-1956Zimné obdobie
Mesiac januar 1956. bol neobyčajne teplý a slnečné dni trvali až do 27. Teplota sa stále
pohybovala medzi 8 až 15° C. Od 28. januára sa počasie náhle zmenilo. Začalo silno mrznúť, zo dňa na
deň viac. Aj snehu pribúdalo. Na niektorých miestach do výšky 80. cm, na horách aj vyše metra. Na
slabších budovách najmä na tých, čo boli pokrité slamou, polámal krovy. Í košiar J R D ktory bol len
nedávno postavený o rozmeroch 10 x 20 mt pod horou Rachšturm, bol polamaný.
Na ceste bolo toľko snehu, že bola nezjazdná. Museli sa dopraviť strojové uhrnače, ktoré
odstránili prebytočný sneh.
Mrázy sa tiež stále zosilňovali. V niektoré dňi teplota klesla až na 22 až 28° C. Ovocné stromy,
najmä slivky veľmi pomrzli. Mnoho jabloní, orechov, a iných ovocných stromov pomrzlo a poschlo.
Vínna réva, ba i okrasné ruže, všetko bolo pomrznuté. Tiež zajace ničili najmä mladé stromy tym, že
obhrýzali kôru. Veď aj divej zverine bolo tejto zimy ťažko.
Pohynulo mnoho srnčia, muflonov a jarabíc. A tiež sa stávalo, že ľudia ustatú zverinu chytali a
nosili domov. Ale nie preto, aby ju zachránili od zmrznutia, ale aby ju zužítkovali. Takéto počínanie
však bolo prisne zakázané. Keď sa však objavili v našom chotári vlci, nebolo treba takéto zákazy
vydávať, ľudia sa báli isť do hory aj pre drevo. Táto zver nezdržala sa však u nás dlho, odišla do vyšších
polôh.
Táto nepamätne tuhá zima trvala od 27. januára až dokonca februára. Až v marci sa mrazy
zmiernili na 15 - 18°C a tak to bolo do polovice marca. Od polovice marca zima povolila a sneh sa
začal pomaly topiť. Silne zamrznutá zem až 70 cmt., však mohla vodu vsať do seba a tak stála na
povrchu.
Počas veľmi silných mrazov pomrzli zemiaky a repa, ktoré boli v hroloch. Bolo málo zemiakov
na sadenie. Museli sa obstarávať z tych oblastí, ktoré neboli mrazmi tak silne postihnuté, alebo sa
sadila na miesto zemiakov kukurica, repa, lebo iné krmne plodiny.
Orkán
Dňa 19, 20, 21, 28 marca rozhučal sa u nás silný vietor, ktorý narobil mnohé škody na
budovách. Poshadzoval škridlice a slamou pokryté strechy, odtrhol komin na osemročnej škole, na 25
x 2 mt. polámal na nej strechu, jednu stodolu zlámal, na kostole zhodil strechu. Škoda ním spôsobená
bola odhadnutá na 10.802,52 Kčs, ktorú sumu poisťovňa aj uhradila.
Vietor tento priniesol aj veľmi studené počasie, takže sa nedalo pracovať dlhší čas v poli a
jarné práce sa oneskorili.

Oslavy MDŽ.
Dňa 8. marca 1956 bola poriadaná ako každoročne oslava “Medzinárodného dňa žien”.
Niesla sa pod heslom „Boj za mier.“ Konala sa v miestnosti Kino sále Jednoty za účasti mnohých

občanov a školskej mládeže, ktorá pripravila pekný program. Vystupoval tiež vojenský súbor z
Malaciek. Prednášatelia vyzdvihli význam boja za mier a zúčastnení odsúdili atómové zbrane a všetky
zbrane hromadného ničenia heslami ,,Všetci chceme mier!"

Žívelna pohroma.
Dňa 18. mája odpoludnia, zatiahla sa obloha od západu čiernym mračnom, ktoré už vopred
ukazovalo na blížiacu sa búrku. Zo začiatku začalo pršať, neskôr sa však spustil silný ľadovec o obsahu
až 3 -4. cm., ba padali až celé kuse ľadu. Obilie, ktoré ukazovalo na celkom peknú úrodu bolo
miestami zbité až na 80 %. Ovocné stromy boli polámané a kvet rozbitý. Iné plodiny už pekné zelené
boli zničené. Ľadovec rozbil obloky na mnohých domoch a zahubil mnoho hydiny.
Táto strašná búrka vyžiadala si aj jeden ľudský život. František Kákony sa vracal s kravami
domov a nestačil sa už nikde schovať. Šiel za kravami domov krížom cez pole, keď rázom padol na
zem a ostál na mieste ležať. Ked statki prišly domov a menovaní neprišiel išli ho hladať, ale keď bola
noc tak ho nenašly, až na druhy deň ho našli ale už mrtvého.
Táto pohroma bola hlásena Štatnej poisťovni, ktorá vyslala svojich zástupcov aby na mieste
zisťovali spôsobené škody.
Ktorý mali poistené proti krupobitiu, dostali úhradu.
Táto úhrada u samostatných rolnikoch činila Kčs 34.200.Jednotne roľ. družstvo dostalo úhradu Kčs 39.622, 60.- Mnohí roľníci museli obilie skosiť a
zaorať a dať tam nejakú inú plodinu na krmu, iný si to však predstavovali že obilie zbité ešte ostane, a
predsa bude trocha zrna, ale sa sklamalí, stebla polamané neskôršie zoschli a z úrodi nebolo nič. Najviac boli poškodené, raž a pšenica. Ladovec zasiahol jednu polovicu chotára a to : Pánske
dzíly, k furtu dolukonce, dlhé kuse u Elzifa, Padzelky a Doliny.

Žatva
Ako je spomenuté, družstevníci istú časť nechali, dúfajuc že snaď bude ešte nejaké zrno, ale
boli sklamaní. Zrna nebolo a s slama bola zmrvená tak, takže sa nedalo kosiť ani do snopov zviazať.
Ďatelina a tráva sa tiež nedala ani dobre pokosiť lebo bola zbita v zemi. Mnoho krme bolo
stratene - čo chybalo pre dobytok, poľnohospodarstvo trpelo ohromnu stratu.

Jasené obdobie
Jesenné práce boli veľmi hatené nasledkom mnohych dažďov, nemohli sa oziminy siať. Mnoho
planovanych siatin ostalo nezasiatych najviac pšenice. Objavila sa spústa myší, ktoré zožrali už zasiaté
obilie - tiež aj zemiaky. Ba aj kukurice boli ohryznuté. Miestami ostali len holé palice bez zrna.
Ďalej následkom dlho trvajúcich dažďov ani jesenná orba sa nemohla previesť. Dažde zaplavili
spodnú časť chotára, takže sa nemohla previesť úprava lúk a pasienkov.

Štafeta ČSSP.
V rámci Mesiaca českoslov.- soviet. priateľstva i z našej obce bola dňa 11. nov. 1956 odoslana
Štafeta Československo Sovietského priateľstva - uvedený deň zišli sa zástupcovia zložiek národného
frontu. každá organizácia podala stuhu z heslom - ktorá bola nesena motocyklistom do Rohožníka a
odtiaľ do okresného sídla Malaciek.

Budovanie v obci
Tohto roku sa dokončila budova štátnej pôdohosp. školy s internatom. Na stavbu vynaložil
štát 2 milióny Kčs. Može sa v nej učiť 300 žiakov, ktorí po jej absolvovaní budú zastávat odborné sily v
našom poľnohospodárstve. Život mladých ľudí je veľmi pekný. Naozaj sa o tom kedysi snívať nedalo.
V moderne zariadenom pohodlnom prostredí sa môžu chlapci a dievčatá nielen dobre učiť, ale po
práci aj príjemne tráviť čas v miestnostiach na tieto účely zariadených. Ako sú čítárne, ihriská a iná
kultúrno-vzdelávacia výchova.
Ďalej Jednotné roľ. družstvo vybudovalo jednu dvojposchodovú sýpku na umiestnenie 20
vagónov obilia. Jednu ošípareň pre chov matiek a jednu vozovú váhu. Celkový náklad na tieto stavy
bol 1.200.000 Kčs. Vidieť ako sa družstvo zmáha.

Vstup nových roľníkov do J.R.D
V tomto roku sa 26. malých a stredných roľnikov rozhodlo pre vstup do družstva. Presvedčili
ich o tom úspechy, ktoré jednotné roľnícke družstvo od svojho vzniku dosiahlo. Vstúpili do družstva s
vymerou pôdy 120. ha 25 árov, sústredili 46. kusov - hovädzieho dobytka, 18. kráv, 20 jalovíc a 8
byčkov.

Stav pôdy J.R.D.
Do konca roku 1956. J.R.D. má 593.ha 0,5 arov pozemku, z toho je ornej pôdy 303 ha, ostatné
su lúky a pasienky.

Stav zvierat J.R.D.
Dľa štatistického súpisu ku dňu 31.12 1956 ma JRD. v Sološnici nasledujúci stav
hospodárskych zvierat a síce : 214. kusov hovädzieho dobytka, 174 kráv, ostatný je mladý dobytok.
Ďalej 333.ošípaných, z toho 35 matiek, ostatné na výkrm. 219 oviec, 14. koní a hydinársku farmu s
1020 kusmi hrabavej hydiny (len sliepky).

