Občania k volebným urnám
16. júna 1964 konali sa voľby do Národných výborov, okresných, Krajských a
Národneho zhromaždenia.
Volebná miestnosť bola slávnostne vyzdobená v
kultúrnom dome. Pracujúci našej obce pochopili vyznam týchto volieb, čo dokazali už
pri odovzdaní hlasov navrhnutým kandidatom ešte pred nastupením do zamestnania
a to o 5 hodine ráno. Tento deň bol slávnostný v obci a dobrá nalada čo sprijemňoval
miestný rozhlas. Pri výsledku volieb boli sme medzi prvými v okrese t.j. 100%. Ako
ďalšia udalosť potešila občanov a to zhotovenie projektu výstavby mäsny a zelovocu.
Ďalej presťahovaná bola obecná knižnica do novo zriadeného knižného útulku pri
miestnom nar. výbore. Tato knižnica dnes má 2.070 sväzkov. Osvetová beseda
usporiadala a nacvičila dve divadelné predstavenia. Taktiež zriadila Ľudovu akademiu
o pestovani ovocných stromov.
20. decembra o 10 h. na požiarnej zbrojnici konala sa výročna schôdza ČSPO.
Na tejto schôdzi bol hodnotený úspech požiarnej zložky a dobra agitacia čo bola
výsledkom to, že sme po celý rok nezaznamenali ani jeden požiar v obci. Na tejto
schôdzi dostali vyznamenanie z priležitosti stého výročia nášho požiarného zboru
nasledujúci členovia : Almáši Ondrej ako najstarší požiarnik a zakladateľ požiarného
zboru, dostal vyznamenanie UV. ČSPO – strieborný odznak. Z krajského výboru
diplom obdržali : Engeľ Ján, Humeňanský Jozef, Jakubišin Imrich. Okresný výbor udelil
pamätne medaile: Jakubišin Michal, Macko Ondrej predseda nášho požiarného sboru.
Vyznamenanie odovzdal zástupca okresného výboru proti požiarnej ochrany Kavulič
Jozef.
22.11.1964 na svadbe u s. Makulu Jozefa v hlinku, keď sa ženil jeho vnuk Ján,
stala sa pozoruhodna vec. U nás je už tradicia že svadba drži tri dni. Tu zrazu čo sa
stalo, v druhý deň svadobného veselia a to v nedeľu, keď sa na svadbe kuje a holi. Pre
vysvetlenie kronikár uvádza to : Pri tejto slávnosti sa oblečú ženy alebo chlapi do
rôzných starých handier a zamaskujú sa na nepoznanie. Takto sa pytajú u staršieho
veselia o povolenie tohto majstrovania. Pri tom celá svadobná rodiná jasa od radosti a
smiechu. Pri tomto vyberajú od svadoníkoch ľubovolne peniaze, ktoré hadžu na tanier,
ktoré po všetkom odovzdajú mladuche. Rodina Trojanova bola na tejto svadbe s
deťmi, čo jedno sa zľaklo tých znetvorených čudákov, čo zabavali svadobníkov,
vybehlo von bez povšimnutia. Vo večerných hodinách malej Valiky štvorročnej nebolo.
I pri dôkladnom hľadaní všetkych svadobníkoch.
Na druhý deň celú záhadnu vec o zmiznuti dostala do rúk verejná bezpečnosť,
denná tlač ba i Československý rozhas. Patranie pokračovalo z dňa na deň
dôkladnejšie. Bol vypustený rybník pod kaštieľom, kde bolo zhromaždených veľa
občanov. Nuž márne dievčatko tam nebolo. Jedine členovia rybárskeho spolku prišli
na svoje čo prezreli si svoje bohatstvo, ktoré sa tam nachadzalo.
V treti deň verejna bezpečnosť spolu zo žiakmi našla dievčatko vysilene a
zamazané na poliach pod okruhlu sošninu. Dievčatko bolo prevezené do nemocnice a
tak bolo zachranené. Žiak 7 tr. Keruľ Milan dostal pochvalu, lebo on zbadal v brázde

