-1975 ObyvateľstvoV priebehu tohoto roka sme na svet privítali v našej obci 25 novorodeniatok, z
čoho bolo, 10 dievčat a 15 chlapcov. Na poslednej ceste sme v tomto roku
odprevadili 14 našich spoluobčanov, z toho 7 mužov a tak isto 7 žien. Počas
tohoto roka v sobášnej sieni tunajšieho MNV vyslovilo svoje „áno“ a do
spoločného života vykročilo ako v minulom roku 11 mladých pórov.
Činnosti MNV Tak isto ako v minulom roku ani v tomto roku neprišlo k žiadnym zmenám
v zložení rady MNV a taktiež v radách poslancov MNV nenastala žiadna zmena.
Pri skrášľovaní obce i akcii „Z“ odpracovali naši občania veľa hodín.
Hlavná pozornosť sústredila na budovanie chodníkov na námestí. Bol
vybudovaný chodník od samoobsluhy po rodinný dom Vojtecha Murína a pozdĺž
štátnej cesty smerom na Rohožník po rodinný dom Alfonza Barteka. Ďalej sa
vybudoval rygol no námestí od hostinca po budovu bývalej Materskej školy v
celkovej dĺžke 335 bm. Pozdĺž tohoto rygola sa vybudoval chodník o ploche 495
m2. Všetky tieto chodníky sa dláždili betónovými dlaždicami o rozmeroch 50x50
cm. Celková hodnota vytvoreného diela predstavuje čiastku 76 000- kčs.
Keďže už dávnejšie pociťujeme nedostatok vhodných priestorov pre
usporadúvanie rôznych kultúrno-spoločenských akcii, prikročilo sa v priebehu
tohoto roka k príprave staveniska pre „Dom kultúry“, búraním budov bývalého
dvora Štátnych majetkov.
Z príležitosti tohtoročných osláv Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie
bola tunajšia kinosála po generálnej oprave znovu uvedená do prevádzky.
Pri generálnej oprave budovy tunajšej školy bola zvýšená dotácia
rozpočtu z pôvodných 321000,- Kčs na 565 600,- Kčs
Hospodárenie MNV:
príjmy - 829000.- Kčs
výdavky - 809 901 - Kčs
V individuálnej bytovej výstavbe bolo našimi občanmi dokončených 5 rodinných
domov a vydalo sa 11 nových stavebných povolení.

Školstvo
V priebehu minulého školského roka zo školy odišli: Mária Plechlová ktorá
pôsobila na našej škole deväť rokov, Alena Rajničová, Pavel Bočan, Dagmar
Bohušová, Jozefína Macková. Na školu boli ustanovení: Anna Gregušová,
Milena Hámošová, Danica Fajnová, Ivan Kordík, Jarmila Štoková, Július Cupák.
Škola má v tomto školskom roku 454 žiakov v 17 triedach. Ročníky 1-5 majú
naďalej striedavé vyučovanie.
V rámci generálnej opravy školskej budovy bola dokončená oprava telocvične,
na podlahy učební v prízemí bolo položené PVC, čím sa zlepšili hygienické
podmienky. V celej budove bola prevedená maľba a nátery.
V tomto roku nadviazala naša ZDŠ družbu so ZDŠ Blatnica okres Hodonín.
Družba sa začala úspešne rozvíjať výmenou delegácií a stretnutím učiteľov. Naši
žiaci odohrali v Blatnici divadelne predstavenie a žiaci z Blatnice sa na oplátku
zúčastnili u nás tradičných ľahkoatletických pretekov o pohár oslobodenia.
Kultúrno-osvetová práca
Divadelný súbor Osvetovej besedy uviedol v tomto roku veselohru Rudio Strahla
„ Prípad Adama a Evy“. Za námet poslúžil autorovi večne živý problém uzatváranie mladých mənželstiev. Komediálny žáner tejto hry aktivizuje diváka
k úvahe a rozvahe nad dôležitým krokom v ľudskom živote akým manželstvo
nesporne je. Hra sa stretla s dobrým ohlasom a celkove bola uvedená v 7
reprízach. Divadelný súbor sa zúčastnil s touto hrou na divadelnom festivale vo
Vracove, kde má naše divadlo veľa úprimných priateľov.

-1976Obyvateľstvo
V tomto roku sa občanom našej obce narodilo 32 detí, z toho bolo 18
dievčat o 14 chlapcov.
V sobášnej sieni MWV bolo v priebehu tohoto roka uzavretých 17
manželstiev.
Na poslednej ceste sme odprevadili v tomto roku celkom 21 našich
spoluobčanov, z toho bolo 10 mužov a 11 žien.
Práca MNV

V dňoch 22.-23. októbra tohoto roku sa konali voľby do zastupiteľských
orgánov všetkých stupňov. Voľby prebiehali bez rušivých javov, ba naopak
konali sa v sviatočnom a slávnostnom ovzduší.
V prvý deň za doprovodu hudby manifestačne volili pracovníci Štátneho
majetku, zamestnanci strediska pre jazykovú prípravu občanov Vietnamskej
demokratickej republiky, členovia DO-KSS a pracovníčky školskej jedálne. Za
navrhovaných kandidátov odovzdalo svoje hlasy 99,81 % voličov.
Na ustanovujúcou plenárnom zasadnutí dňa 19. novembra 1976 v budove
strediska pre jazykovú prípravu obyvateľov VDR, boli jednotliví poslanci zvolení
do funkcii Predseda MNV s. Pauliková Jozefina
Tajomnik MNV s. Písečný Štefan
Rada MNV
1. Chvíla Ján
3. Foltýnek Ferdinand
5.Kohút Metod

