Zriadenie stredískovej obce
8. septembra naši občania boli zvolaní radou MNV za účelom zriadenia
strediskovej obce, do ktorej spadajú obce Kojšov, Folkmar, Jaklovce, Margecany.
Zástupca ONV prišiel s návrhom, že strediskovou obcou sa stanú Margecany. Táto
správa veľmi zarazila prítomných občanov lebo obec Jaklovce už niekoľko rokov je pre
spominané obce matričným úradom. Preto diskusia a presvedčovanie pracovníka
okresu trvala do neskorých večerných hodín, že si matriku zobrať nenecháme. Stoho
dôvodu vec ostala nevyriešená.

Pohárova sútaž DPZ
14. septembra dobrovoľný požiarný zbor v našej obci usporiadal okrskovú
pohárovú súťaž na ihrisku. Túto súťaž vyhrala miestna organizácia. Po súťaži bolo
prevedené námetové cvičenie, po tomto nasledoval futbalový zápas medzi požiarnikmi
miestnej jednoty a závodnej z Vápenky Margecany. Zápas skončíl výťastvom závodnej
jednoty v pomere 6:3.
V mesiaci októbri bol taktiež zohratý posledný futbalový zápas jesennej sezóny
našej dedinskej športovej organizácie. Naši futbalisti skončili v súťaži tretej triedy na
poslednom mieste v okrese.

Posledné novosti v r. 1969
V mesiaci septembri bola dokončená a daná do používania nová asfaltová cesta
cez Starú dráhu.
V mesiaci decembri výbor zväzu žien, usporiadal v obci kurz šitia pre naše ženy.
Inštruktorka dochádza trikrát týždenne z Krompách. Kurz sa prevádza v miestnosti
požiarnej strážnice. Mesiac december občanom z Fronu a Marčovca ostane dobre v
pamäti, lebo každodenná drina pri zaisťovaní vody, či užitkovej alebo pitnej, robila už
viac rokov starosti. Preto prekročila rada MNV k rozšíreniu vodovodu v obci. V
poslednom mesiaci v roku bolo 52 domov zapojených, dlžka vodovodu činí 952
bežných metrov.
Pre porovnanie uvádzam počet za uplynulý rok :
Narodených detí : 43
Zomretých osôb : 9
Sobášov : 43
Údaje zapisané do kroniky ich správnosť potvrdzuje :
Predseda MNV:
Člen rady MNV:
Kronikár obce:
(podpisy členov sú v kronike na str.166)

