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Doslovný prepis ručne písanej obecnej kroniky obce Porúbka 
 
 
Súčasný stav obce (pri založení kroniky):  
Popis obce: Obec Porúbka patrí k ONU- Giraltovce KNV- Prešov. Veľkosť katastra obce sa 
nezmenil. V obci sú čisto roľníci, ktorí vlastnia poľnohospodársku pôdu. Rozdelenie roľníkov 
podľa vlastnenia poľnohospodárskej pôdy od ha do ha. V obci Porúbka je jeden roľník, ktorý 
vlastní pôdu nad ha. Je to Ján Šoltýs-Matis. Z domácich zvierat sa v súčasnej dobe chovajú 
kravy, plemena pinzgavského, kone plemena lipican, nonius a križáky. Ošípané sa chovajú 
biele. Z domácej hydiny sa chovajú kury, husi, kačky, moriaky, liliputky a niekoľko pávov. 
Taktiež sa chovajú domáce zajace. Niekoľkí roľníci držia pri dome psov. V menšom počte sa 
nachádzajú aj včely, u Jána Šveca, Juraja Šveca, Jána Packu, Andreja Šveca a Juraja Šveca st. 
Menovaní vlastnia niekoľko čeľadí včiel o ktoré majú veľký záujem. Z ovocných stromov sa 
pestujú jablone, hrušky rozličných druhov, slivky, čerešne, málo orechov a niekoľko moruší. 
Z lesných stromov v okolí obce sú dub, buk, breza, olcha, agát, hrab, jedľa, smrek, borovica, 
nájde sa málo líp a vŕb. 
 
Vedenie obce:  

Obec spravuje Miestny národný výbor (MNV) v tomto zložení z miestnych 
obyvateľov: 

1. Andrej Trinkovič, predseda MNV 
2. Anna Stašová, tajomníčka 
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
 

Väčšie zmeny v zložení MNV nenastali, až na tajomníčku, ktorá bola svojej funkcie 
zbavená okresným národným výborom v Giraltovciach. Na jej miesto bol vymenovaný Ján  
Červeňák, ako novozvolený tajomník MNV. 
 
Obyvateľstvo obce:  

Obec Porúbka má .... obyvateľov. Celá obec je národnosti slovenskej. Občania sa 
podľa vierovyznania delia na: rimokatolíkov, evanjelikov a českobratských. Rimokatolíkov je 
26 rodín a evanjelikov 23 rodín, a českobratských 3 rodiny. V obci sa hovorí nárečím 
šarišským. Mnoho zvykov sa zachovalo zo starších čias. Zvyky v piesňach, rozprávaniach sa 
používajú hlavne pri zvláštnych obradoch na svadbe, krstinách a slávnostiach. Kroj, ktorý sa 
tu niekedy nosieval sa zachoval už len u niektorých starších roľníkov. Nachádza sa ešte medzi 
ľuďmi, ale značne sa zmiešal s textilnými výrobkami, čo znehodnocuje jeho vzhľad.  
 
Kultúrny život obce:   

V obci je zriadená Národná škola. Škola je jednotriedna a je obsadená kvalifikovanou 
silou. Ako riaditeľ školy je vymenovaný Eduard Macko. Menovaný pôsobí v obci od roku 
1947.  

 
Vymenovanie kronikára:  
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V roku 1957 na návrh MNV v Porúbke, bol zvolený za kronikára obce Eduard Macko. 
Menovaný bol zvolený prvým kronikárom obce. Do tejto doby kronikárom obce bol riaditeľ 
školy v Hankovciach Ján Tutoky, ktorý kroniku viedol od roku 1933. Nový kronikár sa ujal 
funkcie v roku 1957. Nie som tunajším obyvateľom. Moje pôsobenie v obci je od roku 1947. 
Pochádzam z obce Veľký Šariš, okres Prešov. Po absolvovaní učiteľskej akadémie 1946, som 
nastúpil na miesto vo Veľkých Slemenciach. Dňom 2.septembra 1947 ma školstvo preložilo 
na jednotriednu národnú školu v Porúbke, okres Giraltovce. V uvedenej obci som zotrval až 
do určenia za kronikára. Ako kronikár obce svoje zápisy som urobil po zisťovaní a výpovedi 
miestnych občanov. 
 
Hospodárske pomery obce: 

V obci Porúbka nie je ešte založené Jednotné roľnícke družstvo (JRD). Všetci roľníci 
sú samostatne hospodáriacimi. Hospodári každý na svojom majetku a pri práci mu pomáhajú 
členovia rodiny. Hospodári sa vo väčšine jednoduchými hospodárskymi strojmi s konskými 
alebo kravskými poťahmi. V obci je jeden kováč Andrej Trinkovič.  
 
Kronika obce Porúbka: 

Dejiny obce, popis obce a chotára: obec Porúbka leží na pravom brehu rieky Tople. 
Od okresného sídla na SZ vo vzdialenosti 15 km a 20 km na JV od Bardejova sa nachádza jej 
poloha. Podľa tvrdenia občanov z Porúbky, čiže Porubianoch, poloha na ktorej sa rozkladá 
úhľadná obec bola zarastená krovím a inými stromami. Prví osadníci, ktorí sa tu usadili začali 
vyrúbavať kry a stromy, z tohto dostala pomenovanie obec Poruba. Neskoršie pomenovali 
obec Porúbka. Na S a SZ strane je obec obklopená úrodným vŕškom. Na V a JV oblieva obec 
rieka Topľa. Pozdĺž cesty, ktorá vedie stredom obce stoja obytné domy a hospodárske 
staviská. V miestnej obci voľakedy býval gróf Szirmai, ktorý vlastnil na chotári pozemky. 
Býval na mieste terajšieho majiteľa Andreja Staša a Juraja Moľa. Väčšinu svojich pozemkov 
vlastnil na chotári Čarnošina tiahnuca až na Dohury konce. Časom gróf Shirmai začal 
rozpredávať majetok, ktorý rozkúpili občania z Porúbky a niekoľko občanov zo susedných 
obcí. Miestny obyvatelia pracovali na majetku grófa Szirmaiho až do jeho úplného 
rozpadnutia.  

Domy v obci boli stavané obyčajne z dreva, nakoľko hovorili, že je to najsuchší byt. 
Domy boli stavané z celkom maličkými oknami. Väčšinou to boli domy s jednou izbou 
a predsieňou. Kto vystavil prvý dom z tehál, ktoré sa tu ručne vyrábajú nieje známe. 
Pravdepodobne to bol dom grófa Shirmaiho, ktorý bol vystavený z kameňa. Iné pamätnejšie 
budovy obce neboli postavené. Kedy obec vznikla nie je dosiaľ známe, a preto sa nedá zistiť 
staroba obce od jej založenia. Obec má veľmi mnoho obecných názvov, ktoré sa rozkladajú 
okolo obce v tom ktorom mieste chotára.  
 
Miestne názvy: 

Za obcou na Z strane sú pozemky, ktoré sa volajú Nižná Hura. Od nej na SV sú 
pozemky Vyšná Hura. Od nej na V sú pozemky Podstavenčik, smerom od Podstavenčika na S 
sú pozemky Nadstavenčik. Na SZ od Nadstavenčika je Pastvisko za Huru. Za potokom SZ- 
ným smerom od Pastviska sa rozkladajú Zadné Lazy. Od Zadných Lazoch na na J sa 
rozkladajú Staré Lazy, Predné Lazy a Medzi Doliny. Od Medzidolin na Z sú Feľmačky. Od 
nich  na JZ je Vyšný Lasc. Od neho na JZ je Nižný Lasc od Nižného Lasca za potokom na Z 
strane sú pozemky Dúbrava ( Dúbrava sa volá preto, lebo voľakedy  na tomto mieste bol 
Dubový les ). Od Dúbravy na JZ sú pozemky Dohury Konce. Pozemky nachádzajúce sa za 
obcou na pravej strane hlavnej cesty vedúcej smerom k obci Nemcovce sa volajú Vyše 
Valalu. Na J od Vyše Valalu sú Skladziky, Kriva a pastvisko Pisky. Od Piskov na J sú 
pozemky Pod Krivu. Za obcou na  JV strane je lúka, ktorá je delená na menšie lúčky medzi 
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miestnych obyvateľov. Po konci lúky je cintorín. Od cintorína na JZ pri poľnej ceste sú 
pozemky Skladziky 2. Smerom na J pokračujú pozemky nazvané Roveň. Od nich na JZ sú 
Špane, Koncu Záhrad a Koncu Šibeníc. Od pozemkov Špane na JZ za potokom sú pozemky 
Kút, Podkút a Čarnošiny. Od Rovni na J je pastvisko Pisky 2 a Vrbina. Na ľavom brehu Tople 
sú pozemky Za Topľu. Smerom od týchto pozemkov je Marhanská Hura.  
 
Lesy:  

Obec Porúbka na svojom chotári nemá žiadne lesy. Miestny obyvatelia – roľníci, si 
zakúpili lesy na chotári kožanskom, štefurovskom a marhanskom.  
 
Vodstvo:  

Na JV strane obce tečie JZ-ným smerom rieka Topľa. V uvedenej rieke sa zdržujú 
tieto ryby: jalec, mreny, kostnice, na niektorých miestach i raky. 
 
Populácia a jej zmeny:  

Do prvej svetovej vojny populácia obce bola veľmi slabá. Mládež často odchádzala za 
prácou do cudziny po celom svete. Niektorí sa vrátili a bolo takých, čo ostali do dnešnej doby 
tam. Deti bolo pomerne málo. Niekoľko detí navštevovalo školu v Hankovciach. Dňa 28. júla 
1914 vypukla svetová vojna. Všetci muži do 42 rokov museli nastúpiť. V 1.sv. vojne zahynuli 
títo občania: Andrej Šoltýs, Ján Švec O., Juraj Staš a Ján Kyseľ. V roku 1918 vypukla v obci 
epidemická nemoc chrípka, na ktorú niekoľko detí a dospelých zomrelo.  
 
Remeslá a ich nástroje:  

V obci bol len jeden stolár menom Karol Trinkovič. Menovaný používal nástroje, 
ktorými obrábal materiál ručne. Bol to jediný majster obce.  
  
Bývanie, kroje, zvyky:  

V obci spočiatku sa nosili domáce výrobky. Najznámejšie z nich boli: bačkorky, 
čuchy, gubane z ovčej vlny a nohavice utkané z konôp. Vyrábali sa kožuchy z ovčích koží. 
Ženy nosili košele, vyrobené z konopného plátna. Nosili sa chustky s rancľami a väčšinou 
z doma tkaného plátna. Ozdobou boli aj lajbliky, ktoré boli pestro vyšívané. Postupom vývoja 
priemyslu začali si kupovať priemyselne vyrobené plátno, čižmy a neskoršie aj topánky. 
Bývanie bolo u vtedajších roľníkov veľmi jednoduché. Používali jednoduché náradie 
a náčinie, väčšinou drevené. Boli to lyžice, taniere, misy a iné nádoby. V obytných 
miestnostiach nemali podlahu, iba žltú ubytú hlinu – zem. Ani u bývalého grófa nebola 
podlaha vo všetkých miestnostiach. 
 
Školstvo a kultúra:  

V obci Porúbka nebola zriadená škola. Školopovinné deti navštevovali školu 
v Hankovciach. Deti náboženstva ECAV navštevovali evanjelickú školu, deti náboženstva 
rímskokatolíckeho navštevovali rímokatolícku. Do školy chodievali pešo, cez malý chodníček 
smerom cez Dúbravu. V zime za tuhých mrazov a fujavíc deti nenavštevovali školu. Po 
stránke kultúrnej nebolo žiadnej miestnosti. Z tohto dôvodu sa ľudia nemali kde schádzať. 
Škola v miestnej obci bola zriadená až v roku 1936. Po rozhodnutí vtedajšej obecnej správy 
škola bola umiestnená v súkromnom dome Jána Šoltýsa, roľníka. Svojou veľkosťou, ako aj 
hygienickými požiadavkami svojmu účelu nevyhovovala. Na novozriadenej škole učila jedna 
učiteľka. Počet detí sa pohyboval okolo 23-27. Po krátkom umiestnení bola škola 
premiestnená do súkromného domu Jana Pavluva, ktorého dom bol celkom prázdny. V tomto 
dome sa vyučovalo až do tzv. Slovenského štátu. Za tzv. slov. štátu, bola znova škola 
premiestnená do súkromného domu bývalého pastora Markusa. Bol to obytný dom s jednou 
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učebňou a jedným bytom pre slobodného. Vyučovala tu učiteľka......... . Po menovanej prišiel 
na uvedenú školu učiteľ Veselý, ktorý učil až do skončenia 2.sv. vojny. Rozličné kultúrne 
podujatia robili učitelia v miestnosti školy. Škola bola jedinou šíriteľkou kultúry a osvety na 
dedine. V miestnej obci učitelia nacvičovali divadelné hry, ktoré boli predvádzané miestnemu 
obyvateľstvu v škole alebo v miestnej predajni s rozličným tovarom.  
 
Obdobie Slovenského národného povstania a oslobodenie obce 
 

Podľa ústnych výpovedí Andreja Trinkoviča a Jána Hvišča a iných občanov v letných 
mesiacoch  v roku 1944 nebolo badať skoro žiadnych vojakov v obci. Občas prešli obcou 
vojenské hliadky Nemcov alebo vojaci bývalej slovenskej armády. Neskoršie však sa 
zjavovali aj partizáni. Istú noc, keď v dedine nebolo žiadnych vojakov, prišlo do obce okolo 
350-400 vojakov – partizánov. Všetci sa rozišli po domoch. Obyvatelia im poskytovali 
pomoc. Dodávali im chlieb, slaninu, mäso a iné potraviny. Počas pobytu im poskytli aj teplú 
varenú stravu. Menovaní partizáni v obci sa zdržali v obci len niekoľko hodín. Na cestu im 
obyvatelia poskytli ďalšie zásobenie potravinami. Partizáni sa pohybovali južným smerom 
cez rieku Topľu, smerom na východ k hraniciam Dukli. Nakoľko to bolo v noci, potrebovali 
informácie o smere cesty, prechodom cez štefúrovské lesy. Doprovod a prevedenie všetkých 
partizánov cez uvedené lesy vykonali dvaja starší miestny obyvatelia, na ktorých mená sa 
nepamätá. Menovaní obyvatelia ich doprevadili až do obce Štefurov. Obyvatelia sa po 
doprovode a poskytnutí prechodu vrátili zdraví domov. Obec bola oslobodená dňa 15. januára 
1945 okolo 12 hodiny. Oslobodenie sa previedlo slabšou streľbou. Nemci, ktorí držali front 
boli zlikvidovaní a obec padla do rúk Sovietskej a Československej armády. Obyvatelia 
s radosťou vítali armádu, objímali sa a s vďakou a radosťou im poskytovali pomoc, 
občerstvenie, stravu a na pamiatku darovali jednotlivcom rozličné veci vyrobené ručne 
obyvateľstvom. Miestni obyvatelia po pohostení, privítaní im poskytli ďalšie informácie 
o pohybe a ústupe nemeckých vojsk. 
 
Obdobie po oslobodení až do februára 1948 
 

Hneď po prechod fronty, bola zavedená nová politická správa obci. Na čele obce stál 
obecný, čiže miestny národný výbor s predsedom. Do MNV boli zvolení títo obyvatelia: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
 

Prechodom fronty nebolo v obci väčších vojnových škôd. Vyskytli sa však škody 
spôsobené frontom, za ktoré obyvatelia dostali náhradu. Z väčších škôd bol postihnutý Andrej 
Šoltýs, ktorému uhynuli kone, za ktoré ihneď dostal náhradu. Iných škôd v obci nebolo, 
a preto sa obec riadne zapojila do nového života po oslobodení obce a vlasti. 
 
Náhrady za škody spôsobené suchom: 
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Obec ako aj chotár obce bol v roku 1947 postihnutý suchom. V tomto roku sucho 
zapríčinilo neúrodu. Sucho zapríčinilo nedostatok zásobovacích potravín a obilnín. Obec 
náhradu spôsobenú suchom nedostala žiadnu. Keďže roľníci v obci spolunažívajú, rozhodli sa 
navzájom pomôcť jeden druhému, takže všetci obyvatelia spokojne a so zaistením výživy 
prežili rok. 
 
Prvé odovzdávania kontingent: 

Po oslobodení vlasti a vedení obci MNV sa pristúpilo k prvého odovzdávaniu 
vyrobených produktov. Spočiatku boli veľké ťažkosti s odovzdávaní kontingentov. Neskoršie 
sa situácia vyjasnila, roľníci pochopili svoje povinnosti a dodávka vyrobených produktov sa 
začala. Niektorí obyvatelia dodávali svoje produkty na verejné zásobovanie. Situácia v tomto 
smere sa zlepšila. Roľníci boli organizovaní v Zväze slovenských roľníkov. Skoro všetci 
roľníci boli organizovaní a za predsedu si zvolili Jána Goč- Matysa.  
 
Školstvo a osveta: 

Od oslobodenia obce Porúbka vyučoval na jednotriednej národnej škole J. Veselý. 
Menovaný na vlastnú žiadosť bol preložený na západ Slovenska. Po jeho preložení nastúpil 
na školu Juraj Velčko, učiteľ, ktorý nemal kvalifikáciu pre národné školy. Vyučoval až do 
konca školského roku 1947. Po preložení alebo prepustení na vlastnú žiadosť na stúpil na jeho 
miesto novovymenovaný učiteľ Eduard Macko, ktorý bol preložený dekrétom Povereníctvom 
školstva z národnej školy Veľkého Slemenca na národnú školu Porúbka. Menovaný začal 
vyučovať 2. september 1947. Na uvedenej škole zotrval do 1. októbra 1948, kedy nastúpil na 
vojenskú základnú službu. Na jeho miesto nastúpil učiteľ z Národnej školy z Brezova Ján 
Miško. Menovaný po nastúpení zotrval v obci asi do januára 1949. Nakoľko onemocnel 
a odišiel na liečenie do Tatier musel byť na jeho miesto vymenovaný nový učiteľ. Na jeho 
miesto nastúpil Ján Krajňák, učiteľ, ktorý pochádza zo Šašovej. Menovaný zotrval na škole do 
roku 1958. Školská budova bola umiestnená v školskom byte, ktorý je majetkom miestneho 
národného výboru. Oprava na tejto budove zatiaľ nebola žiadne. Budova svojou veľkosťou 
nevyhovuje požiadavkám školy. Pri školskej budove je aj záhrada, ktorá slúži ako pole pre 
žiakov.  
 

Podľa dekrétu prezidenta republiky bola v tunajšej obci zriadená osvetová rada, 
skladajúca sa z týchto členov: 

1. Osvetový referent- J. Velčko, učiteľ. 
2. Pokladník- Andrej Antolík. 
3. Členovia- Ján Guľa. 

 
Dobrovoľné organizácie  

V obci je založená dobrovoľná organizácia hasičov, ktorá svoju zložku stále 
zdokonaľuje. Predsedom tejto organizácie bol Ján Packa, ktorý mal okolo seba 12 hasičov 
z radou obyvateľstva. Táto dobrovoľná zložka sa stretla s požiarom, ktorý vypukol pri silnej 
búrke u Jána Lukáča, roľníka. U menovaného udrel hrom do stodoly a celá stodola bola 
v plameňoch. Po zistení požiaru sa hasiči miestnej obce ujali svojej práce. Vynaložili všetko 
úsilie o záchranu stodoly, ale nebolo pomoci zhorela celá. Požiar vznikol v roku 1946 po 
vymlátení obilia.  
 
Vznik KSS 

Po oslobodení vznikla v obci v roku 1945 Komunistická strana Slovenska. Predsedom 
tejto strany sa stal prvý bojovník za lepší život pracujúcich celého sveta Ján Guľa starší. 
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Podpredsedom strany sa stal Andrej Antolík. V združení organizovanosti strany boli aj ďalší 
obyvatelia: Ján Červeňák, Andrej Trinkovič, Pavel Kotalík, Ján Guľa mladší a iní.  
 
Pohyb obyvateľstva obce. 

Po oslobodení sa behom rokov 1945/48 narodilo niekoľko detí. V roku 1945 sa 
narodilo ......dievčat, .........chlapcov. Populácia sa zlepšovala tým, že sa zlepšoval život po 
oslobodení. Úmrtnosť poklesla. V obci zomrelo za roky 1945/48.........občanov. 
 
Výstavba obce od oslobodenia do roku 1948: 

V miestnej obci neboli vojnou zničené domy. Nakoľko sa však roľníkom dobre vodilo 
začínali po oslobodení z výstavbou a prestavbou svojich domou a zariadení. V roku 1947 si 
Ján Gal vystavil novú maštaľ a chliev pre ošípané. Stavbu previedol novým spôsobom 
zliateho cementu, nakoľko dosiaľ sa stavali tieto budovy iba z kresaného mäkkého dreva. Pri 
zvýšení hektárových výnosov po dôkladnom hospodárení si vystavil novú sýpku Andrej Švec.  
 
Starostlivosť o zdravie človeka: 

Po oslobodení obce sa obec zapojila do nového budovania krajšieho zajtrajšku. Pre 
túto prácu bolo treba dobrej zdravotnej starostlivosti. Vláda vyšla v ústrety ľudu, a preto sa 
každoročne prevádzalo očkovanie detí a dospelých. Očkovanie sa prevádzalo podľa potreby 
(kiahne, týfus, záškrt a pod.) 
 
Úroda: 

Po oslobodení sa roľníci pustili do práce. S chuťou  pracovali na svojich pozemkoch. 
Zvyšovali hektárové výnosy používaním umelých hnojív. V roku 1947 bolo veľké sucho, 
ktoré držalo v jarnom letnom období. Veľmi málo sa urodilo žita, jačmeňa a pšenice. Pre túto 
neúrodu roľníci odpredávali svoj dobytok. Slamu, ktorá sa používala na podstielku, 
nahradzovali lístím, ktoré dovážali z lesov.  

Každoročne koncom kalendárneho roka sa obyvatelia schádzali k predsedovi MNV, 
aby priebeh roka zhodnotili a vytýčili si nové úlohy pre budúci rok. Celoobecné  schôdze sa 
konali za účasti všetkých roľníkov. Tradičné sviatky Hromnice oslavujú vždy 2. februára. 
S tejto príležitosti sa usporadúvajú divadelné predstavenia a tanečné zábavy. Uskutočnenie 
týchto, bola vždy v súkromnom dome, nakoľko v obci nebolo miestnosti pre verejné ciele. 
Vedenie divadelných predstavení mal učiteľ školy. Zábavy mali na starosti miestne 
organizácie.  
 
Obdobie od roku 1948 do roku 1955: 

Rok 1948 miestni obyvatelia privítali z radosťou na spoločnom zasadnutí MNV. Na 
zasadnutí prejednávali úlohy ktoré budú očakávať v nastavajúcom období. O práci MNV 
referoval vždy predseda MNV, ktorý poukázal na prácu výboru po celý rok.  
 

Vedenie obce bolo v rukách MNV. Predsedom MNV bol Juraj Červeňák. Členovia 
MNV boli títo : 
1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
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V tomto čase MNV nevlastnil žiadny majetok, ktorý by bol prináležal obci. Majetkom obce 
bola iba malá ručná striekačka. Úradne veci sa vybavovali vždy u predsedu MNV, za 
spolupráce členov MNV. MNV nemal tajomníka ani kancelársku silu. 
 
Politický život obce:  

V miestnej obci bola komunistická a demokratická strana. Miestni členovia KSS sa 
zaoberali životom a problémami obce. Zo dňa na deň sa zaujímali o nových metódach práce 
a o lepšom živote pracujúceho človeka. Politicky sa vzdelávali na schôdzach, ktoré mávali 
podľa potreby. Všetci členovia KSS a ostatní obyvatelia s radosťou privítali rok 1948, 
víťazstvom pracujúceho ľudu nad kapitalistami. Znárodnenie priemyslu, zlikvidovanie 
bankárov, veľkostatkárov, továrnikov a iných privítali všetci obyvatelia obce a kladne 
hodnotili spôsob vedenia našej strany a vlády. Roľníci činmi dokázali oddanosť vláde a to 
tým, že dodávkou povinnosť si riadne plnili, zúčastňovali sa rozličných podujatí, brigád, 
prednášok, osláv a pod. 
 
Obyvateľstvo obce: 

Obyvateľstvo obce sa postupne lepšie zapájalo do budovateľských úloh svojej vlasti. 
Všetci obyvatelia sú národnosti slovenskej. Podľa vierovyznania sa obyvatelia rozdeľujú na 
evanjelikov, rímokatolíkov a českobratských. Obyvatelia sa rozdeľujú podľa majetkových 
usadlostí do skupín maloroľníkov a roľníkov. V miestnej obci nie je žiadny roľník, ktorý by 
vlastnil viac ako 12 ha poľnohospodárskej pôdy. Bytové pomery sa z roka na rok zlepšujú. 
Miestni občania si zakupujú bytové zariadenia, stavajú si krajšie zdravotne nezávadné byty, 
ktoré dosiaľ boli veľmi biedne. Používanie a pripravovanie potravy sa u obyvateľov veľmi 
zlepšilo. Z tohto dôvodu sa vymieňali staré kozuby, ktoré sa nahradzovali novými, 
modernejšími, ktoré sa používajú na pečenie rozličných koláčov. Jazykové zvláštnosti sa 
v obci nevyskytujú. Občania obce hovoria čisto nárečím. Iba učitelia, ktorí v obci pôsobia, 
hovoria spisovnou slovenčinou. Postupom vývoja techniky, zdokonaľovanie priemyselnej 
výroby sa miestne krojové šaty potlačovali šatami priemyselnými. Kupujú sa nové obleky, 
košele, topánky a iné veci. Kroj, ktorý sa užíval sa zanecháva, vyskytuje sa len u starších 
občanov. Zvyky, ktoré tu boli zaužívané sa tiež zanechávajú. Niektoré sa ešte zadržiavajú pri 
svadbách, hostinách, krstinách a priadkach.  
 
Kultúrny život obce: 

V obci je jednotriedna národná škola, jediná šíriteľka kultúry. Vyučuje jeden učiteľ, 
ktorý zastáva funkciu osvetového pracovníka. Všetky kultúrne podujatia, programy 
a slávnosti sa diali prostredníctvom školy. Do roku 1955 v obci nebola žiadna kultúrna 
miestnosť, kde by sa občania schádzali a vzdelávali sa čítaním odborných kníh a časopisov. 
Obecná knižnica bola umiestnená v školskej budove, s ktorej sa vypožičiavali knihy týždenne. 
O čítanie kníh a časopisov sa zaujímali väčšinou mladí občania, zvlášť muži.  
 
Hospodárske pomery obce: 

Od roku 1948 do roku 1955 sa v hospodárstve nič nepodniklo. Občania aj naďalej 
súkromne hospodárili. Obrábanie pôdy sa prevádza poťahmi koní a kráv. Pôda sa obrába 
dreveným pluhom, ktorý je postupne nahradzovaní železným. Pre uľahčovanie práce na poli, 
si roľníci zakupujú plečky, pluhy s dvomi radlicami a tiež vyorávače zemiakov. Roľníci 
pestujú obilie všetkého druhu. Začínajú pestovať aj kukuricu, ktorú predtým málo pestovali, 
pre jej neskoré dozrievanie. 

Svoje zvyšné produkty odpredávali blízko meste Bardejove, kde chodievali povozmi 
na koňoch. V tomto meste si nakupovali rôzne veci. V miestnej obci nie je žiadny priemysel, 
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kde by sa zamestnávali občania, ktorí nie sú potrební na hospodárstve. Niekoľko mladých 
ľudí odchádzalo pracovať do českých krajov, ako sezónni robotníci.  

V miestnej obci bol obchod s miešaným tovarom, ktorého vlastníkom bol Andrej 
Švec, č. d. 6. V obchode bolo dostať rozličný potravinársky tovar. V obci je jeden živnostník- 
kováč Andrej Trinkovič. Menovaný vlastní kováčsku dielňu, v ktorej pracuje sám. Vykonáva 
všetky kováčske práce. Stolársky živnostník svoju prácu a živnosť zanechal pre starobu 
(Karol Trinkovič).  
 
Zdravotníctvo obce: 

Po zdravotnej stránke o obec sa staral okresný ústav národného zdravia 
v Giraltovciach. Z uvedeného ústavu dochádzali lekári na očkovanie detí rozličného veku 
a rozličných chorôb. V období uvedených rokov bola určená pre obec pôrodná asistentka 
Mária Trinkovičová, ktorá svoju funkciu riadne zastáva a prevádza. Pri poskytovaní prvej 
pomoci sa obyvatelia utiekali k učiteľovi, ktorý poskytoval prvú pomoc a používal lieky 
z príručnej lekárničky. Neskoršie bola v obci zriadená skupina československého červeného 
kríža. Táto skupina sa starala o zdravotný stav obce tým spôsobom, že propagovala hygienu 
okolia domov, bytu a celej obce. V roku 1953 sa previedlo školenie členov tejto skupiny 
v počte 26 účastníkov. Prednášal praktický lekár z obvodu Kurima Dr. Jaroslav Hradil. Kurz 
všetci účastníci absolvovali a tak sú zapojení do zdravotníctva. V roku 1954 boli všetky 
studne vyšetrené po stránke nezávadnej vody. V obci sa v tomto čase nevyskytla žiadna 
nákazlivá choroba, ktorá by bola napadla obyvateľstvo. O rok neskoršie boli do obce dodané 
vozidlá pre poskytnutie prvej pomoci. Predsedom tejto skupiny bol Ján Švec- Babov. 
 
Výstavba obce: 

V období rokov 1948-1954 sa v miestnej obci spravila betónová priekopa v dĺžke 150 
až 200 m. Priekopa je na nižnom konci obce po ľavej strane cesty. Z obytných domov si 
vystavil nový dom Ján Trinkovič a Ján Guľa ml. Menovaní sa svojou usilovnou prácou 
pričinili o výstavbu a skrášlenie obce. Novú sýpku si postavil aj Ján Trinkovič st.  
 
Voľby do MNV v rokoch 1950-1953 

Voľby do MNV v obci prebehli slávnostným spôsobom. Návrh na kandidátku urobil 
Národný front. Voľby prebehli zo 100% účasťou voličov. Navrhnutí členovia: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Jednohlasne zvolení. Predsedom sa stal Andrej Trinkovič, tajomník MNV Pavel Kotalík 
a členovia.  
 

V roku 1953 sa previedli znova voľby do MNV. Návrh členov na kandidátku navrhol 
Národný front. Kandidátka bola tohto zloženia:  
1. Predseda Andrej Trinkovič 
2. Anna Stašová 
3. Ján Červeňák 
4. 
5. 
Za predsedu bol zvolený znova bývalý predseda Andrej Trinkovič, Ktorý obec viedol riadne 
v duchu lepšieho zajtrajška a k dovŕšeniu socializmu. 
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Mena peňazí: 
Pre zlepšenie a skvalitnenie nášho hospodárstva prikročila vláda k mene peňazí dňa 2. 

júna 1953. Občania túto menu prijali a odchádzali si svoje usporené peniaze meniť. Boli 
spokojní s touto menou, nakoľko sa v našej vlasti a obci začalo s novými úspechmi pre 
budovanie socialistickej vlasti. Občania na zmenu odnášali všetky usporené peniaze. Mena sa 
vykonala v obci Marhaň, kde celá obec sa zúčastnila 100%.  
 
Populácia obce: 

V rokoch týchto sa populácia značne zvýšila. V miestnej obci sa narodili títo 
obyvatelia: Mária Trinkovičová, Daniela Gočová, Milan Baloc, Marta Lukáčová, Albína 
Balentová, Imrich Hvišč. V uvedenom období zomrelo pre starobu alebo pre inú chorobu 
niekoľko občanov. Veľmi rýchlo zomrela Anna Švec Mihaľová, ktorá bola dovezená 
z nemocnice z Prešova. Menovaná sa za jeden týždeň odobrala z tohto sveta. 
Zomrelí:.............. 
V miestnej obci sa v tomto čase zosobášili títo mládenci a dievčatá:...................... 
 
Telefonizácia obce: 

Po dlhej dobe od vzniku obce nebola obec ničím spojená s okresným sídlom, 
miestnymi obcami a tiež s ďalšími krajinami a krajmi. Pre túto úlohu sa miestni činitelia t. j. 
predseda MNV A. Trinkovič začal zaoberať, aby do obce bol zavedení telefón. Túto úlohu sa 
podarilo menovanému vydobyť a tak v roku 1952 bolo zavedené telefonické zariadenie 
v obci. Miestnosť nato bola určená úradovňa MNV. Občania túto vymoženosť veľmi vítali 
a boli povďační všetkým a zvlášť vláde, že im túto vymoženosť dlhočakajúcu dali raz. 
Miestna hovorňa bola využitá po všetkých stránkach, čím zľahčovala prácu miestnemu 
obyvateľstvu. 
 
Zavedenie autobusovej linky cez obec: 

Nakoľko do miestnej obce nebolo nijakého spojenia, bolo treba už v terajšej dobe obec 
spojiť s okresným sídlo. Obyvatelia chodievali do okresného sídla a do ďalších miest len peši, 
k vlaku do Vyš. Raslavíc, alebo k autobusom do Kučína a Marhane, kde tieto už premávali. 
V roku 1953 v jesennom období bolo zavedené autobusové spojenie cez obec smer 
Giraltovce- Porúbka- Vyš. Raslavice. Tým sa uľahčilo obyvateľstvu a pracujúcim, ktorí už 
chodievali do práce v Prešove. Otvorením linky bolo obyvateľstvo obce nadšené čo sa 
prejavilo tým, že prvý autobus nadšene privítali pri moste, kde je zastávka.  
 

Záznamy kroniky za roky 1948- 1954 boli prečítané na zasadnutí Rady MNV dňa 19. 
decembra 1954 a vyložené k nahliadnutiu od 1. 10. do 19. 12. 1954. 

V Porúbke, 31. decembra 1954 
 
 

Rok 1955 
 

Vedenie obce: Nový rok 1955 sa začal slávnostným zasadnutím MNV. Predseda MNV 
A.Trinkovič zasadanie otvoril, takže nový rok sa začal radostne v znamení nových úloh 
v nových nádejach pre splnenie svojich vlasteneckých povinností. Zasadanie sa previedlo 
2.januára 1955. Vedenie obce bolo v rukách týchto členov, ktorí sa snažili viesť obec 
k lepšiemu a radostnejšiemu zajtrajšku.  

1. Predseda Andrej Trinkovič  
2. tajomník Anna Stašová  
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3. člen rady  
4. člen MNV – Ján Gall  
5. člen – Ján Gdovin- Kyjak  
6. člen – Ján Guľa ml.  
7. člen – Ján Červeňák. 

 
Uvedení členovia MNV spolupracovali pre vytvorenie dobrej práce na povznesení obce ako aj 
miestnych obyvateľov. MNV v tomto zložení sa taktiež staral aj o kultúru obce, zveľaďovanie 
obce a dodávkových povinnostiach. V zložení MNV však behom roka nastali zmeny. Zvolenú 
tajomníčku A. Stašovú z jej funkcie ONV odvolal a na jej miesto nastúpil Ján Červeňák, 
bývalý člen MNV. Menovaný funkciu tajomníka MNV prevzal dňa 16. novembra 1955.  
 
Politický život obce: 

V miestnej obci je založená komunistická strana. Miestna organizácia strany má 10 
členov. Predsedom je Ján Guľa st. Organizácia je nápomocná MNV pri jeho práci v obci. 
Členovia strany sú však zastúpení aj v MNV. Okrem KSS je v obci ešte ČSČR, ktorý má 
organizovaných 21 členov. Predsedom je Ján Švec-Babov, ktorý organizáciu dobre vedie. 
 
Obyvateľstvo obce: 

Miestne obyvateľstvo je národnosti slovenskej. Podľa vierovyznania sa delia na 
rimokatolíkov, evanjelikov a českobratských. Zamestnanie je väčšinou roľníctvo. Niekoľko 
obyvateľov odišlo za prácou do krajského mesta Prešova, kde pracovali po celý rok v nár. 
podniku Stavoindustria. Mnohí šli za prácou na urýchlenie výstavby veľkých železiarni a aj 
do Ostravy. Miestni obyvatelia svoju prácu na pozemkoch zlepšujú používaním strojov. Na 
hlbokú orbu si urobili zmluvy s STS v Marhani, ktorá im previedla hlbokú orbu traktormi. 
Vidieť z tohto, že roľníci si tým uľahčujú prácu a chcú pracovať strojmi. Roľník Andrej 
Balent, si v jarnom období zakúpil sejací stroj, ktorý bol prvý v obci. Taktiež si zakúpil aj žací 
stroj kombinovaný. So životnou úrovňou sa požiadavky obyvateľstva zvyšujú. Tak Juraj Goč 
Matys si zakúpil rádioprijímač značky Tesla. Po ňom ho nasledoval aj Andrej Švec, 7, ktorý 
si tiež zakúpil rádioprijímač tej istej značky. Stroje sú na suché články a batérie, nakoľko 
v miestnej obci nie je elektrický prúd. Miestni obyvatelia sa zaujímajú a zakupujú stroje, ktoré 
im umožňujú zľahčenie práce. (J. Goč, A. Goč, J. Hvišč – vyorávač, J. Balent, 20 – vyorávač, 
J. Staš – železný pluh, A. Švec M. a J. Balent- plečku). 
 
Kultúrny život obce 

V miestnej obci sa kultúrna činnosť vyvíjala cez národnú školu. V obci sa nevystavila 
dosiaľ žiadna miestnosť na šírenie kultúry. Žiaci navštevujú národnú školu v obci OSŠ 
Hankovce.  

Kultúrny život sa prevádzal kultúrnou komisiou a vedúcu úlohu mal MNV. Po celý 
rok sa prevádzali z príležitosti sviatkov kultúrne akadémie. Akadémie sa previedli v počte 6 
za účasti 723 obyvateľov. Prednášková činnosť bola dobrá. Miestni činitelia, riaditeľ školy 
a zástupcovia ONV predniesli po celý rok prednášky: poľnohospodárske 8, zdravotnícke 6, 
politické 12 a iné s inou tématikou. Obyvatelia sa radi zúčastňovali prednášok preto, lebo 
z každej prednášky sa o niečom dozvedeli a náležite poučili. V tomto roku sa vážne zaoberal 
MNV s otázkou výstavby miestnosti pre šírenie kultúry medzi občanmi. Keďže bolo treba, 
aby každý občan vedel čítať a písať, bol urobený prieskum s občanmi, či sú kultúrni a či majú 
patričné vedomosti v čítaní, počítaní a písaní. V obci sa nenašiel ani jeden občan, ktorý by 
nevedel písať a čítať, preto nebolo treba založiť kurz negramotných. V miestnej obci bolo 
premietnuté filmové predstavenie v počte 2x. Premietanie sa previedlo v národnej škole. 
Účasť bola vždy dobrá, nakoľko obyvatelia o film majú veľký  záujem. Všetky kultúrne 
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podujatia, prednášky, kurzy a podobné sa prevádzali v škole jedinej to miestnosti, ktorá mohla 
týmto účelom slúžiť. 
 