2. Ing. Janeček František
4. Michút Pavel
6. Tardik Gustav
7. Fupšo Jozef

Finančno plánovacia komisia :
1. Ing. Fašaneková Viera – predseda
2. Poláková Mária
tajomnik
3. Chvíla Ľudovít - člen
4. Kuča Jozef – člen
5. Frühauf Ladislav
- člen
6.. Čermáková Emilia- člen neposlanec
7. Kočíšková Helena - člen neposlanec
Miestny protialkoholicky zbor:
1. Chvíla Ján – predseda
2. Písečný Štefan – tajomnik
3. Pálková Mária - člen neposlanec
4. Lačný Štefan- člen neposlanec
5. Hubáček Ján - člen neposlanec
6. Kohútova Zita - člen
neposlanec
7. Krúpa Emil- člen neposlanec
Sociálno-zdravotná komisia:
1. Mlynarovičová Mária – predseda
tajomník- neposlanec
3. Vandelia Ján- člen
5. Komárková Ľuba – člen
7. Chvilová Vilma - člen neposlanec
neposlanec
9. Dobrovodská Katarina - člen nepoelanec

2. Barteková Mária 4. Poláková Valéria – člen
6. Kočíšek Vladimír – člen
8. Kohutoră Zita - člen

Komisia výstavby a zvelaďovania :
1. Eliz Dominik- predseda
2. Čermák Anton - tajemnik
3. Šidlik Jozef - člen
4. Doležal Jozef – člen
5. Roman Ignác – člen
6.Ralbovský Michal - člen
neposlanec
7. Kazička Gabriel- člen neposlanec
8. Paušek Július- člen neposlanec
9. Frühauf Anton - člen neposlanec
Komisia pre ochranu verej. poriadku:
1. Vicenová Margareta- predseda
2. Písečný Štefantajomník
3.Šteffeková Mária - člen
4. Vrātil Jozef- člen
5. Dinušová Mária- člen
6. Vanek Milan- člen
7. Zechel Alojz- člen
neposlanec
8. Anton Horecký- člen neposlanec
9. Botlo Dezider - člen neposlanac
Zbor pre občianske záležitosti :
1. Foltýnek Ferdinand – predseda
2. Bičanová Štefánia tajomnik
– neposlanec
3. Barteková Mária - člen neposlanec
4.
Paulíkova Jozefína – člen
5. Doležalová
Anna - člen neposlanec
6. Polákova Mária – člen
7. Pajdlhauserová Iveta - člen neposlanec
8.Komárková Ľuba – člen
9. Blanáriková Dana - člen neposlanec
10. Frühauf Ivan - člen
neposlanec
V rámci akcie „Z“ sa aj v tomto roku pokračovalo s prípravou staveniska
pre Kultúrny dom búraním ďalších objektov dvora bývalého Štátneho majetku.
Bola prevedená generálna oprava budovy bývalej Materskej školy v ktorej
priestoroch sa zriadilo Agitačné stredisko a Klub mládeže.
Dodavateľským spôsobom bola vybudovaná vodovodná prípojka pre
stavebný obvod pod Kalváriou celkovým nákladom 294000.- Kčs.
Ďalej bola prevedená rekonštrukcia elektrovodnej siete za 20600 .-Kčs generálna oprava rozvodnej siete a výmena vodičov v dĺžke 2077 m a rozšírenie
o 1038 m. Rekonštrukcia rozvodnej siete bola vybudovaná v dĺžke 1469 m. V
rámci tejto akci bola tiež vybudovaná nová trafostanica č. 3. Celkový náklad
stavby predstavuje čiastku 500 000.- Kčs.

V individuálnej bytovej výstavbe bolo v našej obci v tomto roku
dokončených 7 rodinných domov.
Školstvo
V tomto roku odišla zo ZDŠ 1. Eva Babulicová ktorej v roku 1974 tragicky
zahynul manžel. Na škole pôsobila desať rokov. K 1.9. tohoto roku odišiel s.
Jozef Olšovský - zástupca riaditeľa školy. Počas desať rokov pôsobenia na našej
škole sa plne podielal na jej úspechoch. V tom istom termine odišli aj učitelia:
Oľga Michálková, Danica Fajnová, Július Cupák, Anna Krutá - Olšovská.
Na školu boli ustanovení Beata Plšeková, Marta Semrádková, Anna
Malíková, Mária Burská, Alica Nerádová, Vladimir Kristof.
Do fukcie zástupcu riaditeľa bola ustanovená . Margaréta Vicenová, ktorá
na tunajšej škole pôsobí od školského roku 1967-68.
Škola mala v tomto školskom roku 466 žiakov v 18 triedach. Pre
nedostatok priestorov mali ročníky 1.,6.,7., striedavé vyučovanie.
V rámci družobných stykov navštívila našu ZDŠ delegácia Polytechnische
Oberschule v Lauche - NDR okres Nebra. Podľa dohodnuntej výmeny
odcestovalo dvadsať našich žiakov učiacich sa nemecký jazyk do Lauchy. Po
týždni sa vrátili i s priateľmi z Lauchy ktorých čakal u nás bohatý program.
Výmenná návšteva žiakov splnila svoj ciel.
V priebehu tohoto roka bola dokončená výmena starej dlážky za
podlahovinu PVC v celej budove školy.
Na podnet riaditeľstva školy za pomoci orgánov MNV a DO KSS sa začala
dôkladnejšie riešiť školská otázka. Na zasadnutí najvyšších orgánov ONV a KNV,
MNV a riaditeľstva školy bola prijatá alternatíva prevzatia budovy školy bývalej
SPTŠ a naposledy jazykového strediska pre občanov VDR v Sološnici pre potreby
ZDŠ na dobu 10 rokov.
V uplynulom školskom roku z celkového počtu neprospelo 7 žiakov, čo činí
1,54%. V ročníkoch 5.-9. bolo vyznamenaných 86 žiakov t.j.: 25,29%. Druhým
stupňom z chovania boli klasifikovaní iba traja žiaci.
Kultúrnoosvetová práca Z príležitosti volieb do zastupitelských orgánov všetkých stupňov bolo v
našej obci zriadené „Agitačné stredisko“ na ktorého príprave úspešne pracoval
novoutvorený krúžok názorovej agitácie. V uvedených priestoroch agitačného

