-1970Obyvateľstvo
Tento rok bol počtom narodených detí jedným z rekordných, keďže sme privítali na svet 44
občiankov, z toho bolo 24 dievčat a 20 chlapcov.
V sobášnej sieni MNV v tomto roku uzavrelo manželstvo 14 mladých párov. Na poslednej
ceste sme odprevadili 16 našich spoluobčanov, z toho 8 žien a 8 mužov.

Z činnosti MNV
V priebehu tohoto roka neprišlo v zložení rady MNV k žiadnym zmenám. Taktiež v radoch
poslancov MNV nenastali v tomto roku žiadne zmeny.
V investičnej výstavbe sa pokračovalo výstavbou 6 bytových jednotiek pre učiteľov. Finančné
prostriedky na ich výstavbu sa v tomto roku čerpali vo výške 911 900:- Kčs.
Finančné čerpanie na výstavbu Materskej školy predstavovalo čiastku 368 900,-Kčs.
V rámci akcie ,,Z” občania aktívne pomáhali pri výstavbe Materskej školy, kde treba
vyzdvihnúť hlavne iniciatívu našich starších spoluobčanov z radov dôchodcov. Bokom nezostávajú ani
niektorí ďalších občania, no na druhej strane by sa žiadalo vise iniciatívy od našej mládeže.
Vo finančnom hospodárení MNV bola v tomto roku nasledovná situácia:
Príjmy – plán
skutočnosť

361 700,566 900,-

Výdaj
548 700,výsledok hospodárenia 18 200,-

V individuálnej bytovej výstavbe bolo dokončených 9 rodinných domov a na výstavbu nových
bolo vydaných stavebných povolení oproti minulom rokom oves menej. S výstavbou nových
rodinných domov môžu započať iba dvaja naši stavebníci.
V rokoch 1964 - 1970 bolo v našej obci postavených 72 nových rodinných domov, 12
družstevných bytov 6 bytov pre učiteľov.
Ústredné kúrenie má vo svojich rodinných domoch 20% našich občanov, vodovod 99%,
kúpeľňu 60 %, televízor 70%, chladničku 70 %, práčku, 75% a rozhlasový príjimač je v každej
domácnosti.. Osobný automobil vlastnil 10% našich rodín. Len v tomto roku pribudlo v našej obci 17
osobných automobilov.

Školstvo
V zložení pedagogického zboru ZDŠ neprišlo v tomto roku k žiadnym podstatným zmenám. Po
stránke kvalifikovanosti sa javil stav na škole veľmi priaznivo. V tomto školskom roku mala škola 478
žiakov v 19 triedach. V ročníkov 1.-5. - 146 žiakov - 6 tried; v rokoch 6.-9. 332 žiakov - 13 tried.

Na ciele ZRPŠ naďalej zostáva s. Ján Velšmid. Počas roka boli tri plenárne zasadnutia ZRPŠ a 4
triede schôdze.
Zásluhou s. Ľ. Peťka boli vytvorené dobré podmienky pre vznik u nás nového športuhádzanej.
V tomto roku bol usporiadaný 2.ročník ľahkoatletických pretekov o “Pohár oslobodenia”,
ktorého držiteľom sa stala naša škola.
K 1. februáru 1970 bol odvolaný s. Alfonz Kolenič a odbor školstva ONV v Senici ho menoval
za riaditeľa ZDŠ v Prevaloch.
Z počtu 529 žiakov ktorí navštevovali v uplynulom školskom roku tunajšiu ZDŠ prospelo 484
čo činí 90,8 %. Za bežné priestupky druhým stupňov z chovania bolo klasifikovaných 18 žiakov.

