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Rok 1978 bol rokom ve~tch tepelných výkyvov. Už jeho ~é meaiace neveštili nič dobrého. Aj ked január nebol osobitne studený mesiac, predsa pôda ostala pomern. dlho zamrznutá, takž.
sa polnohospodárom nezačinala najlepšie. Zlé podmienky pre
vstup do pôdy umocňovali ešt. i dlhotrvajúce dažde, ktoré natoľko rozbahnili terén, že družstevníci začínali jarné práce
e temer mesačným oneskorením. Nakoľko bola jar pomerne chladná, zasiatie jarín bolo spozdené, a teda i vegetácia celkove
meškala.
Ani majitelia záhradok neboli s počasím spok~í9 l ked sa
priesady zeleniny ukazovali zjari pekná, celkove záhradníčenie v tomto roku nebolo úspešné. Bolo napríklad veľkým problémom dopestova1: vo voľnej prí~ode papriku. Priesady paprí.k
sa sice dobro pochytali, dokonct i bohato kvitli, malé plody
však na väčšie n~dorástli, zakrpateli a napokon odpadli. Preto bol tento druh zeleniny pomerne dost vzácny, v porovnaní
s prp.doi!ilými
rokmi i v štátnom obchode dra.rlši /1 kg :: 3 - .•
Kčs/. Rovnako žatevné obdobie začínalo s trojtýždnovým oneskorneím. Ešte štastie, že v období žatvy mnoho nepršalo, takže
ju v našom JRD bolo možné uskutočnit v priebehu sedemnástich
dní. Leto bolo pomerne krátke, s veľkými búrkami a prudkými
lejakmi, ktoré viackrát značne poškodili úrodu napríklad tým,
že obilie porahlo. do viníc sa dlhšiu dobu nedalo vkroči1:.
Chladné a veterné leto bolo príčinou toho, že niektoré odrody
hrozna vôbec nedozreli. Iné zasa zashvátil& choroba. najmä
,
peronospora a múčnatka, takže v dôsledku toho bolo vína málo,
aj to bolo nekvalitné. Jeho cukornatost sa pohybovala v rozmedzí 10 - 12 maligánov. Pamätníci spomínali, že tento rok bol
vo všeobecnosti málo úrodným rokom, na aký sa skoro ani nepamätajú,
<~~

Jeseň bola sícl priaznivejšia aspoň tým, že prišlo suché,
takmer bezzrátkové, i 'ed dB't chladné obdobie. PoJ:nohospo<!ári mohli aspoň jesennéipráce ukonči~ bez predošlého chvatu a
zhonu, takte repa. kukurica i ostatné plodiny boli včas zvezené a dopravené doskladov. Ovocia sa urodilo dos~ málo, tiel .
z vopred uvedených dÔvodov. Pre chladné počasie ovocie zakrpa-

telo a ikea

dozrelo,

stromov

nal),sdnutá

boll3

ostalo malé. Navyše väčšina
voákami,

tak:i:.<a

i plody

flDaných

boL. ChOI'é.

Prvé mr,9zy uáre1i koncom októbra. Zvyšné meeiace roka boli
opä~ dos~ netypické hlayne tým, že i ked bolo dost chlacne
a vaterno. snehu 0010 veľmi málo, tak2e i Vianoce - sviatky
zill\Y sa konali bez jej sprievodných znc:.kov- bez snehu.
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Počet obyveteľov ku koncu tohto cbčianskahc roku bol nas~edovn$. Záhorce 664 obyvateľov, Selištany 153 obyvateľov.
Preh..ťadpod...cs veku i pohlavia v jednotl.i.
vých sk upinl::l.cla
muži

-

.L. roku
od O
od l
6 rokov
od 6
15 rOKGV
od 15
~l .r·OKOY
jl) !'okov
od iO
od JO - 50 .rokov
od 50
GO ro~;:ov
nad 60 rakev
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-

-

-

Í>

27
46
25
48
105

68
65

;Z.(jny

7
27
J4

33
55
105

73

83

Celkove je v nDšej obci 218 dôchodcov, z nich starobr4 dôchodok poocrb ~6 občanov, sociálny 6, invalidl~ 47. čiastočne invalidný 20, vdovský 43, d6chodok manželky 6 občanov. Najvyššieho veku sa doživa Cervenáková Rozália, ktorá v apriii 1978
roku dovŕšila 92 rokov svojho života.
Počet sobáše v v uvedenom roku - lO, rozvodov
n" ch de ti - 7, ÚlJJ,l'tie
- lJ občanov.