Rok 1970
Január 1970 pre občanov našej obce je osobitne významný. Pred 25 rokmi našu
obec oslobodili vojská sovietskej armády spod fašistického jarma, od hitlerovských
okupantov. Táto sloboda stála niekoľko tisíc životov. Spomienkou na padlých
bojovníkov i v našej obci bola im odhalená pamätná tabuľa, ktorá je upevnená na
budove MNV. Počas odhalenia striedala sa čestná stráž z radou ľudovej milície,
pionierov a zväzákov. Po slávnostnom akte odobral sa sprievod do kultúrneho domu,
kde pokračovali ďalšie oslavy z príležitosti 25 výročia oslobodenia obce. Hlavný referát
predniesol predseda MNV s. Petrík. Po politickej časti zhodnotil prácu za
25. rokov, ďalej podotkol, že život za 25. slobodných rokov sa veľmi zmenil v našej
obci. Obec sa rozrástla, zmenila svoju tvár. V roku 1945 naša obec mala do 1500
obyvateľov, dnes v našej obci žije 2136 ľudí v dobre vybudovaných rodinných
domkoch. Počet obyvateľov by bol ešte väčší, ale odchod občanov z našej obce nastal
v rokoch 1964 – 1967 v rámci presídlenia časti obce Nižné Jaklovce, 105 rodinných
domov, z obce sa presťahovalo do obce Margecany 31 rodín a do iných obcí okresu
ako sú Krompachy, Gelnica, Prakovce, bolo presťahovaných 10 rodín, čo činí 178
občanov.
Aj v samostatnej výstavbe obce nastali veľké premeny. Od oslobodenia obce
bolo vybudovaných celkom 296 nových rodinných domov, z toho 65 boli vystavené v
rámci presídlenia. Rast životnej úrovne je badať i v spotrebe potravín, kde každým
rokom naši občania vynakladajú na nákup potravín väčšie sumy. Keď v roku 1947
nákup potravín bol prevedený za 4,673 tisíc korún, nákup v roku 1969 za 5,180 tisíc
korún. V obci toho času majú občania 6 osobných aut, viac než 60 motocyklov, čo pred
rokom 1945 za kapitalistického zriadenia nebolo možné. Taktiež pred rokom 1945 v
obci bolo iba pár radioprijímačov, no dnes naši občania vlastnia rádiá 368 prípadoch,
čo znamená, že už len v malom počte sú rodinné domy, kde nie je v domácnosti rádio.
Okrem toho ďalším prostriedkom je tu televízor, ktorý vlastnia občania v 295
domácnostiach. Ďalej v našej obci žije 259 dôchodcov, ktorým štát mesačne vypláca
cez 170.000 Kčs a najnižší dôchodok u týchto činí 400 Kčs. Taktiež v našej obci bol
rozšírený vodovod v dĺžke 1.375 bm na tento bolo zapojených ďalších 75 rodinných
domov,. Celkom je doposiaľ zapojených v obci 233 rodinných domov.Ústredný výbor
KSČS na septembrovom pléne prijal Výzvu na rozvinutie pracovnej iniciatívy k 25.
výročiu oslobodenia republiky Sovietskou armádou. Túto výzvu UV – KSČS prejednala
aj rada MNV a rozvinula prostredníctvom poslancov MNV prijímanie socialistických
záväzkov od našich občanov na pomoc pri plnení úloh, ktoré MNV má zakotvené vo
svojom dedinskom programe. Táto výzva našla dobrý ohlas medzi našimi občanmi a
bolo celkom prijatých 160 záväzkov na počesť 25. výročia oslobodenia vlasti
Sovietskou armádou, ktoré predstavujú 9. 860 hodín. Záväzky sú zamerané na pomoc
pri výstavbe vodovodu, oprave školy, na skrášľovanie obce a podobne. Predseda
záverom poďakoval všetkým členom národného výboru, ktorí pôsobili v národnom
výbore od roku 1945 doposiaľ za ich vykonanú prácu, ktorú vykonali v prospech našej

obce. Po slávnosti boli odovzdané ďakovné listy poslancom, pracovníkom MNV. Jozef
Uličný Jaklovce, číslo domu 23, 10 rokov bol predseda NV a rôzné iné funkcie.
Ján Eliáš č.d. 10, 15 rokov funkcionár NV.
Jozef Kavulič 59, viac než 15 rokov
Imrich Jusko 178, 15 rokov
Ondrej Macko 131, 16 rokov
Adam Kaľavský 111, 16
Jozef Humeňanský 133, 16
Juraj Krupár224, 16
Imrich Ľudrovský 1, 16
Imrich Papcun370, 15
Petrík Ján 108, 20
Marta Tkáčová 129, 20
Julia Jusková 178, 16
Ján Hricko 202, 10
Matilda Hrobkova 88, 10
Anna Tchúrová 266, 10
Anna Rendošová 302, 10
Anna Šimováč. d. 342, funkcionár 10 rokov
Michal Kandra 337, 10
Štefan Jakubišín 147, 10
Ján Papcun 45, 10
Ján Jakubišín 147, 8 10
Na tejto slávnosti riaditeľstvo školy pripravilo pekný program žiakov. Večer bol
premietnutý pre našu mládež a občanov zdarma film „Osud človeka“.

Ďalšie Januárové udalosti
Československý zväz žien, dedinská organizácia nacvičila a zahrala divadelnú
hru dvakrát po obede a to detské predstavenie a večer pre dospelých. Na oboch
predstaveniach sál nášho kulturného domu bol vypredaný. Mládež z V. Folkmara
predstavila sa s estrádou „Veselo i vážne“.
Koncom mesiaca telovýchovná jednota uskutočnila výročnú schôdzu, bol
zvolený predseda s. Lauf Ján.

