Rok 1980
Obyvateľstva
V roku 1980 bolo prevedené sčítanie ľudu, domov a bytov. K 1.1. 1980 žije v obci 1 186 obyvateľov.
V priebehu roka sa narodilo 15 detí a zomrelo 16 občanov, 21 občanov sa odsťahovalo a 10 občanov
sa prisťahovalo do našej obce. Obyvatelia obce dochádzajú za prácou v prevažnej väčšine do ZŤS
Detva, časť obyvateľov dochádza za prácou do Zvolena a tiež pracujú na miestnom hospodárskom
dvore JDR Očová. V obci žijú aj občania cigánskeho pôvodu a to 5 rodín.
Kultúrne pomery – Školy
K 1. januáru bola v obci otvorená materská škola, ktorá sa v uplynulom roku presťahovala z bývalej
ZDŠ. Riaditeľkou materskej školy je s. Gajdošová Helena. Škôlku navštevuje 32 detí. Školopovinné deti
odchádzajú do Základnej školy v Detve.
Kultúra
Kultúra v obci je riadená osvetovou besedou. Predsedom osvetovej besedy je s. Pavol Ivanič.
V priestoroch kultúrneho domu sa nachádza kino a miestna ľudová knižnica. Knihovníčkou je s. Eva
Plevová, ktorá pracuje na úväzok.
Šport
Aktívny je futbalový oddiel, ktorý má v okresnej súťaži družstvo dospelých a družstvo dorastu.
Futbalový oddiel usporiadal v letných mesiacoch futbalový turnaj.
Verejno politické pomery
Predsedom MNV je s. Jozef Bariak a tajomníkom MNV je s. Jozef Ľalík. Tak ako po iné roky i v tomto
roku sa uskutočnili verejné oslavy výročia oslobodenia obce a Víťazného februára v kultúrnom dome.
Na 1. Mája boli naši občania manifestovať v Detve, kde ich odviezol autobus. Po skončení
manifestácie sa predával guľáš, v popoludňajších hodinách bola ľudová veselica. K výročiu SNP a k
výročiu VOSR pripravil rozhlasový krúžok reláciu do miestneho rozhlasu.
Výbor ZO ČSČK zorganizoval s dobrovoľnými darcami odber krvi a besedu s lekárom. V tomto roku
boli ukončené 4 rodinné domy. V obci bola v mesiaci septembri zahájená prestavba a prístavba
predajne potravín a pohostinstva. V osade Iviny bola v mesiaci decembri ukončená výstavby predajne
potravín, ktorá sa budovala v akcii Z. Výstavbou bola získaná kapacita 48 m2 predajnej plochy a 172
m2 skladovej plochy, čím sa značne zlepšili podmienky predaja tovaru, nakoľko je doteraz obchod
umiestený v súkromnom dome.
Priemysel a obchod
V obci sa nachádzajú tieto predajne : - rozličný tovar – vedúca s. Šmálová
- pohostinstvo – vedúca s. Bariaková
V osade Hradná : - rozličný tovar – vedúca s. Babicová
Sociálne pomery

Priamo v obci sa nenachádza zdravotné stredisko. Obyvatelia z obce dochádzajú k obvodnému
lekárovi do Detvy, kde sa nachádza aj obvodný stomatológ, detský lekár a lekáreň. Poradňa pre
matky s deťmi býva raz mesačne v obci. V obci žije pomerne veľa postarších občanov : Sociálna
a zdravotná komisia pri MNV v Dúbravách poskytuje týmto občanom sociálnu výpomoc formou
finančného príspevku.