- 0, novonarode-

Čo sa týka zloženia obyvateľstva podľa vzdelania, naša neveľká
obec sa z roka na rok stále viac vzmáha. Máffie už celkove 21 vysokoškolsky vzdelaných ľudi, z tohoto počtu ešte deviati študujú. Najbohatšie je zastúpené profesia poľnohospodárskycn
inžinierov a lekárov. Počet našich obyvateľov - maturantov je
v Zát~orciach j8, v Selišťanoch osem.

So stúpajúcou životnou úrovňou vzrastajú aj nároky našioh :Ľud!
na slušné Dývanie. Väčšina mladých manželských párov S~ dnes
u! neuspokojuje s b,jvanim u vlastných rodičov, ale nezave.ľa po

vstu)e do manželstva
sélkromných

stavieb,

aa snažia osamostatniť.
ktoré

Púšťajú sa do

sú. zo r'ok:.:..:na rok v~~čšie,

äie. a tede i nákladnejšie.

Lllodernej-

Priemer!~ néklad ~iní zhruba

250.000 Kčs. Najbežnejšie sa stovajú jednopodchodové dowy,
z tehál prípadn~ z veľkjch t'.rá.i.~nlC, s plochu u alebo lomenou
strechou.

Ako krytin~i

8a

najviac

používa

plech

a škridla.

V r. 1978 sa nasťahovali do svojich novopostavených domov
Hromada Mi~oslav, Sabó Jén - šmid, Samuel Šramka, J~n Šramka,
Jozef Výboáťok - spolu so svojimi rodinami. V 3elištanoch ~renovaval svoj nom občan Faval Oros.
Do novostevieb

sa pustili občania; fľašk:a Štefan, ?ál Štefan,

Drugda Jan.

V súčasnosti máme v našej obci ~56

rodinných domov, z tohoto
počtu je jed.nopodlažných 212, dvojpodlažných 44, podpivničených 139. S~lachovacie WC v byte má 40 do~tcností. kúpeľne
sj

v li3 oytocb.

V prLebehu tohto občianskeho roku došlo k vážnej zmene vo vedení .wiliV. ~'urHcciupr'edsedu oá l. februára prevzala .8:ní1i';'l
Jánošíkov' po odst~piv~o~ Jurdjovi Strharovi, ktorj pre vážne
a zdíhove octlorenie na nd:vrh 13k,s,rovz tejto funkcie odstúpil.
Odi~iel na invalidný dôchodok po Ltrnástich rokoch aktívneho
pôsobenia v národnom vjuor9 u nhS. Svojou organizátorskou prácOU SB zasl~žil o vJ-budovanie obchodu s bufetom v Selišťanoch
a šatné",TJ v Záhorciech. Obidva objekty boli stavané v akcii
tt

zn •

Okresm v;)m.eny predsedu MNV k inej zmene nedošlo. Ani v radoch
členov Rady Mi\V a oá posledných volieb ani medzi poslancami.
Olenmi Rady MNV sú nasledovni s\ídruhovia: E. Jánoši.ková, Š.
Filip, J. Pohánka, .M.Kiššimon, V. Hutan, Z. Šcamkovlá, Š. 10la.

POS1'allCi lllI.NV e ich obvody s.i rozfelené nasledovne:
l. Anna Cestvenová
od č. l
13
2. Miroslav Hromada
od č. 14
15
od č. 36
J. Ján K~ka
53
od č. 54
68
4. Ján Balík st.
Mária Sabová
od č. 69
61
od č. 82
6. Ján 6alga
98
od č. 99 .•. 111
7. Ján Macka

--

,.

