ROK 1986
Charakteristika obce:
Architektúra obce sa oproti vlaňajšiemu roku v podstate nezmenila. Výstavba pokračuje
pozdĺž hlavnej cesty i v intraviláne, kde jednotlivé ulice majú architektonicky vymedzené
stavby. V tomto roku bola dokončená a daná do užívania aj bytovka LZ. Dokončená bola aj
renovácia Metesovho domu a daná do užívania. Zriadili tu predajňu potravín a mäsa.
Započatá bola aj výstavba nového nákupného strediska v blízkosti II. MŠ. Obyvatelia
pokračujú v skrášľovaní životného prostredia, hlavne vo výsadbe ovocných stromov. Medzi
najdôležitejšie objekty bola v tomto roku zaradená geologicko-prieskumná činnosť v oblasti
Slanej Vody. Vrty do hĺbky 2 000 – 4 000 m potvrdili, že sú predpoklady pre realizáciu
liečebných zariadení v tejto oblasti.
Obyvateľstvo:
V obci žije 3 043 obyvateľov, narodilo sa 77 detí, zomrelo 33 ľudí, zosobášených bolo 32
párov.
Politický a verejný život:
Politický a verejný život sa niesol v znamení XVII. zjazdu KSČ a príprav volieb do
zastupiteľských zborov. Už od začiatku roka agitačné stredisko pripravovalo propagačný
materiál k tejto udalosti. Na verejnom hovore boli občania oboznámení s priebehom volieb,
miestom konania a predstavili sa im kandidáti, navrhovaní zo zastupiteľských zborov. Voľby
sa konali v zasadačke MNV.
Členovia miestnej volebnej komisie:
- Karol Piták – predseda
- Michal Berešík – podpredseda
- Alžbeta Ďubašáková – tajomníčka
- Jozef Vojtas – člen
- Matej Slameník – člen
- Margita Borovková – člen
- Anna Plevjaková – člen
a ďalší členovia okrskovej volebnej komisie:
- Miroslav Záhradník – predseda
- Oľga Mačorová – podpredseda
- Emília Poliaková – tajomník
- Jozef Vedjel – člen
- Ján Rešutík – člen
- Jozef Kurek – člen
- Mária Konioková – člen
- Margita Borovková – člen
- Anton Revaj – člen
Za predsedu MNV bol aj v tomto období zvolený Pavol Cubinek z Oravskej Polhory,
podpredsedu Karol Sučák, tajomníka Milan Vorčák – obidvaja z Oravskej Polhory. Za
poslancov MNV boli zvolení nasledovní občania: Ľudovít Borovka, Ján Cubinek, Jana
Grobarčíková, Eva Habláková, Ján Herud, Ing. Jozef Herud, Margita Horváthová, Jozef
Hrubják, Terézia Hrubjáková, Erika Jasenková, Jozef Jaššák, Karol Jendreas, Ján Juritka,
Marta Kapálová, Pavol Lalík, Jozef Mačor, Jozef Marlenga, Irena Marlengová, Ján Murín,
Jozef Piták, Mária Pitáková, Jana Pukáčová, Margita Revajová, Anton Skurčák, Anna
Kvasniaková, Ing. Anton Spuchliak, Jozef Strnál, Štefan Synak, Milan Štraus, Ján Tarčák,
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Anton Tarčák, Anna Tarčáková, Jana Tarčáková, Ing. Stanislav Vojtas, Štefánia
Záhradníková, Anton Žajak.
Kultúra:
Na úseku kultúry možno zaznamenať aj v tomto roku vzostup. Za predsedu MOS bol
zvolený súdruh Ondrek, ktorý sa hneď po uvedení do funkcie zapojil do aktívnej činnosti na
úseku osvetovej práce. Oživené bolo pravidelné premietanie filmov a Polhorské zvesti, ktoré
v minulosti vychádzali len pri významných príležitostiach, začali vychádzať pravidelne
a dostali aj novú formu. V práci mu pomáhali aj zložky NF. Medzi najúspešnejšie akcie roka
patrili: Súťaž brannosti, ktorá v spolupráci so SZM a POSZM si získala veľa priaznivcov.
Naši futbalisti sa s futbalistami troch Polhôr stretli v Novej Polhore. V kultúrnom dome
vystavovali svoje práce členky SZŽ a poľnohospodárske produkty členovia SZZ. Miestna
knižnica, ktorej vedúcou je Vorčáková, nadobúda rozsiahlejší charakter. Navštevuje ju dosť
občanov, no hlavne mládež. Aj naďalej stagnuje divadelná činnosť. V obci pôsobí folklórny
súbor Polhoranka, po omladení sa opäť zapája do súťaží a reprezentuje našu obec. Obľubu si
získala aj miestna dychová skupina, ktorá sa podieľa nielen na zábavách, ale i na pohreboch
a pri významných udalostiach. Počas volieb vítala voličov a navodila živú atmosféru týchto
dní.