strediska bola v tomto roku usporiadaná Slovenským ovocinárskym
a záhradkárskym zväzom „I. výstava ovocia a zeleniny“. O to že sa výstava
stretla s dobrým ohlasom sa zaslúžili hlavne členovia výboru ZO SOZZ, členovia
krúžku názorovej agitácie, ako aj ostatí naši záhradkári ktorí vystavovaly svoje
exponáty a tím zároveň dokázali, že aj v našich naozaj nie ideálnych
podmienkach pôdnych a poveternostných sa dajú v pestovaní ovocia a zeleniny
dosiahnuť krásne výsledky.
Divadelný súbor Osvetovej besedy uviedol v tejto sezóne divadelnú hru
„Povýšenie“. V tejto hre si autor kriticky berie na mušku naše rozšírené necnosti
- rodinkárstvo, úplatkárstvo a pochlebovanie len za cenu toho aby sme boli
v očiach nadriadeného tí najlepší a poprípade nám z toho niečo s kvaplo. Hra sa
stretla so záujmom divákov, no je na mieste spomenúť, že záujem divákov
o divadlo v našej obci v poslednej dobe dosť poklesol. Budeme našim
ochotníkom držať palce aby sa im podarilo opäť priviesť našich ľudí do hľadiska
v takom počte ako bolo v ešte neďalekej minulosti pravidlom

- 1977Pohyb obyvateľstva
V našej obci sa tomto roku sa narodilo celkovo 41 detí z toho bolo 21
dievčat a 20 chlapcov. V priebehu roka zomrelo 12 našich spoluobčanov, z toho
3 ženy a 9 mužov.
Svoje „ÁNO" si na spoločnú cestu života povedalo v tomto roku v sobášnej
sieni tunajšieho MNV 15 mladých párov z našej obce.
Práce MNV
V zložení rady MNV neprišlo v tomto roku k žiadnym zmenám. K nijakej
zmene neprišlo ani v radoch poslancov tunajšieho MNV.
Z iniciatívy vedenia MNV sa v rámci akcie „Z“ započalo v tomto roku s
prístavbou pavilóu Materskej školy nákladom 217 100.-kčs. Hodnota
vytvoreného diela predstavovala čiastku 310 000 Kčs.
Pre zlepšenie činnosti a skvalitnenie služieb obyvateľstvu zakúpil v tomto
roku MNV pre drobnú prevádzkáreň nákladný automobil v hodnote, 69 000.KČS.

V rámci skrášľovania životného prostredia sa naši občania aj v tomto roku
starali o čistotu a úpravu okolia svojich rodinných domov.
Značný počet brigádnických hodín bol odpracovaný pri údržbe verejnej
zelene, hlavne parku na námestí. Okrem obyvateľov bývajúcich v tejto časti
obce sa najviac zaslúžili o jeho udržiavanie členovia organizácií Národného
frontu. Aj na tomto mieste by som chcel vyzdvinúť niektoré organizácie ako
Slovensky zväz žien, Zväz požiarnej ochrany ako aj členov ZO SOZZ
(záchranárov) ktorí boli jedni z najiniciatívnejších pri zapájaní sa do
verejnoprospešných prác v našej obci.
V priebehu tohoto roku dokončili naši občania v individuálnej bytovej
výstavbe 11 rodinných domov o niekoľko ďalších občanov svoje rodinné domy
rozšírilo o ďalšie obytné priestory alebo ich zmodernizovalo. Toto všetko je na
jednej strane dôkazom toho že bytový fond občanov našej obce z roka na rok
rastie a sa skvalitňuje a na druhej strane toho, že životná úroveň našich
obyvateľov sa každým rokom zvyšuje.

Školstvo
V priebehu uplynulého školského roku zo školy odišli: Anna Gregušová,
Vladimír Krištof, Alica Nerádová, Marta Semrádková a Martin Sládek ktorý
pôsobil na škole deväť rokov počas ktorých úspešne pracoval v oblasti telesnej a
brannej výchovy a vo vyučovaní matematiky.
Na školu boli ustanovení : Ľubomíra Kroupová, Agáta Čiháková, Marta
Pfeilerová, Mária Dobrovodská, Anna Škarítková, Mária Šimkovičová a Mária
Kapsová..
Školu začalo v septembri navštevovať 503 žiakov v osemnástich triedach.
Po dlhých rokoch bolo konečne zrušené smenné vyučovanie, čo umožnilo
získanie nových priestorov v budove bývalého Jazykového strediska pre občanov
VSR.
Počas hlavných prázdnin zabezpečilo riaditeľstvo ZDŠ v úzkej spolupráci s
prevádzkou tunajšieho MNV generálnu opravu budovy bývalej ľudovej školy,
čím sa v podstatnej miere zlepšili podmienky pre vyučovanie.

V tomto školskom roku bola na škole prvý raz zriadená školská družina
ktorú navštevovalo 23 žiakov 1. a 2. ročníka. Uplynulý školský rok sa javil po
všetkých stránkach práce školy ako veľmi úspešný.
Z celkového počtu prospelo 99,12 % žiakov. Neprospeli štyria žiaci. Počet
vyznamenaných žiakov v 5.-9. ročníku je 115, t.j: 33,82%. Známku z chovania
majú o jeden stupeň zníženú dvaja žiaci.
I po získaní ďalšej budovy sa nevyriešili podmienky pre prácu ZDŠ. Z
devätnástich učební je deväť nevyhovujúcich, budovy sú od seba vzdialené, nie
sú priestory pre družinu, školská jedáleň je v provizórnych podmienkach.
V tomto školskom roku navštívila delegácia našej ZDŠ vedená riaditeľom
školy F. Foltýnkom družobní školu v Lauche okr. Nebra - NDR. Oboznámila sa s
podmienkami práce školy, vyučovacími pomôckami a boli dohodnuté
podmienky výmenného pobytu žiakov v roku 1978.
V zimných mesiacoch bol organizovaný lyžiarsky kurz ktorý prebiehal v
blízkom okolí obce a 92 žiakov 7. ročníka malo možnosť absolvovať základy
lyžovania.
V oblasti mimoškolskej práce aj v tomto roku škola nadviazala na bohatú
činnosť krúžkov a organizovanie akcií masovým zapojením žiakov.
Kultúrnoosvetová práca
V rámci mimoškolského vzdelávania bolo v našej obci uskutočnených
celkom 25 vzdelávacích akcií za účasti 2320 poslucháčov. Jednotlivé akcie sa
dotýkali tém : Ateizmus, Politika KSČ a socialistického štátu, Veda a technika,
Občianska výchova, Pracovná výchova a Estetická výchova.
V oblasti záujmovej činnosti pracovali v našej obci 2 divadelné krúžky,
jeden súbor tanečnej hudby, foto- krúžok, krúžok miestneho rozhlasu a krúžok
názornej agitácie.
Divadelný súbor Osvetovej besedy nedokončil nácvik divadelnej hry „Deň
oddychu“ z dôvodu ťažkého ochorenia jedného z hlavných predstaviteľov.
Rovnocennú náhradu nebolo cez všetku snahu možné zohnať.