-

9.
10.
ll.
12.
lJe

od č. 112
od č .• li.. 1

dlažena nuwanová

od
od
od
od
od

Juraj Strhár

Ondrej Mäsiar
Jozef Filip

Štefan
14. ~tefan
,

15. J t.lIl

filip
Dola
,

t.Iluc

č. 143
č. 156
172
č. 16a

-

126
14"-

- 155

171

~.

-

č. "02

-

187
201
210

od č. l - 21
od č .• 22 -

16. Michal Kiššimon
17. Vojtech Huťan
V tom.to roku sa konali

44

od č. 45 - 64
vaN:jné

~sl:-v.v pri priležitosti

niektorých význailiIlýchsviatkov ako 30. výročia Febru.srových uadlostí, oslavy ,MDŽ, 34. v)ročia SNP a 60. výročia vZfli~;:u
IJEsko-

sloverwka.

Hlavným organiza1'oroili

tých to osL::,.v001 spravidla

.llliNiJ v spojení

s DiO KSS a N.sI'odr:ýmfrontom. Ku k&idej z u~ladených akcií bol okrem vlastnej politickej náplne pripravený aj
k ult-ú.,cn'y
pr'ogrw.il,prevaž.n.e č lenmi SZ;~i, n:l oslavy ~lDŽ vys típ .1.li
so 8ITOj illl pl'Ot:;.r'l1lilcm i-iaci ,M~ter['ikejškoly a znš. Priemerná dčäs~ obyvat8LoV ll& upou8nutych oslavách bela 90 - 100 ľudí.
Osláv )0. 'l2fI'očia
Februbra sa zúčastnil ako ho si: &j tajorrmík
ONV tlé.drutl

~tefen

Tóth.

V p~behu
uplYflutlého roka jej činnos~ zabezpečoval 9 - členný výbor, ktorý sa ,tlravidelne dvoj týždenne schádzal na sVJje
,
schodzky. U~as~ členov výboru oola '78 /'J. V priebclhu roka bol
z výboru DiO uvoúlený Ján .2r':'oeli,ktorého vo funkcii predsedu nahraail Jún Varga.
Hlavnou úlohou vedenia bolo zvyšovanie aktivity členov na
schôdzaoh, dosahovanie dobrých výsledkov v straníckom vzdelávaní,. skvelí tňovenie členskej základne, usmerflovanie činnosti masových a spoločenských organizácií a zabezpečovanie
rôznych h03podárskych úloh prostL-ednictvom komunistov.
Výbor DiO pracov.:Jlod januára do mája aktivne .•Potom však
práca ochnbla, konkrétne. mal byť k.ladený väčší dôraz na prípravu schôdzi. Priemerná účasi: členov na sohôdzach sa pohybovala okolo 81 ~, pričom do nepl'íto.lLIlosti
neboli počít.s.nípiati aúdruhov.8, ktorým vek a ~ravotný stav už nedovoIuje zú-

ča,:jtnov[~ť so.

D

Lr:..níckeho

život;}.

Cz:;ll:oye treba

notit slabú aktivitu mladych kow.uuistov
sa málo zapájajú do diskusie.

oa

kritick.V

kandidátov,

hod-

ktorí

V DiO je evidovaných 47 členov a 7 kaLdidátov, z toho je 7
žien, čo činí 13 %. V priebehu roka sa zvjšil počet o jadnáho člena a dvoch kandidátov a v organizácii je o tri ženy
vi&c.

~Jočet regiatrovaných

členov

je 26.

do 30 rokov - 14
od 31 r. - 40 - 10

od 41 - 50 - 7
od 51 - 60 - 13

nad 60
PQCl'8 hodnotenia

ZE,

níckom vzdelávaní.
zúčBst,úujd.

ci. CO

76

S8

Nestačí

10
v;)-ôleaky v stra-

totii, 6eu sa členoviB

poznatky

u;J1atú,ovať

prednások

v 1{a~dodennej

st.('anickej tlače, členovia celkove

Jré.-

odobertljú

\Týt.Lc>čk.ov.

Dobre si plnia povinnosti
novia Rady lvli\JV. Príkladná
Pri

-

rok sa nedosl.ahli zJ.adúce

Je potrebné
t,,'K3

1'.