Sociálne pomery:
Sociálne pomery sa zlepšujú. Pobočka ZVT, ktorá po otvorení zamestnávala 10
zamestnancov, má v tomto roku už 60. Mnohí obyvatelia, ktorí dochádzali do ZVT
v Námestove našli zamestnanie doma. Pre ženy zabezpečili prevádzku tak, aby si mohli
odviesť deti do predškolských zariadení a jaslí. Do prevádzky bola daná aj predajňa potravín
a mäsa u Metesa. Všetky predajne v obci majú upravenú pracovnú dobu tak, aby si aj ľudia
pracujúci v poľnohospodárstve mohli nakúpiť po príchode z práce. Ráno od 6:30 do 11:30
a poobede od 16:00 do 18:30. Takto upravená predajná doba bola na základe prieskumu,
ktorý vykonali poslanci medzi obyvateľmi obce. Občania sa podieľali na verejnoprospešných
prácach i úprave svojho okolia. V záväzkovom hnutí odpracovali 55 670 hodín. Finančný
rozpočet MNV predstavuje 1 554 800 Kčs.
Priemysel a obchod:
Po tento rok sme nezaznamenali väčšie zmeny v zásobovaní oproti predchádzajúcemu
roku. Obchody boli zásobované pomerne dobre, no občania sa sťažovali na oneskorený dovoz
chleba, ktorý si mohli zakúpiť až v popoludňajších hodinách. Jeden týždeň privážali mlieko
vo vrecúškach z umelej hmoty a medzi obyvateľmi sa šírila panika, že takéto balenie bude
trvalé. Bolo však len dočasné spôsobené poruchou linky v Mliekarni v Tvrdošíne. Po jej
oprave opäť vozia mlieko vo fľašiach, ktoré je podľa zákazníkov chutnejšie a praktickejšie sa
prenáša. Obchodný obrat v tomto roku predstavuje 25 940 300 Kčs.
Poľnohospodárstvo:
Vedenie JRD pracuje v minuloročnom zložení. Tento rok bol pre poľnohospodárov
mimoriadne priaznivý. Zozbierali mimoriadnu úrodu zemiakov. Pri zbere im pomáhali
brigádnici z VŠD v Žiline a Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Pripojili sa k ním aj
členovia zložiek NF. Aj v zbere objemových krmovín využili mládež, najmä z Gymnázia
v Námestove a miestnych brigádnikov. Stravu pre brigádnikov zabezpečovali kuchárky JRD
a zamestnanci Slanej Vody. Aj v tomto roku bola uplatnená samovýroba sena. Časť
poľnohospodárskej pôdy aj v tomto roku obhospodarovali členovia JRD ako záhumienky.
V roku 1986 chovali 391 kusov hovädzieho dobytka, 459 kusov ošípaných a 3 355 kusov
hydiny.
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Zložky NF:
V tomto roku sa podieľali hlavne v zabezpečovaní príprav volieb. Zaktivizovala sa práca
SZM a došlo aj k zmene predsedu. Do funkcie bol navrhnutý Miroslav Kvasniak z Oravskej
Polhory. SZM sa podieľal najmä pri športových akciách a na brigádnickej činnosti na úseku
poľnohospodárstva. V tomto roku došlo k výmene predsedu SZŽ. Súdružka Jana Pukačová,
ktorá prevzala inú funkciu odovzdala funkciu súdružke Božene Hrubjakovej, ktorá pracuje
ako vychovávateľka v ŠD pri ZŠ 1. - 8. Funkciu predsedníčky ČSČK prevzala Emília
Žajaková z Oravskej Polhory, učiteľka ZŠ 1. - 8. Telovýchovná jednota zaznamenala pokles
oproti minulému roku najmä vo futbale. Mládež bola zapojená v turistickom krúžku pod
vedením Dany Novockej, učiteľky ZŠ 1. - 8.
Zbor pre občianske záležitosti:
Pracuje v pôvodnom zložení. U miestneho obyvateľstva nadobúda sústavne väčšiu autoritu.
Pri sobášoch spája recitáciu a spev, hudobný doprovod zabezpečuje Jozef Mačor,
zamestnanec JRD v Oravskej Polhore. Svoj program vhodne dopĺňajú a obmieňajú.
V spolupráci s ČSČK sa zúčastňujú návštev starých občanov a nemocných.
Školstvo:
Na úseku školstva nedošlo k podstatnejším zmenám. Funkciu riaditeľa školy pre roč. 1. – 4.
vykonáva súdružka Emília Poliaková, pre ročníky 1. – 8. súdruh Karol Sučák. Doprava žiakov
na vyučovanie je zabezpečená autobusmi. 3 autobusy ráno i v odpoludňajších hodinách
prepravujú žiakov, nakoľko väčšina z nich dochádza. Školy nemajú potrebný počet učiteľov,
preto boli prijatí i maturanti z gymnázií. Niektorí učitelia, hlavne tí, čo prišli z južných častí
Slovenska odchádzajú po niekoľkých rokoch domov.
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