ležať dievčatko. Ako sa tam dostalo sa doposial nevie. Vec ostala dodnes veľmi
záhadnou, že dievčatko vydržalo jednak zimu a bez jedla.
V nasledujúcu noc z 25 na 26 novembra niečo pred pol nocou prehnala sa silná
výchrica na našom územi, ktorá zasiahla i náš chotár. Najviac poškodený bol lipník,
okruhla sošnina a hriatky. Taku pohromu a škodu v lese nepamätajú ani naši starci v
obci. Lesny závod Margecany spolu spolesiami zaznamenal 220 tisíc plnometrov
dreva. Na domoch neboli nijaké značné škody.
Pre spomienku našej generácie si zaslúžia funkcionari ktorí neboli spominaní v
priebehu pri dobehnutí kroniky posledných 20 rokov za ich svedomitú prácu v prospech
celku našej obci po rôznej organizatorskej stránke. Sú to: s. Kaľavský Adam č.d. 11.
Jusko Imrich č.d. 178.Macko Ondrej č.d. 131. Humeňanský Jozef č.d. 71. Kavulič Jozef
čd. 59. Sedlák Michal čd 121.Hricko Ján čd.202.Eliáš Ján čd 10. Burkuš Vojtech čd.
130. Papcun Imrich č.d 370. Nemčík Ján obchodník.

Rok 1965
V prvom týždni nového roku, započali sa prípravy na oslavy 20. výročia
oslobodenia našej obce. Oslavy sa konali 20.I. 1965 v kulturnom dome. Slávnosť
usporiadal výbor DO-KSS s polu osvetovou besedou, za účasti našej školy, ktorá
prispela s kultúrnym programom. I naši najmenší z materskej školy si veselo podskočili
na javisku zo svojimi tancami, čo nacvičil učiteľský sbor materskej školy. Na záver
osláv bol premietnutý film ,,Biela tma.“ 24.februára bola prevedená v miestnej škole
beseda s preskúšaním s členmi, ktorí navštevovali ľudovu Akadémiu o pestovaní
ovocných stromov.38 poslucháčov obdržalo osvedčenie o úspešnom školení.Táto
akcia doniesla užitok našej obci, nakoľko sa predsa vo väčšej miere zdokonali
pestovanie ovocných stromov. Organizácia záhradkarov správne pochopila celoštátnu
výzvu o zvýšení pestovania ovocia, aby sme do r. 1970 v tomto smere boli sebestační.
Naši poľnohospodári jednotného roľnickeho družstva úspešne zvládli jarné
poľnohospodárske práce a dodržali agrotechnické termíny.Vďaka dobrej organizácií
správy družstva. Za predsedu družstva bol zvolení s. Ontko Ján.
Krmovinová základňa taktiež stačila na zimné obdobie pre celú živočišnú výrobu,
o rovnomerné dávky sa staral živočíšny Kráľ Juraj.

Výstavba novej predajne
11.Apríľa započalo sa s prístavbou mäsny a to v akcii „Z“.
Miestným rozhlasom i pozvánkami povolávali sa občania k tejto stavbe. Nakoľko
sa započali jarné práce na poli, tiež sa začalo s výstavbou súkromnou, práce sa
prerušili.
Jarné obdobie znovu rozprúdilo práce pri presťahovaní nižnej časti obce a
výstavba pod Skaličkami začala ďalej pokračovať. Postihnutý občania zápasia z dosť
pomerne ťažkými prekážkami, čo zapričiňujú podniky, ako Vahostav s výstavbou
vodovodu. Občania k stavbám dovážajú v sudoch s Hornádu povozmi JRD.

Ďalšiu ťažkosť zapríčiňuje podnik Inžinierských stavieb s kanalizáciou a
zhotovením ciest. Vystavba elektrickej siete tiež pokulháva. Že sú naší občania zdatní
a pracovití, dokázali denne a preto výstavba dobrým tempom pokračuje.