Počasie v chotári obce: 

Sledovanie počasia po celý rok prinieslo isté zmeny. Pravidelné dažde, mrazy, 
fujavice, sneženie sa menilo. V jarných mesiacoch značne pršalo. V zime v mesiaci február 
boli v miestnej obci snehové prehánky a veľké fujavice. Fujavice narobili hodne nehôd. 
Všetky cesty boli zafúkané snehom. Miestni obyvatelia v počte 28 ľudí odhadzovali sneh na 
cestách za 2 dni, aby mohli premávať autobusy. Zvlášť bola zafúkaná cesta západne od obce 
smerom na Kochanovce. Daždivé počasie bolo aj cez žatvu. Nebolo dňa, aby nebolo popršalo 
alebo sa nebola prehnala búrka. Obyvatelia len na chvíľky ukončovali žatvu. Obilie strácalo 
na kvalite. Ľudia bolo bezradní, ale aj za týchto nepriaznivých podmienok predĺžením žatvy 
viac ako mesiac dalo obilie do krížov a postupne sa zvážalo. Stroje, ktoré boli v obci sa na 
žatvu nemohli použiť. Kosilo sa len ručne a to do konca augusta. Potom sa začalo zvážanie. 
Mlatba sa tiež predĺžila. Pri mláťačke bol vedúci J. Moravec, ktorý sa dobre snažil urobiť 
výmlat, aby si občania mohli svoje povinnosti riadne plniť. Jeseň taktiež bola daždivá. Prví, 
ktorí splnili dodávku na 100%: A.Trinkovič, J. Chlebovský, J. Bajcura, J. Konc, obecná  
dodávka sa splnila na 100%. 
 
Výstavba obce: 

Postupom času sa miestni obyvatelia čoraz viac starali o svoje príbytky. Každý si 
chcel opraviť dom, stodolu a či maštaľ. Občania: A. Švec, 7, si postavil stodolu s betónovými 
základmi. Od 15. – 25. mája si Juraj Švec uderil základy pre obytný dom uprostred obce na 
ľavej strane. Taktiež aj jeho brat na nižnej strane ľavej strany uderil základy pod obytný dom. 
V čase od 15.XI. si uderil základy pod obytný dom Ján Gdovin na nižnom konci obce smerom 
k autobusovej zastávke a to na pravej strane cesty, Ján Šoltýs Matys a Packa v tomto roku 
uderili základy pod obytný dom, múry vybudovali do jesene a strechu spravili v mesiaci 
decembri. Výstavba nasvedčuje tomu, že naša strana vychádza v ústrety občanom, zaisťuje im 
prácu a lepší život, čo svedčí aj mohutná výstavba súkromných domov. 
 
Populácia v obci: 

V miestnej obci sa narodilo .... chlapcov, ..... dievčat. Mládenci sa poženili, A. Švec, č. 
d. 4 uzavrel sobáš s Helenou Šoltýsovou z Hankoviec okres Bardejov. Juraj Švec, manželku 
z Kučína Alžbetu Goliášovú, Helena Trinkovičová sa vydala za Jozefa Foryača z Prešova.  
Zomreli: 19.december Anna Šoltys- Matysová, ktorá sa dožila 83 rokov. Bola to jediná osoba, 
ktorá v tomto roku zomrela. Inač sú ľudia zdraví. 
 
Zdravotníctvo obce: 

V miestnej obci sa zdravotníctvo prevádzalo prostredníctvom obvodného strediska 
z Kurimy. Vedúci Dr. J. Hradil vykonal niekoľkokrát očkovanie detí proti TBC, neštoviciam, 
obrne a podobne. Organizácia ČSČK za vedenia predsedu J. Švec. B. vzorne pracovala pri 
očisťovaní a okrášľovaní obce. Členovia svedomitým školením sa zapojili do presvedčovania 
akcie – zveľaďujme a okrášľujme naše príbytky a okolie svojich domov, aby sme sa v nich 
dobre cítili. V obci je jedna pôrodná asistentka M. Trinkovičová, ktorá svojou húževnatou 
prácou prispela k tomu, že úmrtnosť novorodeniatok poklesla na minimum. Pre poskytovanie 
prvej pomoci bola v obci umiestnená brašna s pomocným materiálom. Prvú pomoc 
vykonávali členovia ČSČK a riaditeľ školy. V tomto roku sa previedli zdravotnícke 
prednášky, ktoré predniesol Dr. Jaroslav Hradil, vedúci zdravotného strediska. Na prednáške 
sa zúčastňovali miestni obyvatelia v hojnom počte.  
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Obyvateľstvo: 
V tomto roku 1955 pred Veľkou nocou sa vrátil po 28. roku z USA miestny občan Ján 

Lukáč aj so svojou manželkou. Rodina ako aj všetci občania menovaného privítali. Menovaný 
sa na niektorých občanov už slabo pamätal, zvlášť na mladšiu generáciu. Menovaný radosťou 
kypel, keď videl znova po toľkých rokoch svoje rodisko, ktoré mu vždy bolo tak blízke a po 
ktorom tak túžil. Vrátil sa, aby prispel znova k zveľadeniu svojho bydliska. Kraj sa mu veľmi 
páčil. Páčilo sa mu všetko, čo sa po toľkých rokoch vybudovalo a ako sa všetko zmenilo. 
Obdivoval spojenie obce so všetkými smermi, čo voľakedy za kap. nebolo. Tu sa cíti dobre 
a je spokojný a prikladá ruku k dielu, v ktorom obec napreduje. 
 

 
Rok 1956 

 
Ako každý rok tak aj tohto roku sa zišlo obyvateľstvo obce, aby nový rok privítali a so 

starým sa rozlúčili. Celoobecná schôdza sa niesla v duchu radosti a dobrej nálady. Zhodnotil 
sa uplynulý rok 1955 a smelo sa vykročilo do nového roku 1956. Občania si uvedomili, že 
nastávajúci rok 1956 musí byť radostnejší a krajší už tým, že zo dňa na deň sa život zlepšuje 
a uľahčuje sa ťažká práca.  

Obec aj naďalej bola vedená MNV tohto zloženia: 
1. predseda MNV – A.Trinkovič  
2. tajomník – J. Červeňák  
3. Ján Lukáč, podpredseda  
4. Ján Gall, člen MNV  
5. Ján Chlebovský, člen MNV  
6. Ján Švec Babov, člen MNV  
7. Ján Gdovin- Kyjak, člen MNV  
8. Ján Guľa ml., člen MNV  
9. Anna Stašová, členka MNV 
 

Všetky problémy obce riešil MNV alebo Rada miestneho a národného výboru. Vedúcu 
úlohu mal MNV za spolupráce KSS a masových organizácií. Všetka starostlivosť spočívala 
v rukách MNV, ktorý riadil prácu celej obce, ako aj všetky podujatia osvetovej práce, 
zdravotníctvo a pod. MNV sa všemožne vynasnažilo, aby obec aj dobre plnila dodávkové 
povinnosti voči štátu. Zmeny vo vedení obce nenastali ani v MNV. 
 
Politický život obce:  

Za spolupráce MNV v obci bola aj strana KSS, ktorá svoje úlohy plnila spolu s MNV. 
Komunistická strana obce bola pod vedením J. Červenáka, ktorý sa staral o rast obce a jej 
povznesenie na úrovni vyššej životnej kultúry. Spolupracovníci a pomocníci KSS boli 
miestne organizácie ČSM, ČSČK, Sväz. arm., dobr. has. zbor. 
 
Obyvateľstvo obce: 

Obyvateľstvo obce sa v podstate nezmenilo. Avšak vyššie záujmy o hospodárstvo 
roľníci zakupujú viac umelých hnojív, čím chcú zvýšiť hektárové výnosy. Tiež si zakupujú 
hospodárske stroje, ktoré im uľahčujú prácu. Poväčšine zakupujú vyorávače zemiakov 
a železné pluhy. V miestnej obci si zatiaľ roľníci nezaložili JRD avšak sa o tom rozmýšľa. 
Celá obec je súkromne hospodáriaca. Nakoľko sa použilo väčšie množstvo umelých hnojív 
roľníkmi, ukázalo sa na úrode, ktorá tohto roku bola veľmi dobrá. Roľníci to len začínajú 
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používať a je to z toho dôvodu, že zúčastňujú sa prednášok, ktoré im pomôžu potom pri 
ďalšom zveľaďovaní svojej poľnohospodárskej pôdy. Väčších strát u roľníkov po celý rok 
nebolo badať. Iba u roľníka Jána Šoltýs-Matysa uhynuli 3 kone vo veku 1-3 rokov. Andrejovi 
Antolikovi  uhynula 1 krava, ktorá uhynula na nákazlivú chorobu morovčák. Keďže životná 
úroveň pracujúcich stúpa zo dňa na deň, vidieť aj v tomto roku, lebo roľníci Ján Matys-
Karanec zakúpil rádioprijímač. Aby však zvýšili aj úžitkovosť hovädzieho dobytka 
rozmýšľali o úprave toku rieka Tople. Rozhodli sa na tom, že v dĺžke 500 m previedli 
odvodnenie rieky, čím zaistili lepšie pasienky pre svoj dobytok. Práce vykonávali za niekoľko 
dní svojpomocne zdarma. Tok rieky sa tam ustáli  natrvalo.  
 
 

Týmto potvrdzujem, že táto kronika obce Porúbka bola dňa 26.2.1982 predložená ku 
kontrole na odbore kultúry ONV v Bardejove. 
 
 
 

KRONIKA OBCE PORÚBKA 
 

Od roku 1956 nebola písaná. Na návrh MNV bol požiadaný pre písanie kroniky Packa 
Ján, dôchodca. Menovaný ponuku prijal. Bol poverený podľa zmluvy č. 33/1988 zo dňa 
12.4.1988 písať obecnú kroniku a s tým súvisiace práce aj za chýbajúce roky. Menovaný 
pochádzam z obce Lascov okres Bardejov, obyvateľom tunajšej obce som sa stal 18.7.1944, 
keď som sa oženil s Máriou Šoltys- Matisovou bývajúcou v Porúbke. Od toho času som 
pracoval u jej otca ako súkromne hospodáriaceho roľníka. V roku 1957 som pracoval 
v Ostrave ako brigádnik cez zimné obdobie na výstavbe nových huti v Kunčiciach u hutných 
montáži. Tamtiež aj v roku 1958 som pracoval tam cez zimné obdobie u hutných stavieb. 
V roku 1960 až do 1961 absolvoval som Poľnohospodársku technickú školu s maturitou 
v Stropkove a v roku 1969-1972 pomaturitné štúdium Racionalizácia organizácie a riadenia 
poľnohospodárskych podnikov v Košiciach. Uvedené štúdiá som ukončil s vyznamenaním. 
Počas môjho pôsobenia v tunajšej obci zastával som uvedené funkcie: od roku 1946-1956 
predseda a veliteľ požiarnej ochrany, 1956 -1960 okrskový- obvodný veliteľ požiarnej 
ochrany pre okolité obce. V roku 1945 som bol zvolený za člena MNV do roku 1948. Až 
v roku 1958 za poslanca a člena rady MNV a v roku 1981 za člena komisie pre ochranu 
verejného poriadku. Funkcie v MNV som ukončil na vlastnú žiadosť 24.5.1986. Po založení 
JRD v Porúbke 3.12.1959 zastával som funkciu agronóma od roku 1963 kedy som bol 
zvolený za predsedu družstva. Túto funkciu som vykonával do zlúčenia družstiev do JRD 
Pokrok Hankovce 1.1.1674. Na zlúčenom družstve od 1.1.1974 do roku 1978 vykonával som 
funkciu hlavného agronóma a do 31.10. 1985 agronóma pre ochranu a výživu rastlín. V roku 
1988 do 31.12. som pracoval ako skladník v podniku Potrubí Praha, na vysunutom pracovisku 
Slovnaft Bratislava ako skladník. V čase vykonávania uvedených funkcií mal som udelené:  
1.Vláda Slovenskej socialistickej republiky pamätnú medailu „25 rokov NV“. Za dlhoročnú 
a záslužnú prácu v národných výboroch.  
Bratislava apríl 1970 predseda vlády SSR. 
2. Okresný národný výbor v Bardejove čestné uznanie za výstavbu okresu Bardejov 
z príležitosti 30.výročia oslobodenia okresu sovietskou armádou 
Tajomník ONV Bardejov 1975 predseda ONV 
3. Rada MNV v Porúbke čestné uznanie za dlhoročnú obetavú prácu v NV pri príležitosti 
40.výročia konštituovania NV. v Porúbke 12.4.1985 



 14 

4. Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej social. republiky. Slovenský zväz 
družstevných a jednotlivo hospodáriacich roľníkov čestné uznanie a medailu za obetavú 
politicko-organizátorskú prácu pri socialistickej prestavbe poľnohospodárstva na Slovensku. 
Predseda slovenského zväzu JRD a JHR minister PVŽ Bratislava 1969. 
5. Predseda krajského NV titul a odznak vynikajúci pracovník Socialistického 
poľnohospodárstva za mimoriadne zásluhy o rozvoj poľnohospodárskej veľkovýroby. 
Košice 1967 predseda KNV. 
6. Okresná poľnohospodárska správa Okresný výbor zväzu družstevných roľníkov SSR 
Čestné uznanie za záslužnú, obetavú prácu pre rozvoj  JRD a Zväzu družstevných roľníkov. 
Predseda ZOR Bardejov 2.2.1979. Riaditeľ OPS. 
7. JRD Pokrok Hankovce čestný titul zaslúžilý pracovník JRD. 
Predseda ZO – KSS február 1984 predseda JRD. 
8. Ďakovný list pri príležitosti 60.ročného životného jubilea za doterajšiu poctivo a čestne 
vykonanú prácu na zverenom úseku. 
9. Československý zväz požiarnej ochrany udelil odznak „za príkladnú prácu“.  
 
 

Úvod 
 

Porúbka ako obec je známa už v roku 1427 ako súčasť panstva Perenyivcov. Okolo 
roku 1860 postihlo nešťastie že v nedeľu dopoludnia keď ľudia boli v kostole na Svätodušné 
sviatky vznikol požiar a obec vyhorela, že z obce ostalo len pár domov. Ďalší vývoj obce je 
uvedený začiatočnej časti kroniky.  

Pred započatím písania kroniky obce Porúbka za jednotlivé roky od roku 1956 chcem 
poukázať na podmienky ako sa žilo, aké boli nedostatky, ťažkosti za dávnejších čias, za 
bývalej Československej republiky a Slovenského štátu ako aj začiatočných rokoch po 2. 
svetovej vojne. Taktiež chcem podchytiť aj záujmovú ako kultúrnu činnosť, spoločenské 
vzťahy občanov žijúcich vtedajšom čase obci čo nebolo začiatočnej časti dostatočné 
spomenuté a zapísané.  

Zdrojom obživy obyvateľov obce bola poľnohospodárska pôda a výroba. Poloha 
chotára je pomerne dobrá. Z ornej pôdy 35% je rovina, 35% je mierny svah, od 8 do 15°, 20% 
a 10% 18 až 25°. Prevažná časť ornej pôdy bola zamokrená, tak že v daždivých rokoch boli spôsobené 
škody.  

Pestovanie plodín: na najväčšej výmere pôdy sa pestovali obilniny pšenica, raž, 
jačmeň a ovos. Ďalšia plodina ktorá zaberala väčšiu výmeru pôdy boli zemiaky, ktoré 
z obilninami boli základným produktom pre výživu obyvateľstva, hydinu a ošípané. Na 
menších výmerách sa pestovala kukurica, kapusta, konope, mak ojedinele aj proso. Krmoviny 
ako ďatelina, lucerna, kŕmna repa sa pestovali podľa počtu chovaných zvierat. Ďatelina sa 
pestovala na väčšej výmere lebo sa jej v našich podmienkach darilo. Pre lucernu boli horšie 
podmienky pre kyslosť a zamokrenosť pôdy. Kŕmna repa náročná plodina na ručnú prácu že 
ju bolo treba 2 až 3 krát okopať, tak výmera osevu repy sa usmerňovala počtom práce 
schopných pracovníkov v domácnosti aj počtom chovaných zvierat. Výmera lúk všetkých 
roľníkov činila okolo 7 ha. Úroda na lúkach bola dosť skromná, preto že nebolo hnojív na 
ornú pôdu a na lúky sa už neušlo. 

Pasienky sa nachádzali po obidvoch stranách rieky Tople okolo 20 ha. Úroda na 
pasienkoch bola tiež skromná. každodenne hovädzím dobytkom bola spasená a zašľapovaná. 
Tráva nemala ani kedy vyrásť. Cez letné obdobie pri väčších dažďových zrážkach pasienky 
boli často zaplavované. Ďalšie pasienky Sošnina na svahu za Topľou porastené borovicami 
taktiež poskytovali len nedostatočnú pastvu. Pasienky za huru ktoré mali výmeru 8 ha sa 
spasali až koncom mája keď už tráva nerástla. Na pasienkoch sa páslo spoločne ale sošnina 
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bola podelená na parcely. Drevení porast poskytoval občanom drevo na stavbu domov 
a ostatných hospodárskych stavieb.  
Chov hospodárskych zvierat: hlavné zameranie roľníkov bolo na chov hovädzieho dobytka 
a ošípaných. Počet kráv- dojníc 2-5 kusov, k tomu sa choval aj mladý dobytok a v menšom 
množstve aj výkrmový. Prevažná časť roľníkov obrábala pôdu kravskými poťahmi. Roľníci 
ktorí vlastnili väčšiu výmeru pôdy, tak chovali kone pre ťažnú silu. Hydina sa chovala 
v každej domácnosti. Na prvom mieste bol chov sliepok pre znášku vajec, lebo vajcia boli 
každodenným peňažným príjmom vtedajšom čase pre nákup potrebného tovaru pre 
domácnosť. V každej domácnosti sa chovali husi, lebo tu boli dobré podmienky pre ich chov. 
Pásli sa okolo rieky Tople. Husi sa odpásali na šor, od 10 husi jeden deň. 

Kŕmenie hospodárskych zvierat bolo skromné. Cez leto pre hovädzí dobytok nebola 
dostatočná pastva. Po žatve sa páslo aj po strniskách. Cez zimné obdobie základným krmivom 
bola slama, výhrabky, pleva a sečka. Do pliev a sečky sa strúhala repa. Šroty málokto 
skrmoval hovädzím dobytkom, len keď trochu otrúb sa pridalo dojniciam a záprahovým 
kravám. Kone sa kŕmili po celý rok na maštali senom, suchou ďatelinou, sečkou do ktorej sa 
pridávala strúhaná repa, ovos, alebo šrot. Každý sa snažil aby mal dobré kone, aby sa len 
leskli a boli krajšie ako iného. Kto choval kone, tak sena a ďateliny mu pre hovädzí dobytok 
málo ostalo.  

Obrábanie pôdy a prevádzanie prác pri pestovaní jednotlivých druhou plodín 
pracovným náradím a strojmi. V uvedenom období pracovalo sa s primitívnym náradím 
a nástrojmi ktoré si sám roľník urobil, za pomoci dedinských remeselníkov, niektoré časti 
továrenskej výroby zakúpil v obchode. Základným úkonom pri pestovaní plodín bola orba 
podmietková, predsejbová a bránenie. Orba sa prevádzala dreveným pluhom s kolečkami, 
radlica bola železná aj lemeš továrenskej výroby. Brány, drevené hriadky, železné brániky 
zhotovené kováčom.  

Sejba obilnín sa prevádzala ručne. Zber sa prevádzal ručne kosou s hrabkami. Pšenicu 
a raž kosec podkosoval a za koscom jedna osoba odberala, kládla na povriesla a zviazal do 
snopov, hneď sa aj zvážal do stodoly. Povriesla sa robili zo župy z ražnej slamy.  

Mlatba sa prevádzala ručne drevenými cepami. Niektorí roľníci zakúpili si zubové 
bubnové mláťačky na ručný pohon, prispôsobili aj na pohon poťahom na gepeľ. Vymlátené 
obilie vyhrabovaním sa oddelilo od slamy a vyčistilo na mlynku- vejáru. Postupom času sa 
v tejto oblasti situácia zlepšovala, lebo okolo roku 1930 sa začala už mlátiť mláťačkami na 
motorový pohon. Ondrej Švec prišiel z Kanady, zarobil tam nejaké peniaze, tak si kúpil 
mláťačku s motorom na plyn so spotrebou uhlia a dreva. Taktiež mláťačku zakúpil aj Ondrej 
Antolík s motorom na benzínový pohon. S tými mláťačkami mlátili obilie Porúbskym 
roľníkom aj okolitých obcí. Ku obsluhe takých mláťačiek bolo treba 13- 14 pracovníkov. 
Slama jačmenná a ovsená sa väčšinou viazala povrieslami do bremiačok. Slama pšeničná 
stelivová sa ukladala do stohu, alebo do uvoľnenej stodoly. Práca pri mláťačke bola obtiažna 
lebo sa pracovalo v prašivých podmienkach, ale pre roľníkov bola už veľká pomoc že sa 
odbúrala zdĺhavá a namáhavá práca. Pri mlatbe si roľníci vypomáhali. Roľníci ktorí mali 
výmeru ornej pôdy 5- 7 ha, takáto mláťačka vymlátila obilie za jeden deň. Raž sa mlátila 
cepami a robila sa župa na povriesla a snopky na krytinu striech.  

Náročnou plodinou na ručnú prácu boli zemiaky. Vysádzali sa ručne do brázdy za 
pluhom do každej druhej brázdy sa priorávali. Po dvoch týždňoch pred vzchádzaním po daždi 
sa pobránili. Vzídení sa okopali ručne motykou. Keď podrástli tak sa oborali oborávacím 
plužkom, alebo obhrebli motykou. Zber zemiakov sa prevádzal ručne vykopávaním motykou.  

Kapusta sa vysádzala z priesady zasiatej skoro na jar v záhradke. Behom rastu sa pár 
raz okopávala a ohrnula. V jeseni po zbere sa očistila postrúhala na hubľu a nakladala do 
drevených sudov. V každej domácnosti sa nakladalo 200- 400 litrov kapusty, to už podľa 
počtu členov, aby zásoba postačovala na celý rok.  
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Konope sa siali na každom hospodárstve lebo boli potrebným produktom v tedajšom 
čase pre prípravu oblekov, posteľného prádla, pokrovcov, vriec, plách. provazov. Práca okolo 
tejto plodiny trvala po celý rok. Na jar sejba konopi, v lete vybratie poschádzaných semiačok, 
močenie, rozštuchanie na preschnutie, trenie. Zber materných, na ktorých sa vytvorilo 
semeno, mlátenie čistenie semena, močenie, vykladanie z močidla, vyštuchanie vysušenie 
pred trením, tlučenie vlákna, česanie, priadenie, metanie priadze, vyžarovanie, sušenie, 
sukanie, snovanie, natáčanie na krosna, naberanie do barda a nicelnic sukanie priadze na 
zatkávanie, tkanie a brelenie plátna cez leto. Ako je uvedené že spracovanie konopy 
vyžadovalo najväčšie vynaloženie prác počas roka. Pre roľníkov bola práca ťažká a namáhavá 
podľa uvedených podmienok. Veľkou nevýhodou bolo, že v našej obci pôda bola veľmi 
rozkúskovaná. Šírka parciel bola 3- 5- 6 m. Jeden roľník obrábal 25 až 30 parciel. Roľníci 
z väčšou výmerou pôdy obrábali až do 50 parciel aj viac. Hektárové úrody boli nízke. Ďalší 
faktor ktorý ovplyvňoval výšku úrod bolo hnojenie. Základom hnojenia bol maštaľný hnoj. 
Priemyselných hnojív sa málo používalo, jednak pre nedostatok hnojív, ale tiež preto že 
nebolo peňazí na nákup hnojív. Hnojilo sa v menšom množstve s hnojivami fosforečnými 
superfosfátom a tlamasovou struskou z dusikatým liadkom. Značný podiel na nízkych 
úrodách majú buriny najmä u obilnín. Boj proti burinám sa zabezpečoval len mechanicky, 
orbou bránením ručným pletím a vyrezávaním burín z porastov na jar. U okopanín sa 
prevádzala okopávka ručne podľa potreby.  

Výživa obyvateľstva a životná úroveň. 
Výživa obyvateľstva bola skromná hoci sa nehladovalo. Základ potravín tvorili obilniny ktoré 
sa mleli na múku v Kurime kde boli 2 mlyny.  
Pšeničná múka 1 a 2 trieda sa potrebovala len na pečenie koláčov a prípravu jedál cez sviatky 
a určité príležitosti. Pre pečenie chleba a prípravu jedál ostatných dní sa mlela miešanina 
z raže a jačmeňa. Kukurica sa mlela na krúpy, ktoré sa potrebovali na prípravu jedál. Aj 
pšenica sa primieľala na domácom mlynku z kameňa na krúpy.  
Zemiaky s pomenovaním ako druhý chlieb sa pripravovali na rôzny spôsob, potrebovali sa na 
prípravu jedál každodennej výživy a pridávali sa aj do cesta pri pečení chleba. Hodnotnou 
potravinou cez celoročné obdobie bola kapusta. Cez letné obdobie bola strava pestrejšia, lebo 
bolo aspoň viacej mlieka, masla, tvarohu a vajec. Zriedka aj nejaké mäso hydinové, králičie, 
ale málokedy bolo cez týždeň, tak aspoň v nedeľu a vo sviatky. Kto mal nejaké mäso vyúdené 
z ošípanej alebo slaninu tak sa strava prilepšovala. Na zabíjačku z ošípanej sa robili klobásy 
a hurky- jaternice. Mäso sa nasolilo a po vysolení, slanina aj nejaká časť mäsa sa vyúdila 
a ostatné mäso ostalo nasolené v rosole. Takým spôsobom solením sa konzervovalo aj 
z ostatných druhov zvierat. Ovocina spotrebovala sa čiastočne surová. Zo sliviek sa varil aj 
lekvár. Slivky a hrušky aj pokrájané jablká sušili sa na sušňach.  

Druhy jedál a ich príprava: 
Chlieb sa piekol v peci aj dva raz do týždňa skoro v každej domácnosti. Pred pečením chleba 
počas topenia v peci, občas upiekli sa zemiaky, ktoré s kapustou alebo mliekom, maslom boli 
dobrým jedlom. Potom sa piekli koláče s kapustou, tvarohom, s makom, s hruškami 
a slivkami. Bochník cesta sa naplnil uvedenými plnkami, roztľapkal na drevenej lopate 
a sádzal do peca. Upečené koláče sa mastili rozpraženým maslom. Na plechových tepšach sa 
piekli aj bábovky z kukuričnej múky s pridaním cukru a vody sa pripravilo cesto. Taktiež sa 
piekli bábovky aj zo zemiakov. Surové zemiaky sa počuchali – rozotreli s prídavkom múky 
a vody pripravilo cesto a natrelo v tenšej vrstve na namastenú plechovú tepšu. Cez leto 
z takého cesta na kapustných listoch sa piekli v peci nalešniky. Pomastené boli dobrou 
pochúťkou. Z múky s prídavkom kyslého mlieka a sódy bik. zahnietlo cesto, ktoré sa na 
tenšie rozvaľkalo a upieklo na šporáku lokša. Pomastená maslom alebo pomazaná lekvárom 
podávala sa ku káve. Z varených zemiakov a múky zahnietlo sa cesto, po rozvaľkaní piekla sa 
z toho na šporáku lokša zemiaková. 
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Varené jedlá: 
Často sa varila z kapustnej jušky a múky mačanka - omáčka, omastená maslom alebo so 
slaninou. Mačanka s hubami sušenými alebo s mäsom. Halušky sa pripravovali s kapustou, 
tvarohom a makom, pridávali sa aj do polievky. So surových počuchaných zemiakov 
s prídavkom múky, varili sa halušky, trepanky a pripravovali sa s tvarohom alebo s hlávkovou 
kapustou. Rezanka sa pripravovala s tvarohom, s makom. Obľúbeným jedlom boli pirohy s 
tvarohom, slivkami alebo s lekvárom, s makom a sušenými hruškami pomastené rozpraženým 
maslom. Zemiaky boli skoro každodenným jedlom. Zemiaky s mliekom, kapustou, na kyslo, 
zemiaková polievka, zemiakový guľáš s mäsom, šalát k mäsu. Mäso sa varilo vo vode na 
polievku. Mäsový guľáš so zemiakmi, mäso pražené na cibuľke, údené mäso k príprave 
ostatných jedál. Fazuľa sa varila na kyslo, fazuľa so zemiakmi na polievku. Kapusta uvarená 
sa mastila praženým maslom, slaninou, kapusta varená s mäsom a údeninou a kapustná juška 
s haluškami. Kukuričné krúpy varené s mliekom, varené vo vode na zámiešku- kuľašu, 
omastenú s maslom a surovým mliekom. Kto pestoval proso, varila sa aj prosová kaša 
s mliekom. Uvedené potraviny nemohli sa nejak v hojnosti spotrebovať, lebo potrebné boli aj 
peniaze. Bolo treba aj niečo odpredať, ako vajcia, po ktorých bol dopyt. Za vajcia sa aj 
nakupovalo v obchode. Za jedno vajce platili 20-30 halierov. Odpredávalo sa aj maslo, 
hydina, ošípané, hovädzí dobytok a obilniny najmä pšenica a kukurica, ale aj to bolo ťažko 
odpredať. Predajné ceny poľnohospodárskych výrobkoch boli podľa dohody a veľmi nízke. 
V rokoch 1928-1923 nastala hospodárska kríza. Nebolo peňazí lebo produkty nebol kto 
vykupovať. Keď prišiel do obci nejaký vykupovač, tak dával za nejaký produkt takú cenu, 
aby na ňom dobre zarobil. Roľníci, ktorí mali kone, zaviezli svoje výrobky priamo 
spotrebovateľom do mesta Bardejova. Ktorí nemali povoz a najmä ženy zobrali do plachty na 
chrbát a tak išli peši niečo odpredať. Aj tam nejak nepochodili, lebo kto chcel odpredať, tak 
musel dať za takú cenu akú mu dávali, alebo viesť naspäť domov. Boli aj jarmoky 
v Bardejove, v Giraltovciach a v Kurime. Na jarmoku bolo tiež ťažko odpredať keď nedal za 
takú cenu akú mu dávali. Vykupovači mali takú taktiku, že obhliadli dovezený produkt spýtali 
sa na cenu predávajúcich  Potom sa zišli na poradu, oboznámili sa s požadovanými cenami 
a určili koľko akú cenu za produkt možno dať, aby jeden na druhého nenaceňovali a tak sa 
rozišli na výkup na- handel. Kto nedal za ponúkanú cenu tak nepredal a prišiel na jarmok aj 2-
3 razy a drahšie nepredal. Za kravu platili 400-900 kčs, za teľa od 60-100 kčs. Ošípané 
vykupovali bez váženia podľa dohody alebo 5-6 kčs za 1 kg, ešte požadovali zrážku na 
nakŕmenosť. Kto si nedal pozor pri vážení, ešte aj tam ho oklamali. Za 1 gram pšenice 
a kukurice ťažko bolo dostať 90–100 kčs. Zemiaky sa odpredávali liehovaru do Marhane za 1 
g drobných zemiakov platili 13-14 kčs a za 1 gram triedených veľkých zemiakov 15 kčs. 
 
Finančná situácia roľníkov: 

Peňazí bolo málo a potreba veľká. Bolo treba platiť dane, nákup tovaru dennej potreby 
pre domácnosť, obuv, obleky a boli náklady aj na poľnohospodársku činnosť. Bola aj veľká 
zadĺženosť. Roľníci zakúpili od panstva veľkostatku v Marhani pasienky sošninu vo výmere 
40 ha. Role na Marhanskej hure, na Čarnošine, Dúbravach a pod Lesom. Zakúpili aj lesy na 
Kurimskom, Kožanskom a Nemcovskom chotári aj na Marhanskom, lebo Porúbka na svojom 
chotári les nemá. Roľníci, ktorí zvýšili výmeru pôdy svojho hospodárstva zakupovali kone. 
Na to všetko málokto mal peniaze. Preto brali si pôžičky z banky od nejakých obchoníkov 
židov alebo od občanov, ktorí došli z Ameriky a Kanady. Od pôžičiek platili sa vysoké úroky 
4-5% aj vyššie. Roľníci keď mali možnosť radšej si požičali peniaze od súkromníkov ako 
z banky, pretože keď nestačili splácať úroky a časť úveru podľa dohody, tak súkromník ho 
počkal.  V banke išla na majetok intabulácia a musel mať aj ručiteľa. Kto nestačil splácať 
banke úroky a časť úveru časove za určitú dobu tak dostal exekúciu taktiež aj pri neplatení 
dane a mohli mu byť odpredané zvieratá, alebo časť pôdy na dražbe. Každý predpokladal, že 
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si dlžoby splatí behom času, ale pôda mu ostane. Pridržiavali sa tej zásady, že pôda a lesy sú 
istota a grunt. Kto nemal žiadnu pôdu v tedajšom čase tak sa mu veľmi ťažko žilo za takýchto 
podmienok. Na menších hospodárstvach čo sa vyrobili, tak aj spotrebovalo že nebolo ani čo 
odpredať. Behom času ceny poľnohospodárskych výrobkov klesali a vyrobené produkty ani 
nebol kto za nízke ceny vykupovať. Pritom ceny tovarov, ktoré bolo potrebné nakupovať 
ostali v nezmenených cenách. Kilo- gram cukru bol za 6 Kčs. ¼ kg margarínu za 3 Kčs, 1 l  
petroleja za 2 KČS, liter pálenky 32% bol za 18 Kčs, balík cigariet zorky 2 Kčs, balík tabaku 
1kčs, pracovná obuv- baganče z gumovú podošvu 29 Kčs, s koženou podošvou 50-60 Kčs, 
čižmy boli za 100-120 Kčs. Na jeden kilogram cukru bolo treba zarobiť za jeden deň. Žena 
ani toľko nezarobila. Za okopávku zemiakov a vykopávku za jeden deň na veľkostatku 
v Marhani sa platilo 3-4 Kčs. Chlap zarobil pri krechtovaní zemiakov denne 6 Kčs. Pri kosení 
v lete sa platilo denne 10-12 Kčs. Pracovná doba v lete bola od 7:00 hod. ráno do 19:00 hod 
večer. 

Zárobkové možnosti v obci neboli. V zimnom období, keď sa v okolitých lesoch za 
obcou Kožany kresali pražce- šlepare pod želelzničné koľajnice, tak ktorí chlapi vedeli kresať 
drevo, išli si zarobiť. Cesta do lesa 5-6 km zrezať stromy, očistiť konáre, poprerezovať 
a okresať pražce. Jeden pracovník okresal 5-6 kusov pri dobrom dreve aj viac. Odmena za kus 
činila 4-5 Kčs či boli normály alebo vycinali. Priemerná denná odmena činila okolo 30 Kčs. 
Niektorí chlapi išli do lesa rúbať siahovinu. Za jednu siahu =4 m3 vo výške 115 – 120 cm sa 
platilo 20-22 Kčs, za konárovú 16 Kčs. Rezalo sa ručne s pílou, štípalo a ukladalo do siah. 
Dvaja chlapi narúbali 4+2 = 6m3. Priemerná odmena v zimnom období činila okolo 15 Kčs. 
V obci bol tesár Šoltýs Ján. Keď sa v obci alebo v okolí robil dom, alebo stodola, zobral si 3-4 
chlapov a išli si zarobiť. Neskôr tu prácu tesárskeho majstra prevádzal Trinkovič Ján st. Dvaja 
chlapi Guľovo robili v Nemcovci u žida Lajbiša betónovú škridlicu- škarupu. Pre nedostatok 
pracovných príležitostí a zárobkov odišlo do Kanady 12 občanov. Šoltýs Ondrej, Baloc Ján, 
pri tragickej nehode zomreli. Lukáč Ondrej, Antolik Ondrej, Švec-Babov Ján, Pavluv Ján, 
Lukáč Juraj, Lukáč Ján ml. z Kanady sa nevrátili. Švec Ondrej, Lukáč Ján st., Lukáčová 
Zuzana, Gdovin Ján z Kanady prišli. Do Ameriky odišlo 5 občanov: Červeňák Ondrej, Kiseľ 
Ján sa z Ameriky nevrátili. Kiseľ Ondrej, Goč Červeňák Ondrej sa z Ameriky vrátili. Taktiež 
prišiel aj Gašparik Juraj, ktorý ako12-ročný chlapec sa opovážil sám a pešo k moru do 
prístavu a loďou sa dostal do Ameriky. Táto udalosť napísaná v prílohe ku kronike. 
Zárobkové podmienky pre ženy neboli. Ženy cez zimné obdobie mimo gazdinských prác, ako 
sú varenie, pranie, starostlivosť o deti, kŕmenie niektorých druhov hospodárskych zvierat tak 
každodenne aj po večeroch priadli. Dievčatá chodili večer na priadky za šorom. Prichádzali 
k nim aj mládenci, aby bolo veselšie. Na priadkach sa rozprávali príhody, rozprávky občas aj 
zaspievali. Mládenci zahrali aj karty čim si krátili večery. Keď skončili priadky začala sa 
príprava ku tkaňu. Tkalo sa plátno, drelich pokrovec, uteráky, oblečenia na periny, 
prestieradla. Niektoré druhy tkanív boli tkané v kombinácii z kúpeného pamutu a priadze. 
Vytkané plátno a drelich sa cez leto dva raz denne močilo do vody a vystieralo na lúku alebo 
záhradu, aby sa na slnku vybielilo. Každá gazdiná sa usilovala, aby pri bielení viacej plátna 
rozprestrela ako iná. Ktorá mala natkané viacej plátna tak aj z toho odpredala. Cena za 1m 
plátna bola 3-4 Kčs a drelich po 5 Kčs podľa dohody. Keď prepočíta prácu ktorá sa vynaložila 
na výrobu 1 m plátna, tak zárobok denný aj z večerom ani 1 Kčs. Ale čo sa dalo robiť keď 
bolo treba vyrobiť aspoň na samo zásobenie.  

