ROK 1957
Podnebie a príroda
V priebehu roku nevyskytli žiadne živelné pohromy, iba prvé dni júla vyznačovali sa vysokými
horúčavami, po ktorých nasledovali tri týždne trvajúce dažde. Toto pôsobilo nepriaznivo na
letné práce. Kosby sa museli na veľkej časti poľa prevádzať ručne, čo čiastočne ovplyvnilo
prečerpanie pracovných jednotiek a hlavne to, že obilie dozrievalo v daždi, čím nastali straty
20-30%. Zo škodcov znova sa prejavila, ale v miere menšej, pásavka zemiaková. Keďže jeseň
bola suchá a dlhá, rozmnožili sa veľmi myši a tieto značne poškodili viaceré kultúry.
Opis obce
Vo výstavbe obce sa zasa značne pokročilo. V rámci výstavby rodinných domov sa započalo
so stavbou 11, z nich 7 bolo i dokončených a majitelia sa do nich nasťahovali. Takto pribudlo
v obci od roku 1945 celkom 68 nových obytných domov.
V rámci výstavby pokračovalo JRD a dokončilo maštale pre kone a ďalší kravín.
Starostlivosťou MNV bola navezená kameňom a upravená cesta na Podháj, urovnaný bol
priestor močidiel a prírodný prameň a prírodný prameň, ktorý dáva dobrú pitnú vodu bol
opatrený cementovou rúrou. Pre cestujúcich autobusom do Trnavy boli zakúpené z rozpočtu
MNV dve železné konštrukcie čakáreň za pomoci občanov postavené a dané do používania.
V posledných mesiacoch roku bola započatá výstavba elektrickej linky na Podháj a na
Dolinku, kde dosiaľ asi 40 domov bolo odkázaných na petrolejové lampy.
Telovýchovná jednota Sokol obdržala na úpravu a oplotenie hrišťa sumu 40 000 Kčs
a koncom roku s úpravou započala.
Hospodárstvo
V získavacej kampani členov JRD pristúpili do družstva traja dotiaľ samostatne hospodáriaci
roľníci s výmerou pôdy 23,33 ha. Naďalej zostáva mimo družstva jeden roľník – M. Šimončič
s výmerou pôdy 5,85 ha.
(Ďalej sú podrobne uvedené výsledky hospodárenia JRD, ktoré malo 343 členov, pre
zaujímavosť uvádzame, že o. i. koní bolo vtedy 94, sliepok 1142, včelstiev 73)
Kultúrne pomery
Osemročná stredná škola rozšírila sa o ďalšiu triedu a to pobočku VIII. triedy. Počet učiteľov
sa zvýšil na 18. Počet žiakov zapísaných k 1. septembru bol 485. Celkove je teraz škola
pätnásťtriedna, má 9 vyučovacích miestností. Spolu so školou materskou ako po iné roky
i v tomto zúčastňovali sa predovšetkým na verejných oslavách, kde vystupovali s kultúrnym
programom. V jarných dňoch predviedla OSŠ divadelnú hru V ochrane kráľa hôr.
Združenie rodičov a priateľov školy malo v roku viac schôdzok, no účasť rodičov zatiaľ ešte
neni taká, akú by sme očakávali.
Kino Kultúrny dom premietalo týždenne trikrát a dosiahlo za rok 31 000 návštevníkov.
V tomto roku bolo prevzaté pod správu MNV. Divadelníctvo v zimných a jarných mesiacoch
sa predstavilo v troch predstaveniach miestnych ochotníkov, dve predstavenia predviedlo
Dedinské divadlo z Bratislavy, po jednom vystúpení mal dramatický krúžok z Vozovky
(Trnava) a cukrovar (Trnava) a už spomínané školské predstavenia.
Pred voľbami vystúpili s kultúrnym programom Slovenský ľudový umelecký kolektív
z Bratislavy, robotnícky spevokol Bradlan z Trnavy a Kultúrna úderka vojenského súboru.