Záväzky
22. apríľa bola dokončená úprava sobášnej siene, ako vo vnútri i zvonku celá
budova MNV. Tiež v požiarnej zbrojníci a kultúrnom dome bolá prevedená menšia
oprava a maľba. Úpravy sa prevádzali z priležitostí sviatku pracujúcich 1.mája a osláv
20 výročia oslobodenia.
V tom istom mesiaci započalo sa búrať na starom hospodárskom dvore JRD s
palenčiarňou a staršími objektami. 23 mája konali sa okrskové preteky
Československého sväzu požiarnej ochrany v Jaklovciach na ihrisku. Zúčastnili sa
susedné obce. Na tejto súťaži naše požiarné družstvo obstálo na treťom mieste.

Výstavba kúpaliska
V tom mesiaci započalo sa s výstavbou detského kúpaliska v materskej škole.
Prácu prevádzajú jednak rodičia, tiež veľkú zásluhu na práci a organizácii má riaditeľka
materskej školy s. Šaligová, spolu s učiteľským sborom. Pozornosť si zaslúži i výstavba
ďalšej novej stavby a to vodnej nádrže, zároveň i prečerpavácej stanice pre obec
Margecany. Letné práce sa prevádzali za chladného a daždivého počasia. Odkedy je
v obci družstvo, ešte ani raz nebolo tak odkazané na pomoc občanov a mládeže ako
toho roku. Sami členovia nemohli zvládnuť práce na tunajšom JRD, k vôli zlému
počasiu. Za posledných 20 rokov sme nezaznamenali také mokré počasie ako toho
roku. Nuž i napriek tomu, občania pomáhali pri zvládnutí prác, i mládež sa dosť
podielala na práci v rámci brigád, či už v nedeľu alebo po práci. Masové zložky sa
dobre podielali v letných prácach. Brigady boli riadené najviac výborom DOKSS. 27.VI.
organizuje JRD, MNV, ČSPO znovu pomoc nášmu družstvu. Ďatelinu už dávno takú
peknú nekosili ako teraz. Občania chapu zničenie takej peknej a výživnej potravy,
nastupujú v počte 42 chlapov za Dluhu záhradu, kde lán bol dokosený hoci s kosami
ručne. Stroje sa nedali použiť pre poľahnutie. Miestný rozhlas bol veľmi dobre využitý,
najmä propagaciu, taktiež viackrát odzneli pekné melódie pre brigadníkov. Oto sa
najviac staral v tom čase predseda MNV s. Petrík.
V žatevných pracách zavítala do obce na pozvanie osvetovej besedy kultúrna
brigáda na čele s Jankou Guzovou. Vystupovali v kultúrnom dome. Sála bola
preplnená obecenstvom. Hľadisko bolo vypredané i na státie. Spolu 500 vstupeniek sa
vypredalo. Obecenstvo bolo spokojné s celovečerným programom a učinkujúcich
odmeňovalo potleskom a skandovaním. Tiež pochvalne sa vyjadrovali o práci
osvetovej besedy a priali si i naďalej takú starostlivosť o spoločné pobavenie. Potrebné
je sa zmieniť že funkciou správcu osvetovej besedy bol poverený nový správca s.
Fedor Ondrej.

Úroda bolá ohrozená zlým počasím
Žatva a mlatba tiež dobre pokračovala, ba dosť zavčasu bola skončená. Lúky v
našom chotári veľmi dobre vyprodukovali sena i otavy. Všade bolo dosť nakosené len
bolo zdlhavé sušenie, nakoľko bolo viac zlého daždivého počasia ako teplého a
suchého. Družstvo najlepšie splnilo dodávku mlieka ba i prekročilo za čo boli viackrát
odmenení zamestnanci prémiami. Úroda zemiakov bola veľmi slabá i starci v obci sa
nepamätajú na takú slabú úrodu zemiakov.