Obleky a kroje: Pracovné obleky sa šili výlučne z doma vyrobeného plátna a drelichu 
najmä pre mužov a chlapcov. Spodné prádlo, nohavky- nohavice, huňa- kabát, sako. Cez 
zimné obdobie sa nosili kožuchy, brušliky- sardaky to boli kožuchy bez rukávov. Tieto 
kožušinové výrobky sa vyrábali aj šili v našej obci. Šil ich Kušnír Gdovin Ján st. Cez 
pracovné dni ako obuv nosili sa bačkory- krpce zvlášť v lete ale veľa deti, mládež aj staršie 
osoby v lete chodili bosé. Ktorí si mohli dovoliť nosili kúpené baganče a papuče. 
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Mládenci- parobci nosili v nedeľu a vo sviatky, zábavy, kroje: bielu košeľu 
z kúpeného tovaru paťolatu. Rukávy ponad päste boli ozdobené čipkou alebo výšivkou. 
Lajblik- vesta bola z modrého sukňa zospodu podšitá plátnom, vpredu aj zozadu bola 
okrášlená mosadznými gombíkami v niekoľkých radoch. Nohavice boli biele z drelichu 
utkaného z pamutu. Okolo pásu a spredu až po kolená boli vyšnurkované čiernym, alebo 
modrým šnúrkom. Čierny alebo šedý klobúk a za klobúkom brošľa, perečko, alebo kvietok. 
Obuv boli čierne čižmy s niklovanými ostrohami Fotč. 
Okolo roku 1925-1930 sa postupne kroje vynechávali. Nohavice sa nosili ešte za určitú dobu 
krojové z domácej výroby najmä v pracovných dňoch, ale geroky- saká boli už nakúpené. 
Behom krátkeho času  okolo roku 1935 kupovali sa v obchodoch a na jarmokoch celé obleky.  
Dievčatá a ženy nosili kroje: košele z domáceho plátna, iba rukávy od lakťoch po pleca boli 
z kúpeného paťolatu vysoko vyškrobené. Ponad lakte v šírke dlaní boli vyšívané golieriky 
s čipkou. Lajbliky boli z kúpeného tovaru a boli vyzdobené strieborno- farebnými golierikmi- 
stužkami na ktorých boli rôznofarebné očká. Na šiji cez plecia dozadu za pás nosila sa 
chustka- šatka s rancľami rôznofarebná. Sukne boli z kúpeného tovaru. Vrchná sukňa bola 
odspodu na šírku dlene ozdobená stužkou alebo výšivkou. Na spodný okraj spodných sukní sa 
našívali čipky. Pre jedno oblečenie bolo potrebné 3- 4 sukne. Za chladnejšieho počasia 
a v zime nosili sa huňa. Boli z kúpeného tovaru zospodu uteplené súknom. Staršie ženy aj 
kožuchy a sardaky. Obuv ku kroju boli v lete topánky a v zime čižmy.  

Výstavba obce: Väčšina domov v obci bola z dreva zakrytá slamenou strechou. 
Niekoľko domov bolo z hlinených valkov a kameňa zakryté slamenou strechou. Len pár 
domov bolo stavané z ručne robenej vypálenej tehly zakryté škridlicou cementovou 
a pozinkovaným plechom. Domy boli stavané stejnomerne podľa uvedeného plánu. Vpredu 
bola jedna izba, za ňou z polovice predsieň a z druhej polovice letná kuchynka zo širokým 
komínom na údenie slaniny. Ďalej bola komora za ňou maštaľ a tak šopa na krmivá. Ostatné 
hospodárske stavby bola sýpka a stodola z dreva zakryté slamenou strechou.  

Zariadenie izby: V jednom rohu izby severovýchodnej strany vzadu bola pec na 
pečenie chleba. Pri peci šporák na varenie a v niektorých starších domoch boli pri peci aj 
kozuby. V ďalšom rohu vpredu boli po obidvoch stranách lavice a pred nimi drevený stôl. 
V niektorých domoch v izbách boli len primitívne lavice zabité do zeme a na nich pribitá 
ohobľovaná doska. Niekde boli ohobľované dosky no na doštených podstavcoch. Ale boli aj 
lavice s operadlami prikrášlené ozdobami točenými na takárni alebo vyrezávané ručne. Na 
druhej strane v rohu bola posteľ. Od postele kolo steny stál doštený rám pre uloženie 
jedálneho riadu. Na povale okolo steny bola polica na uloženie hrncov. Na druhej strane od 
peca stála posteľ alebo dva. Pri viacčlennej rodine boli pre deti postieľky a zasúvali sa pod 
posteľ. V izbe podlaha nebola len zem vymazaná žltou hlinou. Steny boli vylepené blatom 
a vybielené na bielo modro.  

Ekologické podmienky: Obec Porúbka vzdialená od bývalého okresného sídla 
Giraltovce 15 km, ale za vtedajšieho času bolo viac, lebo obchádzalo sa až na Kručov a cez 
most do Marhane, čo činilo o dva km viac. Cesta bola zvlášť za daždivého počasia najmä 
v jeseni a na jar málo zjazdná. Z Harhaja do Kručova na koňoch s ťažšou fúrou ťažko sa bolo 
dostať. Aj cesta v takom čase cez Porúbku bola blativá. Cestu si udržiavala obec. Vozili od 
rieky Tople na štrkovisku nahrabané kamene a tým sa vysypovala cesta. Za horšieho počasia 
ťažšie sa bolo dostať z obce do obce. Jednak pre blativé cesty ale aj pre slabo vystavané 
mosty cez potoky za Porúbkou smerom na Harhaj, Hankovce, Kochanovce. Mosty si občania 
primitívne postavili, ale keď prišla búrka a voda často mosty zobrala. Udržiavaná štátna cesta 
bola cez Marhanskú huru smer Giraltovce- Bardejov. Aj na tú cestu z Porúbky ťažko sa bolo 
dostať. Porúbsky občania mali za Topľu na Marhanskej hure ornú pôdu a pasienky. Cez rieku 
bolo treba často prechádzať, tak si urobili lávku. Prišla búrka a veľká voda, tak lávku zobrala. 
Preto bolo treba do roka viackrát lávku robiť alebo sa cez vodu brodiť. Aké ťažkosti 
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a následky to často zapríčinilo potvrdzuje aj zápis udalostí, ktoré sú napísané v prílohe ku 
kronike Jánom Šoltys Matisom „Príhody u vody“.  

Obchod so spotrebným tovarom v Porúbke nebol. Na nákup tovaru ktorý vtedajšom 
čase bolo potrebné pre domácnosť, chodili občania nakupovať do Kurimy, kde boli tri 
obchody. Cesta pešky do Kurimy 5 km je dosť ďaleko ale ťažšie sa bolo dostať cez rieku. Aj 
v Harhaji bol menší obchod v ktorom bol občas nejaký tovar, ako soľ, cukor, droždie, 
petrolej, zápalky, cigarety. Obchodoval tam žid Arlštejn ktorý aj hospodáril, tak nie vždy sa 
stačil zásobiť potrebným tovarom.  
V roku 1935 na jar začala sa s výstavbou dreveného mosta cez rieku Topľu z Nemcoviec do 
Kučína. Most bol úzky asi 4 m, pre prejazd v jednom prúde vozom, alebo menej zaťaženým 
nákladným autom. Mosta sa skladal z troch častí, ktoré boli upevnené na dva násypy vo vode, 
lebo koryto Tople v týchto miestach bolo široké. Prvý prejazd cez most sa uskutočnil 
v mesiaci novembri v roku 1935. Do toho času autom do Porúbky sa bolo ťažko dostať. Keď 
za dobrého letného počasia sa nejaké auto dostalo do obce, tak deti sa hrnuli k nemu, aby 
mohli auto vidieť z blízka. Už vtedy občanom Porúbky trochu uľahčilo, že mohli chodiť na 
nákup tovaru do Kurimy cez most a ísť odpredať nejaké poľnohospodárske výrobky mesta 
Bardejova.  

V roku 1937 Švec Ondrej založil si v otcovom starom dome v komore obchod so 
spotrebným tovarom dennej potreby ako cukor, soľ, droždie, zápalky, petrolej, mydlo, tabak, 
cigarety, atď., čo mohlo zabezpečiť, aby občania nemuseli chodiť na nákup do vzdialenej 
Kurimy. Neskoršie zakúpil od Slovenského štátu dom bývalého krčmára Jozefa Vajsbergera , 
tak obchod presťahoval do toho domu.  
Prírodné podmienky z hľadiska ekologického v obvode obce Porúbky boli dobré. Hura zo 
severozápadnej strany chráni obec proti nepriaznivým vetrom. Rieka Topľa v zimnom období 
zamrznutá nahrádzala mosty a priechod cez vodu. V letnom čase čistá žblnkotajúca voda po 
kamienkoch rieky poskytovala dobré kúpaliská pre deti, mládež, občanov našich, ako aj 
okolitých obci ktorí tie podmienky nemali. V domácnostiach vtedajšom čase kúpeľne 
zariadené neboli. Okolo rieky Tople na trávnatých pasienkoch a na štrkoviskách a piesočných 
plochách bola poskytovaná možnosť vyhrievania na slnku a pod košatými starými vŕbami 
dobrý odpočinok v chládku. Na druhej strane rieky na pasienkoch pod skalu vyvieral dobrý 
prameň čistej studenej vody, kde bola urobená aj studnička, ktorá poskytovala dobré 
občerstvenie za teplých horúcich dni. Za týchto časov sa minerálne vody do obchodu 
nedovážali a pivo sa pilo vo veľmi malom množstve pre nedostatok peňazí. Pivo naložené na 
jeden voz sa viezlo konským poťahom z Raslavíc a rozdeľovalo sa po všetkých obciach až 
Kurimu, rozvážalo sa raz týždenne. 
Uvedené prostredie vytvorené prírodou v letnom čase obveseľovalo spevavé vtáctvo. Slávici  
vo vrbinách zavčas rána, hniezdiace kosi, drozdy a iné vtáci na svahovitom pasienku 
porasteným borovicami a inými druhmi stromov. Škovránok vo výškach veselo doplňoval 
spev, ako aj kane krúžiace vo výškach svojim jajkaním. Okolo rieky vodné vtáctvo, rybárik 
hniezdiaci na štrkovisku, čajka, čap, bociany, divoké kačice ako aj množstvo lastovičiek 
spestrovali idylu prírody.  
Populácia: Po prvej svetovej vojne sa populácia rýchle zvyšovala. V niektorých domoch 
v izbe bývali až dva aj tri rodiny. Počet členov domácnosti dosahoval až osem, desať aj viac.  
Školstvo a kultúra 

Škola v Porúbke nebola. Žiaci z Porúbky chodili do Hankoviec, lebo tam boli dva 
cirkevné školy. Veľké ťažkosti znášali žiaci, chodiť cez pole Dubravy za daždivého počasia 
po zablatenom chodníku a v zime za silného mrazu a fujavice po snehu. Mládež po ukončení 
základnej ľudovej školy ostávala pracovať doma pri rodičoch na poľnohospodárstve. Iné 
možnosti zamestnania neboli. Taktiež študovať na ďalších školách tiež nebolo možné, lebo 
vtedajšie meštianske školy boli najbližšie v Bardejove a v Prešove. Boli veľké ťažkosti 
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s ubytovaním lebo vtedy internáty neboli. Štúdia vyžadovali vysoké peňažné aj naturálne 
náklady. Prvý z Porúbky začal študovať Gdovin Tomáš, keď bola zriadená meštianska škola 
v Giraltovciach v roku 1934, tak sa štúdium začalo trochu povznášať. V štúdiu pokračoval 
ďalej až sa dostal na Veterinárnu vysokú školu do Brna ktorú aj ukončil. Po zriadení 
veterinárnej vysokej školy v Košiciach účinkoval tam ako profesor, neskoršie ako docent. 
Ďalší odišiel študovať na meštiansku školu do Bardejova v roku 1943 Antolík Ján.  
Kultúrne podujatia v obci sa neprevádzali, lebo nebolo miestnosti, ani nebol kto 
zabezpečovať. Šíriteľom kultúry v obci bola obecná knižnica. Knihy si požičali žiaci, mládež 
ale aj starší občania. Knihy sa čítali najmä v zime za dlhých večeroch na priadkach na 
posedeniach, lebo susedia a občania večer často sa navštevovali, aby sa porozprávali 
o problémoch, čo nového v okoliu v štáte a vo svete, lebo radia vtedy ešte neboli. Obecná 
knižnica bola uložená u rychtára- starostu obce. Aj schôdze občanov a porady výboru obce aj 
ostatné záležitosti konali sa v dome starostu obce. Za bývalej Československej republiky 
starostami obce bol dlhšiu dobu Šoltýs Ondrej a za Slovenského štátu Hvišč Ján st.  

Behom roku uskutočnili sa v obci 3- 4 tanečné zábavy u krčmára Jozefa Vajsbergera 
a cez leto aj vonku v prírode. Najvýznamnejšia zábava bola cez fašiangy na Hromnice, lebo 
v Porúbke sa uskutočňovala každoročne hostina, prvú nedeľu po druhom februári. Zábava 
a hostina trvala za poldruha dňa, v nedeľu odpoludnia aj v pondelok. Na tanečnú zábavu zišla 
sa mládež, chlapi tiež aj ženy. Staršie ženy si posadali na lavičky, ktoré boli dookola 
miestnosti a sledovali priebeh zábavy. Mladé ženy a chlapi šli aj do tanca. Na hostinu, zábavy 
sa zúčastňujú aj hostia. Na tanečných zábavách bolo veselo, keď sa aj veľa nevypilo. 
V prestávkach na tanci keď prestali hrať začalo sa spievať. Dievčatá spievali v karičke, 
mládenci alebo chlapi pri pulte, alebo za stolom vo vedľajšej miestnosti pri poháriku. Spievali 
tiež za tanca pred muzikantmi piesne aké si žiadali zahrať. Muzikanti boli cigáni. Hudobné 
nástroje mali husle, basy a cimbaly. Aké boli tance aké sa hrali a spievali piesne uvedené sú 
v prílohe ku kronike.  

Ďalšou spoločenskou zábavou a príležitosťou v obci boli svadby. Na svadbu sa 
pozývali všetci občania. Počet domov v obci bol okolo 40. Svadby sa poriadali za poldruha 
dňa. V nedeľu od poludnia do polnoci a v pondelok celý deň aj cez noc až do utorka rána. 
Priebeh svadby je uvedený v prílohe ku kronike.  
 
 

Záver 
Napísaná táto časť kroniky doplňuje prvú etapu napísanej kroniky za dva a pol 

desaťročia. Uverejňuje priebeh hospodárskej činnosti, aké boli vtedajšom čase ťažkosti, 
nedostatky, aká bola celková životná úroveň. Uvedené skutočnosti môžu poslúžiť 
k zhodnoteniu zvyšovania životnej úrovne občanov za ďalšie desaťročie. Mimo kroniky bude 
písaná aj príloha ku kronike pre doplňujúce údaje a priebeh kultúrnych činností. Taktiež bude 
zavedený album pre fotodokumentácie. Prvá etapa písania kroniky bola ukončená v roku 
1956. Keď zhodnotíme jedno desaťročie od roku 1946 za predošlé dva a pol desaťročia, keď 
sa v blízkom okolí urobil len jeden most, tak jedno desaťročie urobilo sa veľa viac, aby sa 
zlepšovali životné podmienky pre obyvateľov. Upravili sa cesty a prešli do údržby štátu. Bol 
vystavaný drevený most cez rieku Topľu z Harhaja do Marhane a drevený most z Harhaja do 
Porúbky cez potok Čarnošinu. Dva drevené mosty cez potoky z Porúbky smerom na 
Hankovce – Kochanovce. Drevené mosty boli vysoké zosilnené len ako dočasné, aby autobus 
na linke Giraltovce- Raslavice mohol premávať. Vystavaný bol betónový most v Porúbke 
pred križovatkou smer Hankovce- Kochanovce. Začal premávať autobus z Giraltoviec cez 
Porúbku do Nemcoviec a späť. Z Nemcoviec do Kučína cez most sa prechádzalo peši 
a z Kučína premával autobus do Bardejova a späť. V Porúbke bola zriadená jednotriedna 
základná škola. Boli vystavané dva domy a tri domy boli rozostavané.  
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Rok 1957 
 

Činnosť MNV 
 Jako už bolo zvykom, začiatkom roka vedenie obce zvolávalo celoobecnú schôdzu 

občanov. Predseda MNV Trinkovič Ondrej zahájil schôdzu, privítal občanov a pri vstupe do 
Nového roku poprial občanom dobrého zdravia, úspechov v práci aj v plnení dodávkových 
povinností. Na schôdzi sa prejednávali problémy a záležitosti minulého roku najmä 
zhodnotenie plnenia dodávkových povinností. Občania boli oboznámení s úlohami pre 
nadchádzajúci rok. Naliehavou záležitosťou s pripomienkami občanov bola elektrizácia obce, 
na ktorú občania už netrpezlivo čakali. Bola ochota a iniciatíva zo strany občanov vypomáhať 
aj bezplatne pri potrebných prácach. Vedenie obce zabezpečovalo a staralo sa o to, aby naša 
obec čím skôr bola napojená na elektrickú sieť. Ale ako boli informovaní, že naša obec 
v tomto roku nebude pojatá do plánu až na budúci rok.  

Činnosť dedinskej organizácie komunistickej strany. Organizácia DO-KSS 
v spolupráci s MNV plánovali a usmerňovali plnenie dodávkových povinností roľníkov. Na 
spoločných schôdzach riešili naliehavé požiadavky a povinnosti občanov. Na celoobecných 
schôdzach oboznamovali občanov s nariadeniami a uzneseniami nadriadených orgánov 
o perspektívach vývoja socialistickej spoločnosti o zlepšovanie životných podmienok 
občanov. 
 
Poľnohospodárstvo.  

V poľnohospodárskej výrobe zvyšuje sa intenzita. Roľníci pre postupné zvyšovanie 
výroby a plnenie dodávkových povinností zakupujú väčšie množstvo priemyselných hnojív, 
ktoré výroba sústavne zvyšuje a zabezpečuje v potrebných druhoch. Taktiež zakupujú 
potrebné stroje ako železné pluhy, brány, kultivátory, plečky, vyorávače zemiakov. Šoltis 
Matis Ján a Gdovin Ondrej zakúpili trávnu kosačku s kombináciou na obilniny. Niektoré 
poľnohospodárske práce, ako vývoz maštaľného hnoja a orbu vypomáhala roľníkom 
strojnotraktorová stanica z Marhane. Dodávkové úlohy u obilnín a zemiakov si roľníci plnia. 
Snažia sa plniť aj dodávky mäsa. Horšia situácia bola v časovom plnení mlieka počas 
zimných mesiacov. Dodávku obilnín roľníci boli nútení plniť aj z toho dôvodu, lebo kto 
nesplnil dodávku obilia nedostal povolenie na mletie do mlyna. Ceny obilnín boli nízke od 
120 – 150 Kčs za metrák. Veľmi nízka cena bola za zemiaky len 18 Kčs za metrák. 

Mladí práceschopní chlapi, ktorí sa mohli uvoľniť z poľnohospodárstva odišli 
pracovať na jednoročné aj dvojročné obdobie, ktorí sa cez leto nemohli uvoľniť, tak išli cez 
zimu ako brigádnici vypomáhať pri výstavbe závodov do Českých krajov a Ostravy. Ktorí sa 
nemohli uvoľniť na dlhšie obdobie odchádzali na práce týždenne alebo denne do najbližších 
závodov Prešova a Bardejova,. Odchádzali z týchto dôvodov, že tam boli lepšie pracovné 
podmienky a zárobkové možnosti ako v poľnohospodárstve.  

Dobrovoľné spoločenské organizácie. Slovenský zväz žien: Prvá predsedníčka Zväzu 
žien bola Packová Mária. Zúčastnila sa školení predsedníčok SZŽ o čom informovala na 
členskej schôdzi členky aký je význam a úlohy organizácie ZŽ. Za pričinenia učiteľky s. 
Mackovej pripravili oslavy medzinárodného dňa žien. Učiteľka s. Macková pripravila 
kultúrny program so žiakmi, ktorí básničkami a piesňami spestrili priebeh osláv. Slávnostný 
prejav a význam celosvetového hnutia organizácie zväzu žien a osláv MDŽ predniesol 
osvetový pracovník s. Macko.  
Dobrovoľný požiarny zbor, ktorého predsedom a veliteľom bol Packa Ján dobre prosperoval. 
Menovaný zorganizoval 18 členov, z ktorých boli utvorené dva požiarne družstvá. Pred dva 
družstvá zabezpečil a doviezol z výzbrojne požiarnej ochrany z Prešova rovnošatu cvičnú 
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a vychádzkovú súkennú aj obuv. Taktiež zabezpečil cestou okresného veliteľstva o inšpekcie 
požiarnej ochrany aj motorovú striekačku DS 16 na podväzku. Členovia s ochotou 
zúčastňovali sa požiarnych cvičení a príprave na obvodnú súťaž. Z obvodných súťaží Porúbka 
sa umiestnila na prvom mieste a postúpila na okresnú. Na okresnej súťaži taktiež získala prvé 
miesto a postúpila na krajskú súťaž, ktorá sa uskutočnila v Prešove. Dobrým a ochotným 
pracovníkom na úseku požiarnej ochrany bol aj Gdovin Ondrej č. 48. Bol veliteľom druhého 
družstva a pomocníkom obvodného veliteľa. Za dobré výsledky na úseku požiarnej ochrany 
a v súťaži PO v Porúbke mala udelené čestné uznanie. V obci bola založená organizácia 
členov spotrebného družstva „Jednota“ s počtom 30 členov. Prvým predsedom členskej 
základne a dozorného výboru bol Packa Ján. Prvá vedúca predajni bola Švecová Mária, 
bývalá súkromná obchodníčka v Porúbke. Na členskej schôdzi sa prejednávalo mimo iného aj 
požiadavky a potreby jednotlivých druhov tovaru, ktorý bol potrebný pre členov a občanov. 
Na základe týchto požiadavok predseda vypomáhal vedúcej predajni pri spracovaní 
objednávok a bol prítomný pri preberaní tovaru. Sortiment dodávok jednotlivých druhov 
tovaru sa postupne zlepšoval, čím bola vytvorená spokojnosť u občanov, že nemuseli chodiť 
nakupovať tovar do iných a vzdialených obchodov. 
 

Zdravotníctvo v obci zabezpečoval obvodný lekár z Kurimy Dr. Molčan. Prevádzal 
očkovanie podľa potreby, liečil občanov, prichádzal na schôdze miestnej organizácie 
červeného kríža a prednášal zdravotné prednášky o prevencii a ochrane pred chorobami. 
Poučoval členov červeného kríža o poskytovaní prvej pomoci. Organizácia červeného kríža 
má 23 členov. Predsedom organizácie je Švec Babov Ján.  
 

Výstavba obce: V našej obci výstavba rodinných domov začala sa rozmáhať. Nový 
rodinný dom vystaval Staš Ján. Stavbu domu ukončili Švec Juraj č. 22, Paľa Ján, Švec Juraj č. 
54 a Gdovin Jozef č. 64.  

Populácia: v tomto roku sa narodili Gdovin Dušan, Šoltýs Milan, Gdovinová Božena 
a Švec Babova Marta. 

 Odsťahovali sa: Lukáč Imrich, Gočová Mária. Zomreli: Konc Ján, Goč- Červeňák 
Ondrej, Paľová Anna. 
 
Školstvo a kultúra.  

 V základnej deväťročnej škole v našej obci učil učiteľ Macko Eduard a neskoršie 
učila jeho manželka Macková Magda ročník 1-5, Vo vyučovaní sa obidvaja snažili, lebo žiaci 
odchádzali z tunajšej školy v pokračovaní na ZDŠ v Marhani dobre pripravení a získali aj 
dobré základy pre ďalšie štúdium. Učiteľ Macko odišiel učiť do susednej obce Nemcoviec. 
Školskej dorastajúcej mládeži otvorili sa dvere a možnosti pre ďalšie štúdium. Pred dvoma 
rokmi odišli na štúdium na Obchodnú akadémiu do Prešova Švec Tomáš, Hvišč Ján a Švec 
Ján. Minulý rok odišiel na Stavebnú priemyslovku do Prešova Lukáč Imrich. V tomto roku 
začala študovať na Gymnáziu v Giraltovciach Šoltýs Matisová Helena a v Prešove na 
Stavebnej priemyslovke Lukáč Jozef. Učiteľ Macko nacvičil s mládežou divadlo Kubko. 
Divadlo sa hralo v zasadačke pri úradovni MNV. Hralo sa na dva razy, lebo obecenstvo do 
miestnosti na raz nemohlo pomestiť. Účasť bola veľmi dobrá. Divadlo sa veľmi vydarilo. 
Ďalšie podujatia boli tanečné zábavy. Svadby sa už poriadali v sobotu odpoludňa až do tretej 
hodiny nedele rána. Pre svadobných hostí keď nebolo dostatok miesta v dome, tak urobil sa 
na dvore stan zakrytý celtami.  Pre pohostenie sa už pripravovali modernejšie jedlá, ako 
mäsový guľáš, rezne, karbonátky podávali sa aj zákusky, obložené misy a dostatok liehovín 
a piva. Na svadbu sa povolávali všetci občania.  
 

Rok 1958 
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Činnosť MNV 

 Rok 1958 začínal v nádeji krajšej budúcnosti. MNV zvolal občanov na celoobecnú 
schôdzu na ktorej predseda MNV Trinkovič Ondrej zahájil schôdzu, privítal občanov 
a poprial im dobrého zdravia a všetko najlepšie v novom roku. Previedol vyhodnotenie úloh 
za minulý rok. Podotkol, že plnenie dodávok bolo uspokojivé. Oboznámil občanov, že 
v najbližších dňoch sa započne s inštaláciou elektriky po domoch. Bude treba urobiť 
predbežné práce pre elektrizáciu obce, ako výrub stromov v šírke 50 metrového pásu na 
pasienkoch Marhanská hura pre elektrické vedenie a výkop jám pre postavenie elektrických 
stĺpov. Túto správu občania s radosťou prijali a bolo dohodnuté, že až počasie dovolí začne sa 
s vyrubovaním stromov. To sa aj uskutočnilo, lebo občania sa s radosťou zapojovali do práce. 
Keď bolo rozmerané kde kopať jamy pre osadenie stĺpov, tak každému občanovi sa určilo 
ktorú jamu vykope a každý sa snažil čím skôr urobiť. 
Organizácia DO – KSS uskutočňuje schôdze podľa plánu a nariadenia nadriadeného orgánu. 
Schôdze sa zúčastňujú aj zástupcovia MNV a spoločne riešia týkajúce sa obecných, 
poľnohospodárskych a občianskych záležitostí. Uskutočňujú aj školenia politicko-
vzdelávacieho rázu. Blížila sa jar a všetko sa tešilo novému životu. Občania v rozhovoroch 
medzi sebou diskutovali o prípravách na voľby, ktoré sa mali uskutočniť v mesiaci apríli. 
Túžili po zlepšovaní životných podmienok. Do vedenia obce aby sa dostali občania, ktorí by 
dokázali zabezpečovať potreby občanov a povznášať obec aby sa stavala krajšou. Návrhy na 
kandidátku boli v tomto zložení prejednané na schôdzi DO-KSS a schválené: 
Chlebovský Ján 
Červenák Ján 
Staš Ondrej 
Packa Ján 
Goč Juraj 
Šoltys Ondrej, 17 
Macková Magda 
Bednár Ján 
Guľa Ján 
Šoltýs Ondrej, 22 
Hvišč Ján 
Havír Ján 
Švec Ján, 10 
 
Voľby prebehli slávnostne a na 100%. Členovia rady MNV:  
Predseda MNV – Chlebovský Ján,  
Tajomník – Červeňák Ján,  
člen rany – Staš Ondrej,  
člen rady – Packa Ján, 
člen rady – Goč Juraj. 
 

MNV mimo iného zabezpečoval potrebné práce pre elektrizáciu obce a na požiadanie 
občanov zhotovenie lávky cez Topľu. Boli pripomienky a návrhy pre zhotovenie lávky 
a výstavbu čakárne na križovatke niže obce, lebo žiaci a občania cestujúci autobusom z tejto 
zastávky za nepriaznivého počasia nemajú sa kde ukryť. Vedenie obce tieto požiadavky 
zaradilo do plánu roku 1959.  
 
Školstvo a kultúra.  
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Škola v našej obci bola menej vyhovujúca. Jedna trieda preplnená žiakmi, ale aj tak 
dobre bolo, že sme ju mali v Porúbke. Pri škole je zriadená aj knižnica, kde žiaci, mládež 
a občania môžu si vypožičať knihy na čítanie. Knižnicu má na starosti aj vypožičiava knihy 
učiteľka s. Macková. V triede školy vo večerných hodinách uskutočňovali sa schôdze 
červeného kríža, na ktorých obvodných lekár Dr. Molčan z Kurimy prednášal zdravotnícke 
prednášky. Dva razy  škole bola prednáška poľnohospodárska pre roľníkov, ktoré prednášal 
riaditeľ školy Martiček z Kurimy. Cez zimné večery riaditeľ školy s. Macko nacvičil 
s mládežou divadlo „Ženský zákon.“ Divadlo sa hralo na tri razy v zasadačke MNV. Cez deň 
popoludní pre deti a mládež a dva razy večer pre občanov.  

Dňa 2.februára na Hromnice bola hostina. V nedeľu popoludní už hostia dochádzali 
autobusmi, ktoré už toho času premávali cez Porúbku. Tri skupiny cigánskych muzikantov šlo 
z domu do domu zahrať hosťom, ktorí si pri muzike veselo zaspievali. Spev a muzika len sa 
tak rozliehali na každú stranu. Mládež sa schádzala na tanečnú zábavu, ktorá sa poriadala 
v zasadačke pri MNV. Na zábave hrala už ľudová husľová muzika doplnená klarinetom 
z Nižnej Vole Veľký, Fignár, Gdovin, z Kochanoviec Zamborský, Marinko, Brehuv. 
Cigánske muziky už začali ustupovať, lebo v okolí sa už organizovali ľudové muziky husľové 
doplnené harmonikou. Z Vyšnej Vole Krakovský a spol. aj z Buclovan Kačmár a spol.  
 
Poľnohospodárstvo.  

Jarné poľnohospodárske práce začali oneskorene až 19. apríla. To oneskorenie malo 
značný vplyv pre vývoj a rast poľnohospodárskych plodín, čo malo za následok aj zníženie 
úrody. Tým bolo obmedzené a sťažené plnenie dodávkových úloh. Jeseň bola dobrá, pomerne 
suchá a dlhá. 24.decembra bola teplota že bol prelet včiel. Niektorí občania aj včelárili, Švec 
Juraj, Packa Ján, Švec Ondrej, Švec Juraj, 54 a Konc Ján. Niektorí občania začali sa venovať 
ovocinárstvu. Preštepovali niektoré druhy ovocných stromkov na lepšie sorty a odrody aj 
zakupovali ovocné stromky lepších kvalitnejších odrôd.  
 
Dobrovoľné spoločenské organizácie.  

Slovenský zväz žien v spolupráci s MNV a s učiteľkou s. Mackovou pripravovali 
oslavy medzinárodného dňa žien. Oslavy sa uskutočnili 9.marca v zasadačke MNV, ktoré 
zahájil predseda MNV Chlebovský Ján. Slávnostný prejav predniesol riaditeľ školy 
a osvetový pracovník s. Macko. Žiaci základnej školy 1.-5. ročník vystúpili s kultúrnym 
programom, prednášali básničky, spievali piesne, ktoré s nimi nacvičila s. učiteľka Macková. 
Pri ukončení osláv odovzdávali žiaci a deti mamičkám darčeky.  
 
Dobrovoľný požiarny zbor. Členovia požiarneho zboru hneď z jara v nedeľu v ranných 
hodinách prevádzali cvičenie a preverovali akcieschopnosť motorovej striekačky. Činnosť 
požiarnej ochrany v našej obci je veľmi potrebná, pretože obec husto obývaná a stodoly so 
slamenou strechou, preplnené slamou, krmovinami, v čase žatvy s nevymláteným obilím 
skoro na seba naväzujú. V jesennom neskoršom čase u občana Maťaša vznikol požiar v dome. 
Dom bol zakrytý so slamenou strechou, ktorá narýchlo ostala v plameňoch. Požiarny zbor 
v krátkom čase zasiahol lokalizoval požiar a chránil rozšírenie požiaru na susedné objekty. 
Členovia požiarnej ochrany s ochotou sa zúčastňovali požiarnych cvičení, údržby 
a ošetrovania požiarnej techniky. Zúčastnili sa tiež v rovnošate na oslavách 1.mája 
v Giraltovciach.  
 
Výstavba obce: Stavba domov začala sa modernizovať a izby zariaďovať. V izbách veľké 
okná, podlaha z hobľovaných dosák – dyle zakryté pokrovcami úhľadne vytkávanými doma 
na krosnách. V izbách steny maľované a postupne doplňoval sa do izieb nábytok. V tomto 
roku vystavali rodinné domy: Antolik Juraj, Moľ Ondrej a Baloc Ondrej.  
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Populácia v obci: V tomto roku sa značne zvýšila. Narodilo sa 7 chlapcov a 2 dievčatá: 
Chlebovský Jozef, Packa Ján, Šoltýs Dušan, Moľ Vincent, Lukáč Vincent, Červeňák Dušan, 
Hvišč Ján, Gdovinová Emília, Trinkovičová Emília.  
Prisťahovala sa: Kendrová Anna. 
Odsťahovali sa: Šoltýs Ondrej a Lukáč Tomáš. Zomreli: Trinkovič Ján, Gdovin Ján. 

 
Rok 1959 

 
Prvú celoobecnú schôdzu začiatkom januára zahájil predseda MNV Chlebovský Ján. 

Privítal občanov poprial im dobrého zdravia a všetko najlepšie v novom roku. Prehodnotil 
plnenie plánovaných úloh za rok 1958 ako aj plnenie dodávkových povinností roľníkov. 
Občania boli oboznámení s úlohami nastavajúceho roku. Podľa diskusných príspevkov 
plánovalo sa ako pokračovať v príprave pre stavbu elektrického vedenia do obce a v obci, ako 
aj vybudovanie autobusovej čakárne.  
 

Výročná hostina na Hromnice prebiehala dobre a veselo. V polovici februára prišlo nič 
netušiace prekvapenie. Do obce došla z ONV Giraltovce skupina a pod vedením Ondreja 
Goča presviedčať roľníkov do JRD. Ubytovala sa u Šoltýsa Ondreja, č. 17. Tam predvolávali 
roľníkov na pohovor a potom chodili aj po domácnostiach. Išlo im to ťažko. Roľníci 
rozmýšľali a radili sa čo robiť. Teraz už aj na poľnohospodárstve sa trochu lepšie žilo. Práca 
sa zľahčovala následkom zakúpených strojov. Niektorí roľníci uvažovali, že s veľkými 
ťažkosťami k majetku prišli. Niečo aj zdedili ale z toho splácali súrodencom. Boli aj takí, čo 
išli do Kanady alebo Ameriky zarobiť peniaze aby vyplatili role.  Iní zase ťažko našporené 
peniaze alebo zapožičané prikupovali role a postupne splácali aj s vysokými úrokami. Ale aj 
bola aj taká tendencia a hovorilo sa, že role sú grunt a istota. Aj nie div, že sa tak ťažko 
združstevňovalo. Do konca mája podpísali prihlášky 8. roľníci. Postupne pribúdali ďalší takže 
do konca boli podpísané 24 prihlášky. 

Na chvíľu sa to pozastavilo, až po zlikvidovaní troch roľníkov v septembri zvýšilo sa 
na 32 členov. Družstvo ešte nevyhlasovali, že v Porúbke musí byť celoobecné družstvo. 
Zakázali orať a siať, že sa už bude siať spoločne. Strední roľníci mimo likvidovaných už 
podpísali. Ostalo ešte 13 menších roľníkov s celkovou výmerou ornej pôdy 42 ha, ktorí už 
nechceli podpísať prihlášku do JRD. Keď už nikto nechcel podpísať prihlášku do konca 
septembra, tak povolili orbu a sejbu obilnín. Blížil sa december a ani jedna prihláška 
nepribudla, tak rozhodli sa vyhlásiť družstvo.  
JRD bolo vyhlásené 3.decembra 1959 s počtom 34 členov a s výmerou poľnohospodárskej 
pôdy 285 ha. Z toho ornej 175 ha + 17 ha zahumienky. Bola zvolaná členská schôdza na 
ktorej bolo zvolené vedenie družstva v tomto zložení: 
Predseda družstva – Gdovin Ondrej, č. d. 27 
Účtovník – Goč Matis Ján, č. d. 13 
Agronóm – Packa Ján, č. d. 24 
Zootechnik živočíšnej výroby – Gdovin Jozef, č. d. 64 
Pokladník – Havír Ján, č. d. 21 
Skladník – Hvišč Ján, č. d. 32 
Vedúci stavebnej skupiny – Balent Ondrej, č. d. 20 
a predseda revíznej komisie Švec Mihaľ Ján, č. d. 10. 
 

Na členskej schôdzi boli prejednané úlohy pre postup a ukončenie orby. Dňa 
5.decembra zapojili sa do orby 16 konské poťahy a 13 kravské poťahy. Za 10 dní bolo 



 27 

poorano 17 ha pôdy a strojnotraktorová stanica Marhaň poorala 15 ha. Spolu bolo poorané 85 
ha a tým bola ukončená jesenná orba. 
 
Činnosť MNV 

 Vo vedení obce stála sa menšia zmena. Tajomník MNV Červeňák Ján bol odvolaný 
z funkcie, nariadením ONV a na jeho miesto bol pridelený – kooptovaný Halčák Vojtech 
z Marhane, ktorý sa ujal funkcie.  
 

V jesennom období ukončila sa elektrizácia obce. Dňa 26.septembra 1959 bola 
v Porúbke prvý raz zasvietená elektrika. Pri tejto príležitosti MNV usporiadal slávnosť 
s pohostením na ktorej sa zúčastnili zástupcovia nadriadených orgánov závodu elektrárne 
a vedúci majstri od elektrického vedenia a inštalácie. Na slávnosti predseda MNV poďakoval 
aj v mene občanov tým, ktorí sa pričinili o výstavbu tejto akcie a požiadal aj Jána Šoltýs-
Matisa o nejaký príhovor k tejto udalosti, ktorý je napísaný v prílohe ku kronike v „elektrika“. 
 

Do konca roka bola dokončená aj výstavba čakárne na autobusovej zastávke nižej 
obce. Čakáreň bola vo veľkosti 5x4 m murovaná z tehly, základy boli betónové, krov drevený 
zakrytá cementovou škridlicou. Náklady na stavbu činili 20 000 Kčs.  
 

Koncom roku na celoobecnej schôdzi boli zhodnotené výsledky plnenia úloh 
a plánované úlohy na budúci rok 1960. Problémov bolo veľa, lebo v začiatkoch pri založení 
družstva boli veľké ťažkosti týkajúce sa organizácie práce. Všetky záležitosti, informácie, 
požiadavky pozvanie na schôdze a do práce vykonávali sa osobne po domácnostiach u členov 
JRD. Vedenie obce a družstva v spolupráci plánovali zavedenie rozhlasovej linky po obci 
a zakúpenie rozhlasového vysielača. 
 
Školstvo a kultúra. 

V školstve zvlášť nijaké zmeny nenastali. Učiteľka Macková pripravovala žiakov pre 
oslavy MDŽ. Učila žiakov vhodné básničky a spev. Oslavy sa uskutočnili 8.marca. Priebeh 
osláv bol ako obvykle. Pripomienky s. učiteľky Mackovej viac ráz boli nanesené, že majú 
nevyhovujúci byt. Dva malé miestnosti najmä kuchyňa, malý sklad, ktorý slúži pre nich aj pre 
školský kabinet a do pivnice často vtieka voda. No ale toho času nedalo sa pomôcť museli sa 
do času uskromniť.  
 

Po ukončení elektrizácie obce občania zakupovali elektrické spotrebiče, ako aj rádiá, 
čo povznášalo tiež úroveň kultúry.   
 

