ROK 1984
Charakteristika obce:
Charakter obce sa oproti minulému roku podstatnejšie nezmenil. Mnohí občania však
zmenili názor na výstavbu rodinných domov s rovnou strechou, nakoľko miestne klimatické
podmienky im robia v zimnom období nemalé starostí s odpratovaním snehu zo striech, ktorý
im spôsobuje aj materiálne škody. IBV pokračuje ako v minulom roku, no občania sa
dožadujú väčšieho počtu stavebných povolení. V tomto roku sa započalo aj s rekonštrukciou
bývalých kasárni. Počiatočné práce začali 1. júla 1984 a ukončené boli k decembru tohto
istého roku. Do užívania bol daný aj Dom služieb v Oravskej Polhore.
Obyvateľstvo:
V obci žije podľa posledného sčítania 2 998 obyvateľov. Narodilo sa 67 detí, zomrelo 23
občanov, zosobášených bolo 24 manželských párov.
Politický a verejný život:
V zastupiteľských orgánoch nedošlo k zmenám. Za predsedu SZZ bol zvolený Karol
Jendreás, ktorý spolu s ostatnými majiteľmi záhradok sa podieľal na ich úprave a oplotení.
Na verejných hovoroch sa občania zaoberali najmä problémami s pitnou vodou. Riešila sa aj
situácia na úseku obchodu, hlavne priestormi, v ktorých sa obchody nachádzajú. Na verejných
hovoroch sa zúčastňovali aj predstavitelia okresu, no účasť zo strany občanov bola niekedy
pomerne malá. Veľká pozornosť bola venovaná ochrane životného prostredia. Občania boli
upozorňovaní na znečisťovanie vodných tokov a skládky odpadu. Vedúci predstavitelia obce
zabezpečovali tiež oslavy pri významných výročiach. Obnovené bolo premietanie filmov, no
účasť na jednotlivých predstaveniach bola slabá. Mládež sa vo väčšom počte zúčastňuje na
diskotékach.
Priemysel a obchod:
Obchodná sieť je na úrovni predchádzajúceho roka. 4 predajne s potravinami, 2 so
zeleninou a ovocím, 2 s predajom mäsa, 1 s priemyselným tovarom, 1 s textilným a 1
s partiovým tovarom stačia pokryť požiadavky obyvateľov, nevyhovujúce sú však
priestorovo. Z toho dôvodu bola daná do plánu výstavba nového nákupného strediska
v blízkosti MNV. Zásobovanie sa oproti minulému roku zlepšilo, no problémy sú v letnom
období, kedy je nedostatok niektorých druhov mäsa citeľný. Tiež ho dovážajú až vo
večerných hodinách, čo nevyhovuje vedúcim predajní ani zákazníkom. Z priemyselného
tovaru pretrváva nedostatok smaltovaného riadu, šijacích strojov a bicyklov. Služby
obyvateľom nie sú ešte na žiadnej úrovni. Miestna prevádzka zabezpečuje niektoré druhy
prác, najmä stavebných a remeselníckych, zabezpečený je aj dovoz propán-butánu, no žiadúce
by boli aj ďalšie služby. Veľký záujem je o napojenie pecí na propán-bután, no nie sú
povolené montáže. Tento rok bol veľmi priaznivý na predzásobenie sa uhlím. Okrem prídelu
40q na domácnosť s ústredným kúrením, si mohli občania voľne zakúpiť potrebné množstvo.
Pre dovoz však bolo potrebné zabezpečiť si dopravný prostriedok.
Sociálne pomery:
Obyvatelia obce sú zamestnaní v miestnej Drevoindustrii, vedúci je Karol Piták, počet
zamestnancov 186, v lese, Tesle, ZVT, kde sa s prevádzkou započalo 10. decembra tohto
roku. Počiatočný stav zamestnancov – 10, no počíta sa s presunom miestnych občanov, ktorí
pracujú tohto času v ZVT Námestovo, najmä žien. Časť zamestnancov dochádza do okolitých
závodov. Najviac do Turčianskych strojárni, ZVT a Makyty v Námestove. Menej do Nižnej
a Mokrade. Preprava je zabezpečená autobusmi, ktoré premávajú na pravidelných linkách.
1