Nový poslanci MNV
3.februára 1970 bolo 40. plenárne zasadnutie MNV. Na tomto zasadnutí
predseda MNV s. Petrík zhodnotil čerpanie rozpočtu za uplynulé funkčné obdobie a
predniesol nový rozpočet, ktorý bol schválený. Ďalej boli doplnení poslanci, ktorí zložili
do rúk predsedu MNV sľub . Kapinus Ján, Gajdoš Ján, Lipták Štefan, Papcun Ondrej.

Dobré výsledky JRD
7. februára konala sa výročná schôdza JRD v kultúrnom dome. Predseda
zhodnotil dosiahnuté hektárové výnosy :
Výmera v ha: Plánovaný ha výnos Skutočný
Jačmeň 62 2318, 5
Pšenica 40 2323, 2
Ovos 10 1914, 2
Zemiaky 30 1506
Kukurica 104 0032, 6
Ďatelinotrávy 40 4050,1
Seno z lúk 57 2729
Stavy hospodárskych zvierat :
Hovädzi dobytok celkom plán 200 skutočnosť 222
Z toho kravy 85 - 86
Ovce 410
Kone 8
Plnenie výrobných úloh
Mlieko plán 194.000 lit. skutočnosť 186.182 l
Ovčia vlna 900 kg / 865 kg
Ovčí syr 4.700 kg /5. 167 kg
Mäso hovädzie 20.309kg /21. 564 kg
JRD vyplatilo za rok 1970 na každých vyprodukovaných 100 Kčs 2 Kčs doplatky.

Práca organizácie zväzu žien
V závere tohto mesiaca bola usporiadaná krojová zábava. Túto zábavu
usporiadala organizácia zväzu žien. V našej obci je to obľubené kutrúrne podujatie.
Mládež si oblečie naše Jaklovské kroje, ktoré sa už teraz nenosia. Ďalej nacvičili a
zahrali divadelnú hru „Svadobný závoj“. Na tomto predstavení taktiež bola účasť veľmi
dobrá. V mesiaci marci zväz žien uskutočnil kurz šitia, ktoré prebiehalo počas zimného
obdobia. Tento kurz absolvovalo 46 žien.

100. výročie V. I. Lenina
Mesiac apríľ niesol sa v znamení osláv 100. výročia Vladimíra Iľjiča Lenina. Pri
tejto príležitosti Školská a kultúrna komisia pri rade MNV zvolala schôdzu, na ktorej sa
zúčastnili zástupcovia všetkých zložiek našej obce, ktoré sa budú podieľať na príprave
osláv. 10. apríla sa uskutočnilo celoškolské združenie ZRPŠ. Po prednáške pre
rodičov bol prevedený kvíz z príležitosti osláv narodenín Lenina a 25. výročia
oslobodenia našej obce. Súťažiace družstvá skladali sa zo žiakov našej základnej
deväťročnej školy. Výbor ZRPŠ zakupil pre súťažiacích upomienkové darčeky.

12 apríľa prišiel do našej farnosti nový pracovník farského úradu Eduard Kojnoh.

Oslavy V. I. Lenina
22. Apríla Dedinská organizácia strany usporiadala oslavy 100. výročia
narodenia Vladimíra Iľjiča Lenina za účasti všetkých masových zložiek našej obce.
Kultúrnym programom prispela základná deväťročná škola. Po oslavách bol
premietnuty celovečerný film zdarma pre účastníkov osláv.

Futbalová sezona
19. marca telovýchovná jednota zahájila jarnú futbalovú sezónu III. triedy. Naše
mužstvo zohralo prvý zápas na domácej pôde, ktoré vyhralo 2 : 1.

Mesiac upratovania a prípr. jarných prác
5. apríla dedinská organizácia Dobrovoľného požiarného zboru zahájila svoju
vycvikovú sezónu. Previedla jarné upratovanie v požiarnej zbrojnici, v požiarnej
strážnici a okolia. Hlavne previedlo sa odzimovanie strojov požiarnej (strážnici a okolia)
techniky. Členovia zboru previedli menšiu údržbu strojov a výstroja. Po tejto akcii
nasledovala ďalšia a to preventívna prehliadka obytných domov a verejných budov. V
obci sú zavedené kartotéky na každú budovu. Na týchto kartách sa vedie evidencia
závad a ich odstránenie. Tento mesiac je významným i pre naších poľnohospodároch,
vychádzajú na pole a prevádzajú práce v agrotechnických termínoch. Učitelia ZDŠ
zahrali divadelnú hru v zastupení osvetovej besedy. Bola to veselohra „Starý
záľubenec“. Túto divadelnú hru zahrali dvakrát, pre mládež a pre dospelých. Na tomto
divadelnom predstavení miesta na sedenie boli vypredané. Rekordná účasť bola i na
státie. Touto divadelnou hrou sa predstavili i mimo našej obce a to v Richnave. Na
tomto predstavení taktiež získali úspech. Občania sa vyjadrili pochvalne. Tiež bola
rekordná účasť divákov.