Hostina na Hromnice uskutočnila sa 1.februára v nedeľu aj pondelok pre tých, ktorí 
nemuseli ísť v pondelok do práce. V pondelok po obede hostia už odchádzali ale zábava pre 
mládež pokračovala ďalej. Večer sa zišli na zábave aj starší chlapi a ženy, lebo v nedeľu boli 
zaneprázdnení obsluhovať hostí. Medzi staršími občanmi bol aj Ján Šoltýs Matis, ktorý 
priebeh zábavy sledoval a to aj opísal, čo je napísané aj v prílohe ku kronike.  
 

Študovať odišla: Gočová Mária a Červeňáková Anna na Gymnázium do Giraltoviec.  
Výstavba obce: pokračuje ďalej: rodinný dom postavili:  Švec-Mihaľ Ján, Kotalik Pavel 
a Bajcura Jozef. 
Populácia: Narodili sa: Červeňák Miroslav, Staš Milan, Bajcurová Magda a Stašová Mária. 
Odsťahovali sa: Lukáč Ján. Zomreli: Švec-Mihaľ Ondrej, Goč Červeňáková Anna. 
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Rok 1960 
 

Činnosť MNV 
Nový rok sa začal s iniciatívou a ochotou zabezpečovať potreby obce a potreby pre 

existenciu aj upevňovanie družstva. Na januárovej celoobecnej schôdzi boli prejednané 
rozličné záležitosti týkajúce sa obce, ako aj JRD. Po zahájení schôdze predsedom MNV 
Jánom Chlebovským. Jako prvý bod programu bol vyhodnotenie úloh za uplynulý rok. Potom 
sa plánovali úlohy pre nastávajúci rok 1960 a to zavedenie rozhlasovej linky po obci 
a zakúpenie rozhlasového vysielača. Plánoval sa výber staveniska pre hospodársky dvor 
a investičná výstavba na JRD.   
MNV zakúpil vysielací aparát pre rozhlas, zaviedla sa rozhlasová linka v obci takže v auguste 
rozhlas bol v prevádzke, čo veľmi pomohlo vedeniu obce pre vysielanie oznamov pre 
občanov. Vypomohlo aj vedeniu družstva pri organizácii práce, oboznamovanie členov 
a pracovníkov družstva s potrebnými informáciami.  
 
Poľnohospodárstvo. 

Podľa požiadaviek a potrieb bola zvolená členská schôdza družstva už začiatkom januára. 
Po zahájení schôdze predsedom JRD Ondrejom Gdovinom, členovia družstva boli 
oboznámení s nasledovným programom. 

1. Členská základňa a pôdny fond.  
2. Sústredenie zvierat, osív a sadby. 
3. Nedeliteľný fond a investičná výstavba na JRD. 

Na schôdzi bol prítomný aj zástupca ONV s. Zbihlej. Pôdny fond členov družstva činil 285 ha 
poľnohospodárskej pôdy z toho orná pôda 192 ha. Zástupca ONV s. Zbihlej navrhnul, aby 
k tejto pôde bola pričlenená aj orná pôda likvidovaná. Členovia družstva boli proti tomu, že 
likvidovanú pôdu nepreberajú. Zástupca ONV s. Zbihlej z toho napísal zápisnicu a pôdu 
ponuknul pre JRD Harhaj, ktoré tu pôdu aj zobralo a obhospodárovalo.  
Sústrediť hospodárske zvieratá je povinný každý člen družstva podľa výmery užívanej pôdy 
svojho hospodárstva a 20% z ceny zvierat ostáva v družstve ako nedeliteľný fond. Ponechať si 
mohol len jednu kravu a keď bola otelená, že teľa bolo do 6 týždňov, mohol nechať aj teľa.  
Sústredenie osív a sadby sa prevedie na základe osevných plôch v celoročnom výrobnom 
pláne pre každého člena zvlášť, po odpočte osiatych plôch ozimín a ďatelín prepočíta sa 
podľa výmery jeho pôdy dosústredenie osiva a sadiva. 
Investičná výstavba na tento rok sa plánuje stavba maštale- kravína. Na kravín projektová 
dokumentácia bola a stavba bola povolená 9. 1. 1960. V tomto roku sa ma vystavať aj 
ošipáreň. Tieto dva stavby budú sa robiť svojpomocne a majú byť ukončené do 31. 12. 1960. 
Preto je nevyhnutné zabezpečiť materiál, aby sa zo stavbou kravína čím skôr započalo.  
Na pomoc pre vypracovanie celoročného výrobnofinančného plánu, poľnohospodársky odbor 
ONV Giraltovce pridelil Hajgajdu Jána Z Harhaja, toho času študujúceho na SPTŠ 
v Sabinove. Menovaný v spolupráci s agronómom Jánom Packom a účtovníkom Jánom Goč 
Matisom plán spracovali. Plán bol schválený len ho už bolo realizovať.  
Mesiac február bol priaznivý a teplý, tak začiatkom februára začalo sa z výstavbou kravína. 
Aj na ošipáreň bola vo februári projektová dokumentácia schválená stavba bola povolená.   
Hospodárskotechnickú úpravu prevádzalo stredisko geodézie Prešov, v spolupráci 
s poľnohospodárskym odborom ONV Giraltovce. Koncom februára mali sústrediť dojnice 
rajonovité po maštaliach členov družstva, aby dodávka mlieka sa už plnila za družstvo. Ku 
sústreďovaniu hovädzieho dobytka bola vyslaná ONV a PNZ komisia pre ohodnocovanie. 
Nakoľko v obci váha nebola, tak sa vážilo odhadom, radšej menej ako viac. Za 1 kg živej 
váhy určovali cenu podľa kondície dobytka, 3. 50 až 4. 50 Kčs, len za dojnice po otelení alebo 
vysokoteľné ohodnocovali po 5 Kčs za jeden kilogram. Kto mal mimo povinného sústredenia 
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dojnicu alebo iný hovädzí dobytok mal odpredať družstvu na voľno podľa dohody. Pre 
potreby družstva vykúpilo sa 10 koní podľa dohody, ale len od 1800 až 5000 Kčs za jedného 
koňa. Ostatné kone ktoré neboli vykúpené mohli si členovia odpredať voľne.  
Po ohodnotení dobytka vyhladli sa ustajňovacie priestory po maštaliach členov družstva 
a dojnice sa sústredili. Ostatný dobytok sa sústreďoval až po ukončení výstavbe maštale. 
Z ceny sústredeného dobytka 20% ostalo v družstve ako nedeliteľný fond a ostatná suma sa 
vyplácala v troch splátkach, podľa finančných možností družstva. Každý člen podľa počtu 
svojich sústredených dojníc, musel sústrediť a krmivo seno, slamu a repu.  
Jarné poľnohospodárske práce začali 14. marca so sejbou jačmeňa na Rovni. Do jarných prác 
sa zapojilo 15 konských poťahov. Práce pokračovali dobre na každom úseku. Plné ruky práce 
a problémov toho času mal skladník Hvišč Ján a predseda revíznej komisie Švec Mihaľ Ján, 
ktorí sústreďovali osiva a sadbu od členov a vyvážali na pole včas, aby nevznikali prestoje pri 
práci.  

Veľké ťažkosti pri práci a zisťovaní výkonov bolo to, že na každom hone bolo obsiato 
niekoľko parciel s oziminami a ďatelinami. Po ukončení osevu jarných obilnín na výmere 45 
ha, začalo sa s hnojením podcukrovú repu na výmere 5 ha a pod kŕmnu repu na výmere 3 ha. 
Nakladanie a rozhadzovanie maštaľného hnoja prevádzalo sa ručne a vývoz konskými 
poťahmi. Pod repu bolo hnojené, maštaľný hnoj 350 g na hektár, k tomu 1, 5 g superfosfát 
a prihnojenie na list 0,5 g liadku amónneho 30%. Cukrová repa bola zasiata 2. apríla a kŕmna 
repa 19. apríla s opozdnením pre nepriaznivé daždivé počasie.  
Zemiaky boli vysadené za pluhom ku ktorým sa súčasne zaorával aj maštaľný hnoj na výmere 
8 ha v dávke 300 g na ha, s prihnojením 1g draselnej soli a jeden gram superfosfátu. Ostatné 
16 ha zemiakov boli hnojené len priemyselnými hnojivami v dávkach 2.5 g draselnej soli, 2 g 
superfosfátu a 1 g síranu amónneho na ha. Sejba priemyselných hnojív sa prevádzala ručne. 
Ošetrovanie cukrovej a kŕmnej repy bolo, 2 okopávky a jednotenie a u zemiakov 1 bránenie, 1 
okopávka, 1 plečkovanie a 1 oborávka.  
Kosba krmovín sa prevádzala väčšinou ručne kosou a kde to bolo možné s kosačkami, ktoré 
boli vykúpené od členov. Suché krmoviny sa uskladňovali vo väčších stodolách členov 
družstva a časť krmovín sa uložila do stohu.  
Žatva sa prevádzala väčšinou ručne, len menšia časť jačmeňa a ovsa sa zožala trávnymi 
kosačkami s kombináciou na obilie. S mlatbou sa započalo ako náhle obilie uschlo. Pšenica 
a raž v hromadkách- krížoch a jačmeň na pokosoch. Suché obilie zvážalo sa na hospodársky 
dvor v mláťačke a ukladalo sa aj do stohu. Časť jačmeňa a ovsa uložila sa do stodôl členov 
družstva, aby sa zabezpečila suchá slama na kŕmenie.  
Vymlátené obilie v prvom rade sa odviezlo na dodávku štátu podľa závažných úloh, osivo sa 
uskladňovalo v sýpkach u členov družstva, ako aj ostatné obilie kŕmny fond a naturálie pre 
členov za druhý polrok. Obilie na naturálie za prvý polrok sa vydali počas mlatby.  
Zber zemiakov sa už prevádzal konskými vyorávačkami. Zemiaky na dodávku štátu triedili sa 
na poli počas zberu ručne.  
S výstavbou kravína sa dobre pokračovalo, už pred žatvou sústredil sa všetok hovädzí 
dobytok a ustajnil sa do nových maštalí. V jeseni dokončila sa aj ošipáreň a sústredili sa aj 
ošípané.  
Práca na družstve pokračovala na každom úseku dobre. Keď sa aj družstvo v Porúbke ťažko 
zakladalo, ale po jeho založení členovia družstva s ochotou chopili sa práce a každý sa snažil 
pracovať ako na svojom a pre seba. Členovia družstva mali predpoklad a nádej, že postupne 
sa to bude zlepšovať hoci začiatky sú ťažké.  
Mechanizačné prostriedky družstva:  
1 traktor „ Škoda 30“ zakúpený od STS 15.III. 1960.  
1traktor „Zetor Super 50“ nový zakúpený 1. V. 1960. 
1 sejačka traktorová  
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2 sejačky na konský poťah.  
3 trávne kosačky s kombináciou na obilie. 
1 mláťačka 800 mm drevená zakúpená od STS. 
Na traktoru „ Škoda 30“ pracoval traktorista Šoltýs Ján a na traktoru „ Zetor Super 50“ 
pracoval traktorista Moľ Ondrej.  
 
Hospodárske výsledky družstva v začiatočnom roku 1960. 
Rastlinná výroba  
Plodina            výmera ha          ha výnos           výroba spolu g   
Obilniny               97                    13.5 g                1310 
Zemiaky               24                     40.2 g               966 
Cukrová repa        5                      178.5 g             895.5     štát nákup 
Kŕmna repa           3                       150.0 g            450 
 
Živočíšna výroba 
Stavy HD           Z toho kráv              Dojivosť na kus za rok          Dodávka mlieka 
117                           57                                    900 l                                38.850 l 
Ošípané 48 kus 
 
Tržby z rastlinnej výroby                            83. 756 Kčs 
Tržby za zvieratá HD + ošípané                  24. 000 Kčs 
Tržby za mlieko                                           69.000 Kčs 
Ostatné peňažné príjmy                               61. 000 Kčs    svojpomoc JV 
Celkové peňažné príjmy                            237. 756 Kčs 
 
Celkové peňažné náklady                          129. 000 Kčs 
Odmeny za pracovné jednotky                   201. 000 Kčs 
Peňažné náklady spolu                               330. 000 Kčs 
 
Investičné náklady                                                Stroje  
Kravín                  391.000 Kčs                Traktor Škoda 30-          12. 000 Kčs 
Ošipáreň              178.530 Kčs                Traktor Zetor Super 50- 46. 423 Kčs 
Svojpomoc JV      61. 000 Kčs                Mláťačka -                       5. 800 Kčs 
Spolu                   630. 530 Kčs                Ostatné stroje-                 5. 936 Kčs 
                                                                  Spolu-                             70. 159 Kčs 
 
Hodnota pracovnej jednotky je 9 Kčs+ 2 kg obilia, 1.5 kg sena, 2 kg slamy bezplatne. 
Pracovná jednotka = množstvo práce za osem hodinový pracovný deň. Zadelená do 4 
ťažkostných tried.  
1= 1.00 Pj, 2= 1. 25 Pj, 3= 1. 50 Pj, 4= 1. 75 Pj. 
 
Nízke hektárové výnosy u plodín zapríčinené nedostatočnou agrotechnikou, že plodiny boli 
zasiate a zasadené väčšinou po jednej orbe, z nedostatku priemyselných hnojív a daždivým 
počasím v druhej polovici júna a augusta. Cukrová a kŕmna repa boli zaplavené vodou. Aj 
zemiaky od mokroty hnili.  
 
Školstvo a kultúra.  

MNV v spolupráci s osvetovým pracovníkom s. učiteľom Mackom pripravovali 
oslavy MDŽ. Oslavy zahájil predseda MNV- Chlebovský Ján. Privítal občanov aj mládež, 
oboznámil prítomných s programom. Slávnostný príhovor mal osvetový pracovník s. učiteľ 
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Macko. Poukázal na činnosť žien v osvetovom hnutí a poukázal aj na činnosť a úlohy žien 
v našom štáte. Oboznámil o politickej situácii vo svete, v kapitalistickej a socialistickej 
spoločnosti. Poukázal aká starostlivosť a pomoc v našom socialistickom zriadení je venovaná 
ženám, matkám a deťom. Program osláv spestrilo vystúpenie žiakov ZDŠ 1- 5. ročník so 
spevom a básničkami, ktoré s nimi nacvičila s. učiteľka  Macková.  
Na štúdium odišli: Havír Ján na ekonomickú SPTŠ Sabinov. Švec Ondrej na Stavebnú 
priemyslovku do Prešova, Packová Anna na SPTŠ do Stropkova a Packa Ján na SPTŠ do 
Stropkova. Za agronóma JRD zvolený bol Marko Ondrej.  
Výstavba: Nové rodinné domy vystavali Kiseľ Ondrej, Švec Babov Ján a Trinkovič Ján.  
Populácia: Narodila sa Antolíková Božena. 
Odsťahovala sa: Šoltýsová Mária, prisťahovala sa Moľová Zuzana. 
Zomrel: Švec Ondrej, Paľa Juraj.  
 

Rok 1961 
 

Hlavným ťažiskom a problémom v uvedenom roku bolo upevňovanie družstva. Tejto 
úlohe bola venovaná starostlivosť zo strany MNV, straníckej organizácie, tak aj vedenia 
družstva.  
Celoročný výrobnofinančný plán podľa rozpisu štátneho vykonávacieho plánu, úlohy 
rozpísane poľnohospodárskym odborom ONV v Bardejove, vypracoval Packa Ján študujúci 
na Poľnohospodárskej technickej škole v Stropkove. Finančnú časť vypracoval v spolupráci 
s účtovníkom JRD Gočom Jánom. S plánovanými úlohami družstevníci boli oboznámení na 
výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala vo februári 1961. Taktiež bolo zhodnotené plnenie 
úloh za rok 1960. Hodnota pracovnej jednotky na tento rok bola znížená z 9 Kčs na 8 Kčs, 
lebo náklady v minulom roku boli vyššie ako príjmy.  
Vo vedení družstva nastala zmena. Predseda družstva sa vzdal funkcie, taktiež aj skladník 
Hvišč Ján. Na výročnej schôdzi bolo prevedené voľby. Za predsedu JRD bol zvolený Marko 
Ondrej, za skladníka Goč Juraj, za agronóma Červeňak Ondrej a zootechnika Staš Ondrej.  
Na jar plánovalo sa s inštaláciou elektriky v kravíne a ošipárni, zavedenie elektrického 
vedenia na hospodársky dvor a výstavbou mostovej váhy. Plánovalo sa aj s výstavbou 
druhého kravína na 120 kusov HD, v hodnote 750. 000 Kčs. Mala to byť moderná montovaná 
stavba so stropom na objemové krmivá. Podnik Agrostav začal na stavbu dovážať potrebný 
materiál. V poslednú februárovú nedeľu sa uskutočnila členská schôdza družstva. Na schôdzi 
mimo iného bola prejednaná aj výstavba kravína. Prevažná väčšina členov prítomných na 
schôdzi mala pripomienky, aby ten kravín nestavať, lebo stavba je drahá a družstvo sa zadĺži. 
Na tie pripomienky dal odpoveď Packa Ján, že stavať je potrebné. Stavy zvierat musíme 
zvyšovať podľa výmery pôdy a pre tie zvieratá musíme mať aj ustajňovacie priestory. 
Väčšina prítomných členov pochopila a súhlasila aby sa stavalo. Ale padli pripomienky 
a návrhy že nie sú všetci členovia družstva na schôdzi prítomní a či aj oni budú súhlasiť 
s výstavbou preto aby predseda družstva Marko a účtovník Goč Ján zašli za neprítomnými 
členmi či súhlasia s výstavbou toho kravína. Na ďalšej schôdzi bola dohodnutá že keď bude 
potrebná stavať tak vystavať stavbu menšiu, lacnejšiu, aby bola pre teľatá a mladý dobytok.  
Jarné poľnohospodárske práce začali 15. marca. Jar bola pomerné suchá, takže práce 
prebiehali uspokojivo. Jarné obilniny boli zasiate na výmere 25 ha. Ďalšia plodina bola 
cukrová repa zasiata 6- 8. apríla na ploche 6ha a kŕmna repa na 3 hektároch. 
Zemiaky boli vysadené sadzačom na výmere 10 ha a 14 ha bolo vysadeno za pluhom. Zber 
krmovín sa prevádzal konskými kosačkami a traktorovou kosačkou. Na traktoru K 25 
zakúpeným 20. 3. 1961. Na tomto traktoru pracoval traktorista Šoltýs Ján. Menšia časť 
krmovín sa kosila aj ručne na neprístupných plochách. 



 32 

Zber pšenice sa prevádzal jedným samoväzom na traktoru Zetor Super 50 ale aj ručne 
s kosami. Jarné obilniny sa kosili trávnou kosačkou s kombináciou na obilniny s traktorom 
KA 25. Menšia výmera jačmeňa aj ovsa kosila sa aj ja ručne. Zber zemiakov sa prevádzal 
konskými kosačkami. Ženy zemiaky zbierali a hneď aj triedili. Pri orbe a príprave pôdy 
poskytoval nám pomoc zakúpený pasový traktor DT 54 s ktorým pracoval traktorista 
Chlebovský.  
 
Hospodárske výsledky družstva za rok 1961. 
Rastlinná výroba.  
Obilniny      90 ha               výnos 14. 6 g          výroba spolu 1301 g  
Zemiaky      24 ha               - II-     90.0 g           - II-               2160 g 
 
Živočíšna výroba.         
Stav hovädzieho dobytka 141 kus, z toho dojníc 55, dojivosť 1100 l, dodávka 42. 400 l 
Ošípané                             107 kus, prasnice 10 kus 
Plnenie dodávok HD 115 g, ošípané 54g, mlieko 42. 400 l. 
 
Tržby z RV               = 144. 522 Kčs        Materiálové náklady                = 275. 000 Kčs 
Tržby za zvieratá      = 124. 000 Kčs        Odmeny v peniazoch za Pj      = 307. 200 Kčs 
Tržby za mlieko       =   74. 000 Kčs         Náklady spolu                         = 582. 200 Kčs 
Tržby ostatné           =  111. 447 Kčs 
Tržby spolu              =  454. 969 Kčs        Odmeny v naturáliách                115. 200 Kčs 
 
Nákup strojov a zariadení  
 
Pasový traktor DT- 54     =56. 457 Kčs        Sejačka traktorová       =2. 693 Kčs 
Pluh k DT- 54                  =  3. 954 Kčs        Kultivátor trak trakt    = 1. 205 Kčs 
Traktor Zetor K 25          = 28. 000 Kčs        Hrudorez                    = 5. 362 Kčs 
Sadzač zemiakov             =  5. 500  Kčs        Podmietace disky      =  2. 902 Kčs 
Mláťačka od STS            =  6. 900  Kčs        Samoväz                    = 13. 650 Kčs 
Elvátor sťahovací            =  8. 200 Kčs         Elektrizácia HD        = 20. 418 Kčs 
Spolu                             =109. 011 Kčs         Spolu                         = 46. 230 Kčs 
 
Po ukončení poľnohospodárskej technickej školy v Stropkove, Packa Ján znovu prevzal od 1. 
9. 1961 funkciu agronóma, aby mohol svoje teoretické vedomosti uplatňovať v praxi. Keď 
zabezpečoval výkonné odrody pšenice, ako Diana I., Pavlovická 198, taktiež u zemiakov 
odrodu Krasava, Lúčnica. Usmerňoval dávky hnojív a dohliadal na prípravu pôdy a kvalitu 
sejby.  
Do poľnohospodárskej technickej školy do Stropkova odišiel 1. septembra Červeňák Ondrej. 
Na poľnohospodársku ekonomickú školu do Sabinova Odišla Gdovinová Anna.  
V predajni Jednota nastala zmena. Namiesto doterajšej obchodvedúcej Švecovej Márii, 
pridelila jednota Pribiša Ondreja z Marhane. Do funkcie predsedu dozorného výboru členskej 
základne za Packu, ktorý bol na štúdiu bol zvolený Chlebovský Ján.  
Organizácia požiarnej ochrany na výročnej členskej schôdzi hodnotila doterajšiu činnosť. Pri 
tejto príležitosti diskusných príspevkoch a pripomienkach členov sa uvažovalo o prevzatí 
funkcie veliteľa požiarnej ochrany, preto že Packa Ján, ktorý tieto funkcie už dlhšiu dobu 
zastával, sa vzdal- pre štúdium a náročnú prácu vo funkcii na družstve. Za predsedu a veliteľa 
PO bol zvolený Gdovin Andrej 48, ktorý túto funkciu s ochotou zastával.  
Výstavba: Rodinné domy vystavali: Maťaš Ondrej, Hvišč Ondrej.  
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Populácia: narodil sa Moľ Stanislav, Švec Babov Ján, Trinkovič Miroslav a Lukáčová 
Blažeja. 
 
 

Rok 1962 
 

Činnosť MNV 
Pre nastávajúci uvedený rok nebol nejak priaznivý výhľad. Už začiatkom roku keď 

bola zvolaná celoobecná schôdza účasť bola slabšia. Pred založením družstva obec bola 
jednotná, ale teraz rozdelená na dve skupiny, družstevníkov a súkromne hospodáriacich 
roľníkov. Súkromne hospodáriaci roľníci prejavovali nespokojnosť, že boli ukrivdení, čo 
pripisovali družstevníkom a najmä funkcionárom družstva. Neboli spokojní s vyčlenením 
a s prídelom pôdy podľa hospodárskotechnickej úpravy a náhradách, ktoré mali uhradené 
družstvá za obsiate oziminy a ďateliny, ktoré sa nachádzali v družstevných honoch. Družstvo 
tieto ich náležitosti vypočítalo a vyplatilo podľa smerníc nadriadených orgánov. 
MNV v spolupráci s dedinskou organizáciou vedúcimi pracovníkmi predpisovali podľa 
rozpisu nadriadených orgánov dodávkové povinnosti pre súkromne hospodáriacich roľníkov 
s ktorými neboli spokojní a mali pripomienky na vedenie obce. Preto nemali záujem 
zúčastňovať sa schôdzi. Činnosť MNV do roku 1969 všetko reálne nemožno uviesť a zapísať 
do kroniky, len zbežne podľa pamäti a pár dokladov, ktoré sa zachovali, pretože zápisnice 
a doklady boli zničené.  
Predsedom dedinskej organizácie komunistickej strany sa stal Chlebovský Ján. Aj 
u organizácie strany ochabla činnosť, lebo traja členovia odišli na práce do podnikov, niektorí 
zo strany vystúpili, iní ostali ako súkromní roľníci.  
 
Poľnohospodárstvo.  
Počas dvojročného obdobia hospodárenia družstva pri zmenách funkcionárov uspokojivé 
výsledky sa nedosahovali, ako na úseku rastlinnej, tak aj živočíšnej výroby. V začiatočných 
rokoch ovplyvňovali to aj objektívne príčiny, ale značný vplyv mali aj príčiny subjektívne. 
Vedenie družstva na pracovných poradách prejednávalo záležitosti, ktoré by pomohli  zvýšiť 
výrobu. Následkom nízkych zárobkov ubúdali mužské pracovné sily. Preto bolo treba 
nakupovať výkonné stroje aby sa práce zvládli včas v agrotechnických termínoch. Hlavnou 
úlohou bolo zvyšovať výnosy u plodín a tým zabezpečovať plnenie dodávkových úloh 
rastlinnej výroby, datovať fondy a vytvárať dostatočnú krmivovú základňu pre rozvoj 
živočíšnej výroby. Ďalší problém bol paušálne odmeňovanie živočíšnej výroby 2.5 pracovnej 
jednotky denne. Pre presnú evidenciu produktov dokončiť výstavbu mostovej váhy, ktorá bola 
dodaná v neskorej jeseni minulého roku.  
Začiatkom januára bola zvolaná členská schôdza družstva prejednať s pracovníkmi úlohy pre 
nastávajúci rok. Členovia družstva mali pripomienky že je nízka odmena, že 250 – 350 Kčs 
mesačne je to málo, je treba gazdovať tak, aby sa zarobilo viac. Spôsoby a možnosti 
zvyšovania výroby v každom odvetví sú, len treba uplatňovať a využívať doporučenú vedu 
a techniku, ktorú treba dopĺňať usilovnou a svedomitou prácou. Dodatok agronóm Packa. 
Takým nedostatkom je paušálna odmena v živočíšnej výrobe. Preto je potrebné prejsť na 
odmeňovanie podľa úžitkovosti. Ošetrovatelia v živočíšnej výrobe sa odvolávali, že ťažko 
bude zvyšovať úžitkovosť, že pasienky sú plané, keby bolo aspoň dostatok krmiva. Packa 
odpovedal, že budeme sa snažiť a usilovať zabezpečiť dostatok krmiva len to skúsme a verím, 
že sa nám to podarí. Odmena za 100 l nadojeného mlieka bude 5 pracovné jednotky. 
Ošetrovatelia dojníc odpovedali, keď už tak chcete podľa úžitkovosti tak my budeme ale vaše 
ženy Packová a Marková zoberú jednu skupinu kráv na jeden rok čo sa tak aj uskutočnilo.  
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Prvý krok pre hospodársku činnosť družstva v roku bolo vypracovanie celoročného 
výrobnofinančného plánu. Agronóm Packa  vypracoval výrobný plán a v spolupráci s Gočom 
účtovníkom aj finančný plán. Plánovaná pracovná jednotka bola o 3 Kčs vyššia ako v roku 
1961, to je 11 Kčs. S vyhodnotením hospodárenia družstva za rok 1961 boli oboznámení 
družstevníci na výročnej členskej schôdzi vo februári, boli tiež oboznámení s úlohami na rok 
1962. V diskusných príspevkoch boli pripomienky väčšinou ohľadom nízkych odmien v roku 
1961. Ale keď boli oboznámení, že plánovaná pracovná jednotka na rok 1962 je 11 Kčs, tak 
sa družstevníci uspokojili. Po ukončení pracovnej členskej schôdzi bolo podané pohostenie.  
Behom krátkeho času znížil sa počet práceschopných pracovníkov a odchodom do iných 
zamestnaní, kde boli lepšie zárobkové podmienky. Na družstve z mladších mužských 
pracovníkov okolo 35 -50 rokov ostali funkcionári a traktoristi. Ostatní pracovníci boli už 
prestarlí. Ani u žien nebola situácia lepšia. Na našom družstve pracujú členovia družstva a ich 
rodinní príslušníci. Počet stálych pracovníkov je 61, z toho mužov 26 a 35 žien. Čiastočne 
pracujúcich je 11 pracovníkov, z toho je 5 mužov a 6 žien. Priemerný vek stálych 
pracovníkov je 59 r.  
 
Zadelenie pracovníkov                                  mužov:                     žien: 
Technickohospodárski pracovníci                    5                              
Živočíšna výroba                                              8                             7 
Zásobovanie živočíšnej výroby                        2                              
Investičná výstavba                                          2 
Rastlinná výroba a investi. výstavba                                                28  
Traktoristi                                                         4 
Kočiši                                                               4 
Kováč                                                               1 
Spolu                                                              26                             35 
 
 
Aj za takého stavu pracovníkov za pomoci strojov, sa poľnohospodárske práce zvládli 
a uskutočňovali v agrotechnických termínoch. Za dobre vykonanú prácu pre členov 
a pracovníkov družstva uskutočnili sa v mesiaci júni dvojdňový zájazd do Tatier a na Oravskú 
priehradu, aby družstevníci videli a poznali krásy Slovenska, lebo počas súkromného 
hospodárenia nemali na o času a možnosť.  
Fotografia č. 
 
Minul rok a výsledky sa ukázali. Zvýšili sa hektárové výnosy u plodín. U obilnín o 4.6 g, na 
hone Roveň na výmere 4 ha u novej odrody pšenice Diana I. bol dosiahnutý výnos 28 g 
z jedného hektára. Zvýšil sa hektárový výnos u zemiakov o 25 g oproti roku 1961. Dobrá 
úroda bola aj u krmovín, čo dávalo dobrý predpoklad pre plnenie dodávok živočíšnej výroby 
pre tento a nasledujúci rok. 
Odmeňovanie podľa úžitkovosti sa zaviedlo aj u ošípaných, odchovu mladého dobytka aj 
výkrmového u hovädzieho dobytka a prasníc. Ošetrovatelia zvierat boli spokojní 
s odmeňovaním podľa úžitkovosti, nechceli by už prejsť na paušálne odmeňovanie. Pracovná 
morálka u pracovníkov družstva bola dobrá, každý mal záujem, aby naše družstvo z roka na 
rok lepšie prosperovalo, aby sa odmeny postupne zvyšovali. 
Nákup strojov a zariadení: 
rezačka                    8.786 Kčs                                   fekálny voz                     = 28.400 Kčs 
sadzač zemiakov     6.622 Kčs                                   sejačka traktorová          =    4.550 Kčs 
šrotovník               15.805 Kčs                                   traktor Zetor 30.11         =  31.794 Kčs 
samoväz                 13.657 Kčs                                  brány traktorové             =    1.140 Kčs 
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vlečka 3.5t+5t        34.200 Kčs                                  mostová váha                 =  55.721 Kčs 
Spolu                     79.070 Kčs                                   Spolu                                121.605 Kčs 
 
Hospodárske výsledky družstva 
Hektárový výnos obilnín                19.2 g    umiestnenie v okrese 5 
Hektárový výnos zemiakov          115.0 g    umiestnenie v okrese 2 
Hustota dobytka na 100 ha              56 kus                                     2 
Výroba mlieka na 1 ha pôdy            295 l                                       6 
Ročná dojivosť na dojnicu             1426 l 
Hodnota pracovnej jednotky           11 Kčs  
Výroba mäsa na 1 ha pôdy              119 kg                                      4 
Priemerná mesačná odmena na  
1 pracovníka                                    369 Kčs 
 
Školstvo a kultúra. 

Na úseku školstva žiadne zmeny neboli. MNV v spolupráci s osvetovým pracovníkom 
s. učiteľom Mackom zabezpečili slávnosť MDŽ. Priebeh slávnosti ako obvykle. 
 

Miestna organizácia červeného kríža  poriadala výročnú schôdzu, na ktorej mimo 
členov zúčastnili sa aj občania. Na schôdzi bol prítomný obvodný lekár z Kurimy Dr Baník, 
ktorý prednášal pre občanov zdravotné prednášky, preventívna ochrana pred chorobami, 
dodržiavanie hygieny a postupu liečenia podľa návodu a rady lekára.  
 

Členovia požiarnej ochrany pripravovali sa na okresnú súťaž, ktorá sa pripravovala 
v máji na pasienkoch pri Topli pri obci Harhaj. Súťaž zabezpečoval a organizačne pripravil 
obvodný veliteľ požiarnej ochrany Packa Ján a veliteľ požiarnej ochrany v Porúbke Gdovin 
Ondrej, za pomoci a účasti pri súťaži komisie okresného veliteľstva a inšpekcia požiarnej 
ochrany z Giraltoviec.  
 

V miestnej predajni Jednota bola zmena obchodvedúceho. Za obchodvedúcu bola 
pridelená s. Harčarová z Koprivnice.  
 

Na štúdium odišla Packová Mária, na Gymnázium do Giraltoviec.  
Výstavba: rodinné domy vystavali, Antolik Ján, Červeňák Ján. 
Rekonštrukciu domu prevádzal Goč Juraj. 
Populácia: narodili sa 3 chlapci a 3 dievčatá: Švec Marián, Paľa Stanislav, Hvišč Vincent, 
Balentová Ružena, Stašová Darina, Červeňaková Emília. 
Prisťahovala sa: Antoliková Mária a odsťahovala sa: Lukáčová Anna. 
 
 
 

Rok 1963 
 

Činnosť MNV.   
MNV mimo vybavovania bežných záležitostí pre občanov, uskutočňoval schôdze 

poslancov a rady. Taktiež oboznamoval a usmerňoval občanov o nariadeniach nadriadených 
orgánov. Zakúpil rádioprijímač za 2800 Kčs, aby bola lepšia informovanosť občanov, čo malo 
vplyv na povznášanie kultúry v obci. Zvlášť významné akcie na úseku MNV sa v tomto roku 
neuskutočňovali, iba zabezpečovali sa prípravy na oslavy MDŽ a účasť na prvomájových 
oslavách. Spolupráca MNV s vedením družstva bola dobrá. Spoločne sa prejednávali 
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záležitosti týkajúce sa obce, taktiež aj družstva. K tomu sa s ochotou pričiňoval tajomník 
MNV s. Halčák Vojtech. Predseda MNV Chlebovský Ján pracoval na pasovom traktore DT 
54. 
 
Poľnohospodárstvo.  

Nový rok začal s dobrým predpokladom zlepšovania hospodárskej činnosti 
a upevňovania družstva. Celoročný výrobný plán vypracoval agronóm Packa Ján a finančnú 
časť v spolupráci s účtovníkom Jánom Gočom, kde sa tiež predpokladali a prejavovali dobré 
výsledky. Plánovaná hodnota pracovnej jednotky sa zvyšovala o 1 Kčs oproti minulému roku 
a to na 12 Kčs. Aj to povzbudzovalo pracovníkov k iniciatíve a lepšiemu vykonávaniu prác.  
 

Plánovalo sa aj  s potrebným nákupom strojov, zariadení a investičnou výstavbou. 
Stavy hovädzieho dobytka sa zvyšovali a chybovali ustajňovacie priestory. Táto záležitosť 
bola už prejednávaná na členskej schôdzi, tak boli návrhy vystavať maštaľ pre odchov teliat 
a mladého dobytka. Na jar mladý dobytok sa vyženie na pastvu a bude sa ustajňovať cez leto 
v poľnej maštali, ale cez zimu už nebude ho kde ustajniť.  

Vo februári konala sa výročná členská schôdza družstva. Boli vyhodnotené 
hospodárske výsledky družstva za rok 1962, aj oboznámené a prejednané plánované úlohy na 
rok 1963. Zálohové odmeny za pracovné jednotky sa vyplácali pravidelne každý mesiac 
a doplatky v plnej výške na hodnotu pracovnej jednotky 11 Kčs. sa vyplatili na výročnej 
členskej schôdzi.  

Ako ďalší bod programu bol prevedenie voľby predsedu družstva. Za predsedu 
družstva bol zvolený doterajší agronóm Packa Ján. Po ukončení výročnej členskej schôdzi 
podalo sa pohostenie a poriadala sa tanečná zábava. Čeveňák Ondrej po ukončení 
poľnohospodárskej technickej školy sa na družstvo do funkcie agronóma nevrátil. Požiadal 
vedenie družstva o uvoľnenie z družstva. Vedenie družstva dalo súhlas na jeho uvoľnenie a on 
odišiel pracovať na STS do Bardejova. O uvoľnenie z družstva požiadal aj Marko Ondrej. 
Jeho žiadosť bola prejednaná na členskej schôdzi. Členská schôdza s tým súhlasila a Marko 
odišiel do podniku Údržby ciest do Giraltoviec. Na družstve uvoľnila sa aj funkcia agronóma. 
Do funkcie agronóma bol zvolený doterajší vedúci stavebnej skupiny Balent Ondrej, ktorý 
funkciu prevzal.  

Agronomické odborné práce ako aj organizačne zabezpečoval a vypomáhal mu 
predseda družstva Packa. Hlavnou jeho náplňou práce ako agronóma bolo zisťovania 
pracovných výkonov pričom mu pomáhali aj dvaja skupinári Švec Jan st. a Matis Ján st. On 
potom spracoval pracovné záznamy pre odmeňovanie. Do funkcie vedúceho stavebnej 
skupiny bol zvolený Goč Matis Ján st. Už v skorých jarných mesiacoch začal sa pripravovať 
materiál na výstavbu maštale pre teľatá a mladý dobytok a započalo sa aj s výstavbou. Práca 
dobre pokračovala, že v jeseni maštaľ bola vystavaná z vnútornej strany ovakovaná 
a pripravená pre ustajnenie dobytka.  

Ďalší problém bol, nedostatok vody pre dobytok. Bola vykopaná studňa na 
hospodárskom dvore v hĺbke 8 m. Ďalšie prehlbovanie nedalo sa urobiť, lebo trafilo sa na 
skalu. Voda pre také stavy dobytka nepostačovala, takže sa s fekálnym vozom dovážala voda 
do studne. Podľa návrhu vedenia družstva a súhlasu členov, dala sa urobiť studňa vŕtaná 
v hĺbke 12 m s ponorkovým čerpadlom a napojilo sa na studňu a tým sa zabezpečila potreba 
vody.  
Účtovník Goč Ján požiadal predstavenstvo družstva o uvoľnenie z funkcie na jeden rok pre 
štúdium na Poľnohospodárskej ekonomickej škole v Sabinove. Predstavenstvo doporučilo 
prejednať na členskej schôdzi. Členovia mali pripomienky, že kto bude robiť účtovnícke 
práce. Predseda družstva Packa súhlasil, aby išiel do školy, lebo vzdelanie je potrebné, ale aby 
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si zabezpečil nejakú osobu, na zastúpenie počas štúdia. On s tým návrhom súhlasil a pre 
zastupovanie zabezpečil Lesičkovú Žofiu z Bardejova. 
 