Výstavba vodovodu
V septembri započala sa ďalšia akcia v rámci výstavby Ružinskej priehrady a to
započal sa budovať vodovod cez obec. Inštalovalo sa hlavné vedenie i pre susednú
obec Margecany. Inštalácia tohoto vedenia zapríčinila starosti občanom byvajúcim na
starej dráhe, nakoľko táto cesta bolo skoro dva mesiace odstavená. Občania nemali
žiaden prístup k svojím bytom, najmä s palivom na zimu. Po namontovaní inštalácie
vodovodného potrubia poniektorí občania sami zasypavali potrubie, aby urýchlili
prístup k svojím bytom. Inštalacia potrubia ďalej vedie okolo predajne zdroj, MNV cez
vyhon okolo kaštieľa smerom cez brehy do Margecian. V tomto roku taktiež i prestavba
nižnej časti obce mohla postúpiť skôr i presťahovanie do nových bytov. Zdržanie týchto
prác zapričinila najviac výstavba elektrickej siete a dokončenie vodovodu aspoň na
novopostavených uliciach. Tiež veľmi zdržuje presťahovanie, dokončenie ciest.
Nakoľko v mokrom počasí sú nezjazdné. I napriek častým sťažnostiam zo strany MNV
sa náprava neuskutočnila. Občania, ktorí sú už presťahovaní, stále zápasia s tými
ťažkosťami.

Zrušenie holičstva
V jesení sa zlikvidovalo holičstvo. Do tejto miestnosti bola nasťahovaná Mäsna.
Nakoľko prístavba Mäsny vyžadovala zbúrať i starú stavbu a tak postaviť odznova
novú, čo bude slúžiť pre naších občanov. Práce na tejto stavbe pokračovali až neskoro
v jesení, nakoľko nebolo dosť pracovných síl. Jednak muselo sa pracovať na zbere
poľnohospodarskych plodín a rôznych iných prácach. Na stavbe je potrebné previesť
omietku zvonku a vnútra tiež maľbu.

Nová farská budová
V jesenných mesiacoch je dobre ešte spomenúť akciu a to započatie výstavby
farskej budovy na Frone na okraji cintorína. Výstavbu prevádza stavebný podník
Gelnica, za pomoci brigádnikoch z Jakloviec.Základy boli dokončené ešte pokiaľ
nenastali mrazivé dni, tak že na stavbe sa pracuje i teraz v zime, nakoľko počasie
vyhovuje pri výstavbe obvodných múrov a priečok. Terajší farský úrad je presťahovaný
do bývalej školskej budovy pri kostole. Tiež bolo dokončená nová strojovňa kina,

odovzdana do používania pod vedením správcu kina Františka Eliaša. Zo strany MNV
boli ešte rôzne úpravy v obci, či už kanalizácia alebo úprava ciest mimo nového
sidlíska obce. Tiež sú pripravené potrebné práce na obnovenie a úpravu mostu na
vyšnom konci cez Hnilec na Prefu.
Obecnú knižnicu prevzala od Hrubču Imricha – Gaľová Anna
Zložka ČSPO hodnotila prácu svojích členov na výročnej schôdzi dňa 18.12.65
Na tejto schôdzi boli odmenení členovia požiarneho sboru za obetavú prácu a to s.
Engeľ Ján, Humeňansky Jozef, Matej Pavlík, Grega Ján a ďalší členovia družstva ktorí
sa zučastnili na okrskových pretekoch v požiarnom útoku, taktiež vo Veľkom Folkmari
na nametovom cvičení. Práca protipožiarných hliadok či už z radov členov alebo žiakov
bolá dobrá. Tomu nasvedčuje že za celý rok nebol ani jeden požiar v obci.

Športová činnosť
Športová činnosť v obci doposiaľ nemá zapustená hlboké korene, nakoľko mimo
futbalového oddielu nieje iné odvetvia športu. Ba i tento oddiel sa v okresnej súťaži
neumiestnil ani medzi prvými troma suťažiacími. V novom funkčnom období výbor
telovýchovnej jednoty má lepšie predpoklady a iniciatívu u funkcionárov, čo vidieť i z
dobre postaveného plánu pre ich nasledujúcu činnosť.