údržbe !\ilate1'8kej skoly,

niektorí komunisti - poslc.nci a čleje lJrigád.nickÚ ':::innosť
komunistov.
pri

"prava KlubU mladých v Seleä-

t:~noch. pri budovaní chodníkov 8 rigolov a pr~ úprave miest!LOS t.i Zi:'O~u maj ~ najväčšlu
z,ásluhu kr)munis ti: Michal Kiššimon - 134 hodin, Štefan Filip - 64 hodín, Vojtech Buťan - 56, Joze~ Pohánka - 50, Emília Jánošíková - 40, Ján Balík -

- 32.

SZili -

svojimi 25 älenmi iJatri "úedzi tie organizácie NF,
ktorá pracujú nsjúspešnejAie. Svedčia o tom odpracované hodiny pri úprave ololia Klubu mladých, pomoc v
agi~ečno - ~ropagačlej práci v obci. práca s nástenkou,
zapájani!:.':
sa do oslbv v obci, oI'ganizovanie spoločenSKých zábave Nezabúdajú pritom na výchovu mladých členov. Vypočuli si prednášku na tému "Február 1948" a
"Mláde~ celého sveta obviňuje imperializmus". Mladí
poukázali na Fond solidarity sumu 500 Kčs. Pekne sa
z9péjali i do žatevných prác.
90

Potrebovali

by metodickú pomoc zo strany OV SZM - za

posledné tri roky sa ich výročných
z okresu nezúčastnil nikto.
sz!

členských schôdzt

výbor i jeho členky sa domnievajú, že OV SZ~ zrejme
nemá o menšie organizácie záujem, neposkytuje im teda potrebnú pomoc.
Ženy vykazujú aktívnu činnosť v oblasti kultúrnej, a
tak vhodne pomáhajú ostatnýQ organizáciím pri napiňaní kultúrneho diania v obci. Medzi ich vydaren' akcie patrila výstavka ručných prác a na spoločenskej
úrovni organizované tanečné zábpvy. ~lenky odpracovali pri výsadbe paradajok 50 brigádnických hodín, pri
zbere sena 51 hodín, pri ošetr.ovaní parkovej výsadby
20 hodín, pri skrášrovaní životného prostredia 1.000
hodín. Na Fond solidarity prispeli sumou 200 Kčs.

TJ -

Sokol Družstevník - Záhorce. Je to organizáoia, ktorá
býva temer spravidla hodnotená kladne. Jej výbor zabezpečuje dobrú činnosť a radí sa medzi najlepšie
v okrese. Športovci si vedú v súťažiach úspešne. Kritiku si zaslúžia len za reprezentáciu obce v októbri,
kedy došlo k narušeniu dobrých výsledkov vinou naukátneného vystupovania niektorých športovcov. ~lenovia
TJ sa aktívne zapájajú do brigád na JRD a v tomto smere účinne rozvíjajú družbu s vojenskou TJ Dukla Banská Bystrica. V pr iebehu roka zohrali s ňoli dve priateľské stretnutla. Úspe&ne sa rozvíja i materiálna základňa pre telovýchovu a šport za dobrej spolupráoe
8 MNV a JRD.

zaSSp - dobrá organizácia s počtom členov 69. Podieľa sa na
príprave osláv, zvláš~ pri oslavbch Dňa vítazstva, SNP,
VOSR a podobne. Medzi touto a ostatnými spoločenskými
organizáciami vládne úzka spolupráca. V roku 1978 organizácia Z~SSP vzrástla o 14 nových členov zvlášť z radov mladých robotníkov a žien. Celkove členovia prispeli svojou prácou - 660 brigádnickými hodinami. Tieto odpracovali hlavne v období zberu sena, žatvy, tiež
pri skrášľovaní životného prostredia.