Výstavba vodovodu
20. apríľa, Rada miestného národného výboru svojou vlastnou aktivitou započala
ďalší úsek rozšírenia vodovodu v obci a to na Brehu, Šmigronde a Jarku. Práce na
tejto akcií započali svojpomocne i po odbornej stránke zo zdrojov odborníkov naších
občanov. Na týchto úsekoch sa MNV stretáva s ťažkosťami najmä po materiálnej
stránke, nakoľko terén je rôzny kopcovitý. Je potrebné v takom položení viac rôznych
odbočiek kolien v rôznych uhloch. Vďaka obetavým funkcionárom materiál bol
postupne zadovážený a ťažkosti sa prekonali, práce postupovali podľa plánu. Prípojky
si postupne vybavovali sami občania k rodinným domom cez Vodohospodársku službu
nášho okresu. Na novopostavenej linke vodovodu zároveň sú už namontované

hydranty, čo znamená, že i požiarne opatrenie v našej obci máme sčasti vyriešené.
Záobchadzanie a nácvik pri hydrantoch sa postarali požiarnici našej obce.

Sviatok pracujúcich v znameni 25. výr. oslobodenia
Mesiac apríl bol zakončený veľkou manifestáciou našich žiakov a mládeže, ktorú
v predvečer prvého mája zorganizovalo vedenie spolu s učiteľmi ten sprievod i cez
novovybudované sídlisko. Oslavy 1. mája uskutočnili sa v Gelnici pre celú Gelnickú
dolinu. Po prejave a sprievode mestom nasledoval program pre účastníkov osláv v
prírodnom amfiteátri. V predvečer výročia oslobodenia Československá Sovietskou
armádou, organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov (SPB) previedla slávnostný
akt, kladenie venca k pamätnej tabuli na budove MNV.
9. mája SPB usporiadal tanečnú veselicu s kvízom k 25. výročiu oslobodenia
našej vlasti a zároveň i oslobodenia našej obce, k čomu boli zamerané i otázky kvízu.
Do súťaže sa prihlasili z radov mládeže študenti našej obce, ktorí boli prítomní na
veselici. Organizácia SPB pre súťažiacich pripravila i hodnotné ceny. Počas súťaže
boli súťažiaci taktiež odmeňované potleskom ostatných občanov a mládeže. Taká
súťaž uplatnila by sa i na ostatných takých podujatiach. Je na organizáciách v našej
obci, aby ju pripravili a uskutočnili.
V mesiaci máji bola dokončená generálna oprava školy pod Chodníkami,
zavedený vodovod a ohrada okolo celej školy.

Nová predajňa
18. mája na novom sídlisku bola otvorená nová predajňa potravín, bola
postavená v hodnote 1,700 Kčs. Vedúcim predajne je s. Nemčík Ján. Zároveň bolo
dané do používania nové pohostinstvo „Esspreso“ v III cenovej skupine. Ako prvá
vedúca pohostinstva prevzala Tremková Mária č. 32. Predchádzajúca predajňa po
otvorení sa likvidovala. Budova mala byť adaptovaná behom mesiaca a mala byť
otvorená znovu. Práce na tejto časti budovy sa preťahovali, pritom občania sa
dožadovali ,aby predajňa bola čo najskôr otvorená aby tak slúžila občanom tej časti
obce. Na základe rôzných správ a povrávaní že podnikové riaditeľstvo Zdroj v Spišskej
nemieni už predajňu otvoriť, rada MNV zvolala do kultúrnej miestnosti verejnú schôdzu
občanov za účasti s. Ševčíka, riaditeľa raštaurácie, s. Vojtecha pracovníka ONV, s.
Naď námestník riaditeľa potravín v našom okrese. Bola pomerne dobrá účasť i
občanov, potom nasledovala diskusia a vyjadrenie pozvaných hostí. Medzi iným boli
nanesené i pripomienky na iné obchodné buňky ako, Zelovoc, Pohostinstvo a predajňa
mäsa. Nanesené dotazy boli zodpovedané. Taktiež prítomní súdruhovia občanov a
funkcionárov ubezpečili o rýchlom dokončení adaptacie predajne a jej otvorenie.