Kultúrna činnosť
Tiež i ostatné masové organizácie sú lepšie usmerňované osvetovou besedou a
hlavne správcom osvetovej besedy s. Fedorom. Práca zložiek podľa vypracovaných
plánov až bude i naďalej pokračovať tak ako započala, znamená že naší občania budú
mať ešte viac kultornomasového vyžitia ako doposiaľ. Že naší občania majú radi
estrády, divadla vidieť z účasti na týchto predstaveniach ako napríklad na druhý deň
Vianočného sviatku ochotníci osvetovej besedy predstavili sa hrou „Svadobiar“.
Hľadisko na tomto predstavení bolo vypredané a hralo sa dvakrát. Ešte je potrebné sa
zmieniť pri prestavbe dolnej časti obce v súvislosti s výstavbou vodného diela Ružín,
že v Huštaku započal sa stavať dlhý železničný most a to šesť železobetónových
pilierov. Pre spomienku a porovnanie s nasledujucími rokmi chcem sa zmieniť o
prírastku občanov v obci, 57
Sobášov:37
Zomrelo:10
Údaje zapisané do kroniky ich správnosť potvrdzuje : Predseda MNV:
Člen rady MNV:
Kronikár obce:
(podpisy členov sú v kronike na str.136)

Rok 1966

Nový rok započal sa veľkou veselicou ktorú usporiadali športovci. Tunajší
občania dokážu sa zabávať slušne, či už starší, alebo mladší. V prvých dňoch nového
roku započali inštaláciou elektrickej siete v novej časti obce a to v prvej ulici od vrchu.
V obci už je starou tradíciou, že na výročie posviacky kostola občania oslavujú v
obci kermeš alebo tzv. hostinu. Večer veľkú veselicu usporiadali členovia požiarneho
sboru, bola veľká účasť i zo susedných obcí.

Preteky v lyžovaní
30. I. 1966 Výbor sväzarmu organizoval preteky na lyžiach a to beh na 3 km.
Prihlásilo sa 10 účastníkov. Traja boli odmenení vecnými cenami. Sväzarmovec
Dorko, Papcun, Papcun O.

Výročná schôdza DO KSS
Tiež v tú nedeľu sa bilancovala práca DO- KSS (Dedinská organizácia
Komunistickej strany slovenská.) na výročnej schôdzi. Na tejto schôdzi sa zúčastnil
člen byra KSS, predseda OV KSS a predseda ONV s. Matej Bernik. Predniesol referát
– list ÚV Strany. Po prednesení zprávy DO- KSS nasledovala diskusia. Vystúpilo viacej
diskutérov a zmienili sa o dosiahnutých výsledkoch najmä na JRD, tiež i o
nedostatkoch.

Nová správa J.R.D.
28.I.66 Konala sa členská schôdza JRD, kde hlavným bodom programu bolo
zvolenie novej správy družstva, tiež i nového predsedu Po s. Ontkovi prevzal
predsedníctvo Mitrík I. č.d. 14. Prvé zasadanie novozvolenej správy družstva bolo 6.II.
66 v miestnosti MNV.

MDŽ
6.III.66 prebehli hodnotné oslavy s bohatým kulturným programom
„Medzinárodný deň žien“.
Na týchto oslavách boli za materstvo vyznamenané nasledujúce ženy :
Humeňanska Mária, Liptaková Alžbeta, Šimová Veronika, Mitriková Barbara.
Československý sväz požiarnej ochrany predstavil sa s nacvičenou divadelnou
hrou Odplata, od Jána Smereka. Je to tragédia v piatich dejstvách, ktorú zohrali 13
marca dvakrát. S tou hrou sa predstavili i v susedných obciach.
V mesiaci marci bola odstavená cesta pod flogoriou t.z. cesta popod hac. Je tu
urobený veľký násyp smerom cez starý hospodársky dvor na faru. Tiež bola započatá
výstavba ďalšieho železničného mostu tesne pri fare. Začiatkom apríľa v novej štvrti
obce bola zapojená elektrická sieť.

Oprava mostu
V tomto mesiaci začala sa opravovať konštrukcia mostu smerom na Prefu. Most
dáva opraviť ba možno i povedať, že prestaviť miestný národny výbor. Pracujú na ňom
zamestnanci a to naší penzisti v obci, ktorí sú schopní most z rekonštruovať, ako napr.
: Jurtinus Juraj vedúci, Papcun O. 111, Hudák Jozef 209, Rendoš Imrich.
17.IV.66 bola v Petrovom jarku svadba u vdovy Kočíkovej. Na tejto svadbe bodol
nožíkom Sabol Ján, Jurtinusa Františka do boku, ten musel hneď byť prevezený do
nemocnice. Obidvaja sú iba v učňovskom pomere. Tento pripad nasvedčuje, že v našej
obci nájde sa medzi mládežou myšlienka siahnuť druhému na život len z
nerozvážnosti.

