ROK 1951
2. januára bol miestny národný výbor prevezený z Metesovho domu do budovy Jána Krchu
a umiestnený bol v tých miestnostiach, kde bola predtým stanica Národnej bezpečnosti.
Inventár národného výboru pozostával z dvoch písacích stolov, jednej drevenej skrine,
jedného železného trezoru a písacieho stroja „Zeta“. Obyvateľstvo vyšného konca obce
uvítalo prevezenie národného výboru s nemalou radosťou, kdežto ľudia z nižného konca boli
veľmi rozhorčení. Pri úradovni MNV bola v jednotnej miestnosti zriadená sobášna sieň
a založená aj matrika sobášených. Takisto bola prevzatá účtovná agenda obce, ktorú do tých
čias viedol úradík miestneho národného výboru v Rabči.
Rozpočet obce bol krytý zo štátnych prostriedkov sumou 650 000 korún čsl., ktorá slúžila
na vyplácanie odmien a zakrytie vecných nákladov. Platy zamestnancov do tejto sumy neboli
zahrnuté, nakoľko týchto mesačne platil Krajský národný výbor. V obci sa inkasovali len
poplatky od psov, hasičská dávka od komínov a dávka z nápojov, ktorú boli povinní odvádzať
hostinskí, avšak tieto inkasá odvádzané na účet obce v štátnej banke nemali vpyv na zvýšené
alebo znížené čerpanie. Okrem uvedenej sumy bola ešte pridelená investičná kvota 20 000
Kčs, za ktorú bolo zakúpené ďalšie zariadenie: jeden dubový písaci stôl, 1 skriňa – registračka
a stoličky, no za zbytok sa zariadila sobášna miestnosť.
Od 20. apríla nastúpila do zamestnania na MNV, ako výpomocná kancelárska sila Alžbeta
Poláčková a 1. júla odišiel tajomník Bohumír Móric, na ktorého miesto prišiel Jakub Tomašák
z Mútneho. Matriku viedla úradníčka Mária Kompanová a vydávanie mesačných
potravinových lístkov mala na starosti Anna Chromčáková. Účtovníctvo viedol do 19. júla
Jozef Tyrol, čiže tá istá osoba, čo tieto riadky píše a od uvedeného dňa účtovníctvo prevzala
matrikárka, pretože podľa úprav nadriadených úradov účtovanie mohla prevádzať osoba
trvale zamestnaná pri MNV. Predseda tiež nebol považovaný za zamestnanca a nemusel
denne dochádzať do úradu, takže dostával len štvrťročné odmeny, nie platy.
Rada miestneho národného výboru pozostávala z deviatich členov, ktorí zastupovali
rozličné odvetvia národného hospodárstva a preto mali všetci pomenovanie: referent. Prvým
členom rady bol samozrejme predseda.
Ďalší členovia rady čiže referenti boli títo:
Jozef Jurašek, robotník, referent vyžívovací. Jozef Juritka, robotník, referent
pôdohospodársky. Ján Pienčák, roľník, finančný referent. Jozef Vorčák, roľník, referent
pracovných síl. Ignác Sučák, robotník, technický referent. Ján Krcha, obchodník,
bezpečnostný referent. Jozef Vorčák, školský referent. Pavel Zoššák, roľník, zdravotný
referent. Behom roku sa však vystriedali až traja školskí referenti a to z dôvodu, že vyššie
spomenutý Jozef Vorčák odmietol zúčastniť sa niekoľko dňového školenia, takže na miesto
neho bol prijatý František Tarčák, robotník, ktorého zas v septembri našli v rieke pri
Kraľovanoch usmrteného. Potom túto funkciu prevzal Jozef Tyrol, teda opäť osoba totožná
s kronikárom, čo tieto čisté listy znečisťuje.
V dôsledku toho, že rozpis dodávok na rok 1951 jednotlivým roľníkom vypracovaný
v decembri minulého roku nebol podľa nadriadení vrchnosti zhotovený triednym,
odstupňovaným spôsobom, prišla hneď v prvých dňoch januára 6-členná brigáda úradníkov
z Okresného národného výboru, ktorý za 8 dní tento rozpis prepracovali, takže väčším
roľníkom dodávky boli zvýšené a menším o toľko znížené. Dodávka zemiakov bola určená
pre obec v množstve 4.016 g.
V tomto roku bola uskutočnená fúzia potravného družstva do „Jednoty“, pretože
organizáciu týchto jednotiek obchodu prevzala centrála „Jednoty“. Súkromní obchodníci
dostávali z Okresného národného výboru postupné výmery na zlikvidovanie súkromných
obchodov. Potravné družstvo malo v tom čase za 58 000 Kčš členských podielov. Táto
predajňa bola potom čoskoro premiestnená zo všetkým tovarom a zariadením na vyšný koniec
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do domu Tyrolovcov, kde bol predtým súkromný obchod, lebo majiteľ domu nájom
vypovedal.
Matrika toho roku vykázala 89 narodení, pričom bolo zvláštnosťou, že sa narodilo 49
chlapcov a 40 dievčat. Sobášov bolo 26, čím bol dosiahnutý najväčší počet uzavretých
sobášov ročne. Úmrtí toho roku bolo celkom 33.
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