Súťaž zdravotných hliadok ZDŠ

13. júna v Spišskej Novej Vsi prebehla súťaž zdravotníckych hliadok. Naša škola
bola zastupená družstvom 8.A.tr.Toto družstvo získalo prvé miesto v okrese.
14. júna organizácia Dobrovoľného požiarneho zboru pripravila a pomohla
zorganizovať okrskové preteky žiakov DPZ. Celkove z okrsku prišlo na súťaž osem
družstiev. Jaklovce mali zastúpené štyri družstvá, Margecany dva, Gelnica jedno,
Kojšov jedno. Prvenstvo získalo družstvo z Jakloviec.

Generálna oprava kaštieľa
V mesiaci Jún, podnik Textil Koža – Guma v Levoči najal si investora Stavebný
podnik v Gelnici pre opravu a prebudovanie miestností kaštieľa na priestory dielne pre
horeuvedený podnik. Práce v prvých týždňoch započali sa sľubne prevádzať,
neskoršie z dôvodu pracovných síl započali ochabovať.

Mesiac žatvy
10. augusta, Jednotné roľnícke družstvo započalo v našom chotári žatvu a
mlatbu. I napriek nepriaznivému a mokrému počasiu žatva prebehla v agrotechnických
termínoch. V tom roku pomohli na niektorých honoch i organizácie v rámci brigát najmä
pri kosbe jačmeňa, ktorý bol povaľaný. Počas mlatby dozerali žatebné hliadky žiakov
najmä vyšších ročníkov. Cez noc chodili podľa poradia občania na čele s jedným
požiarnikom. Únavnú prácu žatvy spríjemnil po večeroch zábavný podnik pod menom
Lunapark za ihriskom. V nedeľu 16. augusta postarali sa o spríjemnenie dňa
telovýchovná jednota futbalovým turnajom z výberu našich predchádzajúcich a
terajších hráčov. Smernice turnaja boli nasledovné. Jedno mužstvo 20 rokov, jedno do
25 rokov, jedno nad 25 starších. Víťazom turnaja stalo sa mužstvo u nás pomenované
„profesionálov“ do 25 rokov. Večer usporiadali v prírode spoločnú veselicu.

Spomienka na SNP
28. augusta predvečer osláv Slovenského národného povstania, už je tradíciou
niekoľko, že zväzarm večer zapáli vatru na Sedle. Pri vatre rozvučia sa bojové i veselé
pesničky.
29. augusta v kultúrnom dome DO KSS spolu so zložkami Národného frontu
usporiadali oslavy 26. výročia SNP. Kultúrny program nacvičila ZDŠ. Po oslavách bol
premietnutý Sovietský film „Balada o vojakovi“. Film bol premietnutý zdarma pre
účastníkov osláv.

Pohárová súťaž
V jesennom období Dobrovoľná požiarna organizácia usporiadala pod kaštieľom
pohárovú súťaž na vytýčené terče a to v protipožiarnej pohotovosti s vodou. Súťaže

sa zúčastnili, Jaklovce, Žakarovce, Folkmár, Gelnica, Margecany a závodná
organizácia Vápenka Margecany. Držiteľom putovného pohára bolo naše družstvo. V
tejto súťaži sme pohár odovzdali družstvu zo Žakaroviec. Naše družstvo sa umiestnilo
na treťom mieste. Zlyhalo materiálne zariadenie a to hadice. Účastníci súťaže
vyjadrovali sa pochvalne o príprave a organizácii súťaže či už pohostenia.