Nákup strojov a investičná výstavba. 
Samoväz ZVZ 244              13.650 Kčs                  teľatník                111.600 Kčs 
Traktor Zetor Super 50       44.744 Kčs                  studňa vŕtaná         23.159 Kčs 
Vyorávač zemiakov tr.          1.648 Kčs                                              134.759 Kčs 
Rezačka RVM 42                14.385 Kčs 
                                            74.430 Kčs 
 

Za rok 1963, taktiež aj za niektoré ďalšie roky, údaje o úrodách, úžitkovosti zvierat, 
ekonomické údaje nedalo sa zistiť na JRD lebo značná časť štatistických výkazov sa pri prvej 
skartácii zničilo. Uvedená je len skutočnosť podľa hodnoverných dokladov, ktoré sa na 
družstve ešte zachovali.  

 
 

Rok 1964 
 
Činnosť MNV. 

Vo štvrtom volebnom období od roku 1964 v predĺženom čase do roku 1971, MNV 
pozostával zo 17 poslancov. Rada MNV z 5 členov. Boli zriadené aj komisie a to komisia 
verejného poriadku a kultúrno-výchovná. Pre prácu a činnosť MNV, rady aj jednotlivých 
komisií boli vypracované plány hlavných úloh ako aj kalendárne plány pre určité obdobia. 
Úlohou MNV, tak aj komisií bolo všemožne napomáhať povzneseniu a skultúrneniu obce 
 Zoznam kandidátov, ktorí boli navrhnutí aj zvolení za poslancov MNV. 

1. Chlebovský Ján                          10. Šoltýs Ondrej, č. d. 17 
2. Halčák Vojtech                           11. Šoltýs Ondrej, č. d. 22 
3. Staš Ondrej                                 12. Macková Magda 
4. Packa Ján                                    13. Švec Ján ml. č. d. 10 
5. Goč Juraj                  14. Gočová Emília 
6. Bednár Ján                                  15. Kiseľová Anna 
7. Guľa Ján                  16. Hudáková Mária 
8. Havír Ján                                    17. Marková Anna 
9. Hvišč Ján 

       
Členovia Rady MNV: 
1. predseda MNV            Chlebovský Ján 
2. tajomník MNV            Halčák Vojtech 
3. člen rady MNV            Staš Ondrej 
4. člen rady MNV            Packa Ján 
5. člen rady MNV            Goč Juraj   
 

MNV uskutočňoval pravidelné plánované schôdze poslancov, rady a jednotlivých 
komisií, aj podľa nariadenia nadriadených orgánov. Na schôdzach sa živo diskutovalo 
a nanášali sa požiadavky občanov aj družstevníkov. Požiadávok bolo veľa. Povznášať 
zveľaďovať obec, zlepšovať a zvýhodňovať potreby občanov, upevňovať a zvyšovať úroveň 
družstva. Tieto požiadavky sú nasledovné: 

1. starý rozhlasový vysielací aparát je často poruchový, je potrebné zakúpiť nový. 
2. pre zvyšovanie úrovne kultúry a vzdelávania zakúpiť kinopremietací aparát. 
3. zabezpečiť zavedenie verejného osvetlenia do obce 
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4. požiadať spotrebné družstvo Jednotu o výstavbu predajne s rozličným tovarom, lebo 
terajší obchod je v súkromnom dome nevyhovujúci, aj majiteľka žiadala 
o vysťahovanie obchodu z jej domu. 

5. zriadiť Materskú školu, lebo pracujúce ženy na družstve nemajú kde nechávať 
zaopatriť deti, čím vzniká pre družstvo nedostatok pracovníkov. 

6. vystavať novú školu a v starej zriadiť materskú školu 
7. urobiť oplotenie cintorína 
8. spevniť a vyasfaltovať cestu k cintorínu. 
9. vystavať požiarny sklad pre motorovú striekačku 
10. vystavať budovu pre MNV, kde by bola kancelária, zasadačka a sála pre kultúrne 

podujatia, divadlá, tanečné zábavy atď. 
 

Pre realizáciu a splnenie uvedených požiadaviek je potrebný rozsah času, finančné 
zabezpečenie, snaha a ochota pracovníkov pre ich splnenie. 
 
Poľnohospodárstvo. 

Rok 1964 začínal s dobrým predsavzatím dosahovať lepšie hospodárske výsledky. Na 
tomto základe bol vypracovaný aj celoročný výrobný plán ako aj finančný v ktorom hodnota 
pracovnej jednotky bola plánovaná o 1 korunu vyššie na 13 Kčs. Výročná členská schôdza na 
ktorej boli zhodnotené výsledky hospodárenia za rok 1963 a oboznámenie členov 
a pracovníkov družstva s úlohami nastavajúceho roku prebiehala v spokojnosti. Pretože 
plánovaná hodnota pracovnej jednotky 12 Kčs bola dosiahnutá, aj zálohové po 7 Kčs na Pj sa 
každý mesiac riadne vyplácalo a 5 Kčs jako doplatky boli vyplatené na výročnej členskej 
schôdzi. Boli aj také družstvá, ktoré za  jeden až dva mesiace nemali vyplatenú zálohu 
a doplatky už vôbec nemali. Po ukončení výročnej členskej schôdze bolo podané pohostenie 
a zabezpečená ľudová hudba, aby sa družstevníci pri tejto príležitosti zabavili. 

Jarné poľnohospodárske práce začali oneskorene až 5.apríla. Priebeh práce bol dobrý, 
lebo dlhší čas trvalo suché počasie, ale to malo nepriaznivý vplyv na schádzanie a rast jarných 
obilnín a tiež na rast a vývoj ozimných obilnín. To malo značný dopad že boli znížené 
hektárové výnosy obilnín. Repka ozimná bola dobrá lebo v jeseni dobre zakorenila a jej dlhý 
koreň dokázala čerpať spodnú zimnú vlahu pre vývoj a rast. Cukrová a kŕmna repa bola 
zasiata od 14.-17. apríla. Zemiaky boli zasadené od 20. apríla do 4. mája v agrotechnickom 
termíne. V polovici mája a v júni počasie sa zlepšilo, pribudlo vlahy, takže okopaniny 
a krmoviny dali dobrú úrodu čím bola vytvorená dobrá krmivová základňa pre rozvoj 
a zvyšovanie úžitkovosti v živočíšnej výrobe. Krmoviny ďateľovín sušili sa len na sušiakoch, 
aby sa zobrali kvalitné a s vysokým obsahom živín.  

Priebeh žatevných prác bol dobrý zber sme prevádzali s troma samoväzmi. Desať 
hektárov jačmeňa pokosila strojnotraktorová stanica s riadkovačom a vymlátila s kombajnom. 
Mlatba sa prevádzala z dvoma mláťačkami. Jedna mláťačka nová MAR 90 uľahčovala prácu, 
lebo snopy sa podávali na pás, špagáty sa rozrezali a po páse samočinne sa posunuli na lištový 
bubon- mlátiace ústrojenstvo. K mláťačke bola napojená rezačka RVM- 42. Vymlátená slama 
z mláťačky padala na pás z rezačky a rezačka slamu porezala na sečku a vyfúkala na stoh. 
Tým sa znížila potreba ručnej práce na polovičku podľa doterajších mláťačiek. Zastohovaná 
sečka uľahnutá neprepúšťala dažďovú vodu čím sa znižovali straty a odpadlo rezanie sečky 
pre dobytok cez zimné obdobie.  

Aj v tomto roku nastala zmena na agronomickom úseku. Balent Andrej, ktorý v roku 
1963 zastupoval funkciu agronóma a v roku 1964 do 1. júla, pritom mu vypomáhal skupinár. 
Gdovin Ondrej ostal pracovať ako traktorista. Od 1. júla 1964 funkciu agronóma prevzala 
Packová Anna po ukončení poľnohospodárskej technickej školy v Stropkove. Funkciu 
účtovníka po ukončení ekonomickej školy v Sabinove prevzal zase Goč Ján.  
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Jesenné poľnohospodárske práce prebiehali uspokojivo. Rozšíril sa strojový park, čím 
sa uľahčili a urýchlili poľnohospodárske práce. Investičná výstavba sa prevádzala v menšom 
rozsahu. Na jar urobila sa omietka po vonku na teľatníku a prístavba ku ošipárni. 

Nákup strojov a zariadení: 
Traktor Zetor Super 50         44.446 Kčs       melnič krmiva                               6.800 Kčs 
Mláťačka MAR 90                65.000 Kčs       chladnička mlieka                       15.000 Kčs 
Vlečka traktorová                  18.650 Kčs       prístavba k ošipárni                     48.000 Kčs 
Brány traktorové                      1.535 Kčs     
Spolu                                    129.631 Kčs                                                           69.800 Kčs 
 
 Hospodárske výsledky družstva za rok 1964.  
V rastlinnej výrobe boli nasledovné hektárové výnosy.  
Pšenica          16.7 g          zemiaky                 186 g 
Jačmeň          12.0 g          cukrová repa           400 g 
Ovos              14.0 g          kŕmna repa             700 g 
Priemer          15.6 g          kukurica                 350 g 
Repka             15.8 g         krmoviny suché       60 g  
 
Živočíšna výroba 
Stav HD                 157 z toho kráv 58 kus 
Ošípané                  170 z toho prasnice 15 
Nadojené mlieko    89.900 l 
Ročná dojivosť na kus 1550 l 
Denné prírastky ošípaných 0.34 kg 
 
 V celookresnej súťaži, ktorú vypísala Výrobná poľnohospodárska správa sa umiestnilo 
JRD Porúbka v oblasti Z 1- Z 2.  
Za najvyššiu tržnú produkciu mäsa na jeden hektár poľnohospodárskej pôdy 102 kg a mlieka 
235 litrov na druhom mieste. Za najvyšší prevod jalovíc na 100 kusov sa umiestnilo tiež na 
druhom mieste.  
 Keď tento rok nedosiahla sa plánovaná hodnota pracovnej jednotky 13 Kčs, ale len 12 
Kčs nestrácajú družstevníci a vedenie družstva ochotu a nádej, ale vynasnažia sa aby hodnota 
pracovnej jednotky a v nasledujúcom a v ďalších rokoch sa postupne zvyšovala.  
 
Kultúra 
 Po stránke kultúrno-výchovnej boli poriadané prednášky, verejné schôdze zamerané 
na úsek poľnohospodársky, zveľaďovanie obce, kultúrneho bývania. Viacero prednášok bolo 
tiež doplňovano filmom premietaným osvetovým pracovníkom s. učiteľom Macko.  
 Kinopremietací aparát zakúpil MNV. Pri jubilejných výročiach poriadali sa oslavy za 
účasti občanov, ktoré boli doplňované vhodným kultúrnym programom školskej mládeže pod 
vedením učiteľky s. Mackovej. Pre staršiu mládež sa poriadali spoločenskými organizáciami 
tanečné zábavy.          
 Študovať odišiel Havír Ján na vysokú poľnohospodársku ekonomickú školu do Košíc.  
 Organizácia Slovenského zväzu žien uskutočnila výročnú členskú schôdzu vo februári. 
Predsedníčka Gočová Emília sa vzdala funkcie a na jej miesto bola zvolená Hudaková Mária. 
 V predajni spotrebného družstva Jednota bola vymenená obchod vedúca Harčarová 
a na jej miesto nastúpil Bakaľár zo Stuľan.  
 Výročná členská schôdza požiarnej ochrany konala sa v marci za prítomnosti 
zástupcov MNV a okresnej inšpekcie požiarnej ochrany. Doterajší predseda a veliteľ 
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požiarnej ochrany Gdovin Andrej sa vzdal funkcie a na jeho miesto bol zvolený Antolík 
Ondrej.  
 Výstavba: Rodinný dom vystaval Švec Mihaľ Ondrej. Opravu- rekonštrukciu domu 
prevádzal Matis Ján.  
 Populácia: Narodili sa: Staš Miroslav, Bajcura Jozef, Macko Vladimír, Kendra 
Ondrej, Červeňáková Anna. 
Prisťahoval sa Sabol Juraj.  
 

Rok 1965 
Činnosť MNV. 
 MNV uskutočňoval plánované schôdze poslancov rady a jednotlivých komisií, ako aj 
vybavovanie bežných záležitostí a požiadavok občanov. Venoval tiež starostlivosť 
povzneseniu obce.  
 Urobil sa pred školou okolo dvora od cesty plot, základy betónové zo železných 
rámov. MNV zabezpečil cement a železné rámy, štrk dodalo doviezlo družstvo a občania 
svojpomocne urobili plot.  
 
Poľnohospodárstvo 
 Začiatkom roku na januárovej schôdzi vedenie družstva prejednalo záležitosti týkajúce 
sa rozvoja družstva, ako investičnej výstavby, nákupu strojov a zariadení. Podľa návrhov 
a pripomienok zúčastnených členov plánovala sa investičná výstavba nákup strojov 
a zariadení. Prístavba k mostovej váhe- kancelária, sklad priemyselných hnojív, aklimatické 
zariadenie do ošipárni, mláťačka MAR 90, lebo sa vydarila tá čo bola zakúpená v minulom 
roku. Jednu zo starších mláťačiek zrekonštruovať na vymlátenie ďatelinového semena. 
Zakúpiť ešte dva traktorové vlečky 5 tonky. Prejednali sa aj úlohy rozpísané Výrobnou 
poľnohospodárskou správou na rok 1965. Technik živočíšnej výroby Staš Ondrej mal 
pripomienky že v živočíšnej výrobe pre technika je ťažká náročná práca žiadal zvýšenie 
odmeny. Pripomienky a návrhy členov boli že keď sa mu to nepáči, tak jeho funkciu nech 
preberie Gdovin Jozef, čo sa to aj uskutočnilo a technikom živočíšnej výroby sa stal Gdovin 
Jozef.  
 Výročná členská schôdza uskutočnila so vo februári, na ktorej boli zhodnotené 
výsledky hospodárenia za rok 1964. Družstevníci boli oboznámení s výrobno-finančným 
plánom a s úlohami na rok 1965. Nasledovala diskusia. Diskutovalo sa málo a menej 
významné záležitosti. Na záver do diskusie sa prihlásil zástupca Výrobnej poľnohospodárskej 
správy Ing. Jurečko. Zhodnotil hospodárske výsledky družstva, poukázal na klady 
a nedostatky, poďakoval družstevníkom za ich prácu a snahu, ktorú vynaložili počas roka pre 
splnenie úloh. Tým výročná členská schôdza družstva bola ukončená a bolo podané 
pohostenie a pokračovala tanečná zábava.  
 Hneď skoro z jara začalo sa s prístavbou k mostovej váhe a kancelárii družstva, lebo 
táto akcia bola pre vedenie evidencie, presne váženie a dohľad vedenia družstva nad celkovou 
činnosťou na hospodárskom dvore veľmi potrebná. Doterajšia kancelária družstva bola 
v súkromnom dome účtovníka Jána Goča. Do konca júna táto výstavba bola ukončená 
a kancelária družstva bola zariadená. Súčasne s touto výstavbou pokračovalo sa aj so stavbou 
skladu priemyselných hnojív ktorý bol rozšírený o dva miestnosti a opravovňu strojov 
a kováčsku dielnu, ktorá bola v blízkosti kancelárie, takže do konca roku aj táto stavba bola 
ukončená, ale z vonku nebola omietnutá.  
 Jarné poľnohospodárske práce, zber krmovín, žatva prebiehali dobre, taktiež aj mlatba 
s dvoma novými mláťačkami MAR 90. 
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 Úroda obilnín bola pomerne dobrá. Priemerný hektárový výnos u obilnín na našom 
družstve bol 20.9 g. Okresný priemer v tomto roku u pšenice bol 19. 5 g, u raži 13. 3 g, 
jačmeňa 11. 4 g a u ovsa 7. 4 g. 
 Aj v tomto roku nastali zmeny na agronomickom úseku. Packová Anna od 1. augusta 
odišla za účtovníčku do JRD Dubinné. Do funkcie agronóma bol Výrobnou správou dosadený 
Lukáč Ján, ktorý od založenia družstva pracoval u štátnych lesov ako kočiš s koňmi pri 
zbližovaní a zvážaní dreva.  
 Koncom júna uskutočnil sa trojdňový zájazd do Poľska. Zájazdu sa zúčastnilo 42 
osôb, ktorí mali možnosť vidieť a počuť o tom aké ťažkosti, trápenia prežívali väzni 
koncentračného tábora v Osvienčime, ako boli trápení, strieľaní a pálení v peciach. 
  

Investičná výstavba nákup strojov a zariadení: 
Prístavba k mostovej váhe a kancelária            27. 540 Kčs 
Sklad priemyselných hnojív a dielňa                61. 560 Kčs 
Aklimatické zariadenie do ošipárni                  26. 000 Kčs 
Spolu                                                               115. 100 Kčs  
 
Nákladné auto V 3 S               138. 000 Kčs   
Mláťačka MAR 90                    65. 560 Kčs         
Vlečky traktorové 5 t 2 kus.      27. 250 Kčs 
Spolu                                        230. 810 Kčs 
 
 JRD Porúbka značnú časť finančných prostriedkov každoročne vkladala do investícii 
za účelom zvyšovania intenzity a produktivity, čo by prinášalo v budúcnosti efekt 
a rentabilnosť družstva. Aj za tejto situácie hodnota Pj. sa zvyšovala, aj v tomto roku na 13 
Kčs. 
  
Školstvo a kultúra. 
 Okolie a prostredie v areáli školy bolo menej úhľadné. Preto urobil sa pred školou od 
cesty plot zo železných rámov. Na dvor bolo vysadené pár okresných stromkov.  
 Kultúra v obci sa postupne zvyšuje. Prevažná časť občanov vlastní rádia. Štyria 
občania si zakúpili televízor. Zvyšuje sa aj kultúrnosť bývania. Raz týždenne cez zimu sa 
premietajú filmy poučné, zábavné a poľnohospodárske, ktoré premieta osvetový pracovní 
učiteľ s. Macko. O film bol veľký záujem u mládeže ale aj u ostatných občanov. Tunajší 
občan Moľ Ondrej zakúpil osobné auto.                                               
 V predajni spotrebného družstva Jednota v Porúbke, bol vymenený obchodvedúci. 
Bakaľár zo Stuľan. Za obchodvedúcu bola pridelená Gočová Helena. 
 Členovia požiarnej ochrany v jarnom období nastupovali na cvičenia v nedeľu 
v skorých ranných hodinách a pripravovali sa na obvodnú súťaž, ktorá sa uskutočnila 
v Porúbke na pasienkoch pri rieke Topli.  
  
Šport: Futbalisti už od jara, keď počasie dovolilo trénovali a v nedeľu odpoludňa hrali futbal 
o ktorý u mládeže bol veľký záujem.  
 
Výstavba: Rodinný dom vystaval Staš Ondrej a Šoltýs Ondrej.  
 
Populácia:  

Narodil sa Trinkovič Vladimír, Sabol Ján a Stašová Anna.  
Prisťahoval sa: Gdovin Ondrej z Nižnej Vole, Šoltysová Mária z Vyšnej Vole, 

Hvičšová Anna z Okrúhleho. 
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Odsťahovali sa: Švec Ján, Lukáč Jozef, Šoltysová  Zuzana. 
 

 
Rok 1966 

 
Činnosť MNV. 
 MNV na schôdzi rady a plenárnom zasadnutí v januári, prejednával plnenie úloh za 
rok 1965 a potrebu uskutočnenia zveľaďovacej akcie obce. Podľa požiadávok občanov, 
návrhu členov rady a poslancov MNV. JRD vysypalo cestu štrkom k cintorínu až na 
štrkovisko, obudovalo studňu na školskom dvore, vystavalo murované WC, urobilo potrebnú 
údržbu na školskej budove a kancelárii MNV.  
 
Poľnohospodárstvo. 
 JRD sa z roka na rok upevňuje a postupne zvyšuje aj poľnohospodársku výrobu. 
Zvyšuje sa skoro každým rokom aj hodnota pracovnej jednotky – normy a priemerná mesačná 
odmena na jedného pracovníka. Družstvo pridruženú výrobu nemá. Má zakúpené jedno 
nákladné auto V 35, ktoré je zamestnané na východoslovenských železiarniach v Košiciach. 
Výšku svojej nákupnej ceny už zarobilo a niečo zo zárobku pomohlo kryť finančnú situáciu 
družstva. Túto situáciu minulého roku aj rokov predchádzajúcich prehodnotil predseda 
družstva Packa a ekonóm Goč Ján. Pouvažovali aj prišli k uzáveru, že pre ďalšie upevňovanie 
družstva bude treba zabezpečovať a zakupovať stroje, ktoré by pomohli zvyšovať peňažné 
príjmy, aby sa zvýšili odmeny pre pracovníkov, zabezpečili sa finančné prostriedky pre 
rozšírenú reprodukciu družstva, pre nákup potrebných strojov a zvýšiť intenzitu 
poľnohospodárskej výroby.  
 Nakoľko v roku 1966 rozsiahla investičná výstavba sa neprevádzala, ani nákup 
drahých strojov tak navrhli nákup bagra. Tento návrh bol prejednaný na schôdzi 
predstavenstva a členskej schôdzi. Členovia družstva proti tomu neboli, len odpovedali, robte 
tak ako uznáte za dobre. Hneď z jara podarilo sa bager zakúpiť a zamestnať u Inžinierskych 
stavieb závod Prešov. Mechanizačné stredisko Šarišské Lúky dalo svojho bagristu, aby zaučil 
na bager člena družstva Jána Matisa, ktorý potom na bagru aj pracoval.  
 Následkom zvyšovania strojov, služieb a prác, ktoré družstvo poskytovalo, zvyšovala 
sa aj náročnosť prác na ekonomickom úseku. Preto bola pridelená Výrobnou 
poľnohospodárskou správou účtovníčka Jurčišinová Mária z Nižnej Vole na ekonomický 
úsek.  
 Výrobno-finančný plán na rok 1966 vypracoval predseda družstva Packa v spolupráci 
s ekonómom Gočom Jánom. Hodnota pracovnej jednotky – normy ostala na úrovni minulého 
roku 13 Kčs, aby získané finančné prostriedky sa upotrebili na rozvoj poľnohospodárskej 
výroby a na zakúpenie ďalších strojov. Výročná členská schôdza konala sa vo februári na 
ktorej boli vyhodnotené výsledky za rok 1965 a oboznámení členovia družstva s výrobno-
finančným plánom a s úlohami na rok 1966. V diskusných príspevkoch žiadne námietky 
a pripomienky sa u družstevníkov neprejavovali ani žiadna nespokojnosť. Vyplatili sa 
doplatky po 6 Kčs. Lebo záloha bola po 7 korún vyplatená na pracovnú jednotku- normu. Po 
ukončení členskej schôdzi bolo podané pohostenie a po pohostení bola tanečná zábava, aby sa 
družstevníci zabavili. 
 Jarné práce prebiehali dobre. Pri poľnohospodárskych prácach súčasne prevádzala sa 
aj investičná výstavba. Zabetónovanie stojek na kôlňu, betónovanie základov a murovanie 
skladu na pohonné hmoty. Dobrý priebeh prác bol aj pri ošetrovaní plodín v zbere krmovín 
a žatve. Žatva sa prevádzala troma samoväzmi. Keď bolo nakoseno veľa snopov, tak 
skladanie do hromádok sa prevádzalo do pozdného večera. Boli prípady, že sa ani nestačilo 
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doskladať, keď bol výhľad na dobre počasie. Keď sa počasie zavčas rána zhoršovalo, zavolalo 
sa rozhlasom ku skladaniu. Družstevníci sa zapojili a za krátky čas bolo obilie do hromádok 
naskladané.  
 Horšie bolo u tých prác, ktoré boli ťažšie a nedali sa nahradiť toho času 
mechanizáciou. Tu už vznikali ťažkosti pre zvládnutie týchto ručných prác. Mnoho 
pracovníkov je už prestarlých, ktorí ešte čiastočne sa zapájajú do práce, niektorí postupne 
odchádzajú do dôchodku a doteraz nenahrádzajú sa mladými pracovníkmi. V predošlých 
rokoch ešte aj mladšie ženy pomohli ťažšie práce vykonávať, ale postupne aj tie starnú. Podľa 
zákonov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci je zákaz zdvíhať pre ženy ťažšie bremená 
ako 15 kg. Tak ťažšie práce ako nakladanie vriec ostali pre funkcionárov a traktoristov. 
Napríklad, dva mláťačky denne mlátili na 2 smeny. Namlátilo sa 250-300 g obilia aj viac. 
Bolo treba naložiť vrecia s obilím na vlečky, odviezť na dodávku do výkupného podniku. Čo 
sa neodviezlo, tak po ukončení mlátenia každodenne rozvážalo sa na uskladnenie do sýpok 
členov družstva. Takáto práca bola aj v jeseni pri zbere zemiakov. Denne sa nazbieralo vyše 
200 g zemiakov, ktoré sa sypali do vriec. Málokedy sa podarilo zvážať zemiaky cez deň pre 
nával ostatných jesenných prác. Vrecia zemiakov bolo treba zviesť, tak funkcionári 
a traktoristi šli zvážať zemiaky hoci aj vo večerných hodinách.  
  
Investičná výstavba a nákup strojov: 
Kolový bager  E-03              190.650 Kčs 
Nakladač hnoja                       15.700 Kčs            kolňa na stroje            55.573 Kčs 
Rezačka pre ošípané                 1.589 Kčs            sklad pohon. hmôt      15.675 Kčs 
Kultivátor                                  6.457 Kčs                                                
Rozbíjač vňate                           4.950 Kčs  
Kruháčka repy      1.560 Kčs 
Spolu                                      220.906 Kčs                                                71.248 Kčs      
 
Kultúra  
 Z kultúrnych podujatí behom roku uskutočnili sa oslavy MDŽ a 3 tanečné zábavy, 
ktoré poriadala miestna organizácia Slovenského zväzu mládeže. Cez zimné večery premietal 
osvetový pracovník s. učiteľ Macko kinofilmy.  
 Šport toho času razil si cestu do popredia. Už pred dvoma rokmi začal sa hrať v našej 
obci volejbal, stolný tenis a futbal. Už v roku 1964 začalo hrať mužstvo Porúbky majstrovstvá 
okresu vo volejbale na hrisku v Bardejovských Kúpeľoch. V tomto roku hralo majstrovstvá 
v stolnom tenise.  
 Študovať odišiel Pavluv Ján na Strednú strojnícku do Košíc a Chlebovská Mária na 
strednú poľnohospodársku do Čaklova.  
 Osobné auto zakúpil Švec Mihal Ján a Chlebovský Ján. 
 
Populácia: 
 Narodili sa: Šoltýs Ján, Švec Babov Jozef, Moľ Ján, Švec Jozef, Gdovin Jaroslav, 
Sokol Jaroslav, Červeňák Stanislav, Hvišč Jaroslav, Kiseľová Mária.  
 Prisťahoval sa: Hudák Ján z Oľšavca. 
 Výstavba: dom postavil Hvišč Ján. 
 Zomrel: Kiseľ Ondrej.                        
 

 
 

Rok 1967 
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Činnosť MNV 
 MNV na januárovej schôdzi pléna hodnotil plnenie plánovaných úloh za rok 1966 
a plánovali sa úlohy na rok 1967. Boli pripomienky, že v tomto roku zabezpečovať 
a uskutočniť splnenie niektorého bodu volebného programu. Naliehavá pripomienka občanov 
bola výstavba predajne spotrebného tovaru – obchodu, aby ísť na Jednotu do Giraltoviec 
a požiadať o výstavbu predajne v našej obci. Tajomník MNV Halčák dodal, že on je ochotný 
ísť, ale aby s ním ešte niekto išiel. Tak prihlásil sa predseda družstva člen rady MNV Packa 
a k ním sa pridal aj Švec Mihaľ Ján st. lebo aj on mal záujem na zveľaďovaní obce, tešilo ho 
keď sa v obci niečo vystavalo. 
 Začiatkom februára vybrali sa na Okresné spotrebné družstvo Jednotu do Giraltoviec. 
Zaviezol ich tam svojím osobným autom Moľ Ondrej. Keď predložili Jednote svoju 
požiadavku, tak zástupcovia Jednoty odpovedali,  že v súčasnej dobe v Porúbke nebudú 
stavať predajňu, že ešte majú veľké obce ako Marhaň, Hažlín a ďalšie a ešte nemajú 
vystavané predajne. A na väčších obciach dosahujú aj väčšie tržby. Keď na Jednote 
nepochodili, tak z Giraltoviec ešte v ten deň išli na Okresný národný výbor do Bardejova za 
predsedom ONV s. Pirščom. Predseda ONV sa spýtal, tak čo Porubčani, čo máte? Tajomník 
Halčák odpovedal, že chceli by sme niečo staviať. On sa spýtal, tak čo to má byť? Poslanec 
a člen rady MNV Packa odpovedal, súdruh predseda, potrebovali by sme toho veľa. Však 
obchod máme nevyhovujúci v súkromnom dome a majiteľka doma žiada, aby obchod z jej 
domu brať, lebo ona už chce mať pokoj. Školu máme v židovskom dome a kanceláriu MNV 
až hanba povedať v židovskej maštali. My sa snažíme plniť požiadavky a úlohy voči 
spoločnosti. Radi by sme boli, keby ste aj nám vyšli v ústrety. Predseda ONV povedal, my 
sme s Porúbkou spokojní, ale prišli ste už neskoro, lebo peniaze na tento rok máme už 
rozplánované a rozdelené, ale keď je už taká vec, tak niečo vám dáme Aby ste postavili aspoň 
menšiu budovu 10x10 m, budete mať kanceláriu MNV, zasadačku a kanceláriu družstva. 
Packa odpovedal, že v Porúbke by sme potrebovali niečo väčšie ako 10x10 m, ale keď nedáte 
väčšie, tak hoci z vlastných prostriedkov to roztisneme. Predseda ONV odpovedal, že 
z vlastných prostriedkov od vás nežiadame, ale keď chcete väčšie príďte o 2 týždne o 14 dní, 
vtedy niečo pouvažujeme a porozmýšľame. 
 Minuli sa 2 týždne, tak išli na ONV. Keď vkročili do kancelárie, predseda ONV 
povedal, tak dostanete niečo väčšie. Dostali sme do okresu 3 typizované budovy, tak jedna 
bude pre vás. Budova bude stáť polmilióna korún. Polovičku 250.000 korún platíme my 
a 250.000 Kčs platí Jednota. Jednota bude mať dole obchod, hostinec, sklady a pre vás bude 
hore na poschodí. Budete mať kanceláriu MNV, zasadačku, kultúrnu miestnosť – sálu a ešte 
jednu miestnosť. Túto budovu dostanete, ale pod podmienkou. Za prvé, že budova toho roku 
bude vystavaná. Za druhé, že nebude žiadne rozširovanie a žiadne zmeny ani o centimeter, 
však dozor bude mať technik z odboru výstavby. Podmienky musia byť dodržané. Kolaudácia 
budovy bude v novembri. Tak čo súhlasíte? Odpoveď znela áno. K tomu z vašej strany bude 
treba poskytnúť brigádnickú výpomoc po 80 hodín odpracovať pri budove. Je treba vybrať 
stavenisko vhodný stavebný pozemok. Pôjdete na Odbor výstavby oni vám dajú pokyny jako 
na to a pridelia vám technika. My ich budeme o tom informovať.  
 Po príchode z Bardejova bola zvolaná mimoriadna schôdza občanov. Občania boli 
oboznámení s výstavbou budovy a navrhoval sa stavebný pozemok. Boli návrhy pre stavebný 
pozemok na nižnom konci obce, z toho dôvodu, že prevažná časť Porúbskych pozemkov sa 
nachádza niže obce, tiež aj hospodársky dvor. Pracovníci z práce budú chodiť kolo obchodu, 
tak budú si môcť nakúpiť potrebný tovar. Tak občania s tým súhlasili.  
 Keď sa vybavili potrebné záležitosti pre stavbu prišiel technik z odboru výstavby s. 
Sepeši a vymeral základy v šírke 1 m a hlboké 2 m. Družstvo stiahlo bager na pár dní, ktorý 
bol zamestnaný u Inžinierskych stavieb v Prešove a bagrista Matis Ján vybral základy. 
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Predseda družstva Packa navrhoval, aby sa základy a pivnica pod výčapným pultom pre 
uskladnenie piva vybrala len na hĺbku 150 cm, aby sa do pivnice nedostala spodná voda, 
radšej isť 50 cm hore, s tým súhlasili aj ostatní občania. Keď základy boli vybraté na hĺbku 
150 cm, prišla búrka a základy boli zaliate vodou. Oznámilo sa technikovi, že základy sú 
vybrate, aby prišiel, či sa môže začať betónovať. Keď technik spustil latu do základov 
a skontroloval základy tak nesúhlasil s hĺbkou, že základy podľa projektu musia ísť do hĺbky 
2 m. Darmo sa ho presviedčalo, že keď sa pôjde do hĺbky môže sa dostať do pivnice voda 
a budú problémy, ale on nechcel ustúpiť a základy aj pivnica sa museli vybrať 2 m.  
 Pre každý druh materiálu potrebného na stavbu bolo treba vybaviť dispozíciu z Košíc, 
ktorý podnik v jakom množstve ten materiál dodá. S materiálom problémy, lebo bolo 
nedostatok stavebných hmôt, pretože bola veľká rozostavanosť družstevných budov, bytov 
a iných stavieb. Pre dispozíciu do Košíc chodil tajomník MNV Halčák, predseda JRD a člen 
rady Packa aj technik Sepeši dozor pri stavbe. Do podnikov pre vybavovanie materiálu chodil 
Halčák a Packa. Cement z Bystrého sa podarilo doviesť hneď po vybratí základov. Doviezli 
ho družstevné traktory, tiež aj štrk na betónovanie a piesok na murovanie. Tehlu na budovu 
podľa dispozície bolo určené prevziať z tehelne Tisinec. Dispozícia bola ihneď doručená 
vedúcemu tehelne, že kedy máme prísť po tehlu. On odpovedal, že tehlu nám môže dať až 
v októbri a skôr v žiadnom prípade. V októbri pre nás je nás už neskoro, lebo v tom čase má 
byť už kolaudácia budovy. Žiadame vedúceho tehelne, aby nám poradil akým spôsobom by 
sme tú tehlu mohli skôr dostať. Odpovedal, že poradiť nám môže. Najväčší odberateľ tehly je 
Stavebný podnik Bardejov. Málokedy cez letné obdobie podľa plánu odoberá tehlu, lebo má 
veľa robotníkov roľníkov, ktorí cez leto vyberajú dovolenky. Išlo sa na Stavebný podnik za 
riaditeľom, ktorý dal súhlas a potvrdenie na prevzatie tehly z jeho prídelu. Hneď sa začalo 
s dovozom tehly a murovaním. Ťažkosti boli so zabezpečovaním stropných panelov a krytiny, 
taktiež aj so zabezpečovaním pracovníkov ku betónovaniu a murovaniu, najmä zo strany 
súkromne hospodáriacich roľníkov, ktorý počas špičkových prác robili na svojom 
hospodárstve. Keď niekto nenastúpil, tak predseda družstva Packa uvoľňoval potrebný počet 
pracovníkov z družstva a tak organizoval potrebu pracovníkov, aby práce na stavbe budovy 
mohli neprerušene pokračovať. Keď stavba mala byť do novembra ukončená, tak sa snažil, 
aby sa to aj splnilo. Budovu murovali Šoltýs Ján z Hankoviec, Švec Mihaľ Ján z Porúbky 
a Kamidra Ondrej z Kochanoviec. Ukončená bola v jeseni a kolaudácia sa uskutočnila 15. 
októbra 1967. Náklady na budovu činili 450.724 Kčs. 
 
Poľnohospodárstvo 
 V nastávajúcom roku 1967 javili sa dobré predpoklady pre hospodársku činnosť 
družstva. Na základe toho bol vypracovaný celoročný výrobno-finančný plán. Hodnota 
pracovnej normy bola plánovaná 14 korún, o korunu viac ako v roku 1966. Investičná 
výstavba bola plánovaná len v menšom rozsahu, a to silážna jama. Nákup strojov bol 
plánovaný rezačka RVM 42, cepový zberač a 2 kusy hrabačky. Výročná členská schôdza sa 
uskutočnila vo februári. Družstevníci boli oboznámení s výsledkami hospodárenia za rok 
1966, s plánom a úlohami na rok 1967. V diskusii pripomienky neboli, len pokladník Havír 
Ján sa vzdal funkcii, a na jeho miesto za pokladníka bol zvolený Bednár Ján. Po ukončení 
výročnej členskej schôdze boli vyplatené doplatky, podané pohostenie a poriadala sa tanečná 
zábava. 
Jarné poľnohospodárske práce sa započali v druhej polovici marca. Priebeh prác bol dobrý. 
Do konca marca jarné obilniny boli zasiate. V začiatku apríla vysievala sa cukrová a kŕmna 
repa, neskoršie zemiaky a kukurica. U ozimín nastal výpad následkom zlého prezimovania, čo 
ovplyvnilo aj hektárové úrody.  
 Na jar naskytla sa príležitosť zakúpiť od Prefy Prešov koľajový žeriav, koľajnice aj 
potrebné stroje pre výrobu cestných panelov. Preto zriadila sa výrobňa panelov na 
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hospodárskom dvore na ktorej pracovalo 6 pracovníkov od začiatku augusta. Zakúpený bol aj 
buldozér od Štátnych lesov Prešov. 
 Pre zber krmovín počasie prialo, takže krmoviny sa zobrali v kvalitnom stave aj 
v nadplánovanom množstve. Priebeh žatvy a mlatby bol dobrý, ale priemerný hektárový 
výnos oproti minulému roku bol nižší o 2. 5 metra, len 18. 3 g. No namiesto toho u jarín boli 
dosiahnuté dobré výnosy, u jačmeňa 23. 3 metre a u ovsa 22. 4 metre z hektára. Zvýšili sa 
výnosy u krmovín, u cukrovej repy 440 g, kŕmnej repy 720 g, silážnej kukurice 400 g, 
u viacročných krmovín v suchom stave 66 metrov po hektári. 
 V dôsledku zvyšovania výroby krmív zvyšujú sa postupne aj stavy hovädzieho 
dobytka v tom roku na 168 kusov, ošípaných na 167 kusov. Zvyšuje sa aj úžitkovosť, dojivosť 
na dojnicu 1820 l. Tržby za mlieko 210. 000 Kčs. Dodávka mäsa 334 g. Tržby za mäso činili 
395. 000 korún. 
 Investičná výstavba, nákup strojov a zariadení.  
Vežový žeriav a zariadenie- 15. 000 Kčs              cepový zberač-        16. 760 Kčs 
Rezačka RVM  42                14. 385 Kčs              hrabačky 2 kusy        4. 200 Kčs 
Buldozér                               48. 000 Kčs 
                                              77. 385 Kčs                                              20. 960 Kčs 
 
Plánovaná hodnota pracovnej normy 14 Kčs bola dosiahnutá.  
 