Dodávky Súkromného sektoru.
V tomto roku 1956. bola malím a strednym roľníkom predpísana následovna dodávka a sice:

predpis živočíšnej výroby.
Ošípané

predpis 260,01q

dodané bolo 135,34 q
Schodok

hovädzie

predpis 285, 55 q

125,38 q

dodané bolo 226,32q
schodok

32,23 q

mlieko

predpis 119. 685 l

vajcia

predpis 74 710 kusov dodané 74.710 kusov

obilie

predpisy 688 q

zemiaky

predpis 990q

kukurica predpis 176 q

cukrová repa predpis 17.000. q

dodané 119,685. lit.

dodané bolo

658 q

schodok

30 kg

dodané

808 q

schodok

182 q

dodané

144.q

schodok

32 q

dodané

6000 q

schodok 11 000 q
Pri vyčisľovaniu dávkovej povinnosti boli veľké tažkosti, jedni sa odvolávajúc na žívelnú
pohromu iní zase na špatnú výmeru pôdy, že sa im na ňej toľko neurodilo aky bol predpis, veru na
úrode mnohé neprijemnosti vyrovnavaňím dodávkovej povinnosťi boli.
No ale marné boli vyhovorky; Odpoveď bola jednotná. Prečo mohlo splniť dodávky JRD.? Veď
polia majú v tom istom chotári a živelnou pohromou boli postihnuté tiež. No ale zase presviečenie:
Lepšia organizácia práce, odborná pomoc, stroje. Že pomaly si túto skutočnosť uvedomia všetci
sološnickí roľníci a budú nasledovať tých 26 roľníkov, ktorí vstúpili do družstva v tomto roku. Veď
sološnické družstvo je už v tomto roku väčšinové.

Nehoda z neopatrnosti
Dňa 22. decembra 1956. stala sa u nás nehoda z nepozornosti. Istý občan cestoval vlakom z
Bratislavy. Pravdepodobne zdriemol a keď sa vlak pohýbal zo Sološnickej stanice, prebral sa zo spánku
a chcel vyskočiť. Podarilo sa mu to, ale tak nešťastne, že vlak mu prešiel nohu vyše kolena.
Vlak zastavili záchrannou brzdou ale bolo už neskoro. Menovaný ležal s dokaličenou nohou.
Ihneď ho preniesli do čakarne na stanici a volali prvú pomoc. Prišiel zdravotník aj s lekárom a po jeho
ošetrení záchranné auto ho previezlo do nemocnice, kde mu ihneď musela byť amputovaná noha vyše
kolena. Takto sa dopláca na neopatrnosť a nepremyslenosť.

Pohyb obyvateľstva
V tomto roku narodilo sa u nás 32. detí, z toho 11. mužského a 21. ženského pohlavia.
Zomrelo 17, z toho 7. ženského a 11. mužského pohlavia. Sobášených bolo 10. mladých párov.

Zdravotníctvo
V tomto roku zdravotníctvo v našej obci dobre prosperuje lebo vykazuje poskytnutie prvej
pomoci 65. prípadov s toho 10. bolo dopravené do nemocnice, a 32 na ďalšie ošetrenie k lekárovi do
Rohožníka Dr. Požgajimu, ostatní boli ošetrení doma - ktorých bolo 23 osôb. Československý červený
kríž ma v tomto roku 95. členov.

Osveta
V tomto roku ochotnícky divadelny krúžok hrá 4 divadelné predstavenia. Ďalej občania
požičiavajú si poučné a zábavné knihy O B. cez zimné obdobie. Astronomický krúžok pri OB. ktory
vedie učiteľ Jan Matuš 24. členov. 2.krát sa konali prednášky o vesmíre.

Mandelinka zemiaková
Ako v predošlých rokoch, tak aj v tomto roku, objavila sa u nás zase mandelinka zemiaková.
Tento nebezpečný chrobák sa rozmnožil takže zaplavil takmer celý chotár. Pestovatelia zemiakov
robili opatrenie proti škodcovi Ale nebolo to možná viničť. Ľudia chodili po poli a zbierali tohto škodcu
a jeho larvy - ďalej posypali zemiaky práškom zvanym gesarol. Viac posypané zemiaky - stratili príchuť
a boli špatné na jedenie.

-1957Zimné obdobie
V tomto roku 1957. zimné obdobie prebiehalo veľmi priaznivo , sňahu bolo málo, najväčšie
mrazy boli v mesiaci januári a to len pár dňí. Najväčšia zima bola od 10. - 13. januára a to - 18°C. Po
tomto mraze prišlo malé oteplenie a daždivé počasie, ktoré trvalo až do 15. marca. Od 15 marca
prišlo studené počasie zo silným studeným severovýchodným vetrom, čo trvalo až do konca marca.
Týmto nepriaznivým počasím mnoho poľnohospodárskych prác na poli sa zameškalo - čo
zapríčinilo aj slabé hektárové výnosy, najviac u ječmeňa a ovsa. Od mnoho dážďov uliate polia nedali
sa skýpriť. Lúky boli pod vodou a nedali sa upraviť.
Ďalej kukurice zasadené pre utlačenú zem slabo poschádzali a následkom toho bol aj malý
vynos.

Živelná pohroma
Dňa 21 júna 1957. o 20. hod. prišla ku nám obrovská búrka spojená z vychricou, taktiež
ľadovec. Od severozápadu zatiahla sa obloha čiernym mrakom, predvídalo sa niečo neobyčajného, a
tak sa aj stalo, o chvíľu začalo povetrie, medzitým sa spustil silný dážď a ľadovec padať, čo trvalo 1/2
hodiny, za ten čas na 5 cmt výšky. Voda zaliala celý chotár takže zem nestačila vodu vziať do seba,
kde bola trochu nižšia poloha voda stála na povrchu ako jedno jazero. Obilie bolo povalané, akoby ho
povalcoval. Kukurice, zemiaky a iné plodiny sa vo vode len kolísali. Po dvoch dňoch voda upadla, ale
do role sa nedalo vstúpiť, ďateliny a tráva boli strepané na zemi a rozsekané od ľadovca.
Obilie na niektorých miestach trocha vstalo ale nie celkom, preto bola žatva veľmi špatná a
zdĺhavá, lebo sa nedalo strojmi kosiť.
Nato 14 ho jula o 2 hod po poludní zasa prišla silná búrka a ľadovec, ktoré úrodu ešte viacej
poškodil, miestami až na 80%. Na to prišli dážde, ktoré trvali plných 14. dňí, kŕma nakosená zhnila,
takže ju nebolo môžno použiť na kŕmu, iba na stelivo. Voda stála na rolách a lúkach ako jazero,
Melioračné odpady nestačili odviesť do Rudavi, lebo aj tá sa dvíhala nad hladinu a nemala odtoku.

Žatva
Tohto roku sa ukazovala obstojná úroda, ale pre dlhotrvajúcí dášď sa všetko zmarilo. Žialno
bolo pozrieť do poľa.
Obilie, ktoré bolo zožaté počalo v mandlíkoch klíčiť a rastnúť. Ľudia trhali snopy čo boli
zrostlé. Mnohí to vozili do stodôl a tam ich rozvazovali a vysúšali, ale sa to nedalo vysušiť. Veru
špatná bola tohoročná mlatba.
Obilie z čiastky vymlátené nedalo sa uskladniť vysušalo sa na slnku, na plachtách aby sa
mohlo odovzdať na predpísané dodavky. Ale aj tu nastali ťažkosti, lebo skladnici nemohli mnohé
obilie a vyklíčené do skladu umiestniť, roľníci boli nútený ho odviesť naspäť domov.
Veru tohoto roku bol pre poľnohospodárstvo rokom katastrofálnym. Zemiakom- po tejto
pohrome rozbitým -začali znovu hlúzy rastúť a v mesiaci auguste kvitnúť. Prvé zemiaky čo boli chytené
počali hníť, alebo na ních chytili nové maličké, ktoré však nemohli dorastnúť. Fazule vôbec nemali
plodu, museli sa vytrhať a použiť kŕmu dobytka. Ovocie, ako slivky tiež predtým na dlhotrvajúcé sucho
zaschli, a teraz keď prišli pršky korene stromov sa zaparili a ovocie na ních chytené bolo maličké a
zvädlo a opadlo. Veru málo bolo dobrého a zdravého ovocia tohto roku.

Mandelinka zemiaková
Ako minulé roky, tak aj teraz sa objavila u nás mandelinka zemiaková v takom množstve, že ju
miestami nebolo možné zničiť.
Ľudia chodili po poli, zbierali chrobáky, obierali larvy - miestami boli zemiaky červené od larvy
a lístie zažraté, len hole stebla stáli, ktoré o pár dňí poschli a pod nimi nebolo žiadných zemiakov.

Orkanický vietor

V dňoch novembrových prišiel k nám silný výchor, ktorý narobil veľa škody, značne poškodil
strechy budov, ako aj na kostole, ktorý bol opravený, zhádzal mnoho škridlice. Škoda, ktorá bola
spôsobená, bola hlásená Štátnej poisťovní, prišiel likvidátor a škoda zistená bola Štatnu poisťovňu
uhradená.

