ROK 1946
V roku 1946 počnúc dňom 16. apríla bola zavedená do obce pravidelná autobusová linka
premávajúc dvakrát denne na trati Polhora - Tvrdošín. Garáž s konečnou zástavkou bola
zriadená na vyšnom konci na pozemku Jozefa Tyroľa pri jeho dome. V dedine okrem toho
boli ustálené ešte tri zástavky. Cestovný lístok do Námestova za osobu stál 21,- Kčs.
Výstavba vojnou zničených budov po celej vlasti a v iných krajinách dávala zase dobrú
príležitosť na získanie peňazí za kresané hranoly dreva, ktoré od tunajších občanov kupovali
priekupníci a odvážali do sveta. Cena za 1 m³ takého materiálu sa pohybovala podľa
rozmerov, takže za najhrubšiu dimenziu ochotne vyplácali aj 850,- Kčs. Teda tesári mali dosť
práce.
Pri voľbách do národného zhromaždenia bolo odovzdaných 1.120 hlasovacích lístkov,
z ktorých Demokratická strana obdržala 1.114 a ostatných 6 hlasov patrilo Komunistickej
strane a strane Práce. Predsedom miestnej organizácie KSS bol Ján Juritka, robotník píly. Ľud
v náboženstve nadmieru hlboko založený dôveroval iba Demokratickej strane.
Počasie v tomto roku bolo neobyčajne priaznivé, takže do konca mesiaca septembra bola
zvezená všetka úroda z polí, teda aj kapusta. Taký včasný a hladký zber nepamätali ani
najstarší ľudia, ba niektorí spomínali, že o tomto čase niekedy ešte nemali ani jedného snopa
v šope. Úroda zemiakov však bola slabá, lebo v auguste trpeli suchom.
Prídely obuvi textilu a masti boli na početné obyvateľstvo nedostačujúce, preto vzniklo
medzi ľudom veľa roztržok, zvad a upodozrievania na osoby vo výbore, že tovar, alebo lístky
rozdeľujú medzi sebou a svojím príbuzným. Následkom toho a podobných iných okolností
bol z podnetu vedúcich miestnej organizácie DS zvolený nový predseda národného výboru:
Pavol Marlenga, roľník. Voľbu previedli sami činovníci strany bez vedomia širšej verejnosti,
dňa 27. decembra v miestnosti Jána Krchu.
Novozvolený predseda bol človekom chatrnej postavy a v živote nevynikal nijakým
nadaním, ani majetkom, preto ľud s touto voľbou nebol spokojný, ba dokonca mnohí
považovali túto voľbu za hrubý žart.
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