-1965 Obyvateľstvo behom roka bolo v našej obci neuvedené uzavretých manželstiev, narodilo sa 45 detí, z toho bolo 23
dievčat a 22 chlapcov. V tomto roku zomrelo celkom našich spolu občanov, z toho žien a mužov.

Práce MNV v priebehu tohoto roka neprišlo v radoch poslancov MNV, v jeho pléne a komisiách k žiadnym
zmenám. K jedinej zmene prišlo v zložení rady MNV kde na miesto člena rady MNV s. Dobrovodského
Jozefa bol schválený s. Kohút Metod.
V rámci akcie “Z” bola v tomto roku vybudovaná miestna komunikácia od železničnej stanice
až na „Slanisko“ po Františka Smáka v celkovej dĺžke 2300 bm a ploche 9365 m2. Jednalo sa o
bezprašnú asfaltovú úpravu jestvujúcej cesty v celej je šírke, čím sa zkvalitnila a zrýchlila doprava
medzi dvomi najvzdialenejšími časťami našej obce.
Ďalej bolo v priebehu roka v obci vybudovaných niekoľko priepustov, čím bola podstatne
zlepšená situácia v odtoku povrchových vôd, ktoré prípade búrok a dlhšie trvajúcich dažďov
poškodzovali chodníky, cesty ako aj niektoré ďalšie verejné priestranstvá.
V investičnej výstavbe bola v tomto roku dokončená výstavba štátnej cesty cez našu obec.
Bola vybudovaná krásna široká asfaltová cesta, ktorá od Plaveckého Podhradia cez novovybudovaný
most pokračuje priamo cez pozemok, kde stál rodinný dom Písečného Michala a Písečnej Márie, čím
sa odstránilo množstvo zatáčok, zvýšila sa bezpečnosť premávky a jazda po tejto ceste sa stala oveľa
pohodlnejšou.
Veľký záujem je v našej obci a individuálnu bytovú výstavbu. V tomto roku bolo vydaných
celkom 15 stavebných povolení.
V oblasti finančného hospodárenia boli vykázané tieto výsledky:
PRÍJMY - plán
skutočnosť

VÝDAVKY - plán
skutočnosť

721 100.760 724.-

721 100.721 200.-

Výsledok hospodárenia- +39 524.- Kčs.

-1966Pohyb obyvateľstva V tomto roku sa v narodilo celkom 26 detí z toho bolo 10 dievčat t 16 chlapcov. Zomrelo
celkom 11 našich spoluobčanov, z toho 5 mužov a 6 žien. V sobášnej sieni MNV bolo počas tohoto
roku uzavretých 11 manželstiev. Prirodzený prírastok v obci bol 18 obyvateľov.

Práce MNV v marci tohoto roku prišlo k zmene tajomníka MNV. Z tejto funkcie bol odvolaný s. Kazička
Karol a na jeho miesto bol schválený s. Doležal Jozef. Kazička Karol bol odvolaný aj z funkcie poslanca
MNV vo volebnom obvode č.18. V náhradných voľbách bol do tejto funkcie zvolený s. Vanek Milan. Z
dôvodu odsťahovania sa s. Šimkovej Margity bola v náhradných voľbách na uvoľnené miesto
poslankyne zvolená s. Kočíšková Jozefína.
V rámci zveľaďovania našej obce organizoval MNV viacero akcií z ktorých spomeniem aspoň
niektoré. V priebehu roka si občania dokončovali vodovodné prípojky a upravovali okolie svojich
domov. K 1.máju bol našimi občanmi vybudovaný park medzi štátnou cestou a budovou MNV.
Hodnota diela predstavuje celkom čiastku 4.930.- Kčs.
V tomto roku bol dokončený a v auguste odovzdaný do užívania verejnosti športový štadión,
ktorý bol vybudovaný nákladom 930.707.- Kčs Celková hodnota vytvoreného diela predstavovala
čiastku 1 115 707.Na jeho výstavbe no podieľalo veľa občanov našej obce od tých najmladších športovcov až po tých
dávnejšie narodených, no dušou celého diania na budúcej ploche futbalového ihriska i pri výstavbe
budovy šatní, klubovej miestnosti a bytu pre hospodára bol s. Kohút Metod.
Ďalšou akciou tohoto roku bola oprava budovy požiarnej zbrojnice na ktorej sa zúčastňovali
okrem iných hlavne príslušníci dobrovoľného požiarneho zboru.
V oblasti finančného hospodárenia boli vykázané tieto výsledky:
plán príjmu
Skutočnosť
Čerpanie

242 300,- Kčs.
393 400,-Kčs.
380 800 - Kčs.