Dychová hudby, ktorá v obci s menšími prestávkami účinkuje takmer 40 rokov, dostala
v tomto roku od povereníctva školstva a kultúry podporu 21 000 Kčs na zakúpenie nových
nástrojov. Vedúci kapely Ľudovít Drdúl, školník strednej školy, dal sa ešte v roku 1956 do
nacvičovania so žiakmi školy, ktorí už na 1. mája na manifestácii v Trnave vzbudili zaslúženú
pozornosť ako najmenší a najmladší členovia dychovky v okrese.
Ľudová knižnica MNV má celkom 717 zväzkov, umiestnená j v budove Kultúrneho domu. Za
rok 1957 mala 55 sústavných čitateľov a počet vypožičaných kníh bol 526. Vedúcim knižnice
bol Jarábek Štefan, družstevník.
Šport
Najrozšírenejší a najaktívnejší v športovom odvetví je futbalový krúžok (oddiel) Sokola. Tento
sa umiestnil v okresnej súťaži na 2. mieste (III. súťažná skupina). Ostatné druhy športu sú
málo vedené.
Požiarnictvo
V priebehu roka vyskytli sa v obci dva požiare, a to 1 stoh na vývojovom stredisku
(spôsobený bleskom) a dom Jozefa Ivanoviča, družstevníka, zavinený nedbanlivosťou pri
údení mäsa.
Verejno-politické pomery
V mesiaci máji konali sa voľby do národného výboru, kde namiesto 22 členov dosiaľ, bolo
podľa nového volebného zákona zvolených 25 členov, následkom čoho sa rozšíril i počet
členov rady z doterajších 7 na 9. Priebeh volieb bol veľmi dobrý, kandidáti navrhnutí Akčným
výborom NF, dosiahli u voličov plnú dôveru.
Na verejnom zasadnutí MNV bol prednesený a schválený akčný program. V akčnom
programe vytyčuje si NV tieto úlohy:
1.) Zvýšiť poľnohospodársku výrobu a organizačne ju zabezpečiť tak, aby boli dosiahnuté
úlohy vytýčené Ústredným výborom KSČ, t.j. aby úlohy päťročnice boli splnené za
štyri roky.
2.) dokončenie elektrifikácie
3.) čakárne pre cestujúcich
4.) údržba obecných ciest
5.) úprava hriska
6.) zlepšenie práce v mládežníckych organizáciách
7.) pomoc NV pri údržbe a ochrane miestneho parku
8.) starostlivosť o rozšírenie učebných priestorov
Rozpočet obce
Príjmy (dane, poplatky, miestne hospodárenie) 85 400 Kčs
Výdavky (komunikácie, svetlo, školstvo, atď.) 192 890 Kčs
Schodok v rozpočte uhrádza štát.
Spolupráca mesto s dedinou. Táto sa prejavuje predovšetkým vo forme patronátnej činnosti
a to zo strany cukrovaru a Poľnohospodárskej technickej školy v Trnave. Funkcionári tejto
školy navštevujú často miestne JRD a poskytujú pomoc pri rôznych problémoch
poľnohospodárstva. Kultúrna úderka (divadelný súbor a dychovka) cukrovaru účinkovali
v období volebnom.
Obyvateľstvo

Počet obyvateľov podľa odhadu MNV je 2500. Z tohto počtu sú 4 národnosti českej, 1 ruskej,
ostatní sú Slováci.
V roku 1957 narodilo sa 66, zomrelo 25 občanov. 26. 2. 1957 bol zabitý traktorovo vlečkou
na Chríbe A. Knoflíček z Hornej Krupej a v septembri 1957 nešťastnou náhodou zomrel Ján
Adamovič (otrava formaldehydom). Ešte stále sa niekoľko jednotlivcov oddáva nemiestnemu
používaniu alkoholu, čím trpia ich rodiny a celá spoločnosť.
Bytová kultúra zo dňa na deň vzrastá, obydlia stávajú sa útulnými, vyplnené sú moderným
nábytkom. Viac rodín začína s prestavbou svojich domov na priestrannejšie a svetlejšie.
V tomto roku je už v obci aj jeden televízor, ktorého majiteľom je Jozef Šimončič.