Kultúra 
 Tradícia v kultúre dávnejšej minulosti ešte sa dodržiavala pri určitých podujatiach, 
zábavách, hostinách a svadbách, keď aj v skrátenom čase, lebo hostiny výročné uskutočňujú 
sa v nedeľu odpoludnia aj večer. Svadby sa poriadajú v sobotu odpoludnia do neskorých 
večerných hodín aj po polnoci. Určitú časť doby zaberajú svadobné obrady, takže na zábavu 
tanec a spev, ostáva málo času. Najmä spev ochabuje a zaostáva. Muzikanti zahrajú pár 
tanečných piesni a pri muzike spievajú už muzikanti. Svadobní hostia už len keď pri 
pohostení zaspievajú niekoľko piesní, ale bez doprovodu hudby. Na svadbu doteraz sa ešte 
povolávajú všetci občania obce.  
 Študovať odišla Goč Matisová Anna na Strednú veterinárnu školu do Barce- Košice.  
 Osobné auto zakúpili: Šoltýs Ján  a Goč Matis Ján. 
 Výstavba. Rodinný dom postavil: Gdovin Ondrej 48, Švec Babov Ondrej č. 12 a Sokol 
Ondrej. 
 V okolí obce vystaval sa nový betónový most cez rieku Topľu z Nemcoviec do 
Kučína, čo zvýhodnilo občanov aj cestujúcich z Giraltoviec do Bardejova a späť že nemuseli 
prechádzať peši z Nemcoviec do Kučína k autobusovému spoju. Vystaval sa nový betónový 
most aj cez Čarnošinu pri Harhaju.  
 Populácia. Narodil sa: Sokol Peter, Antolík Jaroslav, Červeňáková Slava. 
Prisťahovala sa: Guľová Anna rod. Stašová z Nemcoviec.  
Odsťahovali sa: Švecová Anna, Hviščová Helena. 
Zomrel: Kiseľová Anna. 
 

Rok 1968 
Činnosť MNV. 
 Rok 1968 začínal v spokojnosti a nadšením že v roku 1967 plánované úlohy sa 
podarilo splniť, ale aj v tomto roku čaká veľa práce aby sa budova dala do poriadku a do 
prevádzky. Je potrebné vykopať studňu zaviesť vodovod s darlingovým čerpaním, inštaláciu 
elektriky, maľbu miestnosti, zakúpenie nábytku, ako skriňu, stolov, stoličiek a zavedenie 
linky na rozhlasový vysielač. Prízemie, hostinec, obchod a sklady zariaďovala Jednota. Na jar 
uskutočnila sa predvídaná situácia. V pivnici na uskladnenie piva pod pultom výčapu bola 
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voda na výšku nad 1 m. keď sa voda aj vyčerpala, ale vody stále pribúdalo. Bol návrh, aby 
odvodniť pivnicu. Odvodnenie sa uskutočnilo ručným kopaním kanálu v dĺžke vyše 300 m ku 
Topli s uložením betónových rúr a zakrytie rúr. Náklady na kanalizáciu činili vyše 20 000 
Kčs.  
 Ďalší bod volebného programu a požiadavka občanov bola, zavedenie verejného 
osvetlenia v obci. Tieto práce v niektorých obciach zabezpečovala a prevádzala prevádzkareň 
MNV v Železníku. Tajomník Halčák a Packa zašli do Železníka vybaviť a podať objednávku 
na verejné svetlo a 10 lámp. Podarilo sa im to s predsedom a tajomníkom vybaviť. Prisľúbili, 
že sa budú snažiť, aby do novembra boli svetlá namontované a zasvietené. To sa aj 
uskutočnilo, že v októbri svetlá už svietili. Veľká výhoda bola pre občanov, najmä pre 
pracovníkov živočíšnej výroby že nemuseli chodiť po tme do práce zvlášť v jeseni a cez zimu. 
Náklady na výbojkové svetlá  a montáž činili 19.360 Kčs.  
 MNV sa snažil zabezpečiť zariadenie pre kanceláriu a zasadačku a kultúrnu miestnosť 
– sálu, takže dňa 12.6.1968 uskutočnilo sa v novej zasadačke plenárne zasadnutie poslancov 
MNV za účasti 17 poslancov.  
 Program jednania bol nasledovný: 

1. Správa o činnosti a situácia na JRD  
2. Správa o kultúrno-osvetovej činnosti a situácia na škole 
3. Prejednanie listu východoslovenského krajského NV 
4. Akcia „Z“ zveľaďovanie obci 
5. Výstavba základnej deväťročnej školy, alebo materskej školy 
6. Prejednanie uznesenia rady ONV, rozvoj prevádzkarni MNV, starostlivosť o deti 

a mládež 
7. Vytvorenie miestnej prevádzkarne, voľné návrhy a diskusia.  

  
1. Na prvý bod programu zodpovedal predseda družstva Packa, povedal, že jarné 

poľnohospodárske práce prebehli uspokojivo, že plodiny boli zasiate a zasadené 
v agrotechnických termínoch aj stav plodín je v dobrom stave až na repku ozimnú, 
ktorá horšie prezimovala. Keď nepríde nejaká živelná pohroma, tak ostatné 
plodiny dajú dobrú úrodu. Pokračujeme v zbere krmovín u ktorých sa prejavuje 
tiež dobrá úroda.  

2. Učiteľka s. Macková hovorila s pripomienkami, že trieda je malá a v triede je 
uložená aj obecná knižnica, či by nebolo možné knižnicu premiestniť do novej 
budovy. Bývanie v škole pre učiteľov je nevyhovujúce a potrebné je pre školu 
doplniť školské pomôcky. 

3. + 4     S tretím a štvrtým bodom programu oboznámil tajomník s. Halčák 
zdôraznil, že svojpomoc pri výstavbe uskutočnených akcií bola dobrá, až na malé 
výnimky účasti niektorých občanov.  

5 Výstavba základnej deväťročnej školy aj materskej bola prejednaná v diskusii. 
Návrhy boli, aby sa vystavala základná deväťročná škola a v starej škole zriadiť 
materskú školu. 

6 +7       Uznesenie rady ONV prečítal predseda MNV Chlebovský a navrhoval 
vytvoriť miestnu prevádzkareň. Táto záležitosť sa prejednala taktiež v diskusii ale 
nebol doriešený záver pretože nebola navrhnutá vhodná profesia pre ktorú by boli 
vyhovovali miestne podmienky a nebolo ani pracovníka, ktorý by sa bol ujal 
vedúceho nejakej profesie.  

 
Na záver do diskusie sa prihlásil aktivista a poslanec ONV za našu obec, riaditeľ školy 

z Kurimy s. Martiček. Zhodnotil priebeh schôdze a oboznámil s perspektívou a situáciou 
v školstve, že školy sa budú koncentrovať už od 1. ročníka, tak preto je u nás ťažko počítať 
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s výstavbou novej školy. No ale ešte podľa možnosti bude sa o tom informovať. Iné návrhy 
a pripomienky neboli a schôdza bola ukončená. 

 
Dňa 27. júla 1968 konalo sa mimoriadne zasadnutie poslancov. Program jednania bol 

nasledovaný: 
1. Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia. 
2. Priebeh žatvy a mlatby. 
 
1. Uznesenie z posledného zasadnutia prečítal predseda MNV s. Chlebovský a dodal, že 
plnenie bolo uspokojivé. 
2. Ďalší bod programu zodpovedal predseda JRD a poslanec MNV Packa. Konštatoval, 
že priebeh prác pri žatve bol dobrý. Žatevné práce sme započali 10.júla, ktoré v dôsledku 
dobrého počasia dobre prebiehali. Zber sme prevádzali troma samoväzmi, ktoré v tomto roku 
pracovali pomerne bez porúch a tak sme zožali za 6 dní 82 hektáre obilnín a to 60 ha pšenice, 
8 ha jačmeňa, 13 ha ovsa a 1 hektár miešanok. STS pokosila 13 ha jačmeňa s riadkovačom, 
ktorý sa mal vymlátiť s kombajnom. Tento stav na pokosoch 8 dní, ale STS nezabezpečila za 
tú dobu jeho výmlat. Následkom zhoršenia počasia je tento značne poškodený čo zníži 
hektárový výnos.  

Mlatba sa začala prevádzať jednou mláťačkou MAR 90 ešte 17. júla, ale dažde 
prerušili túto mlatbu. Vymlátili sme pšenicu len z 2 hektároch a to odrodu Mirapovsku, kde sa 
ukázal výnos cez 30 g po hektári. Teraz čakáme len na zlepšenie počasia, aby obilie uschlo 
a mohli sme pokračovať v mlatbe. Keďže nebolo pripomienok schôdza sa ukončila 
 
 Dňa 30. októbra 1968 konalo sa slávnostné zasadnutie pléna spojené s verejnou 
schôdzou občanov z príležitosti 50-tého výročia vzniku Československej republiky. Po 
zahájení a privítaní prítomných predsedom MNV Chlebovským nasledoval slávnostný 
príhovor a význam slávnosti, ktorý prečítal s. Kelemen, lebo v tom čase zastupoval tajomníka 
Halčáka, ktorý bol nemocný a toho času bol na liečení. Po slávnostnom príhovore nasledoval 
kultúrny program žiakov 1–5. ročník, ktorý s nimi pripravila učiteľka s. Macková.  
 Dňa 18. decembra uskutočnilo sa zasadnutie pléna. Program jednania bol nasledovný: 

1. Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia. 
2. Vyhodnotenie plnenia úloh a činností za rok 1968 a schválenie kalendárnych plánov 

na rok 1969. 
3. Nový systém riadenia NV, zriaďovanie obvodných úradov a zadelenie obce do 

obvodu, voľné návrhy a diskusia.  
 

1. Schôdzu zahájil predseda MNV Chlebovský a prečítal uznesenie z minulej 
schôdzi, dodal, že uznesenie bolo splnené.  

2. K druhému bodu hovoril s. Kelemen, že činnosť MNV bola aktívna a chválihodná, 
lebo za posledné obdobie sa urobilo veľa a dobrý kus práce na zveľaďovaní obce. 
Boli schválené kalendárne plány na rok 1969.  

3. Správu o novom riadení NV a zadeľovaní obcí do obvodu podal zástupca ONV s. 
Šesták, ktorý bol prítomný na schôdzi a dodal, aby sa tá záležitosť prejednala aj 
medzi občanmi. Vo voľných návrhoch a diskusií boli pripomienky, že pre Porúbku 
lepšie vyhovuje, aby bola zadelená do Kurimy.  

 
Poľnohospodárstvo. 
 Výhľad hospodárskej činnosti pre rok 1968 bol zatiaľ dobrý. V minulom roku boli 
zakúpené ďalšie stroje pre uľahčenie práce a zabezpečenie finančných príjmov pre družstvo. 
Zakúpený bol buldozér S 100, ktorý už v minulom roku odrobil na sebe vynaložené finančné 
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prostriedky. Vežový žeriav a zriadenie výrobne cestných panelov bolo už v minulom roku 
dané do prevádzky. Je predpoklad, až bude možné zabezpečiť potrebné množstvo cementu na 
výrobu, tak aj tá prevádzka by mala doniesť nejaký efekt. O panely bol veľký záujem. 
Výrobná poľnohospodárska správa žiadala, aby panely predovšetkým uprednostne 
odpredávať družstvám na výstavbu silážnych jám a ciest na hospodárskych dvoroch.  Veľký 
záujem o panely mali Inžinierské stavby Prešov u ktorých bol zamestnaný náš bager 
a buldozér. Na výrobni panelov pracovalo 6 pracovníkov s priemernou výrobou panelov 20 
klusov denne pri spotrebe 80 g cementu. Pre cement bolo treba vyžiadať každé 10 dní 
dispozície z Košíc, čo činilo 700-800 g cementu. To už podľa výroby a dodania cementárne 
v Bystrom.  
 Celoročný výrobný plán vypracoval predseda družstva Packa a finančnú časť 
vypracoval ekonóm Goč Ján v spolupráci s predsedom. Ekonóm Goč Ján bol dobrý, 
spoľahlivý, čestný aj opatrný pracovník. Aj pri tejto situácií v tomto roku, či 
v predchádzajúcich rokoch snažil sa, aby družstvo v ekonomických situáciách a podmienkach 
dobre prosperovalo. Tak aj teraz pri vypracovaní finančného plánu v spolupráci prehodnotil 
situáciu na úseku rastlinnej a živočíšnej výroby, pri zvýšenej intenzite bol predpoklad 
splnenia výrobných úloh ako aj dodávok, tiež aj zvýšenie finančných príjmov za práce 
a služby aj z pridruženej výroby.  
 Na tento rok 1968 naplánovali hodnotu pracovnej normy 22 Kčs, čo je o 8 Kčs vyššia 
oproti roku 1967. Keď počuli družstevníci o zvýšení pracovnej normy boli veľmi nadšení. 
Investičná výstavba bola plánovaná s výstavbou kôlne, stodoly na seno s nákladom 198.000 
korún. Nákup strojov na tento rok sa neplánoval.  
 Jarné práce sa začali v predposlednom týždni marca. Plodiny boli zasiate a zasadené 
v agrotechnických termínoch. Oziminy dobre prezimovali mimo ozimnej repky. Pre repku 
poza zaistí trvalo suché počasie. Bola slabá vschádzavosť aj slabý rast, takže repka slabo 
zakorenila a v zime čiastočne vymrzla. Pre osev pšenice sa podmienky zlepšili, že pribudlo 
vlahy, čím sa zlepšila vschádzavosť a rast, že aj dobré prezimovala. Chemickú ochranu rastlín 
zabezpečovala Strojnotraktorová stanica z Marhane. Boj proti burinám sa prevádzal aj 
uplatnením správnej agrotechniky, ako je podmietka orba, bránenie, plečkovanie, správnym 
striedaním plodín v osevnom postupe v menšom rozsahu aj okopávka zvlášť cukrovej 
a kŕmnej repy.  
 Krmoviny sa zobrali v kvalitnom stave z celej výmery 33 ha. U prvej kosby dosiahol 
sa výnos v priemere 35 g po hektári a u sena z lúk 40 g z hektára. Po úspešnom zbere krmovín 
začali sa žatevné práce dňa 10. júla, ktoré dobre prebiehali. Horšia situácia bola s mlatbou, 
lebo skoro 2 týždne bolo daždivé počasie, ostatné plodiny boli v dobrom stave, zemiaky, repa 
a kukurica.  
 Priebeh jesenných poľnohospodárskych prác bol dobrý. Počasie prialo a boli 
vytvorené dobré podmienky pre sejbu, vschádzavosť zasiatych obilnín. Zber zemiakov sa 
prevádzal plynule, aj hektárové úrody zemiakov sú dobré.  
 Značné ťažkosti počas roka pri sejbe a výsadbe plodín spôsoboval nedostatok 
priemyselných hnojív. Priame zásielky družstvu neboli dodané. Hnojivá dovážal 
Poľnohospodársky nákupný a zásobovací podnik často s opozdnením. 
 
Hospodárske výsledky družstva za rok 1968. 

V rastlinnej výrobe boli nasledovné hektárové výnosy: 
Pšenica ozimná                  26 g                           Cukrová repa              430 g 
Jačmeň jarný                     23 g                           Krmná repa                  780 g 
Ovos                                  18.6 g                        Kukurica silážna           440 g 
Repka ozimná                    10   g                         Krmoviny v suchom      68 g 
Zemiaky                             150 g 



 50 

 
Živočíšna výroba 

JRD Porúbka špecializuje sa na odchov mladého hovädzieho dobytka, chov 
plemenných jalovíc, chov dojníc, výkrm hovädzieho dobytka na odchov a výkrm ošípaných. 
Plemenné jalovice už po dva roky odpredáva na aukčnom trhu v Spišskej Novej Vsi. Stálym 
výkupcom a odberateľom je Štátny majetok Hrabušice. Už prvý predaj 5 kusov 
vysokoteľných jalovíc vykúpili 1 kus za 12.000 korún, ktoré sa im dobre vydarili. V ďalších 
rokoch vykúpili jalovice bez hodnotenia komisie po 12.000 Kčs. 
 V živočíšnej výrobe boli nasledovné výsledky: 
Stav hovädzieho dobytka spolu kusov                175 
Z toho dojníc spolu kusov                                     70 
Denná dojivosť na dojnicu litrov                            6.7 
Ročná dojivosť na dojnicu litrov                      2100      
Celkový stav ošípaných je kusov                       284  
Stav ošípaných vo výkrme kusov                       200 
Prírastky  vo výkrme za deň na kus  kg                  0.46                                                   
Stav prasníc je kusov                                            17 
Odstav na jednu prasnicu ročne kusov                  16 
 
 Zvyšovanie úrovne v živočíšnej výrobe za daného stavu vzhľadom na hospodárske 
objekty nie je možné, lebo kapacita ustajňovacích priestorov nepostačuje. Ustajňovacia 
kapacita kravína je na 105 kusov dojníc a v tomto kravíne je ustajnené celkom 135 kusov 
dobytka. Ostatný hovädzí dobytok je ustajnený v teľatníku, ktorý je tiež preplnený. 
Ustajňovacia kapacita ošipárne je na 150 kusov a v tomto objekte je teraz 284 kusov. Po 
obidvoch stranách ošipárne sa urobili prístrešky pre ustajnenie ošípaných. Pre pristávanie 
prístreškov nútila tá situácia, že sa priplácajú prírastkové príplatky za prekročenie a zvýšenie                           
odpredaja produktov živočíšnej výroby oproti minulému roku. Za každých 100 korún 
zvýšenia tržieb priplácali 50 korún. Pred vyplácaním prírastkových príplatkov plánovaná 
dodávka mäsa bola 100 metrických centov, ktorá bola aj prekročená. Po pristavaní prístreškov 
a rozšírení chovu ošípaných, sa odovzdalo o 100 metrických centov viac. Hoci pre krmivovú 
základňu by sa bolo mohlo zvyšovať stavy dobytka, ale pre ustajňovacie priestory nebolo 
možné. Bolo požiadané o povolenie výstavby maštale, a družstvu to nebolo povolené, že bolo 
treba stavať vtedy, keď sa stavali ustajňovacie priestory. Predsa chýba maštaľ, ktorú družstvo 
Porúbka v roku 1961 odmietlo stavať.  
 
Investičná výstavba a nákup zariadení. 
 Sklad sena a slamy – stodola 198.107 Kčs, zvarovací agregát  3.900 Kčs. Hodnota 
pracovnej normy za rok 1968 bola dosiahnutá 22 korún. 
 Po založení družstva niektoré družstevníčky, ba aj družstevníci mali obavy, či ich 
životná úroveň sa nebude znižovať. Pretože zárobky na družstve sú nízke, úrody slabé. 
Niektorí pripomínali a hovorili, že už také hostiny a svadby nebude možné robiť, lebo nebude 
z čoho. 
 Postupom času družstvo sa upevňovalo, výroba a odmeny sa zvyšujú. Zvyšuje sa aj 
životná úroveň družstevníkov.  

Rast hodnoty pracovnej jednotky – normy v korunách: 
Rok     1960        1961       1962        1963       1964      1965        1966      1967          1968 
           9 Kčs      8 Kčs      11 Kčs     12 Kčs    12 Kčs    13 Kčs     14 Kčs    14 Kčs      22 Kčs 
 Zvyšovanie priemernej mesačnej odmeny pracovníkov družstva: 
Rok                                      1961               1962             1964               1966                 1968  
Vedúci pracovníci               360 Kčs         520 Kčs         540 Kčs       1626 Kčs          1631 Kčs    
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Naturálie                             166 Kčs         166 Kčs       166 Kčs        166 Kčs             166 Kčs 
Spolu                                   526 Kčs         686 Kčs         706 Kčs       1792 Kčs          1797 Kčs 
 
Traktoristi                             509 Kčs          532 Kčs        811 Kčs      1139 Kčs          1575 Kčs 
 Naturálie                              270 Kčs          285 Kčs        233 Kčs        226 Kčs             173 Kčs 
Spolu                                     779 Kčs          817 Kčs      1044 Kčs      1365 Kčs          1748 Kčs 
 
Ošetrovatelia dojníc              488 Kčs          518 Kčs      656 Kčs         868 Kčs             980 Kčs 
Naturálie                               315 Kčs          280 Kčs       298 Kčs        318 Kčs             357 Kčs  
Spolu                                     803 Kčs          792 Kčs       954 Kčs       1186 Kčs          1337 Kčs 
 
Ostatní pracovníci                 386 Kčs          485 Kčs       578 Kčs        716 Kčs           1053 Kčs 
Naturálie                               262 Kčs          239 Kčs        262 Kčs        269 Kčs            240 Kčs 
Spolu                                     648 Kčs          724 Kčs        840 Kčs        985 Kčs          1293 Kčs   
 
Naturálie boli na pracovnú jednotku 2 kg obilia, 1. 5 kg sena, 2 kg slamy bezplatne. Kde 
pracovali na družstve dvaja členovia a viac mali zahumienku 50 árov. Keď pracoval len jeden 
člen mal zahumienku 30 árov. Na ekonomickom úseku nastali zmeny. Účtovníčka Jurčišinová 
odišla následkom vydaja a na jej miesto nastúpila Chovancová Anna z Harhaja.  
  
Kultúra 
 Následkom výstavby budovy MNV začala sa kultúrnosť v obci povznášať. MNV 
zabezpečil v hornej časti na poschodí úpravu a zariadenie miestnosti. Bolo zavedené 
elektrické osvetlenie miestnosti, prevedená maľba, boli zakúpené stoly, stoličky, skrine 
a v kultúrnej miestnosti v sále bolo urobené pódium. V tejto miestnosti konali sa celoobecné 
schôdze, oslavy a iné podujatia.  
 Prvú tanečnú zábavu v novej kultúrnej miestnosti- sále poriadala miestna organizácia 
požiarnej ochrany a dva tanečné zábavy poriadala miestna organizácia Slovenského zväzu 
mládeže. Účasť na zábavách bola dobrá. Mimo mládeže zúčastnili sa aj občania. Ženy 
posadali na stoličky dokola miestnosti, sledovali priebeh zábavy a počúvali veselú ľudovú 
hudbu. Muži zasadli za stoly na konci sály a pri občerstvení sa porozprávali, ktorí mali ochotu 
išli si aj zatancovať. Keď prestali muzikanti hrať, ukončil sa tanec, buď zaspievali dievčatá, 
alebo chlapci pri dobrej nálade pár veselých piesni. Tak sa to všetko veselo spoločne zabávalo 
a tešilo sa z toho, že sme tu budovu dostali, že sa nám ju podarilo vystavať, ktorá bude slúžiť 
nám aj ďalšej generácii pre povznášanie kultúry v našej obci.  
 V kancelárii MNV je umiestnený telefón a vysielací aparát pre rozhlas. Zasadačka 
slúži pre zasadanie pléna poslancov MNV a poriadajú sa tam schôdze za menšej účasti. 
Umiestnila sa tam aj obecná knižnica. Ďalšia miestnosť môže slúžiť za kuchynku alebo sklad, 
z nej sú dvere pre východ na pódium.  
 Zariadenie v dolnej časti budovy zabezpečuje Okresné spotrebné družstvo Jednota 
Giraltovce. Ešte pred žatevným obdobím, tovar zo starého obchodu premiestnila vedúca 
predajne Gočová Helena do novej predajne. Nový obchod v terajšej dobe dostatočne 
vyhovujúci pre občanov. Pri obchode je aj dostatočný sklad pre uskladnenie tovaru.  

V dolnej časti budovy je zriadené pohostinstvo. Miestnosť pohostinstva je dosť veľká 
pre terajšiu dobu vyhovujúca s chladiacim pultom na pivo a pivnicou pod pultom. 

Zriadenie obchodu a pohostinstva v novej budove uspokojuje požiadavky občanov 
a zabezpečuje dostatočný sortiment tovaru a občerstvenia v celodennej prevádzke. Otváracie 
hodiny upravuje MNV podľa požiadavok občanov. Pohostinstvo poskytuje výhodu aj cudzím 
občanom, ktorí čakajú na autobusové spoje lebo v blízkosti na cestnej križovatke je 
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autobusová zastávka. Prvá vedúca pohostinstva je Moľová Zuzana. Ona si zriadila vo svojom 
dome aj výrobu a predaj zmrzliny. 

Miestna organizácia Slovenského zväzu žien poriadala kurz varenie a pečenia. Vedúca 
kurzu školenia bola Bajcurová Marta. Po ukončení kurzu urobili záverečnú schôdzu 
s pohostením s novými jedlami, ktoré sa naučili variť a piecť. Na to posedenie boli pozvaní 
zástupcovia MNV a manželia zúčastnených žien. 

MNV v spolupráci s osvetovým pracovníkom s. učiteľom Mackom zabezpečili oslavy 
MDŽ, ktoré sa uskutočnili dňa 9. marca. Slávnostný príhovor predniesol osvetový pracovník 
s. Macko. Žiaci prvého až piateho ročníka základnej deväťročnej školy spestrili program 
básničkami a piesňami, ktoré s nimi nacvičila s. učiteľka Macková. Pri ukončení slávnosti 
žiaci odovzdali mamičkám a babičkám darčeky.  

Šport sa toho času rozmáhal a povznášal. Veľký záujem bol o futbal. Zatiaľ sa hrali 
len priateľské zápasy. Vo volejbale a v stolnom tenise hrala Porúbka majstrovstvá.  

Miestna organizácia červeného kríža koncom mesiaca marca poriadala výročnú 
členskú schôdzu na schôdzi bol prítomný aj obvodný lekár doktor Baník z Kurimy, poučoval 
členov o poskytovaní prvej pomoci, prednášal aj zdravotné prednášky. Schôdze sa zúčastnili 
mimo členov červeného kríža aj občania ktorí mali záujem o zdravotné prednášky a poučenia 
vypočuť. Po ukončení prednášky prebiehala dosť obšírna diskusia občanov, ktorí požiadali 
obvodného lekára o informácie a rady pri liečení chorôb. Za predsedníčku organizácie 
červeného kríža bola zvolená Červeňáková Anna.  

Požiarna ochrana: členovia požiarnej ochrany uskutočňovali v jarnom období v nedeľu 
v ranných hodinách cvičenia, kde preverovali akcieschopnosť motorovej striekačky 
a pripravovali sa na obvodovú súťaž. Súťaž sa uskutočnila v Porúbka pri rieke Topli na 
pasienkoch. Organizácia požiarnej ochrany usporiadala tanečnú zábavu.  

Miestna organizácia Slovenského zväzu mládeže začínala svoju činnosť. MNV 
uvoľnil pre SZM starú ľudovú kanceláriu a zasadačku a tam si vytvorila organizácia klub 
mládeže kde hrali stolný tenis a pripravovali sa aby na kultúrnych podujatiach vystúpili 
scénkami a spevom.  

Študovať odišla Balentová Albína na Strednú ekonomickú Prešov. Osobné auto 
zakúpili: Baloc Ondrej, Balent Ondrej, Paľa Ján, Hudák Ján. 

Výstavba: Rodinný dom postavil Havír Ján a Goč Ondrej. Niže Porúbky cez potok 
bol postavený nový betónový most ako prvý moderný podľa toho projektu a plánu. Obhliadku 
mosta prevádzala exkurzia.  

Populácia: Narodil sa Švec Peter, Švec Rudolf, Guľa Ján, Kendra Ján, Šoltýs 
Jaroslav, Baloc Jaroslav, Červeňák Ondrej, Antolíková Slava. 

Prisťahovala sa: Švecová Alžbeta r. Kijaková Harhaj. 
Odsťahovali sa: Maťaš Jozef, Švecová Anna, Gdovinová Mária. 
 

Záver 
 

Keď zhodnotíme uplynulé desaťročie veku môžeme kladne a s radosťou konštatovať, 
že s v ňom urobilo veľa, jak po stránke výstavby, zvyšovania životnej úrovne, zlepšovania 
životného prostredia a v kultúrnej oblasti. 

Veľký pokrok a úspech v tomto desaťročí sa uskutočnil pri výstavbe rodinných 
domov. Vystavano bolo 25 rodinných domov a budova MNV. U štyroch domov bola 
ukončená výstavba. Obvod obce v intraviláne sa rozšíril o 12 nových domov. Pri výstavbe 
domov si občania navzájom vypomáhali v stavebných prácach. Pred založením družstva 
pomáhali si aj s povozmi. Po založení družstva vypomáhalo družstvo s dovozom stavebného 
materiálu. Po ukončení výstavby domu občania sa snažili, aby bolo upravené priestranstvo 
v okolí domu, prevedené vzorné oplotenie, moderné vybavenie a zariadenie bytov. Stavebný 
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materiál sa využíval čiastočne z vlastných zdrojov, ako štrk, piesok, drevo z pasienok, 
v začiatkoch aj ručne robená a vypálená tehla. Ostatný stavebný materiál sa zabezpečoval 
nákupom, tehla, kvádre, cement, vápno, krytina.  

Mimo výstavby budov, veľa sa urobilo pri zveľaďovaní obce. Bola prevedená 
elektrizácia a verejné osvetlenie obce, ohradenie školskej budovy, jedna tretina priekop okolo 
cesty cez obec bola vydláždená dlaždicami. Údržba štátnych ciest už po druhý raz 
vyasfaltovala cestu cez Porúbku smerom na Giraltovce. V chotári obce boli postavené dva 
betónové mosty a v okoliu z Nemcoviec do Kučína cez rieku Topľu veľký betónový most. Pre 
zvyšovanie kultúry MNV zakúpil vysielací aparát pre rozhlas, rozhlasovú linku s lampiónmi, 
rádiový prijímač, kinopremietací aparát, zariadenie a nábytok pre kancelárie a kultúrnu 
miestnosť- sálu. V každej domácnosti je už rádiový prijímač a práčka. Prevažná časť 
domácnosti zakúpila televízory, ľadničky a iné elektrické spotrebiče. Zavadzajú sa vodovody 
na dárlingy. Zakupujú sa elektrické motory na cilkulári a rezačky.  

Značný pokrok je zaznamenaný na úseku vzdelávania. Na stredné školy nastúpilo 22 
študentov, na vysokú školu jeden, študoval na vysokej škole diaľkove popri zamestnaní.  

Deväť občanov zakúpilo osobné autá.  
Značný úspešný trend zaznamenávalo aj JRD, v hospodárskej činnosti a zveľaďovaní 

družstevného majetku. Preinvestovalo 2.341.927 Kčs. Na stavby 1.375.977 Kčs a na nákup 
strojov 965.950 Kčs. Všetky doterajšie stavby družstva sa robili svojpomocne. Postupne 
každým rokom zvyšujú sa odmeny pracovníkov družstva. Keď v začiatočných rokoch 
odmeny za prácu boli veľmi nízke,  ale nestalo sa, aby záloha na pracovné jednotky 
v stanovený čas v mesiaci nebola vyplatená  alebo doplatky na konci roku, čo sa na mnohých 
družstvách stávalo, že záloha sa vyplácala opozdnene a doplatky boli znížené alebo žiadne. 
Družstvo Porúbka vychádzalo z vlastných finančných zdrojov bez štátnej dotácie, až v roku 
1965 bola poskytnutá cestou Okresnej výrobnej poľnohospodárskej správy kadrová výpomoc, 
pre vyplácanie funkcionárov, čo mali vyplácané všetky družstvá v okrese, pretože odmeny 
vedúcich pracovníkov boli veľmi nízke, nedosahovali ani priemer odmien ostatných 
pracovníkov. Takže polovička odmeny bola vyplatená z družstva a polovička z kádrovej 
pomoci. Potom sa odmeny vedúcich pracovníkov postupne zvyšovali, ale 10 % zo základnej 
odmeny mesačnej bolo znížené a bolo vyplatené až koncom roku ako sa splnili v družstve 
plánované úlohy.  

 Keď hodnotíme vývoj poľnohospodárstva za uvedené a dávnejšie roky, môžeme 
dodať, že poľnohospodári aj v našej obci prežívali mnohé ťažkosti, strasti a nedostatky, 
s vynaložením veľkého úsilia pre zabezpečovanie a výrobu potravín pre seba a pre 
spoločnosť, aj za nízkych odmien. Kým v ostatných odvetviach národného hospodárstva boli 
odmeny aj niekoľkonásobne vyššie. Pritom vynakladalo sa veľa namáhavej ručnej práce. Za 
ťažko vyrobené finančné prostriedky každoročne nakupovali sa potrebné stroje a vkladalo sa 
do investičnej výstavby s nádejou, pre zlepšovanie životných podmienok a životnej úrovne.  

Od roku 1956 až do roku 1968    
Narodilo sa 62 detí a zomrelo 21 občanov, prisťahovalo sa 13 občanov, odsťahovalo sa 44 
občanov. 
 Počet obyvateľov v obci v roku 1968 je 295. počet obývaných domov je 54 + 1 škola 
s bytom učiteľov a jedna budova MNV s obchodom a pohostinstvom. 
 Neobývané domy 2. Trinkoviča Jána st. a Galla Jána.  
 Aj pre ďalšie obdobie sú dobré predpoklady pre splnenie cieľov, lebo občania 
a družstevníci sú ochotní priložiť ruky k dielu, aby naša obec stala sa krajšia a zlepšovali sa 
v nej aj životné podmienky aj životná úroveň občanov a družstevníkov. 
 
 

Rok 1969 
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Začiatok roka 1969 prejavoval sa v dvoch protichodných smeroch. Udalosti v roku 

1968, ktoré mali uskutočniť obrodný demokratizačný proces v našom štáte boli zmarené, 
vstupom spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy do našej Československej republiky.  

Občania demokraticky zmýšľajúci za lepší slobodnejší život, nátlakom ustupovali do 
pozadia, lebo emigrovali do zahraničia. Niektorí boli pozbavení vedúcich funkcií a preradení 
na podradné práce. Podľa nariadenia straníckych nariadených orgánov. Vedúci pracovníci 
národných výborov a iných štruktúr majú byť členovia Komunistickej strany. Keď ani 
nespĺňali odborné teoretické podmienky a praktické skúsenosti.  

V našej obci od roku 1947 predsedovia, tajomníci MNV boli a sú členovia 
Komunistickej strany. Taktiež aj poslanci pléna a členovia rady boli zastúpení 
v nadpolovičnej väčšine. Až vo volebnom období od roku 1964 až 1971 z počtu 17 volených 
poslancov, bolo 10 nepartajných. V tomto roku tajomníka MNV Halčáka zastupuje pre nemoc 
s. Kelemen Vojtech z Marhane, jako pracovník NV na doporučenie nadriadených orgánov. 
Doteraz a najmä vo volebnom období od roku 1964 na úseku MNV bola dobrá spolupráca pri 
zveľaďovaní obce, aj vo vzťahu k občanom a družstevníkom. Plnili sa úlohy stanovené 
volebným programom a sú aj predpoklady pre plnenie ďalších častí programu, lebo poslanci, 
ako aj občania majú záujem na zveľaďovaní obce, aby naša obec stavala sa krajšou 
a zlepšovali sa aj životné podmienky obyvateľov. Mali sme preto pochopenie aj zo strany 
ONV, že podporili našu snahu a tvorivú činnosť pre verejnoprospešnú prácu.  
 
Činnosť MNV. 

Už začiatkom roku 16. januára 1969 konala sa v sále kultúrneho domu celoobecná 
schôdza. Na schôdzi bol prítomný zástupca ONV s. Činčala, vedúci odboru sociálneho 
zabezpečenia.  

Predseda MNV Chlebovský Ján zahájil schôdzu, privítal prítomných občanov, 
zástupcu ONV s. Činčalu a oboznámil s programom jednania.  
1. Referát o medzinárodnej situácii 
2. Zadelenie a schválenie obce do obvodu a diskusia. Zástupca ONV s. Činčala 
predniesol referát o medzinárodnej situácii, taktiež oboznámil občanov s druhým bodom 
programu. Do diskusie sa prihlásil učiteľ s. Macko a povedal, že obvod obce Porúbka bol už 
desaťročia v Kurime a obyvatelia obce Porúbky majú ku Kurime určitý podiel. Pomohli 
vybudovať stavbu ONV, pričinili sa aj o výstavbu Obvodného zdravotného strediska preto 
navrhujem pripojiť obce Porúbku do obvodu Kurima. Tento návrh občania jednohlasne 
schválili. V ďalšej časti s. Činčala zaoberal sa otázkami rázu sociálneho a odpovedal na 
diskusné príspevky občanov.  
 

Dňa 16.januára 1969 taktiež uskutočnilo sa prvé zasadnutie rady MNV za plnej účasti 5 
členov. Program jednania: 
1. Príprava na zasadnutie pléna MNV  
2. Zhodnotenie výsledkov súpisu hospodárskych zvierat 
3. Priebeh inventarizačných prác k 1.1.1969 
4. Finančné hospodárenie MNV a ročný výkaz za rok 1968 
Program bol prejednaný, prediskutovaný a doporučený na prejednanie a schválenie zasadnutiu 
pléna.  
  

Dňa 25. februára 1969 konalo sa zasadnutie pléna, za účasti 13 poslancov MNV. 
Program jednania bol: 
1. Schválenie plánu hlavných úloh MNV na rok 1969 
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2. Výstavba požiarnej zbrojnice, oplotenie cintorína a prípravné práce pre výstavbu 
materskej škôlky. 
3. Schválenie rozpočtu MNV na rok 1969.  
Na uvedené body programu zodpovedal s. Kelemen. 
 
1. Prečítal návrh rady MNV pre rok 1969 podľa vytýčených úloh pre MNV vyplývajúce 
z akčného programu strany a vlády aj za podmienok obce.  
2. K výstavbe požiarnej zbrojnice, oploteniu cintorína ako aj k prípravným prácam pre 
výstavbu materskej škôlky oboznámil poslancov s. Kelemen. Hovoril, že pre údržbu požiarnej 
zbrojnice bolo poskytnuto 20 000 Kčs. Uvedenú čiastku bude potrebné využiť na nákup 
materiálu pre výstavbu novej zbrojnice. Pre oplotenie cintorína bolo poukázané z ONV 
odboru MH 15 000 Kčs. Uvedené finančné prostriedky majú byť použité na zakúpenie 
pletiva, španovací drôt, stĺpiky, bránu a cement. Pre výstavbu materskej škôlky zabezpečiť 
vhodný pozemok staveniska, ktorý by zodpovedal po stránke umiestnenia aj hygieny. Po 
podaní správy bola zahájená diskusia. Boli návrhy, že postavenie zbrojnice by bolo dobré 
uskutočniť za potokom na hospodárskom dvore JRD a výstavbu školy na parcele po vyše 
terajšej školy. Pre riadenie prác pri výstavbe zbrojnice a oplotenie cintorína navrhuje aj 
schvaľuje plénum komisiu: Švec Mihaľ Ján, Goč Matis Ján, Packa Ján.  

3. Návrh rozpočtu MNV pre rok 1969 je plánovaný 109.600 Kčs. Výdaje: vnútorná 
správa 20.000 Kčs, miestne hospodárstvo 18 000 Kčs, Školstvo 68.800 Kčs, Kultúra 1600 
Kčs, vnútorná správa 4200 Kčs. Dotácia  z ONV činí 99.600 Kčs, MNV z vlastných zdrojov 
zabezpečí 10.160 Kčs.  
 

Dňa 11.júna 1969 konala sa schôdza rady MNV za účasti 5 členov, v kancelárii MNV. 
Program jednania: 
1. Príprava zasadnutia pléna MNV. 
2. Prejednanie uznesenia rady ONV o priebehu svojpomocnej výstavbe v akcii „Z“ 
a výsledkoch hospodárenia okresu za rok 1968. 
3. Úprava priestoru pred predajňou a zásobovacia situácia. Kultúrno-osvetová činnosť 
a vytvorenie obvodovej knižnice. 
4. Stav poľnohospodárskych prác na JRD.  