Autobusovou dopravou sú občania spojení aj s okresným mestom. Len nepatrné percento
obyvateľov odchádza na týždenné turnusy za prácou do iných okresov a krajov. O detí
zamestnaných matiek je dobre postarané v dvoch materských školách s kapacitou 110 detí,
a v detských jasliach s kapacitou 20 detí. Zárobkové možnosti sú dobré, čo sa odzrkadľuje aj
na kultúre bývania a obliekania. Lekárske ošetrenie a iné zdravotnícke služby poskytujú ZS
Rabča, odborné lekárske ošetrenie ÚNZ v Námestove, Trstenej a Dolnom Kubíne.
Z infekčných chorôb sa v niekoľkých prípadoch vyskytla žltačka. Pri MNV pracuje sociálna
komisia, ktorá sa stará o starých občanov a mládež. Traja starí občania sú umiestnení v Dome
dôchodcov Zubrohlave. ZPOZ v spolupráci s ČSČK navštívil 16 starých občanov, odovzdali
im aj vecné darčeky. Dobré podmienky sú vytvorené aj pre kultúru a šport. Kultúrny dom,
2 lyžiarske vleky a telocvičňa pri dolnej ZŠ sú v dobrom stave. Futbalové ihrisko si vyžaduje
nové opravy. Nedostatok je detských ihrísk. Finančný rozpočet MNV predstavoval 1 930 900
Kčs.
Kultúra:
Na úseku kultúry môžeme zaznamenať v tomto roku vzostup. SZM pod vedením
predsedníčky Evy Dendysovej usporiadalo niekoľko kultúrnych akcií. Spomeniem aspoň
niektoré: kvíz Čo vieš o ZZSR v spolupráci s PO SZM, posedenie pri samovare, čitateľskú
súťaž. TJ pod vedením s. Kureka usporiadala 3. ročník v behu na lyžiach a v zjazdových
disciplínach, zorganizovala tradičné stretnutie troch Polhôr, tento rok v Oravskej Polhore. Vo
vzájomných futbalových zápasoch zvíťazilo družstvo Oravskej Polhory. Svoju činnosť
obnovil aj folklórny súbor Polhoranka, doplnený o nových členov. Našu obec navštívili
zástupcovia obce Bořejov z okresu Pelhřimov, s ktorou má naša obec družbu. Predstavitelia
našej obce a zástupcovia JRD návštevu opätovali. Zložky NF zorganizovali zájazd na výstavu
kvetov Flóra Olomouc. Aj naďalej však pretrváva malá účasť na filmových predstaveniach.
Nebolo nacvičené žiadne divadelné predstavenie.
Školstvo:
Školská a predškolská výchova je zabezpečená v dvoch materských a dvoch ZŠ.
K podstatnejším zmenám na tomto úseku nedošlo a podrobnejšie kroniky si vedú školy, preto
neuvádzam zloženie učiteľského zboru a iné podrobnosti. Pri dolnej ZŠ sa v tomto roku
realizujú dokončovacie práce na spojovacej chodbe, medzi budovou školy a telocvičňou.
Plánuje sa i ďalšia prístavba pre správnych zamestnancov. O rozmiestnenie dorastu sa stará s.
Anna Sobčáková.
Poľnohospodárstvo:
K podstatnejším zmenám vo vedení nedošlo. Hlavným produktom v tomto roku boli
zemiaky a objemové krmoviny. V menšej miere i obilie. JRD sa špecializuje aj na chov
hovädzieho dobytka a oviec. V menšej miere pestuje obilniny. Teplé a suché leto bolo
obzvlášť priaznivé pre sušenie a uskladňovanie sena. Pomáhali im aj miestní brigádnici
a študenti z VŠD v Žiline, ktorí sa podieľali aj na zbere zemiakov. Slabšiu úrodu zemiakov
zaznamenali poľnohospodári len v suchých pôdach. Značný boj museli zvádzať s pásavkou
zemiakovou, ktorá v hojnom počte napadla polia a ničila zemiakovú vňať. Ukončené bolo
meliorácie pôdy pod patronátom SZM a odvodnené boli aj ďalšie plochy. Časť pôdy
obhospodarujú aj členovia JRD ako záhumienky a členovia SZZ o rozlohe 1 047 ha. Táto
plocha je rozdelená pre 24 záhradkárov. Všetky plochy sú v užívaní. Záujem o záhradky javia
aj ďalší občania. Záhradkári v tomto roku pozbierali prvú úrodu a usporiadali výstavu
dopestovaných produktov. Členovia JRD chovajú doma najmä ošípané, hydinu, no aj kravy
a v niekoľkých prípadoch kone.

2

Zbor pre občianske záležitosti:
ZPOZ v tomto roku pracuje v pôvodnom zložení. Neuvádzam počet jednotlivých akcií,
nakoľko si vedú vlastnú kroniku. Podieľa sa na všetkých občianskych obradoch, ako je
uvítanie detí do života, sobáše, významné životné jubileá, rozlúčka s brancami a ďalšie.
Prestali s rozlúčkou na pohreboch, nakoľko niektorí občania jej venovali menšiu pozornosť,
ako náboženským obradom. V spolupráci s MNV sa dohodli na rozlúčke miestnym
rozhlasom.
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