ROK 1982
Charakteristika obce:
Až do týchto čias bola pre našu obec typická zástavba okolo hlavnej cesty. V poslednom
čase sa podstatne zmenila. Rozrastá sa aj do šírky, pričom bolo potrebné utvoriť široké ulice
s vymedzenou architektúrou. Prevládajú domy poschodové s vysokou strechou, vhodné pre
miestne klimatické podmienky. Sú to moderne riešené byty s balkónmi, väčším počtom
miestnosti (6 - 7), sociálnym zariadením a ústredným kúrením. Popri týchto stavbách môžeme
vidieť aj domy mestského typu, prispôsobené miestnym podmienkam. Pri domoch sú pekné
kvetinové záhradky, no málo stromov. HNY objednal mladé stromky, no zo strany občanov
bol o ne slabý záujem. Dokončená bola výstavba materskej školy.
Obyvateľstvo:
K 1. 1. 1982 mala obec okolo 3 000 obyvateľov. Narodilo sa 68 detí, zomrelo 25 ľudí,
zosobášených bolo 19 párov.
Politický a verejný život:
Politický a verejný život v obci usmerňovali vedúci predstavitelia MNV a ZOKSS.
Zastúpenie sa oproti predchádzajúcim rokom nezmenilo. Novozvolení poslanci i funkcionári
pracovali na novom volebnom programe. Medzi významnejšie akcie patrili práce na novom
cintoríne a budove domu smútku. Organizovali aj významné oslavy a podujatia, medzi ktoré
patrí výročie oslobodenia našej obce, SNP - v jeho predvečer miestní obyvatelia zapálili 5
vatier na kopcoch nad dedinou. Verejné hovory sa niesli v znamení zlepšenia životných
podmienok obyvateľov. Najviac sa dožadovali úpravy niektorých prístupových komunikácií
k odľahlejším usadlostiam a riešenia problémov s vodou. Výstup na Babiu horu zaznamenal
oproti predošlému roku vzostup. Zbor pre občianske záležitosti pripravoval rôzne akcie.
Zaznamenané sú v Pamätnej knihe, ktorú si vedie. Z toho dôvodu ich nerozvádzam. Niektoré
akcie poriadali v spolupráci so zložkami národného frontu, najmä s ČSČK a SZŽ. Jednotlivé
zložky pracovali pod vedením týchto súdruhov: TJ - Jozef Kurek, SZŽ – Justína Dendysová,
ZČSSR – Margita Glončáková, ČSČK – Petronela Berešíková, SZM – Eva Dendysová.
Sociálne pomery:
Sociálne pomery sú dobré. Väčšina ľudí pracuje v okolitých závodoch i miestnom JRD.
Zvýšil sa i počet zamestnaných žien, nakoľko detí môžu umiestniť v MŠ. O starých občanov
je postarané tým, že sa zvýšil počet dobrovoľných opatrovateliek, v prípade jedného občana
sa rozhodlo s umiestnením v Dome dôchodcov v Zubrohlave. Suma dôchodkov predstavuje
440 Kčs mesačne. Prihlásených je 365 televíznych prijímačov a 350 rozhlasových. Ich počet
nie je presný, nakoľko sú obyvatelia, ktorí vlastnia aj neprihlásený prijímač. Počet áut sa
zvýšil oproti uplynulému roku o 7. Bytové zariadenie je na úrovni, no mnohí občania ho
dostatočne nevyužívajú a obývajú pivničné priestory. Pretrváva veľký záujem o individuálnu
výstavbu. Do užívania bolo dané v tomto roku 13 stavieb. Finančný rozpočet predstavoval
sumu 1 444 600 Kčs.
Priemysel a obchod:
Aj napriek tomu, že sa zásobovanie priemyselným a potravinárskym tovarom zlepšilo,
nedostatky ešte pretrvávajú v zásobovaní smaltovaným riadom, bicyklami. V potravinárskych
obchodoch je nedostatok rýb a ryže. Nedostatok ryže spôsobili hlavne obyvatelia, nakoľko sa
hovorilo o zvýšení cien, preto ju kupovali v neúmernom množstve. Problémy sa javia aj
v zásobovaní chlebom. Je ho síce dostatok, no do obchodov ho vozia až v odpoludňajších
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hodinách, s čím sú obyvatelia nespokojní. Zásobovanie uhlím je na úrovni predchádzajúceho
roka. Obchody sú taktiež v tom istom počte ako minulý rok.
Kultúra:
Kultúra ešte nie je na patričnej úrovni. Spočíva hlavne v tanečných zábavách a premietaní
filmov. Osvetová beseda, ktorú vedie s. Sučák sa snaží oživiť folklórny súbor Polhoranka, no
získať preň nových členov. Medzi významnejšie kultúrne akcie patrila iba prehliadka
folklórnych súborov Oravy i jednotlivcov. Sprevádzali ich Ľudovít Borovka na husliach
a Jozef Zboroň na ľudových gajdách. Programom sprevádzala Renáta Jasenková, recitovala
Monika Žajaková. Šport sa dostáva na vyššiu úroveň pod vedením miestneho učiteľa Jozefa
Kureka, hlavne futbal. Z najvýznamnejších športových akcií bolo stretnutie troch Polhôr
v Novej Polhore. Zvýšil sa i záujem o výstup na vrchol Babej hory, ktorý je súčasne celo
okresnou akciou.
Školstvo:
Na tomto úseku nedošlo oproti minulému roku k podstatnejším zmenám. Podrobnejšie
informácie neuvádzam, nakoľko školy vedú vlastné kroniky. Riaditeľom ročníkov 1. – 4. je s.
Ján Poliak, ročníkov 5. – 8. s. Karol Sučák, zástupcom Michal Berešík. V školách je
jednosmenná prevádzka, čo je veľmi výhodné. Väčšina detí dochádza do školy autobusom.
Autobusové spoje sú prispôsobené rozvrhu hodín žiakov. Pri dolnej ZŠ sa vykonávali
stavebné práce, pri budovaní spojovacej chodby medzi budovou školy a telocvičňou. Obidve
školy majú vlastnú jedáleň.
Zbor pre občianske záležitosti:
Hlavne sa sústreďuje na občianske obrady. Tie, čo v predchádzajúcich rokoch. Problém
nastal v rozlúčke so zosnulými na cirkevných obradoch. Problém ešte nie je doriešený.
Uskutočňuje sa v tých prípadoch, ak pozostalí o rozlúčku požiadajú. Obzvlášť veľkú
pozornosť venujú v prípade, ak ide len o občiansky obrad. ZPOZ pracuje v pôvodnom
zložení, doplnený je iba o s. Mačora, ktorý ho hudobne doprevádza.
Poľnohospodárstvo:
JRD v obci obhospodaruje 2 692 ha pôdy. Predsedom JRD je Miroslav Záhradník, ktorý
túto funkciu vykonáva od jeho založenia. Hlavným produktom sú zemiaky a objemové
krmoviny, nakoľko sa družstvo špecializuje na chov hovädzieho dobytka. V menšej miere
pestuje obilniny. Pri zbere úrody pomáhali družstevníkom aj študenti z VŠOS v Žiline a VŠP
v Nitre. Podrobnejšie informácie o činnosti miestneho JRD nájdeme v kronike, ktorú vedie
JRD.
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