-1978Obyvateľstvo
V priebehu roku 1978 sa v našej obci narodilo celkom 22 detí z čoho bolo
16 dievčat o iba 6 chlapcov.
Počas toho istého obdobia zomrelo 8 našich spoluobčanov z toho boli 4
ženy a 4 muži.
Počet sobášov uzatvorených v tomto roku v sobášnej sieni tunajšieho MNV bol
približne na rovnakej úrovni ako v minulom roku. Do manželstva vstúpilo celkom
14 mladých párov.
Činnosť MNV
V zložení rady MNV neprišlo v tomto roku k žiadnym zmenám. K zmenám
neprišlo ani v radách poslancov MNV.
V investičnej časti akcie „Z“ bola v tomto roku dokončená prístavba
Materskej školy pre 30 detí. Táto úloha bola splnená za aktívnej pomoci našich
občanov ktorí v tejto akcii odpracovali spolu 1399 brigádnických hodín. Taktiež
je treba spomenúť nezištnú pomoc ŠM Plavecké Podhradie a ZCV Rohožník.
Obidva podniky poskytli pomoc strojmi a odbornými pracovníkmi v celkovej
hodnote 15 784.- Kčs.
Finančný náklad na prístavbu Materskej školy predstavuje čiastku 148
000,- Kčs a hodnota vytvoreného diela 214 000.- Kčs. Po niekoľkých odkladoch
bola v konečnou platnosťou dňa 18. septembra prevedená kolaudácia tohoto
diela.
V tomto roku sa rada MNV v Sološnici rozhodla prijať navrhované riešenia
postaviť prístavbu ZDŠ v hodnote 4 970 000,- Kčs v akcii „Z“.
Hneď po prijatí tejto alternatívy a jej schválení vyššími orgánmi bola
zabezpečená projektová úloha, ktorú vypracoval Ing. arch. Miloš Sluka z
Druposu Bratislava.
Plných sedem mesiacov sa vyjadrovali jednotlivé orgány k tejto
projektovej úlohe. V dôsledku veľmi krátkeho termínu na vypracovanie
predprojektovej o projektovej prípravy nebol schopný projektant Drupos

Bratislava načas dodať projektovú dokumentáciu. Projektant sa zaviazal dodať
jednostupňový projekt na uvedenú prístavbu ZDŠ do konca marca 1979.
V neinvestičnej časti akcie „Z“ bola prevedená oprava priekopy na
Záhumenici. Na úprave verejných priestranstiev ktorým bola venovaná veľká
pozornosť počas celého roka sa podielali hlavne spoločenské organizácie ako aj
rada ďalších neorganizovaných občanov.
Aj v tomto roku sa pokračovalo v búraní starých objektov bývalého dvora
Štátneho majetku ako príprava staveniska Kultúrneho domu. Na týchto prácach
sa aktívne podieľali takmer všetci poslanci MNV a členovia organizácii NF.
Prípravu staveniska je treba dokončiť najneskôr do konca marca budúceho roku.
Zabezpečením finančných prostriedkov z vyššieho rozpočtu sa začala
budovať nová cesta „Pod Kalváriou“. V novembri tohoto roku bola prevedená
údržba miestnej komunikácie od železničnej stanice až po na “Slanisko“ v dĺžke
1500 m, celkovým nákladom 624 000,- Kčs.
Ďalej bol svojpomocne rozšírený vodovod na miestnom cintoríne v dĺžke
120 m, finančným nákladom 4 700.- Kčs. Túto čiastku uhradil MNV z vlastného
rozpočtu.
V oblasti bytového fondu neprišlo k výrazným zmenám. Stavebné povolenie
bolo vydané desiatim stavebníkom a v priebehu tohoto roku boli v individuálnej
bytovej výstavbe dokončené štyri rodinné domy. K 31.12. 1978 bolo v našej obci
celkovo 490 bytov.
Prvý československý kozmonaut Dňa 2. marca 1978 všetci naši občania s veľkou pozornosťou a pocitom hrdosti
prijali správu, že z kozmodromu „Bajkonur“, v Sovietskom zväze bola vypustená
na obežnú dráhu kozmická loď „Sojuz 28“ na palube ktorej je prvý československý kozmonaut kapitán Vladimír Remek.
Májové oslavy
Príprava na obvodné Oslavy 1. mája vrcholila v posledných aprílových dňoch.
Celá obec sa obliekla do slávnostného rúcha. Trasa prvomájového sprievodu
bola vyzdobená množstvom transparentov, hesiel, plagátov a vlajkami všetkých
štátov socialistického tábora a zložiek NF.
Samotné oslavy 1. mája v našej obci aj napriek krajne nepriaznivému počasiu
keď bolo veľmi chladno a fúkal studený vietor, prebiehali tak ako v minulých