Zväzarm - je síoe najmladšia organizácia NF, no vyvíja dobrú činnosť. Jej členovia sa zúčastnili viacerých pr.eborov v streľbe, o putovný pohár tajomníka OV Z~SSP,
okresného preboru orsanizovaného OV.Zväzarmu, ako aj
streleckej súťaže o pohár riaditeľa Liaz-u. U zväzarmovcov možno kladne hodnotiť i vybudovanie vlastnej,
nenáročnej strelnice. Ich spolupráca s OV je rovnako
dobrá. Dá sa povedať, že SQ úspešne podieľajú na plnení úloh jednotného systému brannej výchovy obyvateľstva v obci najmä v oblasti záujmovej brannej Oinnosti.
~SOK - ikea patrí medzi najpočetnejšie organizácie v našej
obci, predsa má problémy zvlášť s aktivitou členov.
Výbor zabespečil prednášku na tému ~Boj proti rakovine", zorganizoval štyri brigády pre zlepšenie životného prostredia, tiež usporiadal posedenie s bez~ríspevkovými da~mi krvi, ktorých je v obci niekoľko. Z nich
držiteľom Janského bronzovej plakety je Ján Balík st.,
čestnými darcami krvi s diplomom sú Anna Fľašková,
PavelOros
a ~tefan Dola. Pre zlepšenie svojej činn sti by aj táto organizácia potrebovala metodickú pomoc od OV ~S~K.
ZPO -

má celkom 41 členov. Nedostatky sa prejavujú hlavnev
schôdzkovej činnosti, tiež sa im nedarí omladzovanie.
Úspešn' sú v brigádnickej činnosti. Odpracovali 375
brigádnických hodín~ z toho 100 hodín pri polnohospodárskych prácach. Pred vykurovacím obdobím uskutočnili
preventívne prehliadky povál a okolia komínov. V okrskovej sú~aži družstiev muŽov obsadili 2. miesto. výsledky by mohli byť i lepšie, ale niet zá4Fu o nácviky
a bez nich zručnos~ Q návyky nezískajú. Predpokladá sa,
že bude nutn' doriešiť organizačnú štruktúru požiarnej
jednotky spolu s JRD.

Pri hodnotení činnosti masových a spoločenských
organizácií je treba povedať, že výsledky ich práce závisia
od práce komunistov vo výboroch jednotlivých organizácií a
v neposlednej miere od metodickej pomoci príslušných okresných výb orov. .

H°tfPodárSlIe
Ako u~ bolo spomínané, naša obec má po~nohospodárksy oharakter.
Väčäina obyvateľov praouje v miestnom JRD na jeho rôznyCh úsekooh. ~o sa týka hodnotenia sooialistickýOh záväzkov za rok
1978, súta~ bola zameraná na plnenie a prekračovanie plánovaných úloh, na vytváranie a zlepšovanie životných podmienok,
na !etrenie materiálovýoh nákladov. Hodnota záväzkov v tomto
roku bola 444.000 Kčs, v skutočnosti b,_)lzáväzok splnený na
413.000 Kčs, čo predstavuje 93~.V JRD sú štyri kolektívy
Brigády socialistickej práce !BSP/. Z uvedených dve sú dr~iteľmi bronzového odznaku socialistického sútaženia, a to kolektív ošetrovateľov dojnío pod vedením Sabó Juraja - splnil
záväzok na 114~ a kolektív opravárov poľnohospodárskych strojov pod vedením Jozefa Nagya na 107~.
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JRD hospodári na výmere 2.228 ha pôdy !včítane Želoviec/, z toho je ornej pôdy 1.718 ha. Struktúra osevných plôoh bol~lasled:ovná:
zrniny celkom
z toho
kukurica na zrno
zemiaky skoré
kukurica na silá~
ozimné miešanky
viacročné krmoviny
jarné miešanky
cukrová repa
zelenina

200 ha

II ~

20 ha

1,1
9,2
2,9
17.4

159 ha
50 ha
300 ha
20 ha

135

~
~
~
~
ltl %

ha

7,8 ~

34 ha

1,9 ~

.lán ukladal pestovať obiloviny navýmere 800 ha, z toho pšenice 600 ha a jarný jačmeň 200 ha. Plánované hektárové výnosy
boli 44 metrických centov Iq/ z ha, v skutoonosti sa dosiahlo
len 37,5 q z ha. Príčiny nesplnenia plánovaných úloh obilovín
boli zaznamenané v dôsledku nepriaznivého počasia, hlavne pred
zberom úrody. Ladovec poškodilobiloviny
do výšky 30 ~, tie~
víchrioa pred zoerom obilovín značr~ poškodila odrod~ Mironovská 88 na výmere až 150 ha. Ostatné obiloviny ooli poškodené
do výšky 60 j')e