Celoobecné J.R.D.
V mesiaci Júli 1957. bolo u nás na Poľnohospodársko technickej škole v Sološnici, prevádzané
školenie členov z Jednotných roľníckych družstiev z celého okresu. Z týchto absolventov a členov
M.N.V. boli utvorené dvojice, ktoré mali za úlohu chodiť po obci a presviečať roľníkov, ktorí ešte neboli
členmi Jednotného roľ. družstva. Toto presviečanie dalo im mnoho práce, kym presvedčili ostatných
roľníkov, aby v stúpili do J.R.D. čo sa aj stalo.
A tak v dňoch 27.VII 1957. začali roľníci pomáli podpisovať členské prihlášky. Keď už skoro
všetci roľníci podpísali členské prihlášky - začalo sa pomýšlať pre sústredenie dobytka.
No toto už bolo ťažko, lebo pre sústredenie toľkého dobytka neboli pripravené maštale, ktoré
boli rozostavané a nie dokončené. A tak toto sústredenie išlo pomaly, lebo nebolo miesta, kde
dobytok umiestniť, boli použité aj murované stodoly, ktoré sa ihneď prerábali na maštale, čo si
vyžadovalo mnoho práce a nákladu. Veru boli ťažkosti spojene s týmto sústredením.
Mnohí roľníci, ktorí vstúpili do družstva si to nepredstavovali, čo su povinní do družstva
odovzdať, až keď im bolo do podrobna vysvetlené, čo sú aj povinní odovzdať. Veru mnohým sa krútila
hlava od toho. Dobytok dľa plánovaného stavu, ošípané tiež ba aj krmivo, ďalej obilie na osiatie
odovzdanej pôdy.
Mnohí roľníci odovzdali dľa dohody s Jednotným roľníckym družstvom hovädzí dobytok,
ošípané, ba aj obilie, bárs im to ťažko padlo, keď úroda bola slabá, mnohým dosť málo ostalo pre
svoju domáciu spotrebu, ale pochopili družstevnú myšlienku a odovzdali čo len mohli.
Ďalej do J.R.D. v Sološnici členovia zcelili 465.hektárov pozemkov z toho 307. ha ornej pôdy a
158.ha lúk a záhad; ďalej 72 kusov hovädzieho dobytka, z toho 49 kráv a 23. kusov mladého dobytka.
Ďalej 79. kusov ošípaných, z toho 17 matiek na plemeno a 62. kusov na výkrm.

Živočíšna výroba
V tomto roku 1957. bol nasledovný stav dobytka ku dňu 31. XII.57
J.R.D. v Sološnici stav hovädzieho dobytka 295. z toho 79. kráv, ostatné na chov a výkrm, ďalej
ošípaných 623. z toho 32 matiek, kancov 3. ostatné na výkrm. Ďalej 14. koní, ďalej 183 oviec a
hydinárstvo 1379. kusov starých a 1200. kurčiat.
Súkromníci mali hovädzieho dobytka 316. kusov z toho 125. kráv ostatné voly a telce
181.kusov, ďalej 31. koní - hydiny 2287. kusov 98. kôz a 1 cap.

Dodávky
Na povinné dodávky JRD malo predpis roku 1957 následovné:

Hovädzí dobytok 125.q14 kg, ošípané 145.q 32 kg, mlieka 61.358 lit., vajec 22.651 kusov.
Obilie 616q 75. kg, zemiakov 665 q 19 kg, kukurice 99q 63 kg, repa cukrová 27 vagonov,
sena 69q 48kg.
Splnené:
Ošípané.
Hovädzie.
Mlieko.
Vajcia.
Zemiaky.
kukurica.
Obiloviny.
Seno.
Repa.

156q 58 kg.
129.q. 78kg.
61.388. Lit.
22.652.kus.
665.q. 20kg.
100q. 44.kg.
517q. 60kg.
70.q 18.kg.
27 vagonov.

Voľno. 38. q 35 kg.
145q. 45 kg.
38.119.lit.
16.560. kus
Splnené na 99%
100%
100%
100%
Splnené 18. vagonov.

Napriek tomu že bol taky slaby a neurodny rok predseda sa tie dodávky splnili.

Dosiahnuté ceny, za dobytok do obce
Dľa štatistiky peňažníctva za rok 1957.dostali súkromní roľníci za dodávky na verejné
zásobovanie a sice za dobytok na jatky. Kčs 430.993.15 hal.
Ďalej poľovníci t.j. spoločnosť dostala za odstrel divej zvery na povinné dodávky Kčs 2.787.tieto spomínané ceny priplácala Štátna sporiteľňa zástupiteľstvo v Sološnici.

Peňažníctvo S T S P v mieste.

Dľa bilancie roku 1957 má naša obec uložené v Štátnej sporiteľni, zastupiteľstva v Sološnici ku
dňu 31.XII. 1957 tieto vklady na vkladných knižkách Kčs 464.520.15 hal
V tomto sú zahrnuté, ako školské šporenie, vyherne vklady - (poznámka) V obci mnoho
občanov sa venuje len vyhram na športky lebo ako z údajov na pošte je uchádzačov o športky 800.
lístkov ba aj viacej. - tipujú starí mladí, = ale z výhry ešte malo kto priniesol si uložiť na vkladnu knižku.

Národný výbor
V tomto roku 1957. vypršalo funkčné volebné obdobie M.N.V. a tak v mesiaci máji 1957. sa prevádzali
celoobecné voľby do Miestných národných výborov. V našej obci bolo zostavených 20. volebných
obvodov.
Do týchto 20 tich obvodov boli navrhnutí následovní kandidáti: 1.Hodul Vojtech, 2. Blecha
Karol, 3.Polak Valent, 4. Poliak Ignac, 5. Pukančik Servín, 6. Štiblický Michal, 7. Eliáš Rafael, 8. Íč
Štefan, 9. Vandelia Ján, 10. Mlynarovičova Maria, 11. Piovarčí Ludovít, 12. Pátek Ján, 13. Dinuš Ferd,
14. Ralbovský Michal, 15. Velšmid Jozef, 16. Juhanes Ján, 17. Paušchek Julius, 18. Barteková Štefánia
19. Petrášová Maria, 20. Chvíla Jozef;

Ďalej do Okresného výboru boli navrhnutý: Vandelia Ján a Chvilova Rozália, a do Krajského
národného výboru bol navrhnutý Chalupka Štefan riaditeľ Poľnohospodárskej technickej školy v
Sološnici.
Každý kandidát prv než bol zvolený musel podať svoj životopis svojim voličom, ktorý bol
prečítaný na hovore z voličmi.
Navrhnutí kandidáti boli aj jednohlasne zvolení. Z týchto vyššie menovaných návrh na
predsedu bol daný na Chvílu Jozefa, - keďže bola nadpolovičná väčšina hlasov podaná tak bol znovu
zvolený Chvíla Jozef za predsedu Miestneho národného výboru obce Sološnica.
Zostavenie komisií:
a) Do poľnohospodárskej komisie - Ralbovský Michal predseda, Členovia: Eliáš Rafael, Blecha Karol,
Kočíšek Jan st., a Kazička Pavel;
b) finančno rozpočtová komisia: Velšmid Jozef predseda, členovia: Pauschek Julius, Piovarčí Ludovít,
Štiblický Michal, Polak Valent.
c) Kultúrno - školská osvetová a zdravotná: Dinuš Ferd. úč. predseda, členovia: Kohútová Zita,
Mlynarovičova Maria, Chvílova Rozalia.
Ďalej pri M.N.V. zvolený je aj vybor žien ktorí pozostáva z 12. čleov. 1.Poláková Julia
predsedkyňa, 2. Kohútová Magdalena, 3. Mlynarovičova Maria, 4. Štiblická Antonia, 5. Blechová
Štefania, 6. Barteková Štefania, 7. Paulíková Jozefína, 8. Štefeková Maria, 9. Frühaufová Emília, 10.
Piovarčíova Anna, 11. Dobravodská Katarína, 12. Horecká Agneša.
Tento vybor žien ma zasadať popri M.N.V. keď ho povoláva.
Novozvolený miestny národny výbor schvaľuje akčný programový plán pre volebné obdobie
na rok 1957 -1960, ukladá každemu členovy N.V. aby masovaorganizačnou prácou zabezpečovali jeho
plnenie vo svojich volebných obvodoch, a aby socialistickým sútažením a získavaním záväzkov hlavne
k 40. výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie zabezpečovali jeho poslanie.
Ďalej Miestny národný výbor v Sološnici ukláda Rade M.N.V. aby do ukončeného
programového plánu pre volebné obdobie 1957-1960 bola vzatá socializacia dediny. Rada M.N.V nech
vypracuje postupový plán získavania malých a stredných roľníkov do J.R.D.
Rezolúcia: Dnes na prvom zasadnutí novozvolených členov národného výberu v Sološnici
týmto vystupujú pred verejnosť v obci Sološnici s akčnými plánmi pripravovanými na ďalšie volebné
obdobie mierového budovania hospodárskeho a kultúrneho života našej obci.
My členovia NV čo najrozhodnejšie odsudzujeme prevádzanie akýchkoľvek pokusov s
átomovými a vodíkovými zbraňami hromadného ničenia.
Vychádzame z poznania, že po istom uvoľnení v minulom období, znovu napätie, znovu sa
rozpútava studená vojna a horúčkovité zbrojenie.
Kapitalistické mocnosti vyzbrojujú armády svojich satelitov atomovými a vodíkovými
zbraňami, a takto ohrozujú ľudstvo už teraz v čase mieru pokusmi vykonávanými na ostrovoch
Tichomoria. Vieme si predstaviť hrozné účinky vybuchov týchto zbraní na ľuďoch a množstvo utrpeňí,
ktoré zaľahlo na ľusdstvo byvajuce bolo na bývajúce na ostrovoch, kde sa pokusy konajú.
Preto sa v plnej miere staviame za podporu návrhu SSSR. v komisii OSN. pre odzbrojenie za
zákaz výroby atómových a vodikových zbraní, ako aj pokusov a staviame sa plne za mierové riešenie

všetkých sporných otázok cestou dohody. Želáme si, aby do celého sveta prenikol mocný hlas miliónov
mierumilovných ľudí bojujúcich za spravodlivé návrhy Sovietskeho zväzu na odzbrojenie a za zákaz
výroby, ako aj pokusov s atómovými a vodikovými zbraňami.
Dňa 30.ho mája 1957

Budovanie v obci
V tomto roku postavili v našej obci 4 obytné domky - Ďalej upravila sa cesta do Betlehema v
dĺžke 250mt a postavil sa znovu jeden železobetónový most na hornom konci obce v Potokoch v sume
Kčs 14. 000.-

Požiar
Dňa 2ho júla 1957 - o 1.hod. 30.min. v noci vypukol požiar na Školskom majetku PTŠ, zhorela
jedna stodola 10×25.mt ktorá bola naplnená ďatelinou a senom v množstve 5. vagónov. Ako požiar
vypukol nebolo zistené,- badalo sa že by to mohlo sa stať od elektrického vedenia, ktoré bolo do
stodoly zavedené a to len voľnymi drótmí; pritom zhorel jeden stroj na fukanie sena a tiež jedna
vlečka, ktorá bola v stodole. Mieste hasičstvo sa plne zapojilo pri lokalizovaní požiaru.