Výsledok hospodárenia + 12 300.- Kčs.
V tomto finančnom roku obdržal MNV úver zo štátnej sporiteľne vo výške 45.000.- Kčs. Táto
čiastka bola použitá na zakúpenie traktora a vlečky pre drobnú prevádzkareň MNV, čím by sa mala
vyriešiť otázka povozu pre našich občanov.
Vedenie DO KSS, Rada MNV a NF organizovali v tomto roku prvý raz obvodové oslavy 1. mája v našej
obci. Od samého začiatku organizovania 1-májonych osláv našej obci sa stal ich hlavným
organizátorom predseda DO KSS s. Vandelia Ján. Oslavy sa konali na starom ihrisku pri budove
Základnej deväťročnej školy za účasti občanov a predstəviteľov Miestnych národných výborov z
Rohožníka, Plaveckého Podhradia, Plaveckého Mikuláša, Plaveckého Petra, Prieval a Sološnice

Školstvo nakoľko sa v tomto období nepísala školská kronika a chýbajú z tohoto obdobia správy o
inšpekcii ako aj iné dokumenty, nebolo na základe čoho napísať pravdivo o stave a činnosti našej
Základnej deväťročnej školy.

Kultúrnoosvetová prácaIdeovo -výchovná a kultúrnosvetová práca v našej obci spočívala hlavne v poriadaní politicko výchovných a zábavno-náučných akcií. Najväčší podiel pri ich organizovaní, nech už to bola príprava
osláv rôznych výročí alebo zábavných akcií mala popri Osvetovej besede hlavne Základná deväťročná
škola, ale aj ďalšie zložky Národného frontu.
Divadelný súbor Osvetovej besedy uviedol tomto roku divadelnú hru, “Vojnarka” od A. Jiráska.
Hra sa stretla s veľkým záujmom nášho obecenstva ako aj obecenstva v okolitých obciach.
Jej autor Alois Jirásek, historiograf českého národa je z tých autorov, ktorí nepodľahli volaniu
takzvanej lepšej spoločnosti, ale ostal verný tým vrstvám ľudovým, v ktorých cítil skutočné jadro
národa. Jeho dielo je venované dielu ľudu a ľud je jeho hlavným hrdinom. Vo “Vojnarke” opisuje
Jirásek podstavené rysy života okolo roku 1860 vo východných Čechách pri moravských hraniciach a
vyslovuje kriticky súd nad rodiacim sa spoločenským poriadkom.

-1967 Obyvateľstvo v priebehu tohto roku sa v našej obci narodilo celkom 32 detí čo je o 6 viac ako v minulom
roku. Aj v tomto roku sa narodilo viac chlapcov - 18 oproti 14 -tím dievčatám. Úmrtnosť sa oproti
minulému roku naopak znížila. Zomrelo celkom našich spoluobčanov, z toho 6 mužov a 2 ženy. Na
spoločnú cestu životom vykročilo v tomto roku 6 mladých párov .

Z práce MNV v zložení rady MNV prišlo v tomto roku k jednej zmene. Z funkcie predsedu komisie MH a
výstavby a taktiež z funkcie člena rady MNV bol odvolaný s. Frühauf Alojz a na jeho miesto bol
schválený s. Elíz Dominik . Na miesto uvoľneného člena rady MNV predsedu školskej komisie bol
schválený s. Fupšo Jozef.
V rámci investičnej výstavby ktorú zabezpečoval MNV bola prevedená generálna oprava
miestnej kinosály. Dodávateľom bol Okresný stavebný podnik Senica. Previedla sa údržba strechy a
nadľahčenie strešnej konštrukcie nákladom 88.000, - KČS.
Nákladom 67.000, - Kčs bola prevedená, “generálna oprava” bytu pri bývalej národnej škole.
Ďalej v tomto roku MWV prevzal do užívania miestny kameňolom od Melioračného družstva
Senica.
Z Komunálnych služieb Veľké Leváre bol prevzatý drobnou prevádzkou pri MNV stolár, ktorý
bol u nich delimitovaný od roku 1964.

V rámci akcie “Z” sa naši občania zaviazali odpracovať 8022 brigádnických hodín pri
skrášľovaní a budovaní našej obce. V skutočnosti odpracovali 16.000 brigádnických hodín a hodnota
vytvoreného diela predstavovala sumu 154 000.- Kčs.
Na novovybudovanom športovom štadióne bola postavená nákladom 15.000.- Kčs tribúna, o
čo sa najviac zaslúžili samotní športovci a ich fanúšikovia. Celková hodnota diela predstavuje čiastku
24.000.- Kčs.
Na “Záhumenici” bola prevedená podkladová úprava cesty a pri budove MNV bola prevedená
asanácia starých objektov v rámci prípravy staveniska pre výstavbu novej sobášnej siene.
Tohtoročné oslavy 1. mája sa konali prvý raz na novom športovom štadióne. Celý ich priebeh sa niesol
v slávnostnom a mierovom ovzduší. Toto všetko umocňovala hojná účasť občanov zo všetkých
spádových obcí na čele s predstaviteľmi svojich MNV. Slávnostnú atmosféru dotvárala celá naša obec,
ktorá sa odela do slávnostného rúcha, vyzdobená vlajkami štátov socialistického spoločenstva,
množstvom hesiel a transparentov. Veľkú zásluhu na úspešnom priebehu 1-májových osláv našej obci
má najmä DO KSS, jednotlivé zložky NF a v neposlednej miere členovia Osvetovej besedy Sološnici.

Školstvo v školskom roku 1967 -1968 prišlo na tunajšej Základnej škole (ďalej ZDŠ) k významným
kádrovým zmenám. V auguste odišiel a kádrových dôvodov riaditeľ školy s. Karol Galamboš a v
novembri toho istého roku aj zástupca riaditeľa školy s. Ferdinand Dinuš.
Na miesto riaditeľa školy bol ustanovený s.vBohumil Vicen, ktorý pôsobil 8 rokov ako zástupca
riaditeľa školy na ZDŠ Závod okr. Senica. Má kvalifikáciu pre 6.-9. ročník, odbor “matematika-fyzika.”
Zástupcom riaditeľa školy bol menovaný. Ferdinand Foltýnek, ktorý predtým pôsobil na ZDŠ v
Kopčanoch okr. Senica ako, “učiteľ”. Má kvalifikáciou pre 6.-9. ročník, odbor, jazyk slovenský hudobná výchova”.
V tomto školskom roku vyučuje na škole 25 učiteľov, z toho má predpísanú kvalifikáciu iba 8
učiteľov.
Triednictvo:
I. s. A. Šírová
II. s. M. Greifová
III. s. R. Lukna
IV.A s. J. Hirner
IV.B s. M Vícenová
V.A s. E. Babulicová
V.B s. M.Hološka
V.A s. Š Dinuš
VI.B s. V. Režnáková
VI.C s. J.Olšovský

VII.A. s. M. Hajdúchová
VII. B s. D.Čárská
VII.C s. M. Kohútová
VII.D s. J. Oreský
VIII. A s. A. Mišinora
VIII. B. s. D. Balúchova
VIII. C s.A Kolenič
IX.A s. K. Pajdlhauser
IX.B. s. D. Čermáková
IX.C. s. M. Plechlová

Ďalej na škole pôsobili: s. J. Paciga, s. V.Hučková a vedúca Pionierskej organizáciám M.
Foltínová, školník s. Engelbert Dinuš.
Pri preberaní školy bolo zistených veľa závad. Nebola zriadená učiteľská ani žiacka knižnica,
inventár školy nebol riadne vedený, veľmi zlý bol stav celej budovy a zariadenia. Škola mala málo
pomôcok a nábytok v triedach je zastaralý a zničený.