rokoch, v slávnostnom ovzduší a zúčastnilo sa na nich okolo 3500 občanov z
obcí Rohožník, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter a
Sološnica. Z hlavnej tribúny pozdravovali manifestujúcich predstavitelia
Okresného výboru komunistickej strany, Okresného národného výboru,
zástupcovia podnikov Cementárne a vápenky n.p. Rohožník, AVANA -výrobné
družstvo Rohožník, Štátneho majetku Plavecké Podhradie, ďalej predstavitelia
Československej ľudovej armády a Miestnych národných výborov zo
zúčastnených obcí. Hlavný referát predniesol zástupca OV KSS súdruh Morávek.
V kultúrnom programe vystúpil folklórny súbor Skaličan zo Skalice a počas
celých osláv vyhrávala dychovka UNÍŇANKA z Unína.
V športovom popoľudní prítomní účastníci osláv sledovali na
hádzanárskom ihrisku exhibičné stretnutia v hádzanej dorasteniek a žiačok.
Počasie
Mesiac január bol v priemere dosť teplý, zrážkove pod normál - asi 50%
dlhodobého normálu. V prvom týždni februára sme sa konečne a na veľkú
radosť detí dočkali poriadneho snehu. Zo 7. na 8. februára ho napadlo okolo
25cm. V polovici februára napadlo ďalších 10 cm snehu a nočné teploty sa
pohybovali okolo -17 °C. Toto pravé zimné počasie sa však neudržalo dlho.
Koncom mesiaca prišlo oteplenie a odmäk. Denné teploty vystúpili až na +14°C
a stratil sa všetok sneh.
Počas mesiaca marca sa pohybovali priemerné denné teploty okolo +10
°C. Po v priemere ustálenom počasí prišlo v prvej polovici mesiaca mája
k rapídnemu ochladeniu keď 11. mája cez deň snežilo a v noci poklesli teploty na
-4°C. Aj v ďalších dňoch trvalo chladné počasie, častý dážď s priemernými
teplotami okolo +10-14°C.
Extrémne chladné počasie na toto ročné obdobie konečne skončilo 16
júla, keď nočné teploty vystúpili na 14-10°C a denné teploty sa prvý raz v tomto
roku pohybovali okolo + 28-30°C. V dôsledku stáleho chladného počasia so
začala tohtoročná žatva v našej obci asi o 10-14 dní neskôr oproti minulým
rokom.
Dňa 3. augusta tohoto roku sa prehnala nad našou obcou veľká búrka
podobná prietrži mračien. Rôzna nečistota a hlavne slama ktorú po dedine
tratia z vlečiek traktorov zamestnanci Štátneho majetku zapchala niektoré
odpadové kanály, takže voda tiekla po ceste a po dvoroch. Najviac to postihlo
rodinný dom Bordákovej Márie, ktorý bol čiastočne zaplavený.

Tak ako bola celá jar a prevažná časť leta chladná a daždivá, tak celá
tohtoročná jeseň bola mimoriadne suchá - jedna z najsuchších v tomto storočí.
Poľnohospodárom narobila veľa starostí a problémov hlavne pri zbere zemiakov
a repy.
Dňa 26. novembra napadol prvý sneh. Behom týždňa dosahovala snehová
prikrývka v priemere 20 cm. Začiatkom decembra teploty prudko poklesly až na
-16°C. Tieto pomerne tuhé mrazy trvali aj po niekoľko ďalších dní.

Poľnohospodárstvo Zo štátneho majetku Plavecké Podhradie ktorého súčasťou je aj „farma“
Sološnica, vyrástol poľnohospodársky komplex ktorý svojimi dobrými
výsledkami v posledných rokoch robí dobré meno poľnohospodárom ako aj
všetkým ostatným svojim zamestnancom zo všetkých podhorských obcí ktorých
poľnohospodársku pôdu obhospodaruje.
Pätnásty zjazd KSČ uložil nášmu poľnohospodárstvu v 6. päťročnici
zabezpečiť postupne úplnú sebestačnosť vo výrobe obilovín a dosiahnuť
zvýšenie celkovej sebestačnosti vo výrobe potravín.
V rámci týchto úloh bolo určené Štátnemu majetku Plavecké Podhradie
zvýšiť poľnohospodársku produkciu v 6.päťročnici oproti 5.päťročnici včítane
prevzatého Jednotného roľníckeho družstva Plavecké Podhradie zvýšiť
poľnohospodársku produkciu v 6. päťročnici o 21,3%. Náš majetok hrubú
poľnohospodársku produkciu ktorá je hlavným ukazovateľom plnenia výrobných
úloh každého poľnohospodárskeho podniku splniť za prvé tri roky 6. päťročnice
voči plánu na jednotlivé roky na 102,1%.
V nasledujúcich dvoch tabuľkách sú základné informácie o štruktúre pôdy
a prehľad plnenia základných výrobných ukazovateľov v prepočte na 1ha
poľnohospodárskej pôdy.
•
UKAZOVATEL

Ø za 5 PR

ROK 1976

ROK 1977

ROK 1978

Počet ha poľnohosp. pôdy

5201

5 183

6 120

6123

Produkcia RV na 1 ha
Produkcia ŽV na 1 ha

3658
4 405

4 431
5218

4 300
5218

4809
5485

Spolu HPP na 1 ha

8063

10059

9518

10294

Výkony na 1 ha
Materiálne náklady na 1 ha

10 297
6 189

12097
7179

12 142
7982

12 726
8503

Materiálne nákl. na 100 Kčs výk.
Mzdy na 1 ha
% miezd k výkonom
Zisk bez dotácie na 1 ha
Počet ha na pracovníka

63,07
3195
31,03
776
6,7

59,34
3449
28,06
1341
7,61

65.74
3509
28,90
643
7,87

63.3595
26,64
915
7,82

Počet pracovníkov celkom
Priemerná mesačná mzda
Produktivita práce HPP

776
1785
54 042

681
2320
73 408

788
2457
73 923

782
2513
80604

•Prehľad plnenia základných výrobných ukazovateľov prepočte na 1 ha poľnohospodárskej pôdy.

ŠTRUKTÚRA PÔDY
ha
Orná pôda
5 226,53
Sady, vinice, záhrady
109,85
Lúky
611,32
Pasienky
176,21
Poľnohosp. pôda spolu 6 123,91

1.1. 1978
%
82,23
1,74
9,62
2,78
96,37

ha
5244,65
113,57
597,43
170,24
6125,89

31. 12. 1978
%
82,9
1,79
9,44
2,70
96,83

INDEX
100,37
103,38
97,73
96,61
100,03

* Prehľad základných ukazovateľov o pôde.