Oprava kostola.
V tomto roku 1957. občania a veriaci opravili aj rímskokatolícky kostol ktorý bol po mnoho
rokov od dážďov a mrazov ošarpaný a síce: Strecha kostola sa dala nová, tiež aj laty. Ďalej mury
kostola sa zhodili až do základnej zdi, a urobila sa nová omietka brizolitová. Túto opravu previedli
miestny remeselníci. Oprava kostola vyžiadala značnú sumu peňazí na zakúpenie stavebného
materiálu ako škridlica, cement, vápno , brizolit, laty a dosky, dalej plech, korítka, klince, hranole a
lešenie. Celková oprava kostola stala Kčs 16.4535, 85 hal. do tohoto sú zahrnuté materiál, dovoz,
remeselníci a daň zo mzdy.
Táto suma výdavkov na opravu kostola bola uhradená z darov veriacich.
Na tejto veľkolepej budovateľskej práci má veľké zásluhy miestny Vdp. Henrich Raček., ktorý
sa veľmi obetoval pri zháňaní materiálu, remeselníkov, povoznikov a pracovnej sily.

Verejní život
Dňa 7. Júla 1957 bola cez našu obec nesená Štafeta ktorá znela: K 6. festivalu mládeže
v Moskve. Uvedený deň zišli sa všetky zložky masových organizácií národného frontu, a pripínali
ztuhy s týmíto heslami: ,, Zdravíme festival mládeže v Moskve "
Nato dňa 13. okt 1957 zase bola nesená štafeta mieru cez našu obec do Okresného sídla
Malaciek, ktorá bola podaná každou zložkou masových organizácií v tomto zneňí: ,, Zdravíme
priateľov mieru SSSR."
V mesiaci novembri bola zase nesená štafeta celoštátna.

Dňa 10ho marca 1957. bola oslava MDŽ. Táto oslava bola poriadaná pod heslom ,,Všetci
chceme mier" Preč s atómovými a vodíkovými zbraňami hromadného ničenia.
Na tejto oslave boli zastúpené všetky zložky masových organizácii, taktiež školská mládež s
učiteľským sborom. Oslava bola poriadaná v kinosále, ktorá bola preplnená obecenstvom, najväčšiu
účasť mali ženy. Význam MDŽ prečítala s . Jozefína Paulikova členka výboru žien.

Zmena prezidenta
Dňa 13.ho novembra 1957. zomrel verný syn československého ľudu, obetavý a neúnavný
bojovník, ktorý stál pri kolíske slávnej Komunistickej strany Československa aj revolučného hnutia.
Zomrel Antonín Zápotocký prezident republiky člen politického byra UV - KSČ a hlavný veliteľ
Československých branných síl.

Voľba prezidenta
Nato dňa 19.ho novembra 1957. bola prevedená voľba nového prezidenta.
Navrhnutý Antonín Novotný, prvý tajomník UV - KSČ ktorý bol aj jednohlasne zvolený za
prezidenta “Československej republiky.”

Osveta
V tomto roku miestny divadelný krúžok u nás zohral 3 divadelné hry.1. Pytliakova žena,
2. Sedliacka láska, 3. Ukradnuté šťastie. Tieto div. predstavenia boli hojne navštevované, občania
veľmi radi pozerajú na svojich umelcov, ktorých svojím búrlivým potleskom povzbudzujú k ďalšej
činnosti. Čistý zisk sa venuje na doplnenie javiska.
Ďalej v hojnom počte sa návštevuje aj kino ako vydno odohrávalo sa ročne 201. predstavení
návštevníkov bolo 19.880. a tržba KČS 37. 820,60 hal.
Ďalej v obci je 265. rádioprijímačov a 7. kusov televizorov.

Telovýchova a šport
V tomto roku budovateľského plánu miestna Telocvičná Jednota Sokol začala budovať nové
ihrisko. Na toto ihrisko obec venovala pozemok zvaný: ,,Záhumenice” vo výmere 2 hektáre. Ako náhle
bolo miesto vymedzené ihneď sa pustili do práce ako planirka a odhrada osadzanie stĺpov plota,
dovoz kameňa a štrku. V tomto roku na začiatočných prácach odpracovali hráči 800. brigádnickych
hodín. Ďalej sa s prípravami pokračuje na budúci rok 1958.

Zdravotníctvo
Jesenných mesiacoch zavítal k nám nemily hosť takzvaná ázijská chrípka. Táto choroba sa
dostavila do každej rodiny a tam sa usadila kým celú rodinu nenavštívila a boli domácnosti že všetci
členovia boli chorí.

Lekári nestačili ani pacientov ošetrovať, lebo aj z tých mnohý ochoreli. Táto choroba sa aj
opakovala, lebo mnohí, ktorí z tohto prvý ráz vyviazli upadli znovu do toho. Najviac trpeli na chrípku
deti, príznaky chrípky boli vysoká horúčka ktorá ukazovala a bola až 40. stupňov, bolenie hlavy aj
celého tela. Ale na chrípku nezomrel nikto, lebo sa ľudia pridržiali predpisov lekára, ktorý radil užívať
čaj a chrániť sa prechladnutia.
Ďalej v obci je zriadení Ústav národného zdravia t.j. zubná ambulancia, je tu aj zubný technik,
ktorý stále ordinuje, dochádzajú ľudia z okolitých obcí na trhanie zubov a ich opravu. V obci je
založená MS Československého Červeného kríža, ako stanica prvej pomoci má vycvičeného
zdravotníka, ktorý poskytuje prvú pomoc - pri zraneňí. Ako vidno zo štatistiky za uplynulý rok 1957. v
našej obci bolo poskytnuté prvej pomoci v 65. prípadoch, z toho 19. ťažkých 46. ľahkých úrazov 4. boli
dopravení do nemocnice a ostatní boli doporučený lekárovi na ďalšie ošetrenie - M.S. má 98. členov z
potrebným obväzovym materiálom. V miestne je aj umiestnená poradňa matiek, do ktorej príchádza
lekár 2x do týždňa zo susednej obce.

Pohyb obyvateľstva
V tomto roku 1957. narodilo sa u nás 40. deťí, z toho 23. chlapcov a 17. dievčat - Sobášených
bolo 8. párov, Zomrelo 14. osôb - z toho 7. chlapov, 5. žien a 2. deťi, prírastok činí 26. osob.

-1958Zimné obdobie
Mesiac január 1958 bol veľmi teplý až do 18. februára boli dni keď zaznamenávali sa až do 18
stupňov tepla. Neňí pamätníka ktorí by sa pamätal na také teplé počasie prave v zime. Ovocné stromy
počali rozvíjať puky plodné.
Na to 20.ho februara začal padať sňeh a prišla silná fujavica ktorá u nás zaviala hradskú
smerom na Plav. Podhradie - takže museli sa dopraviť strojové uhrňače ktoré odstraňovali sňeh aby
bola cesto zjazdná, čo trvalo 3. dňi - potom počasie povolilo a bolo na mierne počasie ktoré trvalo až
do konca 10.ho marca.
Na to 11. marca začal znovu padať sňeh, ktorého napadlo za jednu noc 75. cmt. na horách až
vyše 1. mt. Autobusová premavka bola zastavená. Museli byť privolané strojové uhrnače kym sa cesta
trocha uvoľnila, ale počas silného vetra znovu bola cesta zaviata čo trvalo 4 dňi kym sňeh trocha
usedol. Školáci ktorí dochádzaju zo susednych obcí k nám do 8.ročnej strednej školy nemohli
dochádzať.
Tymto závejom a sňehovou fujavicou najviac trpela divá zver ktorá sa nemohla dostať
v potrave pre veľa sňehu a tak ustatá zver bars kde ležala vo sňehu bez vládi, museli ju lesný
zamestnanci kŕmiť, v ten čas bolo mnoho zveri uhynulo, našli sa mnohí ľudia ktorí ustatu zverinu

chytali a prinášali domov, nie pre záchranu ale pre použitie, čo bolo prísne zakázané a trestné, táto
nezvíčajna zima u nás trvala až do konca mesiaca marca.
V mesiaci apríli sa trocha oteplilo a tak okolo 10. apríla sa počalo ísť do poľa na niektoré
miesta orať a siať.