 
Uvedené body programu boli prejednané. K 3. bodu zodpovedal s. Kelemen. Úprava 

priestoru pred predajňou bola dohodnutá so zástupcom Jednoty Rybárikom, že finančné 
prostriedky Jednota uhradí po ukončení úpravy.  
  O situácii poľnohospodárskych prác podal správu predseda JRD Packa, konštatoval, že 
práce na JRD pokračujú dobre.  
 
 Druhé zasadnutie pléna MNV konalo sa 19.júna 1969 v zasadačke MNV za účasti 11 
poslancov. Program jednania: 
1. Prejednanie uznesenia vlády SR a rady ONV.  
2. Oslavy medzinárodného družstevného dňa. 
3. Vytvorenie obvodovej knižnice v Marhani. 
4. Vypracovanie dedinského programu.  
5. Výstavba požiarnej zbrojnice a oplotenie cintorína.  
 

1. K prvému bodu podal správu s. Kelemen. Oboznámil s uznesením rady ONV č. 
74/1969 o schválení zásad spolupráce medzinárodnými výbormi a národným frontom. Taktiež 
oboznámil s uznesením vlády SSR č. 168, návrh o úsporných opatreniach na zníženie štátneho 
rozpočtu.  
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2. S druhým bodom oboznámil s. Kelemen, že rozhlasom bude vysielaná relácia, 
uvedený termín a program.  

3. K tretiemu bodu podala správu učiteľka s. Macková vedúca obecnej knižnice. 
4. K spracovaniu dedinského programu dodal s. Kelemen, že je potrebné vypracovať 

program do konca roku 1969, taktiež spracovať perspektívny plán až do roku 1975. 
5. Za účelom výstavby požiarnej zbrojnice bol požiadaný Okresný inšpektorát požiarnej 

ochrany v Bardejove o vyslanie zástupcu, ktorý by obhliadnul terén pre výstavbu. Poukázaná 
finančná čiastka nebude postačovať, bude výstavbu prevádzať v etapách, hoci by sa jej 
dokončenie poviedlo až v budúcom roku. 

6. K oploteniu cintorína podal správu člen komisie pre riadenie výstavby a ostatných 
prác Packa Ján. Poznamenal že podľa požiadaviek viacerých občanov, aby oplotenie cintorína 
bolo prevedené nasledovne. Oplotenie sa urobí z prednej strany kolo cesty betónovým múrom 
do výšky 30- 40 cm a rámovými poľami. V strede bude urobená vrátnica v šírke 3 m. Bočné 
strany a zadná strana sa iba opravia nakoľko finančné prostriedky nebudú postačovať na 
oplotenie celého cintorína. S oplotením sa už započne po ukončení zvozu krmovín.  
 

Dňa 28 júla 1969 konala sa schôdza rady MNV za plnej účasti 5 členov. Program 
jednania:  

1. Prejednanie uznesenia vyšších orgánov.  
2. Prejednanie a zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi v čase žatvy a mlatby. 
3. Prejednanie rozboru hospodárenia MNV za I. polrok  

 
1. K programu jednania podal správu s. Kelemen, oboznámil členov rady s uznesením 

ONV číslo 11/1969 o dodržiavaní socialistickej zákonnosti v okrese a č. 112/1969 
o stanovisku orgánov a ich činnosti v auguste roku 1968, č. 93/69 o prijatí výzvy národ 
deťom. Taktiež oboznámil aj s druhým bodom programu.  

2. Že je potrebné zabezpečiť nočné požiarne hliadky a členovia požiarnej ochrany aby 
preverili akcieschopnosť motorovej striekačky.  

3. Rozbor hospodárenia bol prečítaný a bude podaný plénu na schválenie.  
 
Dňa 20 augusta uskutočnila sa schôdza rady MNV za plnej účasti 5 členov. Program jednania:  

1. Príprava na zasadnutie plénu MNV. 
2. Návrh a prejednanie dedinského programu.  
3. Oslavy 25. výročia Slovenského národného povstanie.  

 
Program bol prejednaný a podaný zasadnutiu plénu k schváleniu.  
 
 Dňa 27 augusta 1969 konalo sa zasadnutie pléna MNV za účasti 15 poslancov. 
Program jednania bol nasledovný:  

1. Návrh a schválenie dedinského programu na roky 1970- 1975.  
2. Oslavy 25. výročia Slovenského národného povstania. 
3. Stav poľnohospodárskych prác na JRD. 

 
1. K prvému bodu podal správu s. Kelemen a dodal, že pre zlepšenie životného 

prostredia obce budeme dbať, aby v rámci zveľaďovania obce sme vylepšovali najmä 
podmienky bývania občanov a rozšírením intravilánu obce pre individuálnu bytovú výstavbu. 
Prevedieme vydláždenie priekopy a obecnej cesty k cintorínu. So správou štátnych ciest 
zabezpečíme projektové spracovanie výstavby chodníkov cez obec v dĺžke 600 m. 
Prevedieme rekonštrukciu verejného rozhlasu.  
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2. O stave poľnohospodárskych prác podal správu člen rady Packa Ján, ktorý je zároveň      
predsedom JRD. Oboznámil prítomných o priebehu prác najmä o mlatebných prácach. 
Poznamenával, že pšenica a jačmeň čo sa týka hektárových výnosov sú dosť vysoko 
prekročené, podľa toho ako boli výnosy plánované.  
 
Dňa 12 októbra konala sa schôdza rady MNV za účasti plného počtu 5 členov rady. Program 
jednania:  

1. Príprava na zasadnutie pléna. 
2. Priebeh výstavby požiarnej zbrojnice. 

 
K jednotlivým bodom rokovania bolo prijaté uznesenie. 

1. Ukladá sa s. Kelemenovi zvolať zasadnutie pléna 23. X. 1969.  
2. Podať písomnú žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na ukončenie požiarnej 

zbrojnice. 
Predsedovi JRD Packovi vypracovať správu o hospodárení JRD za III. štvrťrok 1969.  
 
 Štvrté zasadnutie pléna MNV uskutočnilo sa 23. októbra 1969 za prítomnosti 9 
poslancov. Prítomný bol aj zástupca ONV s. Šesták. Program jednania bol nasledovný:  

1. Výzva UV KSČ na rozvinutie iniciatívy k 25. výročiu oslobodenia republiky 
Sovietskou armádou.  

2. Správa o výsledkoch hospodárenia JRD za III. štvrťrok 1969. 
3. Prejednanie uznesení vyšších orgánov.  
4. Zabezpečenie osláv 52. výročia VOSR a zahájenie mesiaca ČSSP. 
5. Prejednanie prípravy a postupu inventarizačných prác. 
6. Rôzne informácie o uzneseniach vlády SSR. 

 
1. S výzvou UV KSČ oboznámil prítomných zástupca ONV s. Šesták taktiež aj so 

zabezpečením osláv 52. výročia VOSR. 
2. Správu o výsledkoch hospodárenia JRD za III. štvrťrok 1969 podá písomne predseda 

JRD Packa ktoré sú uvedené v časti poľnohospodárstvo. 
S uznesením vyšších orgánov a vlád SSR oboznámil s. Kelemen Zb. zákonov- čiastka 38 
a predlžení volebného obdobia národných výborov.  
 
Dňa 11 decembra konala sa schôdza rady MNV v kancelárií MNV za účasti 4 členov rady. 
Program jednania:  

1. Vypracovanie plánov práce na I. polrok 1970.  
2. Situácia v zásobovaní obce tovarom predajne Jednota. 

 
1. S prvým bodom programu oboznámil s. Kelemen že zasadnutie plénu MNV je 

plánované 1 krát za 2 mesiace a rada 1 krát každý mesiac. 
2. K zásobovacej situácii obce podal správu predseda MNV a predseda dozorného 

výboru s. Chlebovský a dodal že prísun tovaru pre predajňu je pravidelný, je nedostatok 
v sortimente podľa objednávok. 
 

Činnosť dedinskej organizácie Komunistickej strany. 
Počet organizovaných členov je 11. Z uvedeného počtu štyria pracujú mimo obce 
v podnikoch, ktorí sa občas zúčastňujú členských schôdzi najmä výročných. Od roku 1959 
zvlášť nejakú činnosť mimo tajomníka, čiastočne aj predsedu MNV nevytvárali. Nejavil sa 
u nich nejak záujem a iniciatíva a zveľadenie obce, družstva a spoločnosti. Väčšina z nich 
vstúpila do strany KSČ pre svoje osobné záujmy. Od uvedeného roku doteraz bola s nimi 
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uspokojivá spolupráca. Až začiatkom roku 1969 nastala medzi nimi roztržka. Strana začala 
upevňovať svoje pozície. Niektorí začali sa zdvíhať a na straníckej výročnej schôdzi 
prejavovali nespokojnosť a žiadali voľby do vedenia DO- KSS, čo sa aj uskutočnilo že za 
predsedu strany zvolili Staša Ondreja. Mali záujem zasahovať aj do vedenia MNV a JRD ale 
sa im to nepodarilo. 
 
Poľnohospodárstvo 
 Začiatok roku 1969 sa začínal v nádeji zlepšovania hospodárskej činnosti družstva, 
zlepšovanie podmienok pracovníkov a zvyšovanie ich životnej úrovne. Výročná členská 
schôdza uskutočnila sa 18. februára 1968. Družstevníci oboznámení s výsledkami 
hospodárenia za rok 1968, čím boli spokojní, lebo hodnota pracovnej normy sa zvýšila oproti 
roku 1967 o 8 Kčs až na 22 Kčs.  
 Taktiež boli oboznámení s výrobno-finančným plánom a úlohami na rok 1969. Už 
pred vypracovaním plánu, poriadala výrobná poľnohospodárska správa inštruktáž 
k vypracovaniu plánu, kde boli pripomienky, aby družstva nepočítali len so zvyšovaním 
pracovnej normy- odmeny, ale aby počítali aj na upevňovanie družstva a rozšírenie 
reprodukcie. Finančné prostriedky bude treba datovať aj do zabezpečovacieho fondu, ktorý je 
novovytvorený. Bolo potrebné zakúpiť aj stroje, ktoré by uľahčili namáhavé práce a znižovali 
pracovné náklady. Podľa potreby a návrhov bolo plánované urobiť ohradu hospodárskeho 
dvora, zakúpiť nakladač maštaľného hnoja, rozmetadlo priemyselných hnojív, kruhačku repy, 
rezačku ROS, valce hladké štyri kusy vlečky 5 t. a zaviesť do kravína dojacie zariadenie. 
Celkové investičné náklady boli plánované vo výške 180. 000 Kčs.  
 Aj pri investičných, materiálových a prevádzkových nákladoch, bola plánovaná 
hodnota pracovnej normy 23 Kčs, o 1 Kčs viac ako v minulom roku. Pre zvyšovanie hmotnej 
zainteresovanosti a povzbudenie pracovnej iniciatívy vyplácajú sa mimo odmien za pracovné 
normy aj prémiové odmeny.  
 Koncom júna účtovníčka Chovancová Anna odišla na m. dovolenku a na jej miesto 
nastúpila Gdovinová Anna. 
 Rok 1969 bol pre naše družstvo priaznivý lebo výrobné a dodávkové úlohy boli na 
všetkých úsekoch nielen splnené, ale ďaleko prekročené. Uplynulo jedno desaťročie 
spoločného hospodárenia od založenia družstva. Pre objasnenie chcel by som v krátkosti 
zhodnotiť hospodárske výsledky družstva v začiatočných rokoch a porovnať ich s r. 1969. 
 
Výroba obilnín.  
Rok 1960             z 1 hektára 13.5 g            výroba spolu     1310 g 
Rok 1961                                14.6 g                                      1314 g 
Rok 1969                                25.1 g                                      2312 g 
 
Úsek živočíšnej výroby. 
Stavy z 1960 HD spolu      117 kus, z toho kráv     57, dojivosť 800 l, ošípané 48 kus 
          z 1961                       141                               55,              1100 l,            107 kus 
          z 1969                       149                               70,              2200 l,            245 kus    
 
Plnenie dodávkových povinností  
Rok 1960         mäso HD        90 g,         ošípané         50 g,      mlieko      38.850 l 
        1961                              115 g,                              54 g,                       42.400 l 
        1969                              320 g,                            270 g,                     133.000 l 
 
Výroba zemiakov 
Rok 1960 z 1 hektára        40.2 g                         výroba spolu           966 g 
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Rok 1961                           90.0 g                                                       2160 g    
        1969                        147.0 g                                                       3905 g 
 
Tržby z rastlinnej výroby                            tržby za zvieratá a mlieko 
Rok 1960     83.765 Kčs                              HD+ ošípané     24.000 Kčs     mlieko   69.000 Kčs 
        1961   144.522 Kčs                                                      124.000 Kčs                   74.000 Kčs 
        1969   313.400 Kčs                                                      600.000 Kčs                 302.000 Kčs 
 
Celkové peňažné príjmy                 náklady                        odmeny na pracovné normy 
Rok 1960      237.000 Kčs              129.000 Kčs                201.000 Kčs 
        1961      454.000                     275.000                       307.200 
        1969    1.800.000                    956.000                       543.000   
 
K odmene za pracovné N. vyplatila sa Prémiová odmena+ 36.000 Kčs, spolu 579.000 Kčs. za 
rok 1969 a do zabezpečovacieho fondu sa odviedlo 180.000 Kčs, do fondu výstavby 45.000. 
Nákup strojov 134.200 Kčs. Ohrada hospodárskeho dvora 47.860. 
 
Kultúra a školstvo 

Pre zvýšenie úrovne kultúry bola zriadená v Marhani obvodová knižnica. Do tejto 
knižnice sa odovzdali knihy ktoré sa čítali v našej obci už niekoľko desaťročí a vymenili sa za 
knihy, ktoré doteraz v našej obecnej knižnici neboli. Tieto knihy majú možnosť si vypožičať 
občania, mládež a žiaci každý týždeň vo štvrtok. 

Miestna organizácia Slovenského zväzu mládeže poriadala v sobotu večer prvého 
februára a v nedeľu večer druhého februára tanečnú zábavu na výročnú hostinu Hromnice, na 
ktorej hrala ľudová hudba husľové pri ktorej sa všetko veselo zabávalo. V tomto roku 
poriadali tri tanečné zábavy. 

Dňa 18. februára konala sa výročná členská schôdza JRD. Po ukončení schôdze bolo 
pohostenie a tanečná zábava, aby sa družstevníci zabavili.  

Organizácia Slovenského zväzu žien na jar usporiadala výstavu roľníckej izby, ako 
bola zariadená za dávnejších čias v našej obci. Taktiež vystavovali ručné práce, ako tkanivá, 
koberce – pokrovce, prestieradlá a výšivky.  

Organizácia Červeného kríža uskutočnila výročnú členskú schôdzu za účasti členov 
a občanov. Na schôdzi bol prítomný aj obvodný lekár doktor Baník, ktorý prednášal aj 
zdravotnú prednášku.  

Cez školské prázdniny prevádzala sa oprava školy. Pristavala sa jedna miestnosť- 
kabinet pre uskladnenie potrieb a pomôcok.  

Študovať odišla Paľová Anna a Gočová Daniela na Ekonomickú Bardejov.  
V júni promoval na Ing. Havir Ján, na Poľnohospodárskej ekonomickej škole Košice.  
Výstavba: rodinný dom postavil Bednár Ján. 
Populácia: narodil sa Guľa Jaroslav a Švec Babov Ondrej. 

Prisťahovali sa: Majer Ján, Švecová Anna.  
Osťahovali sa: Balentová Albína, Švec Ondrej, Konc Ján. 
 

Rok 1970 
 
  Činnosť MNV. 
 Zahájenie roku uskutočnilo sa schôdzou rady MNV dňa 20. januára 1970 za účasti 4 
členov rady. Schôdzu zahájil predseda MNV Chlebovský. Privítal prítomných poprial 
dobrého zdravia a úspechov v novom roku, dodal, že uznesenia prijaté na schôdzach rady 
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MNV v roku 1969 boli splnené a oboznámil s programom jednania. Program jednania bol 
nasledovný:  

1. Príprava na zasadnutie pléna. 
2. Prejednanie súpisu hospodárskych zvierat. 
3. Vyhodnotenie inventarizácie majetku MNV. 

 
1. K príprave na zasadnutie pléna MNV podal správu tajomník s. Kelemen. Oboznámil 

prítomných, že zasadnutie pléna je plánované na deň 22.1.1970 s týmto programom: 
Stav finančného hospodárenia MNV za rok 1969. Stav inventarizačných prác k 1.1. 
1970. Schválenie rozpočtu na rok 1970. Vyhodnotenie činnosti MNV a jeho orgánov, 
ako aj jednotlivých poslancov za rok 1968-69. K uvedeným bodom programu pre 
zasadnutie pléna je vypracovaná písomná správa, ktorú je potrebné prejednať 
s návrhom pred zasadnutím pléna. 

2. K prejednaniu súpisu hospodárskych zvierat dodal, že neboli pri prejednaní 
a porovnaní s evidenciou rozdiely.  

3. K inventarizácii podal správu, že komisiou neboli zistené žiadne rozdiely. Po 
prejednaní jednotlivých bodov programu bolo prijaté uznesenie.  

 
Zasadnutie pléna plánované na deň 22.jánuára 1970 sa neuskutočnilo pre onemocnenie 

tajomníka s. Kelemena a bolo zabezpečené písomným pozvaním na deň 23.februára 1970.  
Prvé zasadnutie pléna sa uskutočnilo 23. februára 1970 za prítomnosti 12 poslancov 

a zástupcu ONV Dr. Hudáka.  
Program jednania bol nasledovný: 

1. Prejednanie finančného hospodárenia za rok 1969 a schválenie rozpočtu na rok 1970.  
2. Prejednanie uznesení vyšších orgánov.  
3. Vyhodnotenie činností MNV a jeho orgánov ako aj jednotlivých poslancov. 

 
1. K prvému bodu jednania podal správu tajomník MNV s. Kelemen, ktorý v správe 

o finančnom hospodárení za rok 1969 podrobne rozobral časť príjmov tak aj výdavkov 
a predložil plénu na prejednanie a schválenie nový rozpočet na rok 1970. Taktiež 
oboznámil prítomných s uzneseniami vyšších orgánov a vyhodnotil činnosť MNV 
a jeho poslancov. K vyhodnoteniu je spracovaná písomná správa o činností poslancov 
a situácií za rok 1968 a 1969.  

 
V úvodnej časti je poznamenano, že socialistický spoločenský rozvoj v období roku 

1968 a v prvej polovici roku 1969 sa spomalil. Krízové javy posledných rokov prejavovali sa 
v stagnácii, vážnym oslabením funkcií socialistického štátu, poklesom zodpovednosti, 
disciplíny a poriadku. Došlo k ideovému oslabeniu činnosti štátnych orgánov a jej poslancov. 

Od apríla minulého roku sa usiluje strana pod novým vedením prekonať dôsledky 
tohto vývoja. Podľa opatrenia Ústredného výboru KSČS je programom dňa úloha obnoviť 
jednotu strany i uplatnenie jej vedúcej úlohy na všetkých stupňoch, úsekoch spoločenského 
života teda i v orgánoch národných výborov.  

Vo voľných návrhoch prítomných členov pléna oboznámil aktivista z ONV s. Dr. 
Hudák, že bývalý tajomník s. Vojtech Halčák podal písomnú žiadosť na MNV o uvoľnenie 
z funkcie poslanca MNV. Navrhuje plénu MNV vyhovieť jeho žiadosti a navrhuje prijať do 
funkcie poslanca terajšieho tajomníka MNV s. Kelemena, ktorý do funkcie bol dosadený 
ONV.  

Ako ďalší sa prihlásil s. Macko. Navrhuje plénu MNV schváliť uvoľnenie finančných 
prostriedkov z fondu rezerv a rozvoja na výstavbu javiska v sume cca. 7.000 Kčs.  
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S. Guľa Ján navrhuje podať žiadosť na ČSAD, aby spoj na Poprad mal zastávku 
v Porúbke. Priebeh zasadnutia zhodnotil aktivista z ONV s. Dr. Hudák, ktorý poukázal na 
kladné stránky aj nedostatky v činnosti MNV.  

 
Dňa 5. marca 1970 konala sa mimoriadna schôdza rady MNV v kancelárii MNV za 

plnej účasti členov rady.  
Program jednania bol nasledovný: 

1. Vyhodnotenie poslancov MNV, ktorí sú vo funkcií viac ako 15 rokov. 
2. Vyhodnotenie priebehu osláv 22. výročia víťazstva ČS pracujúceho ľudu.  
 

1. K prvému bodu jednania podal správu s. tajomník Kelemen. Oboznámil členov rady 
s prípisom ONV a vyhodnotení poslancov, ktorí pracujú v národných výboroch viac 
než 15 rokov a podať návrh na udelenie pamätných plakiet.  

2. Taktiež podal správu k druhému bodu. Oboznámil prítomných s priebehom osláv. 
Oslavy boli uskutočnené dňa 1.marca 1970 o 18.00 hod. v sále MNV a mali tento 
priebeh: Zahájenie a zaspievanie hymny. Slávnostný prejav predniesol s. Macko. 
Kultúrny program školskej mládeže a zakončenie. Osláv sa zúčastnilo 65 občanov.  

 
Rada MNV sa uzniesla a navrhuje udelenie pamätných plakiet Jánovi Chlebovskému, 

Jánovi Packovi, Jánovi Bednárovi, Vojtechovi Kelemenovi za dlhoročnú prácu v NV. 
 
Dňa 25. marca 1970 konala sa schôdza rady v kancelárii MNV za účasti plného počtu 

5 členov. Program jednania: 
1. Príprava slávnostného zasadnutia pléna MNV.  
2. Prejednanie uznesení rady ONV a úspora fin. prostriedkov v r.1970. 
3. Použitie finančných prostriedkov z fondu rezerv a rozvoja. 

 
1. K programu jednania podal správu tajomník s. Kelemen. Oboznámil členov rady 

s úlohami, ktoré boli na MNV nanášané na porade predsedov a tajomníkov dňa 24. 
marca 1970. Bolo dohodnuté zvolať slávnostné plenárne zasadnutie na deň 4. apríla 
1970 za účasti verejnosti a zástupcu ONV. Pri tejto príležitosti budú odovzdané 
pamätné plakety funkcionárom MNV za ich dlhodobú prácu v národných výboroch. 

2. Taktiež oboznámil s uzneseniami rady ONV o výsledkoch finančného hospodárenia, 
schválenie záverečného účtu v okrese, o ozdravných opatreniach a o stave 
priestupkovosti v okrese Bardejov za rok 1969.  

3. MNV v Porúbke má úsporu finančných prostriedkov za rok 1969, ktoré prechádzajú 
do fondu rezerv a rozvoja v sume 19.058 Kčs. Rada MNV doporučila plenárnemu 
zasadnutiu schváliť na výstavbu javiska 7.000 Kčs a ostatné na dokončenie požiarnej 
zbrojnice.  

 
Dňa 4. apríla 1970 o 18.00 hod. uskutočnilo sa slávnostné zasadnutie pléna v sále 
MNV za účasti 26 občanov a 11 poslancov. Program bol nasledovný: 

1. Slávnostný  referát. 
2. Odovzdanie pamätných plakiet zaslúžilým poslancom. 
3. Kultúrny program. 

Slávnostný referát predniesol osvetový pracovník s. Macko. Pamätné medaily 
odovzdal zástupca ONV. Kultúrny program. 

 
Dňa 28. apríla 1970 konala sa schôdza rady MNV za účasti 5 členov rady. Program 

jednania bol nasledovný: 
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1. Príprava na zasadnutie pléna MNV.  
2. Príprava na oslavy 1. a 9. mája 1970. 
3. Prejednanie a schválenie rozpočtu osvetového zariadenia na rok 1970. 
4. Prejednanie uznesení vyšších orgánov. 
5. Akcia zvyšovania dôchodkov. 

 
1. K príprave na zasadnutie pléna podal správu tajomník s. Kelemen, ktorý 

poznamenáva, že na najbližšie zasadnutie pléna má byť podaná správa o situácii 
a priebehu poľnohospodárskych prác na JRD, kultúrno-osvetovej činnosti v obci, 
protipožiarnych opatreniach v obci a na JRD, taktiež o zveľaďovacej akcii vo výstavbe 
zbrojnice. 

2. K oslavám 1.mája dodal, že v predvečer osláv 1. mája bude prevedený školskou 
mládežou lampiónový sprievod.  Podľa výsledkov agitácie pôjde do Giraltoviec cca. 
50 občanov. Dopravné spoje budú pravidelné autobusové a vlastné. 

3. Pre osvetové zariadenie predložil tajomník Kelemen návrh rozpočtu v sume 6.400 
Kčs.  

4. Taktiež oboznámil s uznesením rady ONV č. 63 o stanovisku k záverečnému účtu 
otázkam plnenia plánu a rozpočtu za rok 1969 a uzneseniami rady ONV č. 67 o plnení 
plánu a úloh na úseku kultúrno-výchovnej činnosti.  

5. Ďalej oboznámil o zvyšovaní dôchodkov u tých dôchodcov, ktorí jednotlivé poberajú 
menej ako 500 Kčs a dvaja menej ako 850 Kčs. V obci sa nachádza 35 dôchodcov 
u ktorých by išlo o zvýšenie. 

 
Vo voľných návrhoch oboznámil radu, že na porade funkcionárov MNV bolo 

dohodnuté previesť oslavy 25. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou 
10.5.1970 o 14 hod. 

 
Druhé zasadnutie pléna MNV konalo sa 28. mája 1970 za účasti 14 poslancov MNV. 

Program jednania bol nasledovný: 
1. Stav poľnohospodárskych prác na JRD. 
2. Protipožiarne opatrenia cez letné obdobie v obci a na JRD. 
3. Prejednanie uznesení vyšších orgánov. 
4. Príprava na sčítanie ľudí, domov, bytov k 1. decembra 1970. 
5. Návrh na nového poslanca do ONV za obec podľa Zak. č.117/69. 

 
1. K prvému bodu jednania podal správu Packa Ján, ktorý je zároveň aj predsedom JRD. 

Konštatoval, že jarné práce sú ukončené. V tomto čase sa pripravujeme na zber 
krmovín. 

2. K protipožiarnym opatreniam podal správu tajomník Kelemen. Oboznámil poslancov 
s úlohami a protipožiarnými opatreniami. Je potrebné, aby od 1.6.1970 až do 
ukončenia žatvy a mlatby boli zosilnené nočné hliadky v obci a previesť obhliadku 
domov.  

3.  Taktiež oboznámil s uzneseniami vyšších orgánov č. 77/70 o svojpomocnej akcii Z. 
na roky 1970-1972 v okrese. O úprave pracovnej doby v orgánoch NV všetkých 
stupňov o úsporných opatreniach, uznesení Vlády ČSSR zo dňa 19.3.1970. 

4. O sčítaní ľudí, domov a bytov k 1. decembru 1970 navrhuje plénu prejednať, aby 
úlohami komisie bola poverená rada MNV sčítacím komisárom bol poverený s. 
Kelemen tajomník a náhradník Eduard Macko riaditeľ školy. 

5. Na návrh viacerých poslancov bol pred plénum predložený bod o zvolení nového 
poslanca do ONV za obec Porúbka. Poslanci sa jednomyseľne zhodli, aby bol 
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odvolaný s. Pohlod a na jeho miesto bol zvolený s. Činčala vedúci sociálneho odboru 
ONV. Dôvod: s. Pohlod je málo aktívny ani v ničom obci nie je nápomocný.  

 
Plénum prejednalo a schválilo návrh rady MNV použitie fin. prostriedkov z fondu R 

a R na stavbu javiska 7000 Kčs., požiarnej zbrojnice 10.000 Kčs., odmena funk. MNV 1.900 
Kčs. podľa smerníc Min. vnút. č. 382/2-66.  

 
Dňa 4. júna 1970 konala sa schôdza rady MNV za prítomnosti plného počtu členov. 

Program jednania bol nasledovný: 
1. Stav poľnohospodárskych prác na JRD. 
2. Vypracovanie kalendárnych plánov práce na II. polrok. 
3. Prejednanie uznesenia ONV a rôzne voľné návrhy.  

 
1. K bodu jednania podal správu predseda JRD Packa. Poukázal na vplyv nepriaznivého 

počasia pre poľnohospodárske práce, najmä pre zber krmovín. Dodal, že stroje pre 
zber krmovín sú pripravené, je dôležité, aby bolo priaznivé počasie. 

2. V ďalšom bode jednania tajomník s. Kelemen predložil spracovaný návrh 
kalendárneho plánu rokovania rady a pléna. Zasadnutie pléna je na mesiac júl, október 
a december. Schôdze rady MNV sú plánované 1x mesačne a podľa potreby.  

3. Bolo prejednané uznesenie rady ONV o zhodnotení ekonomických a sociálnych 
dôsledkov skrátenia pracovného času a zavedenia päťdňového pracovného týždňa 
a o realizáciu uznesenia vlády ČSSR č. 404/1966, kde rada ONV ukladá MNV 
prejednať aspoň 2x ročne situáciu na úseku starostlivosti o deti a mládež a zistiť, kde 
by bolo potrebné zjednať nápravu. 

4. Členov rady oboznámil tajomník MNV s priebehom dokončenia ohrady cintorína. 
Keďže JRD Porúbka sa tejto akcie nechce ujať pre nedostatok materiálu, bolo 
doporučené tajomníkovi s. Kelemenovi spojiť sa s MNV Hankovce a zaistiť potrebné 
množstvo pletiva a stĺpikov.  

5. Tajomník s. Kelemen oboznámil prítomných s podanou žiadosťou Ondreja Moľa na 
vydanie živnostenského povolenia na výrobu zmrzliny. Rada MNV prehodnotila 
žiadosť a schvaľuje vydanie živnostenského povolenia pre výrobu zmrzliny pre 
Ondreja Moľa č. d. 50. Poplatok z tejto činnosti sa určuje paušálne 1000 Kčs. za rok. 

 
 
Schôdza rady MNV konala sa dňa 30. júla 1970 za účasti 4 členov. Program jednania 

bol nasledovný: 
1. Prejednanie opatrení pre zabezpečenie žatvy a mlatby aj nákupu obilia v roku 

1970. 
2. Prejednanie opatrení pre zabezpečenie požiarnej ochrany v obci, na JRD počas 

žatvy a mlatby. 
 

K uvedeným bodom podal správu tajomník s. Kelemen. Oboznámil členov rady 
s opatreniami a požiadavkami ONV a VPS, ku ktorým bola zaujatá diskusia ako príprava na 
zasadnutie pléna MNV. 

 
Dňa 31. júla 1970 konalo sa verejné zasadnutie pléna MNV rozšíreného o občanov 

obce a zástupcu VPS. Program: 
1. Stav letných poľnohospodárskych prác na JRD a výsledky hospodárenia za I. 

polrok  1970.  
2. Prejednanie opatrenia pre zabezpečenie žatvy, mlatby a nákupu obilia za rok 1970. 
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3. Rozbor hospodárenia za I. polrok 1970 MNV. 
 

1. K uvedenému bodu programu podal správu poslanec a predseda JRD Packa. 
Oboznámil poslancov a ostatných občanov s výsledkami hospodárenia za I. polrok, 
ako aj s celkovou situáciou na JRD. Priebeh poľnohospodárskych prác za I. polrok bol 
uspokojivý, keď aj práce boli často narušované nepriaznivým počasím a dažďom. Na 
ekonomickom úseku výsledky boli dobré. Pôžičku na prevádzkový – kontokorentný 
úver sme mali plánovaný 300.000 Kčs., ktorý sme vôbec nečerpali. Všetky náklady 
sme uhrádzali z vlastných prostriedkov a na účte sme mali vyše 350.000 Kčs. Štátna 
banka nás požiadala, aby sme dali vklad 100.000 Kčs, čo sa aj uskutočnilo. Taktiež 
rozobral situáciu v príprave na žatevné práce. Dodal, že stroje sú pripravené len keby 
sa počasie zlepšilo. Sú problémy aj s pracovnými silami a sušením aj s uskladnením 
obilia.  

2. Po uvedenej správe tajomník s. Kelemen oboznámil prítomných s opatreniami rady 
ONV zaslané MNV pre zabezpečenie žatvy, mlatby a nákupu obilia v roku 1970 
a zabezpečením požiarnej ochrany v období žatvy a mlatby. Taktiež navrhoval, že pre 
uskladnenie obilia bude treba uvoľniť sálu MNV na určitú dobu čo sa aj uskutočnilo.  

3. Aj k tretiemu bodu podal správu s. Kelemen. Prečítal rozbor hospodárenia MNV za I. 
polrok 1970. Plán vlastných príjmov rozpočtovaných bol 8.400 Kčs. Plnenie vlastných 
príjmov za I. polrok bolo 13.711 Kčs 163 %. Úhrn výdavkov rozpočtovaných za I. 
polrok bol 32.800 Kčs a výdavky za I. polrok činili 14.394 Kčs to je 43.6 %. 

 
 Dňa 20. augusta 1970 v kancelárii MNV konala sa schôdza rady za účasti 5 členov 
to je v plnom počte.  Program jednania: 

1. Prejednanie výzvy ONV k žatve, mlatbe a výkupu obilia.  
2. Prejednanie uznesenia Rady ONV. 

 
1. K celkovej situácii na JRD podal správu predseda JRD Packa a uviedol, že z celkovej 

plochy 65 ha pšenice je pokoseno 52, treba pokosiť ešte 13 ha. Výmlat prevedený z 13 
ha, odovzdané na štátny nákup 150 g pšenice. Jačmeň pokosený z plochy 20 ha 
vymlátený zo 17 ha, odovzdano 180 g. Ovos z plochy 15 ha je pokosený 7 ha, treba 
pokosiť ešte 8 ha. Nepriaznivé počasie veľmi narušuje zvoz a mlatbu obilia.  

 
 Dňa 22. septembra 1970 konala sa schôdza rady MNV za účasti 5 členov 
v kancelárii MNV. Program jednania: 

1. Stav poľnohospodárskych prác na JRD. 
2. Stav na výstavbe požiarnej zbrojnice a oplotenia cintorína. 
3. Prejednanie uznesenia vyšších orgánov. 
 
1. K prvému bodu uvádza predseda JRD Packa, že zvoz a výmlat jačmeňa bol prevedený 

na 100 %, zvoz pšenice ukončený a je treba vymlátiť pšenicu ešte z 10 ha. Ovos je 
zvezený, ale ešte nevymlátený. Jesenný osev prevedený len z repky na výmere 8 ha. 
Orba pod oziminy je prevedená na 20 ha. Výsev nie je možné prevádzať pre mokrosť 
pôdy, lebo stále prší. 

2. S druhým bodom programu oboznámil s. Kelemen, že na oplotenie cintorína je 
zakúpené 150 bm pletiva, 45 stĺpikov a 50 kg španovacého drôtu. Na dokončenie 
požiarnej zbrojnice je poukázané z ONV 10.000 Kčs, akcie budú ukončené. 

3. Tajomník oboznámil s uznesením rady ONV 17/1970 o plnení plánu rozpočtu rozvoja 
hospodárstva okresu v I. polroku 1970, č. 185/1970 o odstránení nedostatkov 
v inventarizácií č. 184/70 o rozvoji vodného hospodárstva v okrese do roku 1980. 
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 Dňa 12. októbra 1970 v kancelárii MNV konala sa schôdza rady za prítomnosti 
plného počtu členov. Program jednania: 

1. Príprava na zasadnutie pléna MNV.  
2. Stav poľnohospodárskych prác na JRD.  
3. Prejednanie uznesenia ONV. 
4. Prejednanie a schválenie návrhu rozpočtu na rok 1971.  

 
Uvedený program bol prediskutovaný a doporučený k prejednaniu a schváleniu pléna na 25. 
október 1970.  
  
 Zasadnutie pléna MNV uskutočnilo 25. októbra 1970 za účasti 11 poslancov. 
Program jednania bol nasledovný: 

1. Stav poľnohospodárskych prác na JRD. 
2. Prejednanie uznesenia ONV. 
3. Výzva ONV k jesenných poľnohospodárskym prácam  
4. Prejednanie a schválenie fin. hospodárenia za III. štvrťrok 1970 a prejednanie návrhu 

rozpočtu na rok 1971.  
 

1. O stave poľnohospodárskych prác podal správu predseda družstva Packa Ján a uvádza, 
že práce v tom čase prebiehajú uspokojivé hoci sa agrotechnické termíny oddialili pre 
nepriaznivé počasie. Je treba vykopať ešte 3 ha zemiakov a zasiať 14 ha ozimín. Tieto 
práce nakoľko sa počasie zlepšilo budú do konca októbra ukončené.  

2. a 3 S uznesením ONV oboznámil tajomník s. Kelemen o plnení úloh na úseku 
školstva, taktiež o uznesení ONV výzvy k urýchlenej vyorávke a výkopu zemiakov. 
Po prečítaní uznesenia doporučil plénu MNV zaoberať sa otázkou zriadenia materskej 
škôlky pre obec. Doporučil poslancom MNV vyhliadnuť v obci vyhovujúcu miestnosť 
hoci aj v súkromnom dome ako dočasné riešenia. Poslanci po prejednaní návrhu 
s konkrétnymi návrhmi nevyšli. 

3. K tomu bodu jednania podal správu s. Kelemen, oboznámil s výsledkami 
hospodárenia MNV od 1. 1. do 30. IX. 1970. Rozpočet príjmov je 8.400 Kčs a plnenie 
16.459 Kčs. Rozpočet výdavkov 42.800 a skutočnosť 24.301 Kčs. V čerpaní časti 
výdavkov nebolo splnené následkom neukončenia oplotenia cintorína a dokončenia 
výstavby požiarnej zbrojnice. Celkové príjmy MNV k 30. IX. 1970 činili 104.753 Kčs, 
výdavky 24.300 Kčs, takže na bežnom účte ŠBČS ostáva 80.252 Kčs. Návrh 
z rozpočtu na rok 1971 bol nasledovný: Údržba- oprava obecnej cesty 20.000 Kčs. 
Oprava budovy MNV a vnútorná správa 15.000 Kčs. Plánované príjmy 8.400 Kčs, 
prevod prostriedkov z FR a R 27.000 Kčs. Dotácie z ONV 60.400 Kčs. 

 
 Dňa 8. decembra konala sa schôdza rady MNV za účasti štyroch členov 
s uvedeným programom: 

1. Príprava na zasadnutie pléna, prejednanie uznesenia rady ONV a schválenie úloh 
kultúrno-výchovnej činnosti. 

 
 Zasadnutie pléna MNV konalo sa 15. decembra 1970 za účasti 15 členov a za 
ONV bol prítomný Dr. Hudák. Program jednania:  

1. Vyhodnotenie záväzkov prijatých na počesť 25. výročia oslobodenia našej vlasti 
Sovietskou armádou.  

2. Schválenie celoobecného socialistického záväzku na počesť 50. výročia vzniku 
Komunistickej strany Československa.  
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3. Oboznámenie s prípisom Výrobne poľnohospodárskej správy o výmere záhumienkov 
pre členov JRD.  