Výsledky sčítania ľudu
V našej obci ako poslednou akciou v roku bola akcia sčítania ľudu k 1. decembru.
Táto akcia bola celoštátna. Pre porovnanie uvedem niektoré výsledky. Počet
obyvateľov v našej obci je 2.034 Z toho mužov 1015 žien 1019. Rodinných domov je
429. Pre porovnanie rastu životnej úrovne našich občanov uvediem niektoré prípady.
V obci sú v 229. domácnostiach kúpeľky, v osem bytoch ústredné kúrenie,
vodovod v 330 domácnostiach, 29 elektrických kuchynských šporákov,99 plynových
šporákov, 176. chladničky, 393 práčky, 341.televízorov, 59. motocyklov. V obci počas
roku narodilo sa 46 detí, zomrelo 13 ľudí, zosobášilo sa 49.
Údajé zapísané do kroniky ich správnosť potvrdzuje :
Predseda MNV :
Člen rady MNV :
Kronikár obce :
( podpisy členov sú v kronike na strane 176 )

Rok 1971
Rok 1971 sme započali v obci s prípravami osláv 50. výročia Komunistickej
strany Československa, dovŕšenie konsolidácie a víťazstva nad kontrarevolučnými
silami v našej vlasti. Komunistická strana Československa v bojoch svojej 50. ročnej
histórie za práva pracujúceho ľudu priviedla naše národy k víťazstvu nového
spoločenského poriadku- k socializmu. Toto víťazstvo, ktoré by nemohlo existovať bez
všestrannej internacionálnej pomoci a spojenectva so socialistickými krajinami, najmä
so Sovietskym zväzom, dáva nášmu ľudu všetky predpoklady rozvinuť a uplatniť
svojho tvorivého ducha pri budovaní svojho lepšieho a krajšieho zajtrajška, pri
budovaní výstavby socialistickej spoločnosti, národnej nezavislosti a bezpečnosti
nášho štátu.

Zasadanie zložiek NF. v obci
Takú významnú udalosť osláviť v tomto roku chce i naša obce na čele s
dedinskou organizáciou strany s radou miestného národného výboru. Funkcionári
týchto zložiek rozprúdili i v ostatných zložkách národneho frontu záväzkové hnutie.
Zamerané je na skrášlenie obce a odpracovanie brigádnických hodín pri rozšírení
vodovodu v ďalších častiach obce. Občania a členovia zložiek na tomto úseku sa

zaviazali odpracovať 3.425 hodín. Celoobecný záväzok k rôznym akciam v našej obci
činí 22.398 brigádnických hodín. Základná deväťročná škola sa zaviazala odpracovať
5892 hodín na našom JRD. 14. februára v ZDŠ sa konala výročná členská schôdza
strany. Na tejto schôdzi sa zúčastnili i registrovaní členovia strany z našej obce. Do
čela tejto organizácie bol zvolený s. Papcun Ondrej s ďalšími členmi výboru. Úlohou
organizácie je dôstojne pripraviť oslavy 50. výročia založenia KSČ. Hodnotným
diskusným prispevkom prispel predseda JRD s. Buňa. V krátkosti načrtol
hospodárenie na našom družstve, výsledky úrody a ziskov. Za jeho pôsobenia sa
doposiaľ prestavalo 2,300 korún. Moderný teľatník má byť dokončený do 1. mája.

Spomienky na februárové udalosti
Ďalšou dôležitou akciou boli spomienky na februárové udalosti. Z tejto príležitosti
sú pripravené rôzne akcie ako : výstavka kníh v našej knižnici, ktorú zabezpečila
vedúca knižnice pri osvetovej besede s. Hudaková Marienka. Túto výstavku navštivilo
280 ľudí. Bola pripravená rozhlasová relácia, ktorú vysielal rozhlasový krúžok pod
vedením učiteľa ZDŠ s. Mirvaja. Táto rozhlasová relácia bola viackrát vo vysielaní
zopakovaná. Boli pripravené vkusné nástenky na vyvesnych tabuliach, ktoré
obhospodaruje osvetová beseda. V mesiaci februári osvetová beseda pohostinne
privitala divadelný krúžok z Kolinoviec. Zahrali divadelnú hru „Nešťastná“. S touto hrou
mali dobry úspech v našej obci.Hľadisko v kultúrnom dome bolo obsadené.
Organizácia Červeného kríža zahrala divadelnú hru „Kamenný chodníček“. Túto
divadelnú hru ochotníci hrali s lepším technickým vybavením javiskovej časti.