Jarné obdobie
Ako je spomenuté od 8.ho apríla sa počasie zmiernilo a bolo pekné počasie, začalo sa orať
a siať ale už to bolo oneskorené, suchy apríl trval až do konca ba až do 11.ho Júna 1958 nepršalo zem
bola tak vysušená že sa nedalo miestami ani orať, kukurice zasadené nemohli pod hrudámi dobre
vyklíčit, a preto boli riedké, ba mnoho ani nezišlo keď nemalo vlahí, a tak strudovatela.
V mesiaci júni t.j.na „Medarda“ začalo pršať, ktoré pršky trvali dľa starého porekadla ktoré
znie: Medardova kvapka štyridsať dňí kvapká. A tak sa aj vyplnilo pršalo skoro každý deň kým tých
štyridsať dažďov nepršalo.
Seno nakosené a v kopkach shnilo lebo bolo pod vodou. Spodná časť chotára bola zatopená.
Repa a kukurice tam zasadené vymokli. Na to sa chytila v nej burina takže ju nebolo môžno ani
vykinožiť. A tak repa a kukurica tam zasadená udusená musela sa zaorať a zasiat ina plodina t.j.
krmovina, ale aj ta sa slabo vyvinula. A tak plánovana úroda zaostala.
Tymto trpela aj živočíšna výroba lebo sa málo urodilo, a čo sa skludzilo ako seno a ďatelini
neboli kvalitné. Veru tohoto roku nebolo poriadného vyrobeného krmiva pre dobytok.
Najviac boli zaostalé práce ako senoseče a siatiní na silaž, tychto krmovín skoro polovica
ostala na poliach neskosena - lebo práce sa priedbiehali jedna druhú a k tomu nepriazdnive počasie
hatilo prácu. Mohlo sa však tymto veľkym škodam s väčšej časti predísť, keby členovia tunajšieho
jednotného roľníckeho družstva boli skludzen toho vzali za svoje a účinejšie sa boli zapojili do prác na
sber sena a silažnych krmív.
Situácia však v jaseň bola taka že členovia družstva cely svoj zaujem len na svoje zahumienky
venovali, a o družstevné práce sa veľmi málo starali.
Dôsledkom toho nastala taká situácia že zber zemiakov na družstevnom poli museli sa robiť
brigádnicky za pomoci tunajších škôl a školákov z Bratislavy.
Keď ste si zobrali zo svojich zahumienok zemiaky potom zase sa zamerali na obstaravania
krmiva pre svoje záhumienkové krávy:, a je len samozrejme že aj napriek snahe niektorých poctivych
družstevníkov seno na družstevných lúkach ostalo nepokosené a aj to čo pokosene bolo prevažnej
miere na lúkach zhnilo.
Ešte horšie situácia sa vyvinula v zimných mesiacoch a jarných mesiacoch bieducieho roku,
keď pre nedostatok steliva a obylnovych krmyv a siláže ktoré zvätša zostali nezožaté na poli, dobytok
trpel absolutnym nedostatkom krmyv a steliva, hlavne mlady dobytok chradnul bolo veľké hynutie
uliahnutich telat, nizka úžitkovosť kráv, a družstvo muselo veľmy presne a za drahé peniaze
obstaravať krmyvo pre 495. kráv hovädzieho dobytka, 675. kusov ošypaných, 36. koní 198. oviec a
1407 kusov hydini, dôsledok takého tureckého hospodárenia sa prejavil aj na hodnote pracovnej
jednotky a namiesto planovanych Kčs 14, - bolo docielene len Kčs 5,44. hal a tak sa naše družstvo za
rok 1958 stalo preplatkovym viac ako Kčs 360.000 nakoľko v zálohach na pracovnú jednotku sa
vyplatilo len Kčs 7.-

Žatva
V tomto roku žatva u nás bola slaba, Pšenica bola riedka a malá, následkom suchého mája
nemohla sa dobre vyvinuť a tak veru hektárovy vynos u pšenice a ozimny bol len 11.q na ha a u jarnej
bol 15. q na ha. Raži 12.q. Jačmeňa 9.q., jačmeň jarní 11.q. na ha. ako vydno jačmene boli veľmi slabé
miestami neboli ani vymetené t.j. nemali klásky.
Na túto slabu žatvu boli nám dodane štyri stroje kombajni ktoré sa veru u nás neosvedčili,
lebo ešte a mnohé brázdy hatili stroj tak riadiť, aby mohol aj v nížinách ukosit. Male jačmene ostali
nepokosene alebo len vršky t.j. klasy sožate ktoré padli na zem a nebolo ich možno strojom pozbierať
a vymlatiť, následkom toho bol malí vynos; keď sa chceli predpisané dávky splňit málo ostalo na
domacu potrebu na vykrm ošypaných.
Ovos ktory bol zasiaty u Vyra vymokol a ostatní bol poškodení divou zverou, ktorá je v
Štátnych lesoch hojne rozmnožena a chranená, táto zver chody po chotari a robí ohromné škodi na
plodinach, ako sú zemiaky repa a siatini t.j. ovos, ten je každoročne značene poškodený, takže ho neňi
možno ukosiť.

Mlatba
Mlatenie obilia bolo viac rázi prerušené dažďovym počasím, tymto sa mlatba oddalila a
nebola na čas ukončená. Obilie vymlatene sa muselo vysušať a znovu čísťit aby sa mohlo uskladnit,
ale to bola najvačšia starost, nebolo dostatočného miesta na vysúšanie, davalo sa aj na poval maštali
ale tam bolo málo vzduchu a tak sa muselo stále prehadzovat aby nesplesnivelo, keďže sypka
nestačila, sipalo sa na betonovu plochu zburanej stodoli kde ho mlatačky previevali a čistili. Keďže na
tom mieste strechi nebolo, dažď ho viac ráz zalial a tak bolo ešte viac vlhké ako predtym lebo nebolo
pod strechou, a tak mnoho obilia sa muselo predčasne skŕmiť aby nevyšlo na zmar.Toto predčasné
krmenie potom neskôr chýbalo čo sa muselo prikupovať, na vykrm ošypaných.

Skludzeň plodín
Nasledkom nepriazniveho počasia sklúdzeň zemiakov, repy a kukurice sa hodne predĺžila,
prišli do toho skoro mrazí, zemiaky vyorane boli zablatené a mrázom postihnuté. Keď sa uskladnili tak
počali hňiť, tiež aj repa naziabla a hnila.
Kukurica nedozreta sa musela nechať dlhšiu dobu na poli aby stvrdla. No ale to nepomohlo,
keď sa neskôr vylamovala predsa nebola sucha, a nebolo toľko miesta v sušiarni aby sa tam
uskladnila a vyschla, ale sa dala na také miesta kde nebolo dostatočneho vzduchu a tak mnoho jej
splesnivelo.
Taktiež aj ine plodini ako mrkva, česnak, kel, cibula a okurky počas mnohych daždov pohnili,
teda nebolo dosiahnute planovaní vynos, iba kapusta sa osvedčila. (Poznamka) Preto je žiaducne aby
sa u nás také plodini pestovali čo prinašajú osoh do družstevnej pokladne.

Jesenné práce
V jesenných mesiacoch prišli pršky ktoré hatili skoru sejbu obilovín ako je raž, ozimný jačmeň
a pšenica. Na niektorých miestach sa nemohlo strojom siať pre mokrosť pozemkov, ale rukami sa
sialo, toto ručne siete po vrchu preto ani dobre nevyšlo lebo bolo riedke, a tak následkom toho
nemožno očakávať ani hojnu úrodu.

Živočíšna výroba
Po sústredenie dobytka do JRD bolo mnoho starosti, kde ho umiestniť, preto od skoreho jara
do pozdnej jeseňe bol dobytok umiestnený pod horu ,,Rašturm“ v ohrade bez prístrešia. Mnohé dažde
a mrázi tak poškodili mladý dobytok na zdraviu následkom prestidnutia keď ho na zimu schovali do
novej maštale ktorá ešte nebola dokončená počal mladý dobytok chradnúť a hynuť, veru nebolo na
ňom prírastku ale ubytok.

Mandelinka zemiaková
Ako po minulé roky aj tento rok v tomto roku sa objavila mandelinka zemiaková a to v takom
množstve že ju nebolo možno zničiť. Prišli na pomoc aj lietadlá ktoré otrávnymi látkami prášily
zemiakové plochy, tak tiež aj postrek sa robil, ale také množstvo po celom chotári nedalo sa zničiť,
mandelinkové larvy boli nalepené na zemiakový hluzach až boli červené, stare mandelinky boli
v takom množstve že lazili ako mravce, a to nie len v poli ale aj pri domoch v záhradkách na zelenine.
Je obava že sa bude musieť sadzbe zemiakov prerušiť u nás na jeden alebo dva roky kym sa tento
chrobak úplne zničí.

Orkanický vietor
V dňoch 23 - 25.ho marca 1958. zuril u nás silný vietor, ktorý narobil mnohé škody na
budovach, pozhadzoval škridlice a slamou pokryté strechy. Na objekte JRD. zbural jednu novu stodolu
murovanu v rozmeroch 10 x 42 mt. ktora bola pred rokom postavena. V stodole bola ešte krma
a umiestnené hospodárske stroje ako Mlatačky a iné stroje ktoré zburacia sa stodola polámala.
Škoda tejto stodole bola odhadnutá na KČS 80.000 okrem strojov.
V ten istý deň aj na kostole zhádzal výchor škridlícu v rozmeroch 2 x 4 mt.

Oslava
V mesiaci február bola poriadaná oslava februarového víťazstva, ktorú poriadal akční výbor
slovenského národného frontu v Sološnici.
Slávnostným rečníkom bol Ludovit Piovarčí riad. 8.roč. školy v Sološnici, slávnosť sa konala v
kinosále Jednoty za účasti žiactva a mnoho obecenstva. Otvorenie slávnosti previedol Ján Vandelia
predseda DO - KSS. Pri slávnosti účinkovali žiaci školy s kultúrnymi vložkami.
Ďalej bola poriadana oslava 9. mája 1958 s príležitosty MDŽ. Ďalšia oslava bola 1.ho mája
sviatok práce.