Aj keď majetok roku 1978 plnil všetky základne výrobné ukazovatele,
nemôže že povedať, že už nie je nijakých výrobných rezerv, ktoré by umožnili
prijať zvýšené úlohy na rok 1979.
V roku 1978 bola mimoriadna pozornosť venovaná mechanizácii
rastlinnej výroby. Celkom boli nakúpené stroje za 4 364 321 - Kčs. Na tomto
úseku boli vynaložené najvyššie finančné prostriedky od vzniku Štátneho
majetku. Na 1 ha poľnohospodárskej pôdy pripadajú stroje v hodnote 4 822.Kčs. V tomto roku dosiahol štátny majetok najvyššiu produkciu rastlinnej výroby
od svojho vzniku. Voči plánu bola splnená na 102,12 %.
Úsek živočíšnej výroby splnil výrobne i dodávkové úlohy, keď plánovanú
produkciu splnil na 103% a oproti skutočnosti roku 1977 túto prekročil o 1 654
000,- Kčs, a oproti plánu o 1 015 000,- Kčs.

V rámci novej organizačnej štruktúry riadenia majetku bol od 1.1.1978
vytvorený samostatný úsek technických služieb. Do tohto úseku patria všetky
strediská pomocnej a pridruženej výroby. Ako celom splniť úsek technických
služieb svoje plánované úlohy na 112,10 %
DRUH VÝROBY

MERNA JEDNOTKA

Výroba obilovín
T
Hektárový výnos
q
Poľnohospodárska produkcia
Tis. Kčs
Poľnohosp. prod. na 1ha
Kčs
Výkony – výnosy
Tis. Kčs
Zisk
Tis. Kčs
Priemerná mesačná mzda
Kčs
Počet pracovníkov
osôb
* Stručný prehľad rastu výroby ŠM za roky 1970-75-78.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY V ROKU
1970
4528
21,1
41 405
6 845
47 695
3244
1691
1047

1975
7772
30,9
53 657
8 994
61 432
8 707
2 243
818

1978
12 023
38,8
63 033
10 294
82 641
5604
2513
782

Dosiahnuté hospodárske výsledky a splnenie väčšiny základných
výrobných a ekonomických ukazovateľov svedčí o tom že pracovníci nášho
Štátneho majetku spolu s jeho vedením, celozávodným výborom Komunistickej
strany Slovenska, závodným výborom revolučného odborového hnutia a aj
nadriadenými orgánmi môžu byť spokojní dosiahnutými výsledkami.
Školstvo
V kádrovom obsadení ZDŠ prišlo aj tomto roku k viacerým zmenám. Zo
školy odišli: Beáta Poloncová, Anna Malíková, Mária Dobrovodská, Ľubomíra
Kroupová. Na školu boli ustanovení Ľubica Sochorová, Antónia Belová, Milan
Čihák. Po dlhšej práceneschopnosti so na školu vrátila Darina Balúchová a po
materskej dovolenkej Jarmila Štoková.
V tomto roku mala škola 526 žiakov v 19 triedach a jedno oddelenie
školskej družiny. V školskej jedálni sa stravovalo 175 stravníkov. Počnúc týmto
školským rokom začali navštevovať 5. ročník všetci žiaci obvodu školy - Plavecký
Mikuláš, Plavecké Podhradie, Rohožník a Sološnica.
V dňoch 10.-13. mája sme u nás privítali delegáciu družobnej školy z
Lauchy - NDR. Pripravený program sa hosťom páčil a utvrdil družbu medzi
obidvoma školami. Bolo dohodnuté, že výmena žiakov ako aj delegácii sa
uskutoční vżdy raz za dva roky.
Počas mesiaca marca bol organizovaný plavecký výcvik ktorý prebiehal v
krytej plavárni na pasienkoch v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 51 žiakov našej
školy.

Najväčší úspech v histórii školy aj obce oblasti telesnej výchovy dosiahla
hádzaná dievčat keď pre rok 1978 sa stalo družstvo žiačok pod vedením uč.
Ľudovíta Peťku majstrom SSR a na majstrovstvách republiky (ČSSR) obsadilo 2.
miesto.
Z celkového počte žiakov ktorí navštevovali ZDŠ v Sološnici prospelo 498
to je 98,61%. Neprospelo 7 žiakov čo činí 1,38%. Vyznamenaných v ročníkoch 5.9. bolo 144 čo predstavuje 36,45%. Druhým stupňom z chovania boli
klasifikovaní dvaja žiaci.
Kádrové obsadenie Materskej školy: Riaditeľka - Mikulčíková Viera,
učiteľky - Kovárová Štefánia, Bartošová Margita, Seličová Eva ktorá v marci
odišla na materskú dovolenku a s .Ščepková ktorá na tunajšej Materskej škole
pôsobila od mesiaca septembra do decembra.
Začiatkom roka bola kapacita Materskej školy 60 detí a zapísaných bolo
62 detí. Z tohto počtu bolo 32 deti v skupine pre staršie deti a 30 v skupine pre
mladšie deti
V priebehu roka poriadalo vedenie Materskej školy v spolupráci so ZRPŠ
pri Materskej škole pre deti rôzne súťažno-zábavné akcie. Pri príležitosti osláv
Medzinárodného dňa žien pozdravili deti Materskej školy svoje mamičky ako aj
ostatné ženy pôsobivým programom.
Na záver roka bola v spolupráci zo „Združením rodičov a priateľov školy
pre deti pripravená „Zimná besiedka“. V rámci jej programu boli deti
obdarované rôznymi hračkami a detskými knihami.
Kultúrnoosvetová práca
V rámci politickovýchovnej činnosti prebehla v obci rada akcii, na ktorých
sa zúčastnila veľká väčšina našich občanov. V oblasti záujmovej činnosti
pracoval v našej obci úspešne krúžok divadelný, súbor tanečnej hudby,
KARPATY, krúžok miestneho rozhlasu, krúžok názornej agitácie a fotokrúžok.
Úspešne pracoval v tomto roku hlavne krúžok nazornej agitácie. Jeho
členovia sa počas roka pravidelne starali o to aby na propagačných tabuľkách
na námestí boli zverejňované materiály na aktuálnu tému. Ďalej sa veľkou
mierou podieľali na príprave výzdoby kinosály pri rôznych výročiach a oslavách.
Nemalou mierou sa zaslúžili o včasnú a kvalitnú prípravu výzdoby k obvodným
oslavám 1. mája v našej obci. Taktiež priestory agitačného strediska sú
tematicky upravované k význačným výročiam a udalostiam.