Poľnohospodárstvo
Štátny majetok - hospodárstvo Sološnica hospodári na 1764 ha pôdy. Súkromný sektor nad
0,5 ha poľnohospodárskej pôdy predstavuje 0,56% z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy.
Veľké zmeny v štruktúre výroby, zvýšenú mechanizáciu a chemizáciu si vo veľkej miere
vyžiadal sústavný pokles pracovníkov v produkčnom veku. V investičnej výrobe Štátny majetok
vybudoval a rozšíril vývojové stredisko o kancelárie, sociálnu budovu a predkličovňu zemiakov, čím sa
prispelo k zvýšeniu ha výnosov zemiakov.
Pre zlepšenie bytového fondu pracovníkov Štátneho majetku boli postavené 3 štvorbytovky
v rámci družstevnej bytovej výstavby na ktorú bola poskytnutá dvanástim pracovníkom pôžička.
Okrem toho pre stabilizáciu pracovníkov sú poskytované každoročne bezúročné nenávratné pôžičky
podmienené odpracovaním 10 rokov u Štátnych majetkov na výstavbu nových rodinných domov
alebo prestavbu starších. Tieto boli poskytnuté 25 našim občanom v celkovej výške 544 793,- Kčs.
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Kultúrnoosvetová práca
V ráme politickovýchovnej činnosti si naši občania vypočuli rad rôznych prednášok na témy Vnútorná a zahraničná politika, Poľnohospodárstvo, Zdravotníctvo. Týchto akcii bolo spolu 11 s
účasťou 1119 osôb.
Divadelný súbor pri Osvetovej besede uviedol na domácej scéne i na scénach okolitých dedín
divadelnú hru - drámu A. Jiráska ,,Otec”.
Dramaticky krúžok ZDŠ vedený ss. Oravcovou a Plechlovou pripravil rozprávku Dobrodružstvá čerta
Belinka”. Vystúpil s ňou tak isto doma a v okolitých obciach.
Pravidelne bol pripravovaný kultúrny program k slávnostným príležitostiam ako bol MDŽ, 1. a
9. máj, SNP, VOSR, Mesiac česko-slovensko - sovietskeho priateľstva a pod.
Miestne kino Skalka navštevuje ročne v priemere 20.000 návštevníkov.

-1971Pohyb obyvateľstva
Počas tohto roka sa našim občanom narodilo 35 detí, z toho 11 dievčat a 24 chlapcov. Navždy
nás opustilo 13 našich spoluobčanov - 8 mužov a 5 žien. V sobášnej siene MNV uzavrelo v tomto roku
manželstvo 9 mladých párov.
V roku 1961 mala naša obec 1588 obyvateľov a podľa súpisu v roku 1970 ich má už 1735.
Prírastok ku koncu minulého roka bol 147 obyvateľov.

Z práce MNV
Tento rok bol rokom volieb do Národných výborov. Voľby ktoré sa konali dňa 16. novembra
prebiehali v slávnostnom ovzduší, voliči ktorých časť sa zúčastnila volieb manifestačne dali svoju plnú
dôveru navrhnutým kandidátom. Celkom bolo zvolených 27 poslancov MNV. Na ustanovujúcom plenárnom zasadnutí dňa 21. 12. 1971 bola do funkcie predsedu MNV opätovne zvolená s. Paulíková
Jozefína. Do funkcie tajomníka MNV bol zvolený s. Chvíla Ján. Jednotliví poslanci MNV boli zvolení v
tomto zložení:
Rada MNV:
1. Chvíla Ján, 2. Kovár Ferdinand, 3. Elíz Dominik, 4. Paulíková Jozefina, 5. Vandelia Ján, 6.
Kohút Metod, 7.Fupšo Jozef, 8. Doležal Jozef, 9. Michút Pavel
Komisia Finančno - plánovacia:

1. Ing. Janeček František - predseda, 2. Polákova Mária - tajomníčka, 3. Briestenský Frantisek - člen, 4.
Kuča Jozef -člen, 5. Čermáková Emília - členka, 6. Cínová Rozália -členka 7. Roman Ignác - člen, 8.
Kočíšková Helena - členka neposlanec, 9.Pdlhauserol Karol - člen neposlanec
Komisia pre verejný verejný poriadok:
1. Vanek Miloslav -predseda, 2. Chvíla Ján - tajomník, 3. Šidlík Jozef - člen, 4. Hajdúch Anton - člen, 5.
Štiblická Antónia - členka, 6. Vician Štefan - člen, 7. Šteffeková Mária - členka, 8. Surovič Martin - člen
neposlanec, 9. Polák František - člen neposlanec
Komisia sociálna:
1. Mlynarovičová Mária - predseda, 2. Hirthová Oľga - tajomník neposlanec, 3. Ralbovský Michal člen,4 . Poláková Valika - členka, 5. Blcha Vavrinec - člen, 6. Chvílová Vilma - členka 8. Kohútová Zita členka- neposlanec, 8. Dobrovodská Katarína - členka 9. Kovárová Štefánia - členka
Jednotlivé komisie boli doplnené aktivistami - členmi komisií - neposlancami v celkovom počte 7.
V investičnej výstavbe riadenej MWV bolo v tomto roku dobudovaných 6 bytových jednotiek v
pre učiteľov a ďalej sa pokračovalo vo výstavbe MŠ kde sa preinvestovalo v tomto roku 383.000,-Kčs.
Pre zlepšenie informovanosti našich občanov pre rozšírenie a zlepšenie kvality miestneho
rozhlasu bola zakúpená rozhlasová ústredňa cene 38.000.- Kčs a bola uvedená do prevádzky k tohto
ročnému 1. máju.
Ďalej bola prevedená v tomto roku regulácia potoka aj v extravilán obce aj v intraviláne obce
po budovu MNV a od mosta štátnej cesty po budovu bývalej MŠ.
V akcii “Z” sa previedlo v tomto roku dláždenie chodníka od rodinného domu Štefana Pápeža
č.p. 24 na železničnej stanicu.
Ďalej bola vybudovaná kanalizácia v “Cigánskej uličke” spoločným nákladom 69.600,- Kčs.
Celková hodnota diela predstavuje čiastku 97.400.- Kčs.
K novovybudovanej MŠ sa previedla prípojka vodovodu, ktorej výstavba si vyžiadala celkový
náklad 72.000,- Kčs.
Vo finančnom hospodárení tunajšieho MNV boli dosiahnuté výsledky:
Plán :

509.000,- Kčs

výdavky: 692.300,- Kčs
V individuálnej bytovej výstavby bolo v tomto roku dokončených 5 rodinných domov a bolo
vydaných 7 stavebných povolení.
OBCHOD: Rast maloobchodného obratu u potrieb dennej spotreby v porovnaní s rokom 1966
(7.021 000,-) a rokom 1970 – 9.537.000,- Kčs je vyšší o čiastku 2 516 000,- Kčs.
SLUŽBY: Prevádzkareň MNV má 17 stálych zamestnancov a nasledovné prevádzky: Holič-kaderník,
murárstvo, stolárstvo, porez stavebného dreva, miestna nákladná doprava, stavebný a iný kameň.
Kodreta Myjava prevádza v našej obci opravu obuvi a Kodreta Senica zabezpečuje rádio-televíznu
službu. Drobné prevádzkarne MNV dosiahli objem tržieb v minulom roku o 298% vyšších ako v roku
1964 a odvod zisku bol vyšší o 69 000.- Kčs.

SOC. STAROSTLIVOSŤ A ZDRAVOTNÍCTVO: Starostlivosť o zdravie našich občanov je poskytovaná
prostredníctvom Obvodného zdravotného strediska v Rohožníku a Stomatologického strediska v
Sološnici. Veľmi nám chýba ako strediskovej obci zdravotné stredisko.
V minulom roku žilo v našej obci 245 dôchodcov, ktorým bolo vyplatené vo forme dôchodkov
celkom 179.616,- Kčs. Najnižší dôchodok pre jednotlivca je v súčasností 500,- Kčs.