Verejné zasadanie MNV
25.IV. 66, bolo verejné zasadanie pléna MNV. Na to jednanie boli zavolaní
zástupcovia z výstavby Ružínskej priehrady a tiež z inžinierských stavieb. Takto
spoločne mali byť prejednané ťažkosti v obci stým súvisiace. Najmä o započatí z
výstavbou novej školy, prijazdnej ceste k budove, dokončenie ciest na novom sídlisku,
postupné zápajanie vodovodu. Toho času na novom sídlisku je iba jedna studňa,
okresný hygienik zistil, že voda s tej studne je závadná. Čiže občania používajú ju na
vlastné nebezpečie, alebo donášajú veľmi zďaleka. Tieto ťažkosti boli prejednané, ale
len medzi občanmi ktorí sa zúčastnili zasadania, lebo z pozvaných zástupcov sa ani
jeden nedostavil, ba ani neomluvil. I napriek týmto ťažkostiam sa v jesennom období
presťahovalo do novej štvrte 32 rodín. Doposiaľ ešte 4 rodiny nezapočali s výstavbou.
V ďalšom bode jednania boli zhodnotené záväzky občanov k XIII. sjazdu našej strany.
Záväzky si každý plní, ba i vysoko prekračuje, najmä v dodávke vajec a mlieka.
Začiatkom júna bol daný do prevádzky most po generálnej oprave smerom na
Prefu a k hospodárskemu dvoru JRD. V tom mesiaci sa započal zber krmovín. Lúky v
našom chotári vyprodukovali dostatočné množstvo sena. 19 júna, DO-KSS spolu s
ostatnými zložkami organizuje veľku brigádu na kosbu sena na Rubane. Zučastnilo sa
jej 60 chlapov a lán bol ručne pokosený, lebo na tej lúke sa mechanizačné prostriedky
nemôžu použiť pre zlý terén.
V priebehu mesiaca júna bola započatá generálna oprava elektrickej siete v obci,
ktorá bude dokončená v polovici nasledujúceho mesiaca, nakoľko farská budova má
byť asanovaná a v nej je umiestnená škola v rozsahu dvoch tried, započalo sa s
výstavbou montovaného baráku v školskej záhrade.

Majales školy
3.júla, na školskom dvore bol žiacky majales, spojený s občerstvením pre
školopovinných. Podaval sa guľáš, ktory pripravil výbor ZRPŠ. Tanečná zábava pre
žiakov bola vonku do 20°°hod. Večer pokračovala zábava pre dospelých.

Prietrž mračien
4.jula, popoludní bola prietrž mračien v Kojšove a silná búrka. Väčší nános a
veľké množstvo vody, upchalo v Haštaku na jarku potrubie, pri výstavbe nového
železničného mostu. Táto udalosť ohrozila rodinu Šimovú v rodinnom domčeku 105,
lebo celý Hušták bol zaplavený. Voda sa dostala cez okná dnu, zapričinila značné
škody. Tiež drevený most bol poškodený. Všetka cestná doprava a preprava je
prerušená. Daná je do prevádzky obchádzka cez Hlinek popod kaštiel, cez nový most
v rámci vodného diela Ružín.

Žatva
17. júla, na našom chotári započala žatva jačmeňa. Zorganizovaná bola brigáda
DO KSS. Cez žatvu a mlatbu započalo sa nočné hliatkovanie občanov v obci. Žatva a
mlatba prebehla hlatko, bez akychkoľvek väčších strát a načas.