V tomto školskom roku má škola 553 žiakov v 20. triedach. Z toho v ročníkoch 1.-5. 174 žiakov
a 7 tried. V ročníkoch 6.-9. 399 žiakov a 13 tried. Vyučuje sa na 4 miestach. V hlavnej budove školy, v
bývalej národnej škole, v provizórnej triede v budove MNV a 1 budove Poľnohospodárskeho učilišťa. V
ročníkoch 1-5. je zavedené smenné vyučovanie.
V priebehu roka sa vylepšilo zariadenie školy - nové stolíky, tabule, kachle, skrine a iné. Zriadili
sa dva kabinety, sklad učebníc a sklad CO. Založila sa učiteľská a žiacka knižnica. Cez prázdniny sa
previedla maľba celej budovy a náter soklov i v triedach. Boli odborne opravené obloky a dvere a do
všetkých oblokov boli zapravené rolety.
Z 547 klasifikovaných žiakov prospelo 434 t.j. 80,26% neprospelo 108 žiakov t.j. 19, 74% a
15% žiakov bolo vyznamenaných. Druhým stupňom z chovania bolo hodnotených 13 žiakov - 2,30%.

Kultúra a osveta V oblasti vzdelávacej činnosti prebehlo v tomto roku 18 akcií. Zúčastnilo sa na nich celkom
1013 občanov. V tomto roku v našej obci aktívne pracovali dva divadelné krúžky z celkovým počtom
30 členov. Divadelný súbor Osvetovej besedy uviedol divadelnú hru “Nikomu ani muk”, a členovia
Československého červeného kríža nacvičili a uviedli divadelnú hru “Bičianka z doliny.” Obidva súbory
sa predstavili občanom z našej i okolitých obcí ôsmych predstaveniach.

- 1968Obyvateľstvo Občanov našej obce sa v tomto roku narodilo celkom 29 deti, z čoho bolo 14 dievčat a 15
chlapcov. Na poslednej ceste sme v tomto roku odprevadili našich spoluobčanov, z toho 6 mužov 2
ženy. V sobášnej sieni MNV bolo v priebehu roka uzavretých 18 manželstiev. Prirodzený prírastok
obyvateľstva našej obce tomto roku predstavuje číslo 21.

Práca MNV V tomto roku neprišlo k žiadnym zmenám v zložení orgánov MNV. Pri budovaní a zveľaďovaní
našej obce i naďalej vykazovali veľkú aktivity všetci poslanci a členovia rady MNV.
Miestnou prevádzkárňou bola dokončená oprava kinosály nakoľko Okresný stavebný podnik
Senica odmietol túto dokončiť. Na generálnu opravu kinosály bolo plánovaných 312.000- KČS, z čoho
bolo vyčerpaných 213.000, - Kčs.
V ďalšej akcii v rámci investičnej výstavby bola vybudovaná nová trafostanica č.2 a rozšírená
sieť verejná osvetlenia nákladom 36.525.- KČS.

V rámci akcie “Z” bola v tomto roku vybudovaná miestna komunikácia na Slanisku v novom
stavebnom obvode od Mariana Chvílu po Eugena Miliczkého, celkovým nákladom 170 000, -Kčs. Na
jar tohto roka sa začalo s výstavbou novej sobášnej siene. Táto akcia sa stretla s porozumením u
našich občanov a práce na nej pokračovali v dobrom tempe.
V januári tohto roka bola oddelená funkcia prvého tajomník ÚV KSČ od funkcie prezidenta
republiky. Do funkcie prvého tajomníka ÚV KSC bol zvolený Alexander Dubček. V marci podal
abdikáciu na funkcie prezidenta republiky Antonín Novotný. Novým prezidentom sa stal armádny
generál Ludvik Svoboda.
Toto obdobie bolo plné vzrušujúci politických pohybov. Vyvrcholilo vstupom vojsk Varšavskej
zmluvy na naše územie 21. augusta 1968 v rámci internacionálnej pomoci. V tejto tak vážnej
dezorientovanosťou poznačenej dobe neprišlo v našej obci k žiadnej mimoriadnej udalosti.

