ROK 1979
Obec zostala na úrovni minulých rokov. Boli dokončené štyri rodinné domy, do ktorých sa
nasťahovali ich majitelia. S výstavbou započalo 9 občanov. Vykonalo sa nové číslovanie
domov. Bolo vydané 735 čísel, z toho 25 rezerv, to znamená, že v tomto roku bolo 710
domov. Najviac započatých stavieb je na vykúpených pozemkoch na Bugaji. JRD na týchto
pozemkoch dokončuje 2 rodinné byty, typu Okál a stavia ďalšie. Tak isto JRD rozširuje
hospodársky dvor výstavbou nových maštalí. Ďalej sa previedla kobercová úprava na ceste od
križovatky po pílu. Celkový náklad činil 775.000 Kčs. V septembri bolo otvorené
Hviezdoslavové múzeum v hájovni na Rovniach.
Obyvateľstvo:
Počet obyvateľstva zaostal na úrovni minulých rokov. Zomrelo 19 osôb. Narodilo sa 93.
Zosobášených bolo 39 párov. Deti od 3 do 6 rokov sú zaškolené v škôlke, nie však všetky,
pretože niet, priestorov. Deti, ktoré idú do prvého ročníka sú zaškolené všetky.
Školopovinných deti je 500. Na odborných školách študuje 25, na vysokých 11. Ostatné
obyvateľstvo je tak ako minulé roky.
Politický a verejný život:
Obyvateľstvo žilo v znamení príprav na 35 výročie SNP. Z tejto príležitosti si obec dala
záväzok v hodnote 899 107 Kčs. Počas roka sa konali verejné oslavy MDŽ, 109. výročie
narodenia V. I. Lenina v apríli na Slanej vode, oslavy 1. mája v Námestove, oslavy
35. výročia SNP 29. augusta v Dolnom Kubíne.
Poľnohospodárstvo:
Spoločné hospodárstvo je na takej istej výmere ako po iné roky. JRD sa zameriava na
pestovanie krmovín, obilovín a zemiakov a chov hovädzieho dobytka. Ľudia sa k spoločnému
hospodáreniu už stavajú ináč. Brigád sa zúčastnili aj nečlenovia JRD. Pri zbere zemiakov
pomáhali študenti z Vysokej poľnohospodárskej školy z Nitry, z Vysokej dopravnej školy zo
Žiliny, z Vysokej technickej školy z Bratislavy a žiaci z miestnych škôl.
Sociálne pomery:
Sociálne pomery sú dobré. Väčšina žien je zamestnaných. Mnohí občania poberajú
starobné a sociálne dôchodky, ktorých celková mesačná suma činí 340 000 Kčs. Zvýšili sa aj
vklady. Ročný vklad činil 126 000 Kčs. Občania sú dobre situovaní. Majú moderné
zariadenia, ale ich málo využívajú. Väčšinou bývalú v malej pivničnej miestnosti.
Priemysel a obchod:
Obchodná sieť sa nerozšírila. Zásobovanie bolo dobré až na ovocie a zeleninu. Tiež bolo
poznať nedostatok hovädzieho mäsa. Celkový obrat činil 20 863 080 Kčs.
Školy:
V obci sú dve materské školy, na ktorých vyučuje 9 učiteliek. Na ZŠ 1. – 4. vyučuje 6
učiteľov a na 1. – 9. 21 učiteľov. Na obidvoch školách je po jednom oddelení školskej
družiny.
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Zbor pre občianske záležitosti:
Za rok bolo prevedených 14 obradov pri uvítaní detí, 39 sobášov. Na tieto obrady členovia
ZPOZ pripravovali kultúrny program. Taktiež boli prevádzané rozlúčky zo zosnulými, ktoré
sa konali na miestnom cintoríne. V apríli a septembri boli uskutočňované rozlúčky
s brancami.
V septembri o činnosti ZPOZ bola prevedená nahrávka do rozhlasu v Banskej Bystrici.
O činnosti ZPOZ rozprávala s. Štrausová, učiteľka. O tom, aké svadby boli v minulosti
rozprávala Žofia Herudová.
Práca zložiek NF:
Najväčšiu činnosť vykázal ČSČK a SZŽ. Červený kríž zorganizoval zájazd do PĽR a do
Ostravy. Za spolupráce so SZŽ v októbri pripravili posedenie s prestarlými. SZŽ vyhlásil
súťaž o najkrajšiu záhradku. Ostatné zložky zamerali svoju činnosť na poriadanie tanečných
zábav. Dobre pracovala Telovýchovná jednota pod vedením s. Kureka, učiteľa. O činnosti
športu rozprával pracovníkom čsl. rozhlasu v Banskej Bystrici.
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