Ďalej oslava 8.ho júna 1958. a sice: Medzinarodny deň deti. - Slávnosť usporiadalo miestné
učiteľstvo 8.roč.stred. školy v Sološnici. Prihovor podal Jan Vandelia DO – KSS. dalšy prejav mala o
MDD. učitelka Kupkova OSŠ. Po tomto prejave nasledovali recitácie žiakov. Básne, cvičenia a tanca na
koniec (Závodné hri) finalovy futbalový zápas o majstra škody vo futbale, pri ktorom účinkovala aj
hudba pričom bolo podávané malé občerstvenie deťom.
Posledná oslava bola poriadana v mesiaci novembri na počesť Československo Sovietskeho
priateľstva za učasti mnoho obecenstva.

Polarna žiara
Dňa 10. jula 1958 večer od 10.hod. Bola u nás objavena Polárna žiara na severozápadnej
strane. Ludia vybiehali s príbytkov nazdavajuc sa že je to požiar, ale požiar to nebol lež bola to
,,Polárna žiara” . Ludia povravali že tento nezvyčajní ukaz behom roka niečo neobyčajného prinesie,
buď bude vojna alebo nejaka iná skáza na ľudstvo. Lebo mnohy ľudia sa viacej pridržiavaju povier ako
poznatkov vedi. Keďže cely rok sa len zbroji na celom svete, o mieri zasedaju mocnosti a neňi vyhladu
na dohodu zaistit mier na celom svete, bars po ňom každy národ túží. Ale zato sa zbrojí na celom
svete.
Atómové a vodíkové zbraňe imperialisty ktorých pozicia sílý, chcu rozdúchat novu vojnu,
dodavaním zbraňe iným štátom a tým sa straší a znepokojuje ľudstvo na celom svete.
Žije sa ako chvílkove, odo dneška do zajtrajška, na šporenie sa ani nepomýšla, Vydno to v
našom peňažnom ústave t.j Štátnej sporitelni, z ktorej sa len úspori vybieraju.
Dôsledku tejto medzinarodnej situacie aj niektorí ľudia prepadaju mentalite, žit len zo dňa na
deň. No nie su všetci taky ale mnohy občania veriac pevne v zabezpečenie trvaleho mieru, zlepšuju si
lepšie svoju životnu uroveň rôznym spôsobom ako to komu vyhovuje, odstraňujúc tak neblahé
dedičstvo predošlých režimov.
Jedni si stavaju nové domky iní opravuju svoje byti a domi a tak zlepšujú kultúru bývania, iní
zasa doplňujú bytové zariadenia zakupuju si motorové kola, práčky, ladničkí, iní zase dbaju na pekné
ošatenie a len menšina sa snaží čo vyrobí len prejesť a prepiť. O životnej úrovni našho obyvateľstva
svetči á okolnosť, že v obci niet domácnosty ktorá by nemala radio, 12. domácnosty vlastní aj
televízori, elektricka práčka pripada na každu 4. domácnosť a 11 domácnosty si zariadilo domace
ladničky. V obci je taktiež 60.majiteľov motoriek a 2. autá.

Budovanie
V tomto roku sa postavil v našej obci 5. obytných domov a viacej oprav. t.j. prestavby, lebo
bytová kríza je aj u nás. Veru nedostatok je bytov, sú miesta, že aj dve rodini byvaju v jednom dome.
Preto je žiaducé aby Okresný národný výbor vydal viac stavebnych povolení ako doposiaľ 3 až 5 ročne
a niektoré prestavby.
Ďalej obec v tomto roku dala postaviť jedon železobetónový most cez potok pri Štátnych
majetkoch rozmeroch 8×9mt. Práca sa perevadzala vätšinou brigadnickou prácou hodnota stavby
mosta čínila Kčs 35.400.Ďalej sa upravila cesta cez obec do horného konca v zdlžke 680.mt s nákladom Kčs 36.000.-

Ďalej JRD. u nás započalo stavat jednu maštaľ pre dobytok do ktorého sa umiestni 72 kusov
hovädzieho dobytka.
Ďalej započalo J.RD. stavať jedon kamenodrtič v lome „Hoštunek“ lebo o tento kameň je
hodná poptavka, tadí vyrobení kameň sa naklada na stanici ktorí sa odváža vlakom na objednávky. V
lome je zamestnanych do 15. robotníkov s tunajšej obce.

Zmena predsedu obce
Dňa 24. novembra 1958. zriekol sa funkcie predsedu miestneho národného výboru Jozef
Chvíla z vážnych dôvodov. Národný výbor na zasadnutiu jeho zrieknutie aj prijal.
Návrh na nového predsedu MNV bol podaný na člena z vyboru MNV Štefana Iču, ktorý bol aj
zvolený, menovaný funkciu s povďakom prijal.

Zdravotníctvo
V našej obci máme aj Ústav národného zdravia, jeho vedúcym je Ján Pagač dentista ktorí ma
v mieste aj ordinačnu miestnosť, do tohto ústavu prichádzajú ľudia z okolitých obcí a síce: z Kuchyni
Rohožníka, Plav. Podhradia, Plav. sv. Mikuláša - Plav. Petra. Ordinuje okrem neďele každý deň,
trhaňie zubov, osadzanie chrupov tiež blomby. Za minuly rok osadil a opravil vyše 200. chrupov a
oprav. Do tohoto ústavu je pridelena 8 ročná škola, tiež aj Poľnohospodárska technická škola v
Sološnici.
Ďalej je zriadená u nás aj stanica prvej pomoci ČSČK. ktorá dobre prosperuje lebo vykazuje
ročne do 80 - 90. prípadov prvej pomoci lachke prípady ošetruje v mieste a ťažké doporučuje na ďalšie
liečenie Dr. Požgajimu do Rohožníka.

Osveta
V tomto roku u nás Kino “Skalka” malo 6. osob zamestnancov. Počet predstavení bolo 206.
Počet návštevníkov bolo 21 097. Vybrané vstupné za rok bolo Kčs 41.073.40. Priemerná návšteva na
jednom predstavení bola 102 návštevníkov. Správca kina je Ignác Poliak tunajší obyvateľ, prevádzka
kina sa v tomto roku zlepšila tým že premietanie filmu sa premieta na dvoch premietacých strojoch.
V našej obci sa hojne navštevuje kino, tiež divadlo ktoré sa sohreje 4.krát ročne div.
predstavenie. Prichádzaju knám aj z ínych obcí div. subori sohrať div. predstavenie, lebo miestnosť je
hodná a k tomuto účelu vyhovuje.
Ďalej obecná knižnica má hojnu účasť prepožičiavaní poučno zábavných kníh, Predseda
osvetovej besedi je Metod Kohút, miestny obyvateľ, knihy sa vymieňaju jeden ráz za týždeň v budove
národnej školy – vydáva ich Magdaléna Kohútová učiteľka 8.roč. str. školy v Sološnici.

Tragická smrt
Dňa 25.ho augusta 1958 išiel František Krúpa obyvateľ Sološnicky do hori drevo chystat, išiel
s ným pomocník Anton Horecký. Keď prišli na miesto dali sa do práce Začali rezat jeden strom, ked už
bol strom podrezaní ustupovalí na bok, v tomto ustupe Frant. Krúpa sa zavadil na haluz a spadol na
zem tým istým smerom kam aj strom pada. Keďže už nestačil sa odguliť na bok strom ho privalil,
strom bol silny a preto jeho pomocník ho nevladal odvalit, kym prišla pomoc menovany bol mrtvy.
František Krupa bol 48.ročný železničny robotník, zanechal po sebe manželku a dcéru.
Pohrebu sa zúčastnili zamestnanci štátnej želez. trati Záhorská Ves – Plav. sv. Mikuláš. Nad
zomrelim sa rozlúčil v mene kolektívu želez. dopravy zást. úrodu železnic.

Budovanie
Ako je spomenuté že pred rokom sa opravil kostol z vonku, tak v tomto roku si veriaci
zaumienili opravu aj vňutra kostola a síce: Lavice kostola boli už v ubohom stave, viac ráz boli aj
opravované, ale už boli staré od červov prevrtane a prachnivené bolo ich treba vymeňit a nahradiť
novýma.
Tak Dp. farár Henrich Rácek informoval sa kde by sa dali tieto lavice zakúpiť, súkromní
remeselníci sa nemohli na túto prácu dať pre nedostatok materiálu, tak sa obrátil na národné podniky
v Čechách ktorí sa tejto práce ujali, prišli majstri závodu spísali rozmerí kostola a sloh a tak o krátky
čas poslali rozpočet práce za lavice. Levice su s dubového dreva a pekne su vyrobené a stoja z
dodávaním celkom Kčs 61.700.- Tento obnos uhradili veriaci zo svojich milodarov.
Dalej ten v tomto roku v našej obci bola sriadená a v mesiaci júni 1958 daná do prevadzky
predajna zo samoobsluhou, čým sa značne skratyl čas nákupu a prestalo hromženie na dlhé
vystavenie času v obchode.

Pohyb obyvateľstva
V tomto roku 1958 narodilo sa u nás 39. detí, s toho 17.chlapcov a 22. dievčat. Sobášov bolo
11. párov. Zomrelo 12. osob z toho 7. mužského a 5. ženského pohlavia. (Poznámka) Prírastok
obyvateľstva je 27. členov

-1959Zimné obdobie
V mesiaci januári bolo málo snehu, mrázi boli len par dňí, a to okolo 13-18.stupňou čo trvalo
do polovice januára. Na to prišlo teplé počasie bez sňehu čo málo kdo pamätá, boli dňí že bola
teplota až 15 - 16. stupňov slnečné dňi trvali až do konca februara.

