola zverená s. Poliakovej Emílii. V obidvoch školách sa vyučuje
v jednosmennej prevádzke. Pri obidvoch školách sú zriadené školské družiny a školské
jedálne. Pri školskej jedálni pre roč. 1. – 8. sa kuchárky pod vedením vedúcej – učiteľky ZŠ
zapojili do súťaže BSP. Pri ZŠ 1. – 8. pokračujú práce na budovaní priestorov pre správnych
zamestnancov. Vysadené boli ovocné stromky a kríky na školskom pozemku. Podrobnejšie
informácie o školách sú uvedené v kronikách ZŠ.
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Poľnohospodárstvo:
Tento rok nebol pre poľnohospodárstvo najpriaznivejší. V januári boli mrazy –38°C až
-40ºC. V marci a apríli sa tak oteplilo, že poľnohospodári mohli začať s jarnými prácami.
V noci pred prvým májom napadlo asi 30 cm snehu, ktorý plodinám neuškodil, no zem
značne ochladil. Leto bolo dosť mokré, preto lepšia úroda zemiakov bola na svahovitých
miestach. Mimoriadnu pozornosť museli poľnohospodári venovať postrekom proti pliesňam.
Pri zabezpečovaní objemových krmovín využívali aj tzv. samovýrobu sena, ktorá sa
v tunajších podmienkach osvedčila. Členovia JRD obhospodarujú aj v tomto roku
záhumienky. Chovajú aj vlastné ošípané, hydinu a hovädzí dobytok v nasledovnom počte:
- hovädzí dobytok: 380 ks
- ošípané: 451 ks
- hydina: 4 146 ks
Zbor pre občianske záležitosti:
Pracoval v tom istom zložení ako minulý rok. Podieľal sa na uvítaní detí do života, pri
sobášoch, významných životných jubileách, na rozlúčkach s brancami.
Poznámka:
V tomto roku oslavujeme 40. výročie oslobodenia našej vlasti i obce. Pionieri ZŠ pri
zriaďovaní kútika revolučných tradícií pátrali po materiáloch z obdobia 2. svetovej vojny.
Poskytnuté informácie možno nájsť v kútiku revolučných tradícií v ZŠ 1. - 8.
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