Školstvo V kádrovom obsadení ZDŠ v tomto roku výrazné zmeny nenastali . Zo školy odišla: s Režná,
s. Čarská, s. Hučková, s. Folýnová, s. Hološka a s. Bzdúch.
Učiteľský zbor - riaditeľ s. B. Vicen
zást. riaditeľa s. F Foltínek
Učitelia - s. Mária Greifavá, Agnesa Šírová, Jozef Hirner, Eva Oravcová, Eva Babulicová, Eva Dulanská,
Margareta Vícenová, Matra Dingová, Karol Pajdlhauser. Mária Bindová, Darina Balúchová , Dagmar
Čermáková, Mária Rečná, Jozef Olšovský, Mária Hajdúchová, Mária Plechlová , Magda Kohútová,
Anna Mišinová, Alfonz Kolenič.
V rámci úpravy budovy školy boli cez hlavné prázdniny natreté všetky okná a dvere. Pre
zkvalitnenie výučby bola zriadená špeciálna učebňa pre fyziku a chémiu.
V tomto roku začalo navštevovať tunajšiu ZDŠ 547 žiakov v 20 triedach. V ročníku 1. až 5. 171
žiakov a 7 tried, v 6.-9. ročníku 376 žiakov a 13 tried.
Ešte stále sa vyučuje na 4 miestach. V ročníkoch 1.- 5. sa organizuje smenné vyučovanie.
MIMORIADNA UDALOLOSŤ
Dňa 3.júla pri prechádzaní cesty pred “Pohostinstvom” zrazil motocyklista idúci v hustom
daždi smerom od Rohožníka učitelku M.Bindovú, ktorá pri prevoze do nemocnice následkom zriadenia
podľahla. V mene Zduženia rodičov ktorí na poslednej ceste v Novej Bani odprevadili s. M.Bindovú sa
nad hrobom rozlúčil riaditeľ školy.

Kultúrnoosvetová práca V priebehu tohto roku prebehol v oblasti kultúrnoosvetovej a politickovýchovnej rada
hodnotných akcií a prednášok na aktuálne témy.
Divadelných súbor “Osvetovej besedy” s veľkými úspechom uviedol hru Jána Palárika,
“Dobrodružstvo pri obžinkoch” Je to optimistická veselohra zo života dedinského ľudu. Autor v hre
veľmi jasne poukazuje na životaschopnosť ujarmenēko slovenských ľudu, na jeho elán, ktorý sa ničím
a nijakým násilím nedá potlačiť.

Súbor sa úspešne predstavil s touto hrou nielen na okresnej ale aj na krajskej súťaži
dedinských divadelných súborov v Modre.
S nie menším úspechom uviedol súbor túto hru na “Divadelnom festivale vo Vracove” na
Morave. Hra bola prijatá s obrovským nadšením a výkony našich ochotníkov bolí odmenené veľkými
ováciami a vytvorením viac ako domáceho prostredia. Boli to nezabudnuteľné chvíle kde sa v praxi
potvrdila spolupatričnosť Čechova a Slovákov. Väčšina členov nášho súboru si tam našla úprimných
priateľov o všetci navzájom sme si sľúbili v týchto priateľských vzťahoch pokračovať aj v budúcich
rokoch.

- 1969Pohyb obyvateľstva V priebehu tohto roku sa počet obyvateľov v našej obci zvýšil o 32 novonarodených detí, z
čoho bolo iba 10 dievčat a 22 chlapcov. Počas roka nás navždy opustilo 11 našich spoluobčanov s
ktorými sme sa rozlúčili na miestnom cintoríne. Bolo medzi nimi 7 mužov a 4 ženy. Na spoločnú cestu
života sa vydalo v tomto roku 18 mladých párov, ktoré uzavreli manželstvo sobášnej sieni no
tunajšom MNV.