Školstvo
Z funkcie riaditeľa ZDŠ odišiel s. Bohumil Vícen ktorý bol ustanovený do funkcie školského
inšpektora na ONV v Senici.
Do funkcie riaditeľa školy bol ustanovený doterajší zástupca riaditeľa s. Ferdinand Foltýnek.
Zástupcom riaditeľa školy bol menovaný - Jozef Olšovský.
V učiteľskom zbore nastali dosť veľké zmeny. Odišli ss. Š.Heklová, O. Máková, J. Oreský a
Ľudovít Peťko nastúpil vojenskú základnú službu. Na školu boli ustanovení učitelia: A. Filípková,
A. Šeniglová, Š. Vlková - všetko nekvalifikovaní. Vo funkcii školníka začala pracovať s. M. Jánošová.
V školskom roku začalo navštevovať školu 476 žiakov v 19-tich triedach, z toho v ročníkoch
1.-5. 159 žiakov v 7. triedach a v ročníkoch 6.-9. 317 žiakov v 12 .triedach. Naďalej sa vyučuje na
štyroch miestach a v nižších ročníkoch je smenné vyučovanie.
Hlavná budova školy bola konečne čiastočne generálne opravená strecha, fasáda, odkvapové
rúry). Previedla sa tiež maľba a náter soklov v celej budove školy zakúpením rôzneho nábytku do
tried, zborovne a riaditeľne.
Dramatický krúžok pod vedením Plechlovej a Oravcovej ; aj tohoto roku nacvičili divadelnú
hru, Čin -Čin svoju skoro vo všetkých podhorských obciach.
V mimovyučovacom čase boli organizované rôzne besedy, exkurzie, návštevy pamätných
miest z robotníckého hnutia, návšteva múzea v Skalici - Brdského - rodisku Marka Čulena
spoluzakladateľa KSČ.
Výbor ZRPŠ aj naďalej viedol Ján Velšmid. Činnosť ZRPŠ bola uspokojivá a bola zameraná
hlavne na organizovanie pomôcť pri rôznych akciách poriadaných školou.
V uplynulom školskom roku prospelo z celkového počtu žiakov 421 - 88,70%, neprospelo 57
žiakou - 14,30%. Druhým stupňom z chovania bolo klasifikovaných 13 žiakov čo je 2,91%. Tretím
stupňom bolí klasifikovaní traja žiaci čo je 0,62%.

Kultúrno - osvetová práca
V rámci politicko - výchovnej činnosti odznelo celkove 8 prednášok na rôzne témy na ktorých
sa zúčastnilo spolu 722 našich občanov.
Na úspešný rok divadelného krúžku pri tunajšej ZDŠ nemenej úspešne nadviazal divadelný
súbor Osvetovej besedy ktorý naštudoval a vo viacerých reprízach uviedol divadelnú hru ,,Kým kohút
nezaspieva.” Aj okresnej súťaži divadelných súborov kategórie ,,B” sa naši divadelníci umiestnili na
prvom mieste a zaslúžene získali ,,Strieborný veniec Samuela Jurkoviča.”

-1972Obyvateľstvo
V tomto roku sa v našej obci narodilo celkom 31 detí z čoho bolo 16 dievčat a 15 chlapcov. Na
poslednej ceste sme odprevadili 14 našlo spoluobčanov z toho 6 mužov a 6 žien. V sobášnej siene
MNV bolo v tomto roku uzavretých 15 manželstiev.

Z činnosti MNV
V zložení rady MNV neprišlo v tomto roku k žiadnym zmenám. K zmenám neprišlo ani v
radách poslancov MNV.
V rámci akcie ,,Z” ktoré riadil MNV sa v tomto roku pokračovalo prácami v ,,Cigánskej uličke”.
Bolo prevedené prekrytie kanála povrchových vôd nákladom 72 200.-Kčs.
Keďže bol potok pretekajúci našou obcou zregulovaný a jeho okolie nebolo doposiaľ
upravené prikročilo sa k vybudovaniu parku po oboch stranách potoka ako aj pred budovou bývalej
MŠ.
Výstavba parku prebiehala podľa vopred vypracovaného projektu. Na tieto práce bolo v
tomto roku vynaloženia 89 200,- Kčs, no celková hodnota diela vytvoreného našim občanmi
predstavovala čiastku 124.800,- Kčs.
Na výstavbu a dokončenie novej MŠ predstavovalo čerpanie finančných nákladov čiastku
723 000,- Kčs. Dňa 8.decembra bola prevedená kolaudácia a odovzdanie MŠ. Pre nedodané tri kusy
veľkoplošných umývacích drezov hygienik nedovolil započať s prevádzkou Materskej školy.
V tomto roku bol pre drobnú prevádzkareň MNV zakúpený nakladač HON v hodnote
110000.-Kčs.
Hospodárenie MNV :
Príjmy -

702.000,- Kčs

Výdavky - 702.000,- Kčs
V individuálnej bytovej výstavbe boli v tomto roku dokončené iba 2 rodinné domy a ďalším
záujemcom o stavbu rodinného domu boli v tomto roku vydané 3 stavebné povolenia. Pohľadom do
minulých rokov zisťujeme, že počet dokončených rodinných domov každoročne klesá a klesá zároveň
aj počet vydaných stavebných povolení. Môžem len dúfať, že sa situácia v individuálnej bytovej
výstavbe v budúcich rokoch zlepší.