Lrmoviny
Pestovali sa na výmere 898 ha. Celkový plán ukladal vyrobi~
39.660 q krmovín v suohom stave, v skutočnosti ,sa vyprodukovalo 45.749 q, čo činí 115 %. Túto náročnú úlohu sa podarilo
splniť za dobrej spolupráce 80 zlo~kami Národného frontu v Záhorciach, zvlášť ao SZM a SZ~.
Vin

o hra

d

y

Z celkovej plochy 54 ha sa hrozno pestuje v Záhorciach na 44 ha.
i dÔvodov neskorých jarných mrazov však boli prútia, výhonky
a listy zničené, aalej. v prieDehu vegetácie ľadovec poškodil
vinDhrady do výšky 60 ~. Tento výpad síce Slovenská štátna
poisťovňa zmiernila, ale ani tak sa celkovú produkciu vo finančnom vy'jadrení uepodarilo vyrovnať.
V novozaloženom vinohrade v Selešťanoch bol plán pre r. 1978
určený na 1.700.000 Kčs. Prestavanie do konca roka činilo
2.162.000 Kčs. Celkom bol vinič vyaadený 1:111 20 ha úži'tkovej
plochy.

Zi

v O č í š n a

Plánované stavy hovädzieho dobytka neboli dodrzané z toho dôvodu, že v priebehu mája až augusta došlo k nadmernému úhynu
teliat a to pre ochorenie dýchacích ciest. Uhynulo 22 kusov
teliat. Med~i najlepších ošetrovateľov patrí Juraj Sabó. Od
každej kravy nadojil v priemere 3.600 litrov mlieka.
V ohove ošípaných dosiahli veľmi dobré výsledky Anna Majorošová, Mária Badová, Pavel Filip. /Všetky údaje týkajúce S8 hospodárstva som čerpala zo správy pripravenej na výročnú schôdzu
JI,D/.

Predajňa Jednoty so zm~esaným tovarom Dola vcelku zásobovaná
dobre. Vzhľadom k tomu, že je priestorove neve1k á, možno konštatovať, že zásluhou vedúcej Heleny HULanovej i predavačky
Márie Sabovej, sú občania s množstvom i rôznorodosťou tovaru
spokojní. Rovnako vyhovuje i predajný čas zvlášť pre ženy - družstevníčky, ktorým sa posúvaním letného i zimného času
f)redaja u".ožňuje nakupovať pred nástupom do práce i po ukončení pracovného dna.

V priebehu roka bol síce pociťoavaný nedostatok niektorých
druhov potravín, no nebola to 'len záležitosť našej predajne.
Ohýbalo napríklad kakao, puding, v zabíjačkovej sezóne ryža.
Ajnapiiek
objednávkam a viecerým urgenciám zo strany pracovníčok hášho obchodu, spomínaný tovar v dostatočnom množstve
dodaný nebol. Podobná sitáácia bola i v predajni v Selištanoch.
Obuv, odev a špeciálne druhy tovarov nakupovali naši občania v blízkych Želovciach, prípadne vo V. Krtíši.
Z ostatných služieb dvojtýždenne dochádza k nám r~chločistiareň. Každý prvý piatok v mesiaci zamestnanci plynárne
vymieňajú plynové bomby, nepravidelne prichádzajú vykupovači peria a kožiek. občas sa v obci ~3stavia pojazdné predajne textilu. Od tohto roku pracuje v Želovciach každú stredu
i piatok kaderníčka.

