ROK 1964
V tomto roku sa narodilo 89 detí, z toho 40 chlapcov a 49 dievčat. Zomrelo 13 ľudí.
Pamätnú medailu SNP dostalo 5 mužov dňa 21. 8. v Rabči. V decembri boli odmenení deviati
roľníci za najlepšie plnenie dodávok v roku 1964. Odmenení boli: Ján Bandík, Jozef Vorčák,
Katarína Bielaková, Ján Skurcoňák, Ján Rusnák, Jozef Fidrík, Štefan Hrubják, Ján Hrubják,
Žofia Tyrolová. Dostali 100 kg krmiva za 85 Kčs. Obec splnila dodávky takto: mäso 100%,
mlieko 91%, vajcia 102%, zemiaky sa splnili na 104% do 5. 10. 1964. Predpis mäsa bol
1 370 g, mlieka 280 300 l, vajíčok 355 000 ks, zemiakov 90 vagónov.
V apríli bol hovor s ľudom v novej škole o zjednotení kandidátov. Hovoru sa zúčastnili
zástupcovia ONV a značný počet občanov. Hovor bol zrušený, lebo niektorí občania chceli
nových funkcionárov namiesto doterajšieho predsedu. Jána Pienčáka, tajomníka Jána Šimku.
V dôsledku tejto agitácie bol pozbavený Anton Ľudma, funkcie predsedu DO- KKS. Do tejto
funkcie bol menovaný Milan Nesnadný, zástupca riaditeľa ZDŠ.
Od 1. júla bolo zriadené obvodné oddelenie verejnej bezpečnosti v dome, ktoré zakúpilo
Ministerstvo vnútra od Jozefa Zboroňa. Týmto spôsobom bolo rozdvojené pohraničné
oddelenie VB na samostatné hraničné stráže a obvodné oddelenie, VB občianske, okrskový
zmocnenec bol včlenený do obvodného oddelenia verejnej bezpečnosti. Náčelníkom obvodu
oddelenia je Šimon Rusina, náčelníkom pohraničného oddelenia je Jozef Huboňa.
Pri voľbách do národného výboru, ktoré sa uskutočnili 14. júna bolo zvolených 33
poslancov do MNV a traja poslanci do ONV. Uskutočňujúce zasadanie pléna MNV bolo
5. júla, na ktorom boli opäť zvolení jednomyseľne. Ján Pienčák do funkcie predsedu MNV,
do funkcie tajomníka MNV. Taktiež boli zvolené 4 komisie MNV po 5 členov, rada MNV 9
členná.
ZDŠ začala nový školský rok so 621 žiakmi, z toho 292 chlapcov a 321 dievčat. Na škole
pôsobí 22 učiteľov. V obci je 11 osobitných áut, 4 televízori, 290 rádiových prijímačov.
Murovaných domov je 232.
Stav hovädzieho dobytka k 31. 12. 1964 je 1 718 ks, z toho 882 kráv, 773 ošípaných, 4 096
sliepok, 230 koní. Počet obyvateľov vzrástol na 2 798.
V priebehu roka sa z obce odsťahovali tri rodiny.
Počasie v roku bolo veľmi priaznivé. V máji pršalo len dva razy 13. mája a 30. mája,
roľníci mali veľkú obavu z neúrody. Obavy boli zbytočné, lebo úroda bola veľmi dobrá. Na
úseku kultúrnej činnosti boli v obci dve divadelné predstavenia. Dôchodcov v obci je 255.
Najmenší dôchodok je 147 Kčs. Najväčší je 1 200 Kčs. Na doplnkovú starostlivosť sa v obci
použilo 45 012 Kčs. Dňa 6. júla sa uskutočnil výber stanoviska pre stavbu novej 18- triednej
školy na križovatke ku Slanej vode.
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