Školstvo
V kádrovom obsadená ZDŠ prišlo v tomto roku k nasledujúcim zmenám. Zo školy, odišli
učiteľky: Filípková Anna, Šeniglová Anna, Vlková Štefánia, Kaščáková Anna, Oravcová Eva. Na ich
miesta prišli učitelia: Jánošová Mária, Blahová Judita, Pálková Mária, Čilík Ján a Blechová Elena.
Na začiatku školského roka mala škola 442 žiakov v 19 triedach. V ročníkoch 1.-5. 164 žiakov 7 tried, v 6-9. ročníku 221 žiakov v 12 triedach.

Cez prázdniny tohto roka bola prevedená maľba a nátery soklov chodieb a WC. Pri bývalej,
národnej škole bola zriadená školská jedáleň s kapacitou 150 stravníkov.
Činnosť ZRPŠ sa zlepšila v tomto smere, že pri výbore ktorý naďalej vedia s. Ján Velšmid boli
ustanovené komisie pre výchovné otázky, pre telesnú výchovu a záujmové krúžky, pre materiálnu
pomoc.
Škola pripravovala pravidelne programy na školské a verejné oslavy ako 55. výročie VOSR, 50.
výročie Víťazného februára, 8. marec - MDŽ atď....
Organizoval na lV. ročník ľahkoatletického podujatia družstiev o ,,Pohár oslobodenia.”
Z celkového ploche 474 žiakov minulom školskom roku prospela 438, t.j. 92,41%. Neprospelo
36 žiakov, čo je 7,59%. Deviati žiaci boli klasifikovaný druhým stupňom z chovania.

Kultúrno -osvetová činnosť
V rámci politicko-výchovnej činnosti bolo prevedených týchto roka 12 vzdelávacích akcií na
ktorých sa zúčastnilo 683 miestnych občanov.
Divadelný súbor osvetovej besedy uviedol v tomto roku divadelnú hru, ,, Súhvezdie draka.”
S úspechom ju uviedol aj v okolitých dedinách.

- 1973Obyvateľstvo
V priebehu tohoto roku na občanom našej obce narodilo 44 detí, čo na presne zhoduje s rokom 1970.
Z tohto počtu bolo 23 dievčat o 21 chlapcov.
Navždy nás v tomto roku opustilo 17 našich spoluobčanov, z čoho bolo 9 mužov a 8 žien.
V sobášnej sieni tunajšieho MNV bolo počas tohoto roku uzavretých celkom 16 manželstiev.

Práca MNV
V zložení rady MNV neprišlo ani v tomto roku k žiadnej zmene. Zato v radoch poslancov MNV
prišlo k dvom zmenám. V septembri tohoto roku bol na vlastnú žiadosť uvoľnený z funkcie poslanca
MNV s. František Briestenský a v decembri tohoto roku bol z funkcie poslanca MNV odvolaný Anton
Hajdúch.
V rámci akcie ,,Z” ktoré riadil MNV sa pracovalo v tomto roku na viacerých miestach. Bol
dokončený park na námestí po oboch stranách potoka a pred budovou bývalej MŠ. Táto akcia si
vyžiadala v tomto roku náklad 38.000,- Kčs. Celkove bolo na výstavbu tohoto parku vynaložených
127.200,- Kčs.
Po dokončení parku na námestí bola obnovená miestna komunikácia na námestí od
,,Pohostinstva” po most pri budove bývalej MŠ celkovým nákladom 139.600,-.

