Rok 1981
Obyvateľstvo
Počas roka sa narodilo 19 detí, zomrelo 11 občanov, 10 občanov sa z obce odsťahovalo a 10 občanov
sa do obce prisťahovalo.
Verejno politické pomery
Tak ako po iné roky i v tomto roku sa uskutočnili verejné oslavy výročia oslobodenia obce a Víťazného
februára. Prvomájového sprievodu sa občania našej obce zúčastnili v Detve. Po príchode
z manifestácie bolo uskutočnené malé posedenie v kultúrnom dome. K výročiu SNP a k výročiu VOSR
pripravil rozhlasový krúžok reláciu do miestneho rozhlasu. V dňoch 5. a 6. júna sa uskutočnili voľby do
zastupiteľských zborov, ktorých sa zúčastnilo 827 voličov. Všetkých 21 navrhovaných kandidátov NF
bolo zvolených za poslancov MNV. Na ustanovujúcom plenárnom zasadnutí MNV koncom 2. júla boli
jednohlasne zvolení :
- do funkcie predsedu MNV s. Jozef Bariak
- do funkcie tajomníka MNV s. Jozef Pleva
- do funkcie podpredsedu MNV s. Zlatica Šmálová
Sľub na tomto plenárnom zasadnutí zložili títo poslanci : Ján Babic, Pavel Babic, Viera Babicová, Jozef
Bariak, Jozef Debnár, Jozef Chudý, Helena Chudá, Pavel Ivanič, Emília Kučerová, Ondrej Kulich, Peter
Kuric, Jozef Ľalík, Helena Ľuptáková, Ján Mojžiš, Mária Púpalová, Jozef Pleva, Jozef Smutný, Dušan
Smutný, Pavel Smutný, Zlatica Šmálová, Pavel Šmál.
Boli zriadené štyri komisie pri MNV a to :
1. komisia ochrany verejného poriadku – predseda s. Jozef Ľalík
2. komisia sociálna a zdravotná – predseda s. Peter Kuric
3. komisia školstva, kultúry, mládeže a TV – predseda s. Zlatica Šmálová
4. komisia finančná, plánovacia a výstavby- predseda s. Ondrej Kuric
Radu MNV tvoria títo poslanci :
1. Jozef Bariak
2. Ján Babic
3. Peter Kuric
4. Ondrej Kulich
5. Jozef Ľalík
6. Jozef Pleva

7. Zlatica Šmálová
Ustanovujúce plenárne zasadnutie tiež schválilo volebný program NF na obdobie rokov 1980 – 1985.
Výstavba
V tomto roku bolo v obci ukončených 6 rodinných domov, ktoré si občania – stavebníci, vystavali
svojpomocne. Pokračovali práce na prístavbe a prestavbe predajne obce a bola vytvorená hodnota za
216 tisíc korún. Pri materskej škole bola zbúraná stará budova školy – bývalý byt učiteľa.
Obchod
V mesiaci máji bola otvorená predajňa realizačného tovaru v Ivinách, ktorá sa v predchádzajúcom
roku ukončila. Vedúcou predajne je s. Anna Babicová.