Výročie Krompašskej vzbury
9. februára naša obec bola vyzdobená heslami a plagátmi z príležitosti
Krompašskej vzbury. Cez obec prešla stranícka a vládna delegácia, ktorá sa
zúčastnila na oslavách v susedných Krompachoch.

Oslavy MDŽ
Oslavy Medzinárodného dňa žien sa konali 6. marca v kultúrnom dome. Na
týchto oslavách sa zúčastňuje z roka na rok pomerne dosť našich občanov, najmä
najmä žien a hlavne i zo staršej generácie. Po slávnostnom príhovore, ktorý predniesol
predseda MNV s Petrík, pobavili sa účastníci na hodnotnom kultúrnom programe, ktorý
pripravila Základná deväťročná škola a Materská škola z našej obce. Úspech v
programe majú vystupenia najmä krojované skupinky, ktoré sa predstavili v tanečných
ukážkach.

Program v rámci osláv 50. výr. KSČ.

O niekoľko dní občanov pobavil a spríjemnil ich voľný čas súbor z Brezna
„Mostár“. V obci vystúpil z príležitosti blížiacich sa osláv 50. výročia založenia
Komunistickej strany Československa. Okrem uvedených predstavení sme vzhliadli
viac kultúrnych a iných podujatí, ktoré nám pripomínali 50. rokov od založenia našej
strany. Uskutočnila sa výstavka v kultúrnom dome pod názvom 50. rokov boja KSČ.
Bolo odvysielaných viac rozhlasových relácii. Bolo rozvinuté záväzkové hnutie.
Uskutočnená bola prednáška o zakladaní KSČ a o jej vyvine. Boli zhotovené vkusné
nástenky – heslá. Pri tejto priležitosti tak slávneho výročia pobavili občanov divadelní
ochotníci a to naši učitelia zo ZDŠ, divadelnou hrou „Ulička“. Túto veselohru nacvičil
zástupca riaditeľa školy s. Grejták. Touto hrou pobavili občanov i zo susedných obcí.

Plán kultúrno osvetovej činnosti
Ďalšou významnou akciou je zasadanie rady Osvetovej besedy pod vedením
predsedu Osvetovej besedy s. Kipikašu Juraja, č.d. 290. Na tejto schôdzi, bol
odhlasovaný jednotný plán kultúrno osvetovej činnosti, podľa ktorého sa budú riadiť
kultúrne akcie pre našich občanov pre nastavujúci rok. Z uvedených akcii vidieť, že
funkcionári udali smer a naznačili šľapaje, po ktorých sa má práca počas roku uberať,
či už po politickej alebo hospodárskej a kultúrnej stránke.

Práca prípravného výboru 50. výročia divadla v obci
Oslavy 50. výročia založenia ochotníckeho divadla boli čiastočne pripravované
už v decembri 1970. Bol zvolený pripravný výbor ešte v januári. Za predsedu toho
výboru bol zvolený Kipikaša Juraj, podpredseda Fedor Ondrej, členovia : Hrubčo
Imrich, Ontko Michal, Jurtinus Michal, Kandrová Alžbeta, Hudáková Mária, Jusková
Júlia, Jurtinus Ján, Černická Alžbeta, Eliáš Imrich, Papcun Michal, Kavulič Jozef,.
Tento výbor na prípravách osláv pracoval cez celé zimné obdobie. Pri takejto práci
narazil i na ťažkosti, najmä pri zisťovaní adries starších ochotníkov i tých, ktorí sa
odsťahovali z našej obce. V mesiaci marci výbor mal soznam učastníkov osláv, ktorí
majú byť pozvaní. Bolo rozoslaných 300 oznamení so záväznou účasťou. Túto správu
divadelní ochotníci v našej obci s radosťou uvítali. Bolo to vidieť i z toho, že do práce
príprav sa zapojili členovia i mimo pripravného výboru. Dôkladne boli nacvičené úryvky
z divadelných predstavení pod vedením Hrubču Imricha a Fedora Ondreja. Učinkovali
i starší ochotníci, toho času už v dôchutku.