4. Priebeh akcie sčítania ľudí a domov.  
5. Stav v akciách výstavby požiarnej zbrojnice a dokončenie oplotenia cintorína. 

 
1. K uvedenému bodu jednania podal správu tajomník MNV s. Kelemen a oboznámil 

poslancov s výsledkom socialistickej súťaže v roku 1970 a pripomenul, že výsledkov 
by sa bolo dosiahlo viac keby bola bývala zo strany občanov väčšia iniciatíva 
a vzájomná spolupráca, že výsledky nie sú ako sa očakávalo. Je pravda, že aj daždivý 
rok ovplyvnil práce. 

2. O celoobecnom záväzku taktiež podal správu s. Kelemen. Že zo 48 individuálnych 
záväzkov ktoré sú zamerané hlavne na odpracovanie brigádnických hodín, ako úprava 
dvorov, domov, oplotenie záhradok a pod. Hodnota diela má dosahovať 205.000 Kčs, 
z toho na verejnoprospešné práce 69.000 Kčs.  

3. Oboznámil poslancov s prípisom VPS, kde sa poukazuje na porušovanie stanov JRD 
pri prideľovaní záhumienok.  

4. Taktiež oboznámil s výsledkami sčítania ľudí a domov.  
5. K výstavbe požiarnej zbrojnice dodal, že práce boli ukončené až na urobenie dverí 

a obielenie. Práce na dokončení oplotenia cintorína sú tiež ukončené až na obarvenie 
stĺpikov. V prvom bode podanej správy tajomníkom MNV s. Kelemenom bolo 
pripomenuto, že nebola zo strany občanov dostatočná iniciatíva a vzájomná 
spolupráca. U občanov bola, ale u platených funkcionárov MNV nebola, len sa veľa 
schôdzovalo, písalo zápisnice a uznesenia a málo sa uskutočňovala tvorivá práca pre 
zveľadenie obce.  

 Finančné prostriedky na uvedené akcie výstavbu požiarnej zbrojnice a ohradu 
cintorína boli vybavované za pôsobenia tajomníka s. Halčáka a poukázané začiatkom roku 
1969 v sume 35.000 Kčs a na dokončenie požiarnej zbrojnice 10.000 Kčs z ONV 
v septembri roku 1970. Ohrada cintorína sa urobila z prednej strany od cesty betónovým 
múrikom a železnými rámovými poľami v roku 1969 a bočné aj zadná strana s pletivom 
v roku 1970 tiež aj požiarna zbrojnica s uvedenými nedostatkami. V roku 1967 za 6 
mesiace bola postavená budova MNV s obchodom a pohostinstvom a za rok 1969-1970 
ťažko bolo ukončiť malé akcie.  
 
Poľnohospodárstvo  
 Rok 1970 bol pre poľnohospodárstvo menej priaznivý. Oneskorená jar, chladné 
počasie malo vplyv na rast a vývoj poľnohospodárskych plodín. Daždivé počasie 
prerušovalo priebeh zberu krmovín, žatvy a jesenných poľnohospodárskych prác. 
Následkom uvedeného stavu znížili sa aj hektárové úrody prevažnej väčšiny plodín. 
Priemerné úrody v rámci okresu boli u pšenice 16.1 g, raži 15.1 g, jačmeňa 14.8 g, ovsa 
11.2 g a zemiakov 71.8g. Na našom družstve priemerný hektárový výnos u obilnín bol 
16.3 g a u zemiakov 85.3 g. U krmovín bola dosť dobrá úroda čo umožnilo zvýšiť stavy 
hovädzieho dobytka a jeho úžitkovosť.  
 V investičnej výstavbe na tento rok bola plánovaná zemiakáreň. Vedúci stavebnej 
skupiny od 1. II. 1973 bol Goč Matis Ján až do 30. 9. 1970. Pre nedostatok pracovných síl 
od 1. 10. 1970 zamestnalo družstvo Jána Korpoňa z Kučína, ktorému zverilo hneď aj 
vedúceho stavebnej skupiny. Taktiež prijalo do pracovného pomeru Jána Seredaja 
z Hankoviec. Títo dvaja zamestnanci s našimi pracovníkmi dokončili výstavbu 
zemiakárne predĺženú o 6 m oproti plánu. 
 Od 1. júla do konca decembra pracoval na družstve s buldozérom ďalší 
zamestnanec Kijak Tomáš z Kochanoviec. Na ekonomický úsek nastúpila po materskej 
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dovolenke Chovancová Anna za Gdovinovú Annu č. d. 64. Na agronomický úsek na prax 
po ukončení SPSŠ v Strážskom Chlebovská Mária nastúpila. Hodnota plánovanej normy 
24 Kčs bola dosiahnutá.  
 
Nákup strojov  
Pasový traktor DT- 75             96.584 Kčs                    Miešačka betónu       5.995 Kčs 
Pluhy k DT- 75                          5.533 Kčs                    Stroje spolu           108.112 Kčs 
Investičná výstavba                                                        Zemiakáreň           281.070 Kčs 
 
Školstvo a kultúra 
 Miestnu školu 1.-5. ročník navštevuje 23 žiakov. Dochádzka žiakov do školy je 
100%. Pre zlepšenie ubytovania učiteľov sa v minulom roku urobila prístavba. Finančné 
náklady zaistil ONV.  
 Študovať odišla Bajcurová Helena na Gymnázium do Giraltoviec.  
 Na úseku kultúry sa nezaostávalo. Osvetoví pracovníci zúčastňovali sa na 
kultúrnych podujatiach, nacvičovali program so žiakmi, keď o to požiadal MNV. 
 Osobné auto zakúpil Gdovin Ondrej č. 48.  
 Výstavba: Rodinný dom postavil Marko Ján. V katastri obce pod Kútom na 
Čarnošine vystaval sa nový betónový most a vyrovnala sa cesta.  
 Populácia: Narodil sa Červeňák Ján, Peter Havír, Švec Stanislav. 
Prisťahoval sa: Antolík Jozef. 
Odsťahovali sa: Paľová Mária, Šoltýs Matisová Helena, Packová Mária, Švec Ondrej, 
Gdovinová Anna 64, Trinkovičová Mária. 
 

Rok 1971 
 

Činnosť MNV. 
 Dňa 26. januára 1971 konala sa schôdza rady MNV za účasti plného počtu 5 
členov. Program jednania: 
1. Stav inventarizačných prác MNV.  
2. Prejednanie výsledkov hospodárenia MNV za rok 1970. 
3. Prejednanie rozpočtu MNV na rok 1971. 
 
1 a 2. K stavu inventarizačných prác a rozboru hospodárenia MNV za rok 1970 podal 
správu s. Kelemen, že bol prejednaný rozbor hospodárenia po časti príjmovej aj 
výdajovej. Zostatok finančných prostriedkov na účte MNV a prechádza do roku 1971 
24.673 Kčs do fondu rezerv a rozvoja.  
3. Taktiež oboznámil prítomných so smernými číslami z finančného odboru ONV pre 
vypracovanie rozpočtu na rok 1971. Príjmy: Dane a poplatky 28.800 Kčs, školstvo 100 
Kčs, MH. 100 Kčs, prevod z fondu rezerv 2.900 Kčs, dotácia z ONV 11.000 Kčs, spolu 
43.000 Kčs. Výdavky: školstvo 7.100 Kčs, kultúra 11.900 Kčs, vnútorná správa 15.000 
Kčs, správa NV 5.800 Kčs, MH 3.200 Kčs. Výdavky celkom 43.000 Kčs. Po prejednaní 
bola diskusia. Packa Ján navrhoval, že finančné prostriedky z fondu rezerv a rozvoja 
použiť na ďalšie zveľaďovanie obce a to zakúpiť dlaždice na úpravu priekopy kolo 
obecnej cesty k cintorínu.  
 
 Ďalšia schôdza rady MNV konala sa 24. februára 1971 za účasti 4 členov. Program 
jednania bol nasledovný:  
1. Príprava na zasadnutie pléna MNV.  
2. Prejednanie uznesení vyšších orgánov. 
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3. Príprava na oslavy MDŽ. 
 
Uznesenie rady ONV prečítal s. Kelemen č. 211, 234, 236, 222, 258, 237/1970, č. 1/71, 9/71. 
Oboznámil že oslavy MDŽ budú sa konať v nedeľu 7. marca v sále kultúrneho domu o 14. 00 
hodine. 
  
 Prvé zasadnutie pléna MNV uskutočnilo sa ako verejne za účasti 10 poslancov, 
predsedu DO- KSS a 5 členov aj 11 občanov. Program jednania bol nasledovný: 

1. Skladanie účtov poslancov MNV a správa o činnosti MNV.  
2. Prejednanie a schválenie finančného hospodárenia za r. 1970. 
3. Schválenie rozpočtu MNV pre rok 1971. 

 
1. S uvedeným programom oboznámil tajomník s. Kelemen. Správa ku skladaniu účtov 

poslancov a o činnosti MNV bola prečítaná a pripojená k zápisnici. 
2. a 3. Finančné hospodárenie za rok 1970 a rozpočet MNV pre rok 1971 podľa návrhu 

rady MNV boli schválené. 
V diskusii Švec Ján poukázal na potrebu použitia fin. prostriedkov pre ďalšiu výstavbu 
obce. Eduard Macko hovoril o potrebe prostriedkov na adaptačné práce pre zriadenie 
materskej školy.  
 
 Schôdza rady MNV konala sa 19. marca 1971 za účasti plného počtu členov. 
Program schôdze bol nasledovný:  
1. Príprava na jarné poľnohospodárske práce v JRD. 
2. Prejednanie podaných žiadostí občanmi. 
3. Prejednanie odmien funkcionárom MNV. 

 
1. K prvému bodu podal správu predseda JRD Packa. Konštatoval, že potreba osív, 

sadív, hnojív, je zabezpečená aj strojoví park je dostatočne pripravený. Je potrebné len 
priaznivé počasie, aby sa s prácami mohlo započať.  

2. Prejednané boli žiadosti o stavebné povolenia pre Ondreja Gdovina 48, o výstavbu 
maštale a garáže, Jána Havíra o výstavbu maštale aj garáže aj oslobodenia platenia 
dane domovej na dobu 15 rokov, Šoltýsa Ondreja pre výstavbu maštale. Žiadosti boli 
schválené a doporučené vydať stavebné povolenie.  

3. Rada MNV schválila vyplatenie odmien funkcionárom MNV z fondu R a rozvoja. 
Podľa smerníc Min. vnútra č. x odstavec 2. pre s. Kelemena 1.368 Kčs, členov rady 
266 Kčs, predsedovi MNV 300 Kčs so zrážkou 10% dane.  

 
 Schôdza rady MNV konala sa 20. apríla 1971 za účasti plného počtu 5 členov 
rady. Program jednania bol nasledovný:  

1. Príprava na zasadnutie pléna MNV.  
2. Príprava na oslavy 1. a 9. mája a 50. výročia vzniku KSČ. 
3. Priebeh jarných poľnohospodárskych prác na JRD. 
4. Prejednanie uznesení vyšších orgánov.  

 
1. K prvému bodu podal správu s. Kelemen, že zasadnutie pléna je plánované na 27. 

apríla 1971 s totožným programom.  
2. Pre riadenie osláv 1- 9 mája a 50. výročiu vzniku KSČ bola vytvorená komisia 

Chlebovský Ján, Kelemen Vojtech a Macko Eduard. 
3. K priebehu jarných poľnohospodárskych prác podal správu Packa. Uviedol, keď 

počasie dovolí jarné práce v priebehu týždňa sa ukončia.  
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4. Tajomník s. Kelemen oboznámil s uzneseniami ONV č. 1/71, č. 57/71, 58/71, 59/71 
a č. 8/71. 

 
 Druhé zasadnutie pléna bolo 27. apríla 1971 za účasti 12 poslancov, zástupcu 
ONV s. Činčalu ved. odboru soc. veci. Program:  

1. Správa o priebehu jarných poľnohospodárskych prác na JRD.  
2. Zabezpečenie osláv 1. a 9. mája aj 50. výročia vzniku KSČ. 
3. Oboznámenie s uzneseniami ONV. 
4. Školenie poslancov MNV. 

 
1. Správu o stave poľnohospodárskych prác podal poslanec a predseda Ján Packa. 

Uviedol aj výsledky hospodárenia JRD za I. štvrťrok. 
2. O príprave osláv podal správu tajomník s. Kelemen a uvádza, že v predvečer osláv 1. 

mája bude poriadaný cez obec lampiónový sprievod školskou mládežou. Bude pálená 
symbolická vatra nad obcou. To sa bude konať taktiež v predvečer 9. mája. 

3. Oboznámil aj s uznesením ONV o dodržiavaní soc. zákonnosti v okrese predchádzať 
trestnej činnosti. 

4. Školenie poslancov MNV previedol zástupca ONV s. Činčala, ktorý bral účasť na 
zasadnutí pléna MNV.  

 
 Dňa 20. mája 1971 konala sa schôdza rady v kancelárii MNV za účasti 4 členov. 
Program schôdza bol nasledovný:  

1. Stav poľnohospodárskych prác na JRD.  
2. Vyhodnotenie osláv 1- 9 mája a 50. výročia vzniku KSČ. 
3. Príprava na zasadnutie pléna MNV. 

 
1. O stave poľnohospodárskych prác podal správu člen rady a predseda družstva Packa. 

Konštatoval, že jarné práce boli prevedené podľa CVP s dodržaním výmery 
a agrotechnických termínov. Stav a situácia na JRD je dobrá.  

2. K vyhodnoteniu osláv podal správu s. Kelemen a dodal že podľa prejednania a plánu 
boli prevedené. Oslavy 50. výročia vzniku KSČ boli prevedené 16. mája v sále 
kultúrneho domu. Slávnostný prejav mal osvetový pracovník s. Macko. Kultúrne 
vystúpenie mal súbor Kožiar zo závodu Giraltovce.  

3. K príprave zasadnutia pléna, členovia rady doporučujú na zasadnutie pléna prizvať 
vedúceho poľnohospodárskeho odboru s. Čabaru a poslanca za našu obec, zástupcu 
z ONV Juraja Pohloda riaditeľa poľnohosp. učilišťa Giraltovce. 

 
 Schôdza rady MNV konala sa dňa 10. júna 1971 za účasti plného počtu členov 
s uvedeným programom jednania: 

1. Stav letných poľnohospodárskych prác na JRD. 
2. Vypracovanie kalendárnych plánov práce na II. polrok. 
3. Príprava na zasadnutie pléna MNV. 

 
K uvedenému bodu jednania podal správu predseda JRD Packa. Hovoril, že krmoviny 

z prevažnej časti sú pokosené a postupne prevádza sa aj zvoz. Po prejednaní s. 
Kelemen dodal, že z každej schôdze vypracuje tajomník MNV uznesenia a ku 
každému bodu jednania určí zodpovedných pracovníkov za splnenie. Tu bude 
potrebné prikročiť k okamžitému prevedeniu zvozu krmovín, začo je zodpovedný 
predseda JRD Packa. Zvážať môže len keď sú krmoviny dostatočne suché ani netreba 
prikazovať dodal predseda Packa. 
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K vypracovaniu kalendárnych plánov práce na II. polrok, hovoril tajomník s. Kelemen, že 
sú už vypracované a v nich sú zahrnuté úlohy vyplývajúce zo záverov a uznesení XIV. 
zjazdu KSČ a pre miestne pomery. 

 
 Dňa 17. júna 1971 uskutočnilo sa zasadnutie pléna MNV v sále kultúrneho domu 
za účasti 14 poslancov. Za ONV bol prítomný Juraj Pohlod riaditeľ PU a poslanec ONV 
a Čabara Ivan vedúci poľnohospodárskeho odboru ONV. Prítomný predseda DO- KSS 
Červeňák Ján a 6 občanov. Program jednania: 

Stav a priebeh poľnohospodárskych prác na JRD. 
Stav a dodržanie socialistickej zákonnosti.  
Oboznámenie so závermi a uzneseniami XIV. zjazdu KSČ. 
Prejednanie a schválenie kalendárnych plánov II. polrok. 

 
1. O stave a priebehu poľnohospodárskych prác na JRD podal správu poslanec 

a predseda JRD Packa. Zhodnotil stav a priebeh práce dodržiavanie osevných plôch 
jednotlivých plodín a situáciu pri zbere krmovín a poukázal na plnenie dodávok 
v mlieku aj v ostatných produktoch. Uisťoval prítomných, že dodávkové povinnosti 
budú splnené v roku 1971 na 100%, ba v niektorých produktoch aj prekročené. 

2. O dodržiavaní socialistickej zákonnosti podal správu tajomník s. Kelemen a uviedol, 
že v prvom polroku 1971 boli podané 4 oznámenia a to 3 pre nepovolený výrub a 1 
priestupok o predaji liehovín na tanečnej zábave. Priestupky zatiaľ prejednané neboli 
v rade a v komisii. 

3. So závermi a uzneseniami XIV. zjazdu KSČ oboznámil prítomných zástupca ONV s. 
Čabara. Poukázal na činnosť Národného výboru, na úlohy a povznesenie 
poľnohospodárstva aj zlepšenie životnej úrovne občanov.  

Po ukončení diskusie prebiehali ešte určité názory a stanoviská na úseku 
poľnohospodárstva. Pri osobnom rozhovore s vedúcim poľnohospodárskeho odboru ONV 
s. Čabarom. Predseda JRD Packa dodal, že sú družstvá v okrese, ktoré každoročne 
dostávajú značné finančné prostriedky ako výpomoc a naše družstvo Porúbka nemôže 
dostať. Keď sa družstevníci usilujú, že plníme svoje dodávkové povinnosti a v niektorých 
produktoch aj nad plán preto nadriadené orgány by mali aj takým družstvám pomôcť 
a povzbudiť ich pracovnú iniciatívu pre ďalšie zvyšovanie poľnohospodárskej výroby.  
 Vedúci poľnohospodárskeho odboru s. Čabara nato odpovedal, zaostávajúcim 
družstvám sa musí pomôcť aby mohli prosperovať. Bol prípad, že sme pomohli aj dobrým 
družstvám a dodal: Dostali sme do okresu päť miliónov korún, tak uvažovali sme jako to 
rozdeliť. Dohodli sme sa že dáme po milión korún päť družstvám. Dvom lepším 
Raslavice, Vaniškovce a trom horším Vyšný Tvarožec, Smilno, Poľanka, tak postavili 
sme ich na nohy, tak do dnes dobre stoja. Robilo sa to aj tak, že niekomu to ľahko prišlo aj 
bez námahy.  
 
 Dňa 15. júla 1971 v kanc. MNV konala sa schôdza rady MNV za účasti plného 
počtu členov. Program jednania bol nasledovný:  
1. Priebeh poľnohospodárskych prác na JRD žatva a nákup. 
2. Prejednanie finančného hospodárenia MNV za I. polrok. 
3. Prejednávanie prípravných prác k voľbám. 

 
 Dňa 11. augusta 1971 v kancelárii MNV konala sa schôdza rady za účasti štyroch 
členov. Program jednania je nasledovný: 

1. Stav letných poľnohospodárskych prác na JRD. 
2. Prejednanie zloženia obvodovej a okrskovej volebnej komisie. 
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3. Prejednanie prípravných prác na zasadnutie pléna. 
4. Prejednanie a prehodnotenie plnenia akcie „Z“. 

 
1. O stave poľnohospodárskych prác podal správu člen rady Packa. Uvádzal že žatva je 

ukončená, v tom čase prebieha zvoz obilia a mlatba. Pri priaznivom počasí je 
predpoklad, že zvoz a mlatba do konca augusta bude ukončená. Dodávkové povinnosti 
taktiež budú splnené na 100%. Bolo tiež prikročené k príprave pôdy pre výsev repky, 
ktorú tiež chceme zasiať v agrotechnickom termíne. 

2. Prejednanie prípravných prác k voľbám a zloženie obvodovej, okrskovej komisie pre 
voľby do ONV, komisiu NF pre výber poslancov do MNV a vedúceho agitačného 
strediska. Po prejednaní a dôkladnej diskusii rada MNV navrhla a rozhodla prijať 
nasledovné uznesenie.  

1. Ako vedúceho agitačného strediska navrhuje osvetového pracovníka s. Macka. 
2. Za členov komisie pre voľby do ONV boli navrhnutí Červeňák, Chlebovský. 
3. Pre výber poslancov do MNV bola zvolená komisia NF v zložení Červeňák 

Ján predseda DO- KSS, Chlebovský Ján predseda MNV, Packa Ján predseda 
JRD, Gočová Emília preds. SZŽ, Marko Ondrej SZM, Gdovinová Anna preds. 
ČSČK, Gdovin Ondrej predseda MO telovýchovnej jednoty.  

 Za členov obvodnej volebnej komisie navrhuje: Červeňák Ján ako predseda, Goč 
Matis Ján tajomník, Gdovin Ondrej 48 člen, Gdovinová Anna č.56 a Kiseľová Anna 
členka. 
            Za členov okrskovej volebnej komisie navrhuje: Macko Eduard predseda, 
Lukáč Ján tajomník, Gdovin Ondrej č. 27 člen, Švec Ján Miháľ st. č. 46 člen, Švec 
Ondrej č. 13 člen, Bajcurová Helena člen a Packová Mária. 
 

3. K prehodnoteniu akcie „Z“ podal správu tajomník s. Kelemen a dodal, že pre akciu 
„Z“ bolo poukázané 15.000 Kčs na dostavbu požiarnej zbrojnice. Keďže z týchto 
finančných prostriedkov nebolo nič čerpané, odbor pre vnútorné veci ONV upozornil, 
že keď s prácami nebudeme pokračovať, budú nám fin. prostriedky zobrané.  

Po prejednaní uvedeného programu rada MNV rozhodla prijať uznesenie: Ukladá sa s. 
Kelemenovi okamžite zabezpečiť zhotovenie vrát na zbrojnicu aj ukončenie ostatných 
prác do konca septembra 1971.  
 
  
 Schôdza rady MNV konala sa 13. októbra 1971 za účasti plného počtu členov 
s uvedeným programom: 
1. Stav jesenných poľnohospodárskych prác na JRD. 
2. Príprava na voľby a voľné návrhy. 
 
1. O stave poľnohospodárskych prác podal správu člen rady Packa, konštatoval, že 

jesenné práce na JRD sú ukončené až na dokončenie hlbokej orby. Dodávka zemiakov 
bola prekročená o 200 g, aj ostatné druhy dodávok boli splnené. Dodávka mlieka do 
konca roka bude splnená na 100 %. 

2. O prípravách na voľby bolo uvedené na predchádzajúcich schôdzach. 
 
 
 Dňa 26. októbra konala sa schôdza rady MNV za účasti plného počtu päť členov. 
Program jednania bol nasledovný: 

1. Príprava na verejné zasadnutie pléna MNV.  
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2. Predstavovanie kandidátov do ONV a MNV. Budú tiež prečítané charakteristiky 
poslancov do vyšších zastupiteľských zborov. 

 
 Dňa 5. novembra 1971 konala sa verejná schôdza občanov v sále MNV za účasti 
13 poslancov, 45 občanov. Program: 

1. Zahájenie- Kultúrny program, vystúpenie žiakov ZDŠ. 
2. Predstavenie kandidátov do ONV a vyšších zastupiteľských zborov. 
3. Predstavenie kandidátov do MNV. 
4. Vystúpenie kandidáta ONV s volebným programom ONV.  
5. Vystúpenie kandidáta s volebným programom MNV.  
6. Diskusia a zakončenie.  

 
1. Schôdzu zahájil predseda MNV. S. Chlebovský. Privítal prítomných a poslanca do 

ONV s. Martička Ondreja, riaditeľa školy v Kurime.  
2. Po zahájení nasledoval kultúrny program žiakov ZDŠ.  
3. Predstavil sa kandidát do ONV, boli prečítané charakteristiky navrhovaných 

kandidátov do vyšších zastupiteľských zborov.  
4. Nasledovalo predstavenie kandidátov do MNV s volebným programom. 
5. Kandidát ONV s. Martiček vystúpil s volebným programom ONV.  
6. Nasledovala diskusia a na pripomienky občanov zodpovedal s. Martiček. 

 
 
Voľby do všetkých zastupiteľských orgánov: 
 Konali sa v dňoch 26. a 27. novembra 1971. Pre prípravu, riadenie priebehu volieb 
bola vytvorená volebná komisia 6 členná a jej predsedom bol Lukáč Ján. Samotný priebeh 
volieb zabezpečovala okrsková komisia 7 členná, predsedom bol Eduard Macko.  
 V piatok ráno 26. novembra o 8:00 hod. otvorili sa dvere zasadačky, pekne 
vyzdobenej miestnosti a voliči začali prichádzať odovzdať svoj hlas. Voličov pripútaných na 
lôžko navštívili členovia okrskovej komisie s prenosnou urnou. Do predvečerných hodín 
voľby boli ukončené na 100 %. Bolo zvolených 13 všetkých navrhnutých kandidátov za 
poslancov do MNV a poslancov do vyšších zastupiteľských orgánov.  Počet zapísaných 
voličov 200, zúčastnilo sa 200. Za kandidátov hlasovalo 199, to je 99 %. 
  
 Ustanovujúce plenárne zasadnutie uskutočnilo sa dňa 17.decembra 1971 
v zasadačke MNV za prítomnosti 12 poslancov. Bol prítomný zástupca ONV Čabara Ivan, 
predseda DO-KSS Červeňák Ján, predseda volebnej komisie Lukáč Ján, okrskovej Macko 
Eduard.  
 Za poslanca do ONV bol zvolený s. Martiček Ondrej. Za poslancov do MNV bolo 
zvoleno 13 poslancov: Chlebovský Ján, Kelemen Vojtech, Staš Ondrej, Packa Ján, Gdovin 
Jozef, Gdovin Ondrej 48, Červeňák Ondrej, Šoltýs Ondrej, Macková Magda, Švecová 
Alžbeta, Gdovinová Anna, Marková Anna, Bednár Ján. 
 
Voľba predsedu, tajomníka, členov rady MNV a členov komisie.  
 Členov komisie s. Kelemen požiadal predsedu DO-KSS Jána Červeňáka, aby 
podal návrh na nového predsedu. S. Ján Červeňák na základe uznesenia DO-KSS doporučuje 
do funkcie predsedu MNV Jána Chlebovského. Poslanci MNV zvolili do funkcie predsedu 
MNV navrhovaného s. Jána Chlebovského, za tajomíka Vojtecha Kelemena. Za členov rady  
Jána Chlebovského, Vojtecha Kelemena, Ondreja Staša, Jána Packu a Jozefa Gdovina. Za 
predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku Ondreja Gdovina č. 48, za člena Ondreja 
Červeňáka, Ondreja Šoltýsa a Magdu Mackovú.  
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Činnosť dedinskej organizácie Komunistickej strany. 
 Dedinská organizácia KSS uskutočňovala pravidelne riadne aj mimoriadne 
schôdze. Formálne prejednávali uznesenia a nariadenia nadriadených orgánov, ktoré stranícki 
funkcionári pôsobiaci vo vedení MNV prenášali na zasadnutiach rady a plenárnych 
zasadnutiach MNV. 
 Na výročnej straníckej schôdzi vo februári 1971 predseda DO-KSS Staš Ondrej sa 
vzdal funkcie a na jeho miesto za predsedu DO-KSS bol zvolený Červeňák Ján. 
 
Poľnohospodárstvo. 
 Vo volebnom období predĺženom od roku 1964 až do roku 1971 dosahovali sa aj 
na úseku poľnohospodárskom na miestnom JRD dobre výsledky mimo nepriaznivého roku 
1970, postupný vzrast poľnohospodárskej výroby. Družstva sa upevňovalo, zlepšovali sa 
pracovné podmienky, zvyšovali odmeny. Následkom toho vylepšovala sa aj životná úroveň 
družstevníkov. Postupom času z roka na rok znižovali sa počty práceschopných 
produktívnych pracovníkov pre starobu, ale mladých nepribúdalo. Mladí ľudia volili si iný 
smer zamestnania. Odchádzali na štúdium na stredné alebo učňovské školy. Volili si lepšie 
a ľahšie zamestnanie.  
 Na našom družstve keď sa aj zakupovali stroje, ktoré by odburávali ťažšie 
a namáhavé práce, aj v tomto roku rozšíril sa strojový park s potrebnými výkonnými strojmi 
a mladých ľudí sa na družstvo nepodarilo dostať. Je pravda, že hoci aj pri postupnom 
zvyšovaní odmien nedostali sme sa na úroveň ostatných odvetví národného hospodárstva, čo 
sa týka priemerných mesačných odmien hoci sa robí často aj v predĺžených smenách. 
Dvojsmenovú prevádzku sme doteraz zaviedli pri mlátbe po 8 hodín denne, ale vedúci 
pracovníci – funkcionári musia vydržať nad 16 hodín denne. Pracovníci družstva majú nádej, 
že sa to postupne bude ešte vylepšovať, preto sa s ochotou a usilovnou prácou zapájajú do 
plnenia svojich povinností. Aj v tomto roku poľnohospodárske práce boli prevedené v čas 
v agrotechnických termínoch a boli dosiahnuté nasledovné výsledky v porovnaní roku 1964 – 
1971.  
 
V rastlinnej výrobe boli nasledovné hektárové úrody.  
pšenica                                       rok 1964 = 16.7 g             rok 1971 = 26.0 g 
jačmeň jarný                                    1964 = 12.0 g                    1971 = 24.5 g 
obilniny spolu priemer                    1964 = 15.6 g                    1971 = 24.6 g 
 
 Špičkové najvyššie ha výnosy boli u pšenice odrody Kaštická 35 g a odrody Diana 
I 29 g. Hektárový výnos u zemiakov v r. 1971 151 g.  
           Dobré výsledky sa dosiahli aj v živočíšnej výrobe. Zvýšila sa ročná dojivosť na 
dojnicu 2260 l. Denné prírastky u výkrmu HD 0.82 kg, prírastky u výkrmu ošípaných 0.50 kg 
na kus a deň. Výroba mäsa na jeden hektár pôdy činila 216 kg, JRD sa umiestnilo na 2 mieste 
v okrese. 
 
Nákup strojov a zariadení. 
Čistička obilia -       20.534 Kčs                          dopravník šnekový -            4.950 Kčs 
Sušička obilia -        47.561 Kčs                          dopravník šnekový -            4.482 Kčs 
Kombajn SK4F-      81.165 Kčs                           plečka traktorový -              5.236 Kčs 
Vysokotlakový lis – 17.370 Kčs                           rozmetadlo priem. hnojív – 2.903 Kčs 
Kruhačka repy -         3.743 Kčs                           spolu                                  17.571 Kčs  
Stroje spolu            170.373 Kčs                           sklad krmív sýpka           288.000 Kčs 
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Hodnota pracovnej normy bola 24 Kčs. Mzdy a odmeny činili 981.000 Kčs.  
 
 Z poľnohospodárskeho odboru ONV došlo rozhodnutie, že pasienky na 
Marhanskej Hure preberajú štátne lesy. Proti tomu JRD podalo odvolanie z dôvodu, že 
pasienky vo výmere 42 ha boli podelené medzi občanmi po čiastkách. ONV na to 
nereagovalo.  
 
 

Rok 1972 
 

Činnosť MNV. 
 Dňa 25. januára 1972 konala sa schôdza rady MNV za účasti 4 členov. Program 
jednania: 

1. Príprava na zasadnutie pléna MNV 
2. Prejednanie rozboru hospodárenia MNV za rok 1971 a návrh rozpočtu MNV na rok 

1972. 
3. Stav a výsledok inventarizácie majetku MNV k 31.12.1971. 
4. Zariadenie miestnej prevádzkarne pri MNV. 
5. Prejednanie návrhu odmien pre funkcionárov MNV. 
6. Protipožiarne opatrenia v obci a voľné návrhy.  
 
Schôdzu zahájil predseda MNV Chlebovský. Privítal členov rady a zástupcu ONV s. 
Perata vedúceho odboru miestneho hospodárstva ONV a oboznámil s programom. 
 
1. O príprave na zasadnutie pléna MNV podal správu tajomník s. Kelemen, že zasadnutie 

pléna je zvolané na deň 27. januára 1972.  
2. Taktiež oboznámil, že príjmová časť podľa predpisu bola splnená na 100 %. Výdavky 

neboli prekročené. Zostatok na účte k 1.1.1972 činí 61.717 Kčs v prospech MNV. 
Rozpočet pre rok 1972 počíta jak v časti príjmovej, aj výdavkovej čiastku 17.400 Kčs.  

3. O stave inventarizácií národného majetku v správe MNV predstavuje hodnotu 919.747 
Kčs k 31.12. 1971. Do stavu bola zobratá požiarná zbrojnica 80.000 Kčs 
a rekonštrukcia verejného osvetlenia 22.000 Kčs.  

4. K zriadeniu miestnej prevádzkarne MNV oboznámil zástupca ONV s. Jozef Perát. 
V diskusii bolo navrhnuté zakúpiť nákladné auto pre odvoz štrku.  

5. Pre protipožiarne opatrenia zriadiť komisiu k preventívnej obhliadke. 
6. Po prejednaní programu a zakúpení nákladného auta a odmenách funkcionárov MNV 

rada doporučuje predložiť na schválenie plénu. 
 
 Zasadnutie pléna MNV uskutočnilo sa 27. januára 1972 za účasti 11. poslancov. 
Bol prejednaný program a návrhy zo schôdze rady MNV. Po prejednaní jednotlivých bodov 
programu návrhy rady boli schválené a bolo prijaté uznesenie. 
 
 Dňa  12. februára 1972 konala sa schôdza rady MNV za účasti 4 členov. Program 
jednania bol nasledovný: 

1. oboznámenie s výsledkami periodickej revízie MNV.  
2. Príprava k výstavbe školy. 
3. Školenie občanov v CO – v civilnej ochrane. 
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1. O výsledku revízií podal správu prítomný zástupca ONV kontrolného odboru s. 
Kašper. Vo svojej správe uviedol, že jak v finančnej, tak aj v správe majetku MNV 
neboli zistené žiadne vážnejšie závady. Účtovná časť a inventár sú v poriadku.  

2. Výstavba školy. K výstavbe školy 1.-5. ročník poukázal tajomník s. Kelemen na 
nutnosť pristúpiť k prípravným prácam. Rada MNV v uznesení uložila s.Kelemenovi 
písomne oboznámiť odbor školstva, radu ONV o potrebe výstavby základnej 
deväťročnej školy – ZDŠ v Porúbke, aby vyžiadal potrebné informácie pre 
zabezpečenie prípravných prác.  

3. K tretiemu bodu s. Kelemen hovoril, že štáb CO ONV žiada nahlásiť presný termín 
pre prevedenie školenia. V diskusii boli podané návrhy aby sa školenie previedlo 
v marci.  

 
 Celoobecné družstvo. Dňa 24. februára 1972 prišiel na MNV vedúci sociálneho 
zabezpečenia z ONV s. Činčala a dal zavolať predsedu JRD Jána Packu a ekonóma Jána Goč 
Matisa a oboznámil ich, že teraz na jar musí byť  Porúbke celoobecné družstvo. Zástupcovia 
mali proti tomu námietky, že sú ešte obce nezdružstevnené a sú ešte obce s väčším počtom 
súkromných roľníkov. Keď to už ale musí byť, tak na jeseň po zbere úrody. Zástupca ONV s. 
Činčala na to odpovedal, že Porúbka je naplánovaná na jar, lebo je na to najvhodnejšia doba 
a vy nám tam nebudete porúčať. Keď roľníci podpíšu tak dobre a keď nepodpíšu prihlášku 
budú zlikvidovaní a vy budete povinní pôdu prevziať do JRD.  
 
 Dňa 8. marca 1972 konala sa mimoriadna schôdza rady MNV za účasti plného 
počtu členov. Schôdze sa zúčastnili zástupcovia ONV s. Činčala Michal vedúci odboru 
sociálnych vecí s. Štalmach pracovník odboru soc. vecí a s. Paňková, pracovníčka 
poľnohospodárskeho odboru ONV. Program jednania: 

1. Pohovory so súkromne hospodáriacimi roľníkmi pre vstup do JRD a celková situácia. 
Predseda MNV s. Chlebovský privítal prítomných a zahájil schôdzu a oboznámil 
s programom jednania. Po oboznámení vystúpil zástupca ONV s. Činčala, ktorý zdôrazňoval 
nutnosť k zabezpečeniu poľnohospodárskej výroby podľa záverov a uznesení XIV. zjazdu 
KSČ a dodal, že to vyžaduje aj samotná situácia obce a miestneho JRD. Potom začali so 
súkromnými roľníkmi osobné pohovory za pár dní. Roľníci odporovali podpísať prihlášku do 
JRD. Ale až im prisľúbili, že kto podpíše prihlášku do JRD ponechá sa im pôda v užívaní do 
dokončenia zberu úrody 1.9.72. Tak podpísalo prihlášky pre vstup do JRD 7 roľníkov 
a ôsmim roľníkom bola pôda prikázaná do užívania družstva.  
 
 Schôdza rady MNV konala sa 22. marca za účasti 4 členov. Program: 

1. Stav hospodársko-technickej úpravy na JRD. 
2. Návrh a schválenie komisie pre obhliadku kultúr. zistenie a vysporiadanie s roľníkmi, 

ktorým bola pôda prikázaná do užívania JRD. 
3. Príprava na zasadnutie pléna a jarné poľnohospodárske práce na JRD.  

 
 Dňa 24. marca 1972 konalo sa zasadnutie pléna MNV za účasti 11 poslancov 
a zástupcu ONV s. Michala Činčalu. Program jednania: 

1. Stav poľnohospodárskych prác na JRD.  
2. Prejednanie uznesenia vyšších orgánov. 
3. Školenie poslancov MNV. 

 
1. O stave poľnohospodárskych prác podal správu predseda JRD Packa, dodal, že sejba 

jarín ako aj ostatné práce pokračuje úspešne.  
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2. O uzneseniach vyšších orgánov informoval tajomník s. Kelemen. Prečítal uznesenie 
rady ONV č. 19/1972 o jednotnom pláne výchovného zamerania v okrese v roku 1972, 
č. 42/72 o výsledku finančného hospodárenia, č. 45/72 o vybavovaní sťažností 
pracujúcich. 

3. Bolo prevedené školenie poslancov MNV, ktoré previedol prítomný zástupca ONV s. 
Michal Činčala.  

 
 Dňa 28. marca 1972 konala sa schôdza rady MNV za účasti 4 členov. Za ONV 
boli prítomní Čabara Ivan vedúci poľnohospodárskeho odboru, s. Činčala Michal, vedúci 
odboru sociálnych vecí, s. Paňková, pracovníčka ONV. Program jednania: 
Stav u vydaných rozhodnutí o prikázaní pôdy do užívania JRD podľa zákona č. 50/1955 zb.  
K uvedenému bodu podal správu tajomník MNV s. Kelemen, ktorý dodal, že ku dňu 
dnešnému vypršala lehota jednotlivo hospodáriacich roľníkov – JHR, ktorým bola prikázaná 
pôda do užívania JRD podľa zákona  č. 50/55 zb. Ku dnešnému dňu boli podané dva 
odvolania, ktoré po prejednaní rady boli odoslané k vybaveniu na ONV poľnohospodársky 
odbor