Zároveň bola vybudovaná miestna komunikácia pri budove novej MŠ, čo si vyžiadalo celkový
náklad 242 474,- Kčs. V ,,Cigánskej uličke” bola dokončená kanalizácia nákladom 31 400.- Kčs, čím sa
však problém ktorým ,,Cigánska ulička” bola dokončená ešte stále je nevyriešil, nakoľko táto akcia
napriek niekoľkoročnej práci nie je dokončená.
V tomto roku bola rozšírená sieť miestneho rozhlasu nákladom 5000.- Kčs, čím sa ešte viac
zlepšili podmienky pre informovanosť našich občanov. Všetky práce boli prevedené s vlastnými
zdrojmy.
Dňa 1. mája po ukončení prvomájových osláv ktoré tradične prebiehali v našej obci sa
uzavrela kinosála a začalo sa s prípravami na jej generálnu opravu.
Rozpočet MNV
plán
1.073.000,- Kčs
skutočnosť 1.279 609,- Kčs
Dňa 2. januára tohoto roku v dôsledku výskytu slintačky u poľnohospodárskych zvierat hlavne
u hovädzieho dobytka bola v našej obci nariadená karanténa a celá obec bola uzavretá. Niekoľko dní
u nás nezastavoval ani vlak a cez našu obec nesmeli prechádzať žiadne vozidlá. Neskôr smeli prejsť,
ale iba po dôkladnej dezinfekcii.
Po dvore štátneho majetku bola zavedená zvláštne prísna karanténa, nakoľko toto miesto
bolo ohniskom nákazy. Ošetrovatelia a ostatný personál nesmeli objekt opúšťať. Tu spávali aj sa
stravovali. Potraviny privážané do našej obce sa na okraji dediny prekladali z auta na auto. Všetky
verejné miestnosti boli uzavreté. Od 2. januára až do 12. februára bola uzavretá aj ZDŠ. Všetky osoby
ktoré opúšťali našu obec museli prejsť dôkladnou dezinfekciou. Celá karanténa trvala po dobu 6
týždňov.
Situácia v individuáInej bytovej výstavbe sa v touto roku viditeľne zlepšilo. Bolo dokončených
5 rodinných domov a novým stavebníkom bolo v tomto roku vydaných 12 stavebných povolení.

Školstvo
V kádrovom obsadení ZDŠ prišlo k nasledovným zmenám: zo školy odišli: Blahová Judita,
Lániková Anna, Jánošová Mária, Velická Hedviga. Na školu boli ustanovení: ss. Kristinák Ján a Klena
Milan.
Triednictvo:
I. A Agneša Šírová
III. A Terézia Petrášová
V. Božena Babiarová
VI.C Maria Hajdúchová
VII. C Anna Krutá
IX.A Oľga Michálková

I.B Eva Babulicová
III. B. Elena Blechová
VI.A Magda Kohútová
VII.A Milan Klena
VIII. A Eva Dulanská
IX.B Martin Sládek

II. Margareta Vícenová
IV. Jozef Hirner
VI.B Maria Pálková
VII.B Darina Balúchová
VII.B Mária Plechlová

Ďalej na škole pôsobili ss. Karol Pajdlhauser, Ján Čilík, Ján Kristiňák, Viera Peťková - výchovný
poradca, Ľudovít Peťko - skupinový vedúci PO.
Škola mala 452 žiakov v 17 triedach. V ročníkoch 1.-5. 156 žiakov - 7 tried; ročníkoch 6.-9. 296
žiakov - 10 tried. Ročníky 1.-5. mali striedavé vyučovanie.

V stave budovy školy k podstatným zmenám neprišlo. Bola prevedená bežná údržba a náter
oblokov v hlavnej budove školy.
Vedenie školy, MNV a ZRPŠ sa naďalej dožadovali výstavby školy ktorá by mala byť riešením
nedostatku učebných priestorov. K rozhodnutiu vyšších orgánov však zatiaľ neprišlo.
Počas roku pracovali žiaci so striedajúcimi úspechmi v 14 záujmových krúžkoch. Pokračovalo
sa aj v organizovaní ľahkoatletických pretekov o ,,Pohár oslobodenia”. Pohár vybojovala z osem
účastníkov domáca ZDŠ.
Z celkového počtu 441 žiakov prospelo 414 čo je 93,41%. Neprospelo 27 žiakov to
predstavuje 6,12 %, z toho jeden žiak nebol klasifikovaný. Druhým stupňom z chovania boli
klasifikovaný traja žiaci. Tretím stupňom z chovania bol klasifikovaný jeden žiak.
Ako bolo spomínané na inom mieste z dôvodu slintačky bola škola v dňoch 2.1.1973 až
12. 2. 1973 uzatvorená.