Nová zástavka ČSD
Výstavba železničnej zástavky sa započala v plnom prúde, postavené sú už
obvodové múry, taktiež cesta smerom k zástavke je vo výstavbe. 17. augusta
Telovýchovná jednota (futbalový odiel) oslavovala 17. výročie založenia telovýchovnej
jednoty. Na počesť osláv bol usporiadaný futbalový turnaj medzi mužstvami : Kysak,
Kluknava, Folkmár, Jaklovce. Ako víťaz toho turnaja stala sa miestná jednota. Večer
nasledovala športová veselica v kultúrnom dome.

Presťahovanie obce
Do jesene bolo vysťahovaných občanov z nižnej časti obce z dôvodu zaplavenia
nasledovne : do Margecian 111 osôb, do Gelnice 5 osôb, do Prakoviec 17 osôb. 20
rodín ostalo nepresťahovaných v nižnej časti obce.

Výstavba novej školy
V septembri sa začalo s výkopom základov pre novú školu na brehu, nové
sídlisko. Táto stavba má byť ukončená v r. 1967. Kladiem za potrebné zmieniť sa o
margecanskej vápenke, nakoľko už dlho rokov pracujú tam väčšinou naší občania,
práve to čo dávalo tak dlho živobytie mnoho rodinám a to pece na pálenie vápna boli
do základu zbúrané ako už nevyhovujúce. Ostala kovová automatická pec na pálenie
vápna. S tou zmenou výroby dosť občanov odišlo do iného zamestnania v našom okolí.
Mesiac november je mesiacom Československo Sovietskeho priateľstva. Je
mesiacom osláv Veľkej októbrovej soc. revolúcie. Cez obec prešla štafeta mieru a

priateľstva. Toho roku každá zložka NF (Národného Frontu) venovala stuhu pripnutím
na túto štafetu.

Oslavy VOSR
5. novembra DO KSS – MO SČSP usporiadalo oslavy s kultúrnym programom
pre občanov v obci i pre žiakov. V tomto mesiaci bola otvorená klubovňa Sväzu
mládeže v miestnosti požiarnej strážnice. V mesiaci decembri miestna jednota ČSPO
previedla ukážkové cvičenie pri niektorých novovybudovaných hydrantoch z
novopostaveného vodovodu v obci. Tieto hydranty budú slúžiť v prípade zásahu k
vyskytnutému požiaru.

Otvorenie novej predajne
Koncom decembra bola otvorená nová predajňa mäsa. Postavili ju naši občania.
Hoci v posledných fázach dostavby prispel podnik. Zdroj tým, že poskytol finančné
prostriedky na dokončenie, budova ostáva vlastníctvom podniku.

Vodovod a žriedlo vyčíňa
V mesiaci decembri na starej dráhe na okráji novo postaveného sídliska
zaznamenávam menšiu prírodnú katastrofu, ktorá ohrozila niekoľko rodín. Jedného
rána hlásia občania Kipikaša Juraj 290, Kavulič Michal 114, Gača Juraj 338 a ďalší, že
prasklo vodovodné potrubie. Voda im udrela na nádvorie, do spodných miestností
domov, ktorá do rána namrzla na poriadnu vrstvu ľadu. Postihnutí občania
svojpomocne odvodňovali si svoje bydliská. Pri tejto udalosti vznikli dva názory. Buť
prasknuté potrubie, alebo silné žriedlo vody. Nakoľko v predchadzajúcich rokoch tam
bola malá studnička a pri zhotovení vodovodu bolo odvodnenie žriedla prerušené. Túto
celú záležitosť MNV postúpil Inžinierským stavbám. Nato reagovali a oznámili, že na
tvari miesta vyšetri situaciu zvláštna komisia.

Výročná schôdza ČSPO
Ako poslednou udalosťou v roku 1966 je výročná schôdza Československého
sväzu požiarnej ochrany. Na tejto schôdzi hodnotili prácu svojích členov. Preventívne
prehliadky obytných domov skončili podľa termínu. Celkové práca bolo hodnotená
kladne. Obec bola bez požiaru. Na tejto schôdzi bol zvolený výbor pre nastavajúce
funkčné obdobie. Veliteľ požiarneho sboru naďalej ostal s. Kavulič Jozef. Predseda
miestnej jednoty ČSPO s. Macko Ondrej.
Pre porovnanie uvádzam počet narodených detí za uplynulý rok:44
Zomretých : 8 dosp.
Sobášov :39 za matričný obvod