Členovia fotokrúžku nechýbali ani pri jednej významnejšej akcii v našej
obci a zachytávali ich priebeh fotoobjektívom. Fotografie sú pravidelne
zverejňované a neskôr spolu s negatívmi archivované.
Prevažná časť tohtoročných akcií bola poriadaná na počesť 30. výročia víťazstva
pracujúceho ľudu. Na ich organizovaní sa v hlavnej miere spoločne s Domom
kultúry a MNV podielala ZDŠ, Slovenský zväz žien, Zväzu protifašistických
bojovníkov ako aj členovia niektorých ďalších zložiek NF.

- 1979 Obyvateľstvo V priebehu tohoto roku sa obyvateľom našej obce narodilo celkom 36 detí, z
toho bolo 15 dievčat a 21 chlapcov. Na miestnom cintoríne sme sa v tomto roku
rozlúčili z 24 našimi spoluobčanmi. V sobášnej sieni tunajšieho MNV bolo v
tomto roku uzavretých celkom 21 manželstiev.
Činnosť MNV
V tomto roku neprišlo v zložení rady MNV k žiadnej zmene. K zmenám
neprišlo ani v radoch poslancov MNV. Prevažná väčšina poslancov a aktivistov
sa podieľala na plnení úloh MNV, pri plnení úloh masovopolitickej
kultúrnoosvetovej činnosti ako aj pri plnení úloh volebného programu NF. Účasť
poslancov a členov komisii na zasadnutiach sa pohybuje od 80-85%, čo možno
hodnotiť kladne.
Plnenie úloh volebného programu v neinvestičnej časti akcie „Z“ bolo
zamerané hlavne na opravu priekopy na Záhumenici, odvod dažďovej vody.
Táto práca bola zadaná Okresnej správe ciest v Senici, ktorej riaditeľ prisľúbil
previesť údržbu do konca tohoto roku.
Veľká pozornosť bola venovaná úprave verejných priestranstiev na
ktorých sa podieľali mnohí občania a spoločenské organizácie z ktorých možno
pochváliť Slovenský zväz záhradkárov, Slovenský zväz žien, Zbor požiarnej
ochrany a žiaci ZDŠ. Úpravy boli zamerané na údržbu parku, ošetrovanie
okrasných drevín, čistenie potoka a priestranstiev pred rodinnými domami.
Aby sa mohlo začať s vytýčením a zameraním staveniska pre Kultúrny
dom, bola prevedená úprava staveniska odvozom muroviska a vyrovnanie

pozemku. Objekty ktoré v minulosti slúžili ako dielne, maštale a sýpka zatiaľ
zostanú a budú slúžiť ako sklady materiálu.
Ďalej bola prevedená úprava okolia cintorína o svojpomocne bol
vybudovaný chodník zo Slaniska k cintorínu.
Keďže voda po väčších dažďoch rozrušila povrch cesty v „Cigánskej uličke“
bol na jej povrch navozený nový kameň a štrk.
V potokoch bola prevedená oprava mostu na ktorom boli vymenené
drevené hranoly. Na tejto akcii sa zúčastnili prevažne občania bývajúci tejto
časti obce.
Pre vytvorenie lepších podmienok pre prácu z knihou boli upravené dve
miestnosti v budove MNV ktoré budú slúžiť ako Miestna ľudová knižnica.
V investičnej časti akcie „Z“ sa dokončila prístavba jedenej triedy
Materskej školy, ktorá bola odovzdaná do užívania 8. marca tohoto roku, čím sa
vyriešila v našej obci otázka umiestnenia detí v predškolských zariadeniach.
Najväčšou akciou v investičnej časti akcie „Z“ na budúce tri roky bude
zaiste výstavba Kultúrneho domu v rozpočtovom náklade 4.985.000,- Kčs,
a pristavba troch tried a jedálne ZDŠ s rozpočtovým nákladom 4.900.000,- Kčs,
kde krytie činí 85% t.j. 4.165.000,- kčs. Práce ktoré treba vykonať v neplatených
brigádach na týchto akciách predstavujú celkovú hodnotu 2 235 000.- Kčs. Táto
hodnota reprezentuje po prepočte 178 000 brigádnických hodín. Výstavba
oboch akcií je
plánovaná na 36 mesiacov. Z toho vyplýva, že ročne treba odpracovať 56 600
brigádnických hodín t.j.: 707 500,- Kčs. Z uvedených čísel vyplýva, že plánované
akcie budú veľmi náročné na aktívnu pomoc všetkých práceschopných občanov
a vychádzajú z nutných potrieb obyvateľov obce Sološnica.
Výstavba uvedených akcií sa pripravovala niekoľko rokov. Z pochopením
vyšších orgánov sa ich podarilo zaradiť do tohoto volebného programu
s termínom zahájenia výstavby v októbri tohoto roku.
Situácia v pripravenosti stavieb v tomto roku bola nasledovná. Projektová
dokumentácia-jednostupňový projekt na výstavbu Kultúrneho domu je
kompletná a taktiež sú k nej zabezpečené všetky nutné vyjadrenia od
zainteresovaných orgánov a organizácii. Pri povoľovacom konaní v septembri
tohoto roku bolo konštatované, že výstavba je dokumentačne pripravená.

V priebehu tohoto roku bolo stavenisko pre výstavbu kultúrneho domu
pripravené a stavba bola zameraná polohove a výškove. Pracovníci poverení
radou MNV zabezpečovali materiál na uvedenú stavbu kde by sa malo ešte v
tomto roku preinvestovať minimálne 100 000 - Kčs, čo však nie je strop a táto
preinvestovaná čiastka môže byť aj vyššia, o koľko - to bude záležať hlavne od
počasia a úsilia brigádnikov.
Druhá akcia, prístavba ZDŠ, ktorá bude zahajovaná na úvodný projekt je v
takom istom štádiu pripravenosti ako výstavba Kultúrneho domu.
V štádiu prípravy výstavby sa rada MNV zaoberala kádrovým obsadením
riadenia prác na obidvoch akciách. Bola vytvorená päťčlenná komisia,
ustanovený stavbyvedúci s. František Šteffek a stavebný dozor s. Frühauf Anton.
Ešte v tomto roku sa začalo s budovaním základov na obidvoch stavbách,
staveniská boli oplotené, bol urobený rozvod elektrickej energie a vybudovaná
miestnosť pre stavbyvedúceho.
Brigádnická pomoc bola organizovaná po jednotlivých volebných
obvodoch s tým, že jednotliví poslanci MNV osobne pozvali na brigádu občanov
svojho obvodu. Aj v nasledujúcom roku bude treba veľkej aktivity všetkých
našich občanov aby sme na týchto pre našu obec v skutku historických stavbách
pokročili čo najďalej.
V rámci individuálnej bytovej výstavby bolo v tomto roku našim občanov
vydaných 14 individuálnych stavebných povolení. Väčšina týchto povolení bude
realizovaná na novovybudovanej ulici pod cintorínom. Okrem týchto povolení
bolo v tomto roku vydané stavebné povolenie na výstavbu 6 bytových jednotiek
pre Západoslovenské štáte lesy Bratislava.
Finančnému hospodáreniu bola v tomto roku venovaná veľká pozornosť.
MNV zabezpečil pre tento rok mimoriadnu dotáciu finančných prostriedkov na
údržbu miestnej komunikácie pri Materskej škole a na Slanisku vo výške
252.000.- Kčs. Ďalej MNV zabezpečil mimoriadnu dotáciu na úhradu nákladov
dokončenia zbúrania bývalých objektov Štátneho majetku vo výške 80 000,- kčs.
Celkové hospodárenia MNV príjmy - 2 117 761.- Kčs
výdavky - 2 109 625.- Kčs

Kultúrno osvetová práca
Dom kultúry v našej obci mal na rok 1979 vypracovaný plán kultúrno výchovnej
činnosti, ktorý bol zameraný na nasledovné úlohy
1. Významné politické a iné udalosti
2. podielať sa v obci na oslavách (MDŽ, oslobodenie obce,1.máj, SNP....)
3. propagácia hospodárskeho a kultúrneho života v obci s využitím názornej
agitácie, fotokrúžku a miestneho rozhlasu
4. sledovať vystupovanie našej mládeže, sledovať zábavy
5. venovať pozornosť mimoškolskému vzdelávaniu
6. venovať pozornosť práce na úseku ZPOZU , ľudovej knižnice
7. prácu zamerať na záujmovi umeleckú činnosť predovšetkým na divadlo, kino,
rôzne krúžky
Pri ročnom rozbore činnosti DK v Sološnici za rok 1979 bolo konštatované,
že úlohy boli na každom úseku splnené a veľký podiel na dosiahnutých
úspechoch mala aj základná škola s kultúrnymi programami.
Nesmieme zabudnút' na náš divadelný súbor, ktorý 1.dec. 1979 oslávil vzácne
jubileum 60. výr. založenia divadla v našej obci.
Oslavy sa konali v roku, kedy UNESCO vyhlásilo rok 1979 za „MEDZINÁRODNÝ
DEŇ DIEŤAŤA“.
Súbor si pripomenul zakladateľov divadla strýčka BAKANA Mich; Jána
ÁBELA, Máriu DROBNICOVÚ, učiteľku P. KAMPFMÜLLEROVÚ,z mladšej
generácie Metoda KOHÚTA, M. SUROVIČA, D.ELĪZA, Ľ.ROMANA, režisérov:
M.KORENIČOVÁ, Jána MATÚŠA, miestneho pána farára Ant. PALKOVIČA. Veľký
kus krásnej práce odviedol detský div. súbor pri ZŠ. Náš divadelný súbor bol za
vynikajúce výsledky preradený do „B“ kategórie
S veľkým úspechom uviedli naši herci 31.3.79 známu veselohru „KUBO“ v
ktorej dominoval Dominik ELÍZ v úlohe „KUBA“. Aj ostatní herci si svoje roly
zvládli na vysokej umeleckej úrovni. Hru režíroval M. Kohút a bola uvedená po
celom okolí.
Školstvo
Riaditeľ školy Ferdinand FOLTÝNEK
Zást. riaditeľa Margaréta VICENOVÁ

učiteľský zbor: 18 triednych učiteľov - Agneša Šírová, Anna Šimkovičová, Marta
Pfeilerová, Terézia Petrášová,Magda Kohútová, Štefánia Gaštanová, Valéria
Kmentová, Ľudmila Gregorová, Hana Vrablíková, Marta Beňová,Antónia
Bellová, Eva Dulanská, Jarmila Stoková, Ľubica Sochorová, Mária Pálková,
Mária Hajdúchová, Mária Pfeilerová, Štefánia Bičanová
Ďalej na škole vyučovali : Ľudovít Peťko, Ivan Kordík, Viera Peťková, Oľga
Štefková
Škola mala: 526 žiakov, jedno odd Školskej družiny
Mimoškolská práca
26.5.79 bol organizovaný X.ročnik LAHKOATLETICKÝCH pretekov o „POHÁR
OSLOBODENA“.
Úspešne si počínali krúžky estetickej a telesnej výchovy, výtvarný krúžok,
det.div.súbor, úspešne si počínal krúžok hádzanej.
Výsledky prospechu:
Z počtu 526 žiakov prospelo 512, neprospelo 14.žiakov.
Počet vyznamenaných žiakov 5-9.606 bolo 147.
Druhý stupeň z chovania 6 žiakov.
Poľnohospodárstvo
Štátny majetok Plav. Podhradie, pod ktorým bola aj farma v Sološnici tvoril
veľký komplex. Uložená úloha na úseku výroby obilovín i vo výrobe potravín
bola postupne plnená nad 100%.
S výsledkami jak v živočíšnej tak v rastlinnej výroby boli spokojní všetci
pracovníci ŠM. Pod vedením riaditeľa ŠM ing. Antona Žilavého, vedúcich fariem
patril Štátny majetok Plav. Podhradie medzi najlepšie v okrese Senica