Jarné obdobie
Mesiac marec prišiel dosť studení silne vetre výchovného smeru boli veľmy studené a spojené
z ostrím mrázom.
Miestamí sa začalo siat jačmeň a ovos, takže 7.ho marca J.R.D malo zasiate 24. hektarov
jačmeňa. Na to 9.ho marca prišiel silny celodenní dážď takže sejba sa musela prerušiť, bolo veĺmi
mokro miestami voda stála na povrchu zeme, lebo cez zimne obdobie pôda bola nasiaknuta a
nestačila silny dážď vsiat do seba, čo trvalo 10. dňí kým sa mohlo zasa ísť do pola orať a siat.
Sadenie zemiakov kukurice a siate repy bolo veľmi obťažné lebo uliata pôda sa nedala skypriť
narobilo sa vela hrud takže sa museli ozubové valce použiť aby sa hrudi trocha rozdrvili, aby zasadené
zemiaky a kukurica a repa mohla sklíčit.
Okopaňini boli veľmi ťažké, prišlo suché počasie ktoré miestami vysušilo pôdu tak,že bola
popraskaná, tieto okopanini boli veľmi slabé keďže nemali vlahy a preto si aj vyžiadali mnoho práce
kým sa obrobili.
Ďalej prvé ďatelini boli mrázmi značne poškodene, preto mnoho kvalitného krmiva chybalo
pre dobytok.

Nedostatky krmív.
V tomto roku cez zimné mesiace muselo JRD zháňat krmivo kde len mohlo t.j. kupovalo a
dovažalo seno a slámu z inych obcí a to za drahé peniaze, doplňovalo sa krmivo ako seno aj
pozostalych starín na lúkach ktoré neboli na jeseň zdobené, cez celu zimu chodilo sa kosiť seno po
lúkach kde sa len dalo, aby sa mohol len dobytok zachráňiť od hladu.
Veru mnoho dobytka vychudlo ba aj uhynulo lebo bolo preň zadostač jaderného krmiva. Toto
zaobstaravanie krmiva pre dobytok si vyžiadalo na JRD u nás aj hrozitansku sumu peňazí v obnose Kčs
360.000.- To bola takzvana dobytkova hladovka.
Čo sa týka steliva to bolo tiež nedostatočné, lebo slama sa skrmila, a tak dobytok musel ležať
na holej dlažbe, krmiči sa hnevali že musia dobytok stále umývať aby bol trocha čistý, tymto mokrim
čistením dobytok aj mnoho nachladol čo malo neblahé následky.
Toto zimné obdobie zaznačilo na J.R.D. aj hodny ubytok dojivosti, lebo kravy dojnice potrebuju
dobru krmu a tej nebolo, a tak nasledkom nedostatočného krmeňia bol aj nedostatok mlieka.

Silné mráze
Dňa 21.ho apríla 1959. bol u nás silný mráz, pomrzli ovocné stromy ktoré boli už v kvete, ako
orechy, jabloňe, hrušky, vina réva úplne zmrzli. Na to o dva dňí v noci bol zase silny mráz ktorí dovršil
svoje dielo ktoré ešte nebolo pomrznuté, len slivky zostali, ktoré ešte neboli v kvete, ostatné bolo
mrázom zpálené čo o pár dňí poschlo, takže okrem sliviek nebolo ovocnej úrody.
Tymto silnym mrázom mnoho utrpelo aj včelstvo, lebo prva kvetinova snáška pomrzla museli
včelári aj svoje včelstvo krmit aby im nepadlo. V tomto roku u nás včelari vykazali slaby výnos medu.

Seno seče
Ako je spomenuté že silné mrázi poškodili ovocné stromy, tyto mrázy účinkovali aj na krmovini
ako ďatelini ktoré sú prvé na kosenie pre dobytok, tie boli spalené, taktiež aj siaté travy boli značne
poškodene, takrečeno cela krmna zakladina tymto mrázom trpela.
V tomto roku J.R D. malo okolo 100.ha lúčnych tráv na krmu pre dobytok. Lenže v čase seno
seče prišli dažde a mnoho sena skoseného nedalo sa uskladnit, a tak prvá seno seč mnoho zhnila.
Ďalej prvé ďatelini sa oneškoriri, a tak tie sa predseda uschovali. No aj strnisková ďatalina
trocha nahradila stratu sena, ktoré boli obsiaté na ploche 60.hektarov.
Táto krmovina sa neodborne skrmovala, krmiči sa nazdavali že ju neskrmia, krmilo sa bez
poriadku, čo ani dobytok nestačil zožrat, bolo viacej pod nohami ktoré sa potom stlalo, a tak mnoho
krme sa zničilo z neopatrnosťou.

Seno seče kedysi a dnes
Aké druhy sena poznali roľníci v našej obci:
Najlepšie druhy sena ktoré sa u nás dorabaju su tieto: Bojinek, Ovsik vyvíšeny, Hvezdaň,
Kostrava lúčna, Srha laločnatá, Plana víčka, v mokrych polohách je Rezlak.
Najlepšy druh sena je Hvezdaň, Planá ďatelinka - a Ovsik vyvíšeny. Tento druh sena sa dával
dojním kravám a malym telcom.
Hvezdaň a planik sa daril pod Roštunem a Ovsik vyvišeni v Uhliščach, Pri Vyhone, Pod
čajkama, na Fanglovskej - a U Elzifa.
Kosba sena sa začínala okolo 20.ho júna a trvala 2. týždňe. Ako ľud nazíval čas kosenia?. To
bolo seno janské, bolo ešte mladé a akostné. A tam sa kosilo ešte ráz takzvana (otava).
Pri prvom kosení sena mladí kosci si spievali pieseň: ( Ej kosa je nakovaná, trava je ešte malá;
Ej kosi kosí lebo mosí, keďže mu dievčatko vodu nosí.)
Najviac sa kosilo kosámi, keďže v ten čas strojovych kosaček nebolo, nakosené seno sa
nechalo na riadkoch 2 -3 dňí až sa trocha vyparilo t.j. vyrosilo, potom sa išlo roztriast a o dva dni sa
hrabalo.
Kose boli zhotovené z dobrej ocele a pripevnené na drevené kosisko, ktoré bolo zhotovené z
javorového dreva aby bolo lahké. Dobru kosu setec považoval ako dobru ženu, nechcel ju nikomu
požičat. Bola vyhovorka: radšej ťi ženu požičam než kosu.

Kosa bola vždy uložená na suchom mieste aby ju niekto neukradol alebo nezhrdzavela, kose
boli rôznych rozmerov: 1.mt dlhé, 90.cmt, 80.cmt, a 60.cmt.
Kose boli dodavane z Rakuska rozvažané prekupci po dedinach, kosyska vyrabali u nás vydlarí,
bolo dlhé 180.cmt a malo dve klučky.
Kosa sa pripevnila na kosisko takzvanou zderkou ktoru kovač zhotovil.
Dobra kosa sa kovala raz alebo dva denne a to ráno a na poludňie, každy kosec mal sebou
takzvanu babku a kladivko na kovanie kose.
Ďalej keď už bolo seno suché tak sa shrabalo do kôp t.j. navydlá, tam sa nechalo pár dňí aby
sa dobre uležalo a vyparilo, lebo nevyparené seno nerád dobytok žere, a koňe od čerstvého dostavaju
koliku. Keď bolo seno vyparené zvážalo sa domov. Uskladňovalo sa do stodol alebo do kôp..
Seno uskladnené v kopách bolo završené slámou aby nezahnijalo alebo ho vietor nebral.
Seno sa skrmovalo miešané zo slamou alebo z ďatelinou ktoré sa rezalo na sečku do ktorej sa
prídavala krmna repa alebo z repy rezki a skrojky.
Teraz sa senoseče prevadzaju strojmi ako na J.R.D. alebo Št.majet. ale nedobre upravené lúky
sa nedaju dobre strojom kosit, ono to ešte nejaky čas potrva kym sa lúky upravia a zrovnaju.
Ďalej uskladneniu sena u nás sa nevenuje dobrá pozornosť, lebo nedobre uskladnené seno
mnoho zahnije čo je veľka strata na krme.

Žatevné práce
V tomto roku dlhotrvajúce dážde hatili žatevné práce. Obilie bolo zvalené na zemi takže ho
nebolo možno strojami ani kosit, ako na pozemkoch z vanych U furta - a U vyra bola raž zatopená
vodou až na 40.cmt vyški, do role sa nedalo strojom stúpiť čo trvalo 14.dňí kym voda trocha upadla a
mohlo sa ručne kosit. Prezrate zrno za ten čas vypadlo a ostalo len slabe nedozreté v klasoch.
Pri tejto ubohej žatve pomahali aj brigadi. Na skoré ukončenie žatví boli nam dodané štyri
kombajni ale pre mokrosť pôdy nemohli do role vjet, a ktorí sa opovážil bolo s nym práce ho dostat z
role von. A tak dva kombajni boli od nas odvolané a muselo sa kosit ručne, čo bolo zdĺhavé toľkych
hektárov zasiatej plochy skosiť, pričom prezraté zrno padalo na zem. Veru boli slabé hektarové vynosi,
bars sa aj ukazovala bohatá úroda.
Vymlatené obilie sa muselo vysušat aby nesplesnivelo čo dalo mnoho práce lebo nebolo
takých skladov, muselo sa stále prehadzovať ale predseda sa nedalo vysušit tak aby sa mohlo trvalo
uskladňit. Veru mnoho obilia sa muselo predčasne skrmyt aby nevíšlo na zmar.
Dodavky rast. vyroby.
Na túto katastrofálnu úrodu v našej obci splnilo J R D. a PTŠ povinne dodavky a sice: J R D.
odovzdalo na povinne dodavky 13.vag. 45q obilia a 6.vag. na štátny nákup - teda spolu celkom 19.
vag. 45q. obilia. Podla jednotlivých druhov obiľnin družstvo odovzdalo 810.31.Kg raži, 430.22.kg
pšenice a 711.q jarného jačmeňa. Okrom toho družstvo odovzdalo 98,70 kg ozimnej repky - ďalej 5q
maku a 4.q prázdnych makovic.
Taktiež Št.majetky splnili predpísané množstvo obilnin v celkovom množstve 8.vag. 39.q a
taktiež 80.q. 54.kg repky.