Zdravotnícke služby poskytuje Obvodné zdravotné stredisko v
Želovciach. Tu sa o pacientov našej oboe stará obvodný lekár
doktor Horanský. Jeho manželka dr. OIga Horanská zas dAnne
s výnimkou utorka ošetruje malé deti. Každý deň tu tiež ordin~je zubný lekár dr. Vratislav Schwarz, v utorky gynekológ dr. Imrich Lajtman. Denne býva otvorená lekáreň ako súčasť zdravotného strediska.
V naše, obci jaslí niet, i ked Z8UJem, najmä zo strany mladých matiek, by bol dostaéujúci. V Materskej škole je zapíwsaných 36 detí, denná prevádzka trvá od 7.°0 do 17.00 hodi-

~.

Donedávna v našej obci nežila ani jedna cigánska rodina.
V r. 1975 a aj tohto roku sem prišli na náborovú výzvu tunajšieho JRD dve cigánske rodiny - jedna z nich je ubytovaná v Podlužanoch, druhá priamo v obci.
Kultúrna úroveň obyvateľov je na patričnej výške. Prevažná
väčšina rodín žije msporiadaným životom po morálnej i pracovnej stránke. V niektorých málo rodin&ch síce šarapatí
alkobol, ktorý pokojné na~ivanie členov rodiny čiastočne
narušuje, ale vždy si to jednotlivci vyriešia individuálne, bez zásaho trestnej prípadne poriadkovej komisie.

o

vysokom životnom štandarde našioh ľudí svedčí i to, že v oboi máme celkove 102 osobnýoh automobilov, z toho v Záhorciach
85, v Selištanoch 17. Prevlád~ú zripčky Škoda MS viacerých typov, Moskviče, Wartburgy a dalšB. ~

S k o l s

t

v o

Na konci školského roka 1977 - 78 bola u nás zrušená štyrtá
trieda ZD~ ll. a 4. ~očník/, bola pričlenené do Želoviec, a
tak priamo v našej obci existuje od ~eptembra už lei jedna
trieda. V nej sa pod vedením učiteľa i riaditeľa šk~ly Jána
Jakubu učí 19 žiakov z troch postup. ročníkov. Viesť takúto
zmie šanú triedu je práoa veľmi náročná, zvlášť po afledení novej koncepcie vyučovania. Dosiahnuté výsledky v spomínanej
jednotriedke boli pri kom)lexnej inšpekcii modnotené ako dovré. Škola je bohato vybavená modernými učebnými pomôckami
ako televízorom, 16 mm premietacím aparátom, diaprojektorl)m,
~
,
premietačo~
diaprojektorom, ma8netofonom, gramofonom, r~diom,
spätným projektorom, a dalšími didaktickými pomôckami. Dochádzka žiakov do školy bola veľmi dobrá, žiaci,vôbec nechjbali.
Na n~bolens~ú výchovu bolo prihláser~ch osem žiakov, čo z celkového počtu činí až 42 ~. Z devätnástich žiakov je pät členov Pionierskej organizácie IPOI, ostatní sú čakatelia - iskričky.
Kultúrne vyžitie obyvateľov našej obce nebolo na žiadúvej úrovni. Nepremietol sa ani jeden film s výnimkou náučných krátkometrážnych filmóv z príležitosti prípravy obyvateľstva na civilnú obranu. Kultúrny dom b,rval využi tý pr'evažne na usporaúdvanie osláv, schôdzí, na tanečné zábpvy, svadobné veselice.
Miestna knižnica, ktorej vedúcim je nad.alej Ján Jakuba. býva
otvorJná jedenkr6t v týždni. Záujem o požičiavanie kníh je dostačujúo! zo strany mladých ľudí a školákov. Celkový počet zväzkov v knižnici je 1.446 kusov, v r. 1978 bolo eVldovaných
80 čitateľov. Z nich si v priebehu roka vypožičali II ks marxisticko - leninskej literatúry, 12 ks spoločensko - politickej, 5 ks poľnohospodárskej, l4 ks inej náučnej. Najväčší záujem sa sústreduje na čítanie krásnej literatúry a kníh pre
mládež - dovedna 1.654 výpožičiek.
Záznam bol prejednaný a schválený na zasadnutí R MNV
prila 1979 uznesenim č. 22/79