Údaje zapisané do kroniky ich správnosť potvrdzuje :
Predseda MNV :
Člen rady MNV :
Kronikár obce :
(podpisy členov sú v kronike na str.143)

Rok 1967
Nový rok v našej obci započal dobrou náladou našich občanov jak mladších tak
i starších, na tanečnej zábave, ktorú usporiadali (požiarm) tunajši športovci. O necelé
dva týždne znovu sa prišli pobaviť na Antonovskej zábave, ktorú usporiadali požiarníci
obce. Pri týchto priležitostiach treba podotknúť, že sa neopakujú smutné scény bitiek
a šarvátky na takých tradičných zábavach ako predtým.

Plénum MNV
V ďalších januárových dňoch, znovu naší miestni funkcionári začinajú riešiť
ťažkosti v obci. Rada MNV zvoláva verejné zasadnutie pléna MNV, na ktorom sa
prejednávajú otázky najviac okolo presťahovania občanov z nižnej časti obce do
nového sídliska v rámci výstavby Ružinskej priehrady.

Presťahovanie
Celkom 115 rodín je potrebné presťahovať. Z toho 93 rodín je presťahovaných,
22 rodín ostáva presťahovať termín je určený do 30. apríľa 1967. Niektoré domy týchto
obyvateľov Pozemné stavby ani nezačali stavať. Pre objasnenie uvádzam, že si dalo
požiadavku presídliť sa do susednej obce a to do Margecian.
V novom sídlisku je 51 rodín nasťahovaných, z toho iba 9 rodín má zapojenú
vodu z vodovodu. Ostatní zápasia i naďalej s vodou, cestami, kanalizáciou. Tieto práce
majú zabezpečiť inžinierské stavby Košice.

Komisionálne jednanie
Rada MNV pod vedením predsedu s. Petríka vyvolala komisionálne jednanie so
zástupcami ONV v Spišskej Novej Vsi a krajského investorského útvaru. To jednanie
nedonieslo úspechy, lebo zástupcovia tohto jednania sa nezúčastnili. Plénum MNV sa
ďalej zaoberalo výstavbou školy, ktorá sa začala stavať 1.júla 1966, stavajú ju
pozemné stavby stavebna správa Sp. Nová Ves. Peniaze, ktoré mali byť prestavané
nie sú, lebo je veľký nedostatok tehál. Ďalej plénum sa zaoberalo problémom zlepšiť
služby občanom najviac sa to týka rozšírenia predajne, nakoľko výstavba novej
predajne nie je pojatá do plánu. Z toho dôvodu rada MNV sa sťažovala predsedovi

Slovenskej Národnej Rady s. Chudíkovi. Táto sťažnosť našla ozvenu, nakoľko
výstavba predajne sa toho času rieši.

Záväzky VOSR
Nakoľko toho roku oslávime výročie VOSR (Veľkej Oktobrovej Socialistickej
Revolúcie) Miestný národny výbor nabádal hneď prvé januárove dni zložky Národného
frontu a občanov k uzatváraniu záväzkov na počesť VOSR. Ztoho vyplýva, že riadiace
orgány v našej obci sa začali hneď v Novom roku zaoberať vážne nedostatkami,
pomôcť našim občanom najmä tým, ktorí sa musia sťahovať pre vodné dielo, tiež aby
obec mala stanovené úlohy v tom roku, ktorí začíname prežívať.

Kultúrne podujatie
Začiatkom apríľa ochotníci Osvetovej besedy z Gelnice zahrali divadelnú hru
„Matka“. V tomto zimnom období občania zhliadli iba tú jednu divadelnú hru. Naši
ochotníci sa v tejto sezóne nepredstavili ani s jednou. V tom čase iba niekoľkokrát bola
usporiadaná tanečná zábava DO ČSM.

Práca na polí
Jarné práce v našom chotári prebehli v agrotechnických termínoch pod vedením
novozvoleného predsedu s. Buňu. Úprava lúk bola taktiež prevedená. Pasienky boli
čiastočne očistené.