Ďalej J R D malo zasadené okrom 35.ha. cukrovej repy ešte plodini - repa krmna na 14.ha zemiaky 60.ha - kukurica 67.ha. Ďalej zeleninu viacere druhy ako mrkva 2. ha výnos 5. vag, petržlen
10. aru - vynos 10.q - Okurky 3.ha. vynos 4.vag. - paradajky 2.ha vynos 80.q. - česnek 40.aru. vynos
32.q. - cibula 2.ha. vynos 250.q. - kapusta 2.ha. vynos 6.vag.
Za túto vypestovanú zeleninu utržilo družstvo peknu sumu v obnose Kčs 197.000.-

Oslavy.
Dňa 8.ho marca 1959 - bola u nás poriadana oslava a sice: ,, Medzinarodny deň žien." ktoru
poriadalo miestné učiteľstvo a M N V. národného frontu. Oslava bola poriadana v kino -sale Jednoty za účasti mnoho obecenstva. Na tejto oslave boli vyznamenané tie matky ktoré mali najviac detí.
Oslava znela pod heslom ,,Všetci za mier." nechceme aby sa opakovala hrozna vojna ako
minula. Ba ešte snad šťastnejšia, lebo atomové a vodíkové zbrane hromadného ničenia nie len na
fronte ale i v zázemiu možno sa objavia, ktoré nechavaju po sebe neblahé následky na ľudstvo.
Každy občan odsudzuje atomové a vodíkové zbraňe ktoré sa použivajú na vojnové ciele.

Pohovore
Dňa 21.ho apríla poriadana bola schôdza a sice: ,,Pohovor s občianstvom," Táto schodza bola
svolaná za tým učelom aby sa občianstvo oboznámilo čo za 1. 1/4 rok v obci urobilo. Pohovor zahajil
predseda SNF Jan Vandelia , ďalšý prehovoril predseda M. N.V. Štefan Ič ktory vo svojej reči
povzbudzoval občanov aby pospolu pracovali v prospech celku, aby sa nevyhíbali práce v budovaniu
obce, lebo čo si sami nevibudujeme iní nam to nespraví, preto nečakajme inej pomoci.
Čo si vybudujeme to bude pre nás a našich potomkov začo nam budu vďačny.
Ďalej o priebehu jarnych prác na J R D. predniesol agronon Ing. Čuvala, ďalej predseda J.R.D.
Jozef Šíra, a ohľadom vyhodnotenia vykupu živočíšnej výroby za 1. štvrťrok tajomník Ignac Poliak, tiež
prejednanie plánu práce rady M N V a V Ž za II.kvartal 1959.
Ďalej prejednanie práce na úseku výstavby obce. Ohľadom upravy ulice, potoka a postavenie
novej čakárne Autobusovej dopravy - na tom mieste kde sa rozbrala stará budova kovačskej dielne u
potaka, a tam sa postavy čakareň.
Taktiež sa miení rozobrať stará budova t.j. Obecná váha, po vedla pomníka padlych, kde sa
miení vybudovať park.

Oslava
Dňa 8.ho júna bola poriadana oslava, Medzinarodny deň detí," Túto oslavu poriadalo
riaditeľstvo OSŠ. v Sološnici, za účasti školskej mládeže a mnoho obecenstva. Slávnosť bola poriadaná
na školskom dvore OSŠ, zahajovaciu reč mal Lud. Piovarčí riad. školy.
Na tejto oslave sa zúčastnilo cele obecenstvo aj okolítych obci ktorým dochádzajú žiaci do
tejto školy.
Bol poriadaný sprievod cez celu obec ktory bol sledovany z veľkym zaujmom celej obce.

Pri oslave bol príhovor t.j. prejav Jána Vandeliu DO - KSS.
Po ukončení bola poriadna ľudova veselica, pri ktorej bolo žiactvu podavané malé
občerstvenie.

Oslava 15.té výročie Slov.národ. povstania
Tieto oslavy boli spojené z dožinkovou slavnosťou.
Program:
1.) Zahajenie 2.) Vyznam nár. povstania. 3.) Recitacie školských dietok
4.) Blahoželanie VŽ. - J.R.D. 5.) Odovzdanie žatevného venca. J.R.D.
1. Slávnosť zahajil predseda J.R D. Jozef Šíra vo svojej zahajovaciej reči poukazoval na
nespravnou disciplinosť v J.R.D. pri poľnohospodárskych prácach, že sa členovia nezapajaju plne do
práce tymto liknavym plnením svojich povinnosty voči J R D ostáva mnoho práce po zadu a načas
neobrobené.
Nabadajúc členov aby sa plňe zapojili do práce tym zvýšíme aj pracovnu jednotku a tak
dostaneme aj túžené doplatky.
Poukazujuc na neprajne počasie tohto leta zvlašt žatvy teraz aspoň ratujme to čo sa ešte dá
zachráňit t.j krmovini pre dobytok, aby sme nemuseli každoročne zhaňat krmu po inych obciach.
2.) Vyznam nár. povstania podal tajomník M.N.V. Poliak vo svojej reči uviedol koľko obetavych
ľudí na Vychode padlo v obet fašizmu pre naše oslobodenie.
3.) Ďalej následovnali recitacie sa tance školskych dietok.
4.) Po tomto nasledovalo blahoželanie Vyboru žien J.R D. pri čom mu odovzdali dar t.j. obraz
krajinku.
5.) Na koniec bol odovzdany žatevny veniec ktory priniesli členky J.R D. Po tomto bolo
občerstvenie a na posled ľud. veselica.

40.výročie Veľkej. Okt. revolúcie
V mesiaci oktobri bola poriadana oslava 40.té výročie Veľkej októbrovej revitalizácie SSSR.
Oslava bola poriadana v kinosale Jednoti - za účasti učiteľského sboru školských dietok, vyboru
M N V - N F. a obecenstva. Vyznam Veľkej októbrovej revitalizácie predniesol riad. 8.roč. stred.školy
L.Piovarčí. Po vyznamnej reči následovali Básne spevy recítacie a divadielko školských dietok.
V tých dňoch bola nesena aj Štafeta cez našu obec, určení deň sišli zástupcovia masových
organizácií NF a každa sloška podala stuhu z heslom ,, Zdravime 40. výročie Veľkej okt. revolúcie
SSSR”. Štafeta bola nesena do okr. sídla Malaciek.
Ako je spomenuté že v tomto roku bola katastrofalna neuroda tymto slabym vynosom trpeli
aj členovia J R D. Keďže sa na polí toľko neurodilo ako bolo plánované, tak aj členovia družstva sa

museli uskromniť tým že plánovana jednotka sa zvyšila na 7. Kčs naturalie obilia len na 1.kg.
odpracovanej jednotky.
Čo sa tyka doplatkov o tych nebolo ani chyru, tie odpadli, lebo keď sa odpočítavalo na fondy
hotovosti nič neostalo.
Veru nepeknym okom hľadeli družstevníci na túto bilanciu za rok 1959. Bars sa práca na poli
previedla ako predošlé roky, ba ešte ťahšia následkom neurody bola znehodnotená.
Ďalej vysoka investícia hatila v tom ako bolo zakupenie hosp. inventúru, stavanie budov,
prikupenie ešte krav dojnic do plánovaneho stavu živého inventaru, k tomu zakupenie krmýv pre
zvyšení stav dobytka.
Zakupenie osiva lebo družstevné osivo nebolo súce na siatie lebo malo slabú klíčivosť. Toto
všetko hatilo vyplacanie túženych doplatkov v družstve.
V tomto roku 1959 - v jäseň J.R D. v Sološnici vypustilo zo svojho asi 280.ha pozemkov a to v
tom mieste kde susedilo zo Štátnym majetkom. Ako im bola pôda pridelená, ihneď počali na nej orat a
siat.
Ty ktory mali pozemky od pozemkovej reformy v tej oblasty boli im zobrane a vymeňené na
inom mieste chotara. Bolo to šomrania keď im vymerali pôdu na inom mieste a nevyhodnom - a
ktomu planu a nevyrobenú.

Zdravotníctvo
V tomto roku 1959. bola u nás prevedena reorganizacia skupini Československého kríža.
Doterajšie vedenie nebolo dostatočné, lebo všetko vedenie skupini ležalo len na jednej osobe a to
predsedu. A preto bolo treba aby sa všetcí voleni funkcionarí plňe zapojili každy vo svojej funkcií a mal
aj zodpovednosť dľa daných úloh. ČSČK.
V obci je utvorených 10. zdravotnych hliadok každa pozostava zo štyroch členov, a to zo
vyškolenych zdravotníkov poskytovania prvej pomoci.
Miestna skupina ma 153. členov dalej ma 59.dobrovoľnych darcov krve. Poskytovania prvej
pomocí poskytla v tomto roku 128.