Činnosť MNV V septembri tohto roka prišlo k dvom zmenám v zložení rady MNV. Na miesto uvoľnenej
členky rady MNV Anny Kordošovej bol schválený Ignác Roman a na miesto Jozefa Blanárika bol
schválený Ferdinand Kovár. V tomto roku bola navyše odvolaná z funkcie poslanca MNV Júlia
Tandlmayerová. V dôsledku tých zmien sa k tomuto roku znížil počet poslancov MNV z 27 na 25.
V rámci investičnej výstavby začal MNV s výstavbou 6 bytových jednotiek pre učiteľov a taktiež sa začalo s výstavbou Materskej školy pre 60 detí.
V akcií “Z” sa započalo s výstavbou novej sobášnej siene celkovým nákladom 96.000.- Kčs.
Počas roka sa dokončila výstavba cesty a rygólov na záhumenici nákladom 463.000, - Kčs .
V rámci svojpomoci dokončili naši občania 19 rodinných domov a započalo s výstavbou 4
nových.
Politická situácia u nás aj v celom štáte bola charakteristická konsolidáciou pomerov.
Začiatkom tohto konsolidačného procesu bola “Novembrová rezolúcia” ÚV KSČ. V Apríli bol z funkcie
prvého tajomníka ÚV KSČ odvolaný Alexander Dubček a na jeho miesto nastúpil Dr. Gustáv Husák.
Tento rok sa ďalej vyznačoval čiastočným rozvratom v ekonomike, hodnota koruny je neustála, ceny
tovarov sa rýchlo menia - hrozí inflácia. Ďalej prichádza v tomto roku k veľkému preverovaciemu
procesu od najvyšších orgánov a začína sa u nás konečne viac robiť a menej hovoriť a schôdzovať.

Školstvo V kádrovom obsadení v ZDŠ prišlo k nasledovaným zmenám. Na vlastnú žiadosť odišli učitelia:
ss. M. Greifová, A. Paušeková rod. Mišinová. Na školu prišli učitelia :ss. A.Lániková, O.Michálková,
A.Kaščáková a D. Švihla.

Budova tunajšej školy nebola od svojho postavenia (30 rokov) opravená. Strecha zateká a
omietka je na veľa miestach opadaná. ONV peniaze na opravu prisľúbil, no nie je možné zabezpečiť
dodávateľa
V tomto roku má škola 529 žiakov 20 tried. V ročníku 1.-5. 156 žiakov - 6 tried; v ročníku 6.-9.
373 žiakov - 14 tried.
Počas roku veľmi pomáhalo škole ZRPŠ, najmä finančne v oblasti telovýchovy a športu.
Plenárne schôdze ZRPŠ sa konali pravidelne a splnili svoj účel.
V tomto roku sa prvý raz organizovala ľahkoatletická súťaž : “Putovný pohár oslobodenia.”
Má sa organizovať každý rok.
Z celkového počtu žiakov prospelo v tomto roku 480 - 87,75%, neprospelo 66 žiakov,
vyznamenaných bolo 90 žiakov. Druhým stupňom z chovania bolo hodnotených 15 žiakov.
Mimoriadne udalosti:
V popoľudňajších hodinách dňa 3. novembra 1969 na moste pri samoobsluhe nákladné auto
spôsobilo smrteľné zranenie žiakovi VI.B triedy tunajšej ZDŠ R. Fabiánovi z Plaveckého Podhradia. Jeho
spolužiaci, učitelia a spoluobčania sa s ním rozlúčili na cintoríne v Plaveckom Podhradí.
Divadelný krúžok pod vedením ss. Oravcovej a Plechlovej nacvičil a predviedol divadelnú
rozprávku “Aladinova zázračná lampa”. S hrou vystúpili tiež v susedných dedinách pre žiakov
tamojšich škôl.

Kultúra a osveta V rámci vzdelávacej činnosti prebehlo v našej obci celkove 14 akcií z celkovým počtom
účastníkov 644.
V priebehu roka vyvíjali v našej obci činnosť dva divadelné krúžky. Dramatický krúžok tunajšej
ZDŠ spomínaný na inom mieste a s divadelnej súbor Osvetovej besedy ktorý naštudoval a s úspechom
uviedol divadelnú hru “Bačova žena.” Hra bola uvedená vo viacerých reprízach na domácej scéne i na
scénach okolitých obcí.

TelovýchovaVeľký sviatok oslávili v tomto roku naši športovci. Je tomu práve 20 rokov čo sa v našej obci
začal hrávať organizovane jeden z našich najpopulárnejších športov - futbal. Do tisícky našich občanov
i občanov z okolia prišlo v ten krásny letný deň na miestny športový štadión aby boli svedkami milej
slávnosti a hlavne prvého stretnutia našich futbalistov zo zahraničným súperom, mužstvom FC Kisač z
Juhoslávie.