Kultúrno-osvetová práca
Keďže sa v tomto roku v zimných mesiacoch vyskytla slintačka, divadelný súbor Osvetovej
besedy nemohol pokračovať v nácviku divadelnej hry a z toho istého dôvodu sa nemohla uskutočniť
rada ďalších kultúrno osvetových podujatí politickovýchovných akcií.
V súboroch, krúžkoch a kolektívoch umeleckého smeru pracovalo v tomto roku celkom 63
členov.

-1974Obyvateľstvo
V roku 1974 sa počet občanov našej obce zvýšil o 31 novonarodených detí, z čoho bolo 14
dievčat a 17 chlapcov. Počet zomrelých prekročil v tomto roku priemer s pred minulých rokov.
Celkove zomrelo v tomto roku 22 našich spoluobčanov, z toho 16 mužov a 6 žien.
V sobášnej sieni MNV uzavrelo manželstvo 11 mladých párov z našej obce.

Z práce MNV
V priebehu tohoto roku neprišlo k žiadnym zmenám v zložení rady MNV ani medzi
poslancami miestneho národného výboru.
V akcii ,,Z” bola v tomto roku dokončená miestna komunikácia pri budove Základnej školy
nákladom 58000.- Kčs.

Pretože hádzaná ako nový šport v našej obci zapúšťa zdravé korene a dostavili sa už aj prvé
úspechy, bolo správne rozhodnuté vybudovať pre naše dievčatá (dorastenky a žiačky) nové
hádzanárske ihrisko.
Z jeho realizáciou sa započalo už v tomto roku nákladom 162.300,- Kčs. Veľký kus práce pri budovaní
tohoto diela odviedli funkcionári TJ ŠM Sološnica ako aj časť fanúšikov tohoto mladého športu u nás.
Celková hodnota vytvoreného diela predstavuje čiastka 214000.- Kčs.
V priebehu celého roka odpracovali občania našej obce veľké množstvo brigádnických hodín
pri skrášľovaní svojho životného prostredia, pri úprave priedomí a hlavne pri údržbe jestvujúcich
parkov a ostatnej verejnej zelene.
V individuálnej bytovej výstavbe sa udržuje trend z minulého roku. Naši občania dokončili v
tomto roku celkom 8 rodinných domov a na výstavbu ďalších bolo v tomto roku vydaných 10
stavebných povolení.
Finančné hospodárenie MNV:
plán 855.700,- Kčs
čerpanie – 1.131.036,- Kčs
Rozdiel v hospodárení predstavuje dotácie z vyššieho rozpočtu Okresného národného výboru
na akcie ,,Z”.

Školstvo
V priebehu tohoto roka zo školy odišli: Ján Kristiňák, Karol Pajdlhauser, Jozef Hirner, Elena Blechová,
Ján Čilík, Milan Klena. Na školu boli ustanovení : Štefánia Bičanová, Elena Rajničová, Dagmar
Bohušová, Pavel Bočan, Jozefína Bočanová.
V novom školskom roku mala škola 463 žiakov v 16 triedach. V 1.-5. ročníku 157 žiakov - 6
tried a v 6.-9. ročník s 306 žiakov v 10 triedach.
Aj naďalej sa našich ročníkoch vyučuje striedavo (doobeda a poobede).
V priebehu celého roka boli prevádzané bežné opravy a údržba budovy. Ďalej bola prevedená
oprava elektroinštalácie, vymenené parkety v telocvični a zhotovené jej nové obloženie. Za budovou
telocvične bola postavená miestnosť pre vykurovací agregát, čím sa neporovnateľne zlepšili
podmienky pre výučbu telesnej výchovy v zimnom období.
Otázka nedostatku vyučovacích priestorov nebola ani v tomto roku vyriešená.

Kultúra a osveta
Rok 1974 bol rokom význačnej udalosti v dejinách našich národov. Pripomenuli sme si v ňom
tridsiate výročie Slovenského národného povstania. Na jeho počesť uviedol divadelný súbor
Osvetovej besedy divadelná hru Jána Kákoša ,,Dom pre najmladšieho syna”. Autor o tejto hre
dostatočne presvedčivo vykreslil na postarších jednotlivcov osudy a hrdinstvo nášho ľudu v boji proti
fašistickým okupantom v horách Stredného Slovenska.
V rámci politickovýchovnej činnosti prebehlo v našej obci celkove 7 akcií na ktorých sa
zúčastnilo 1106 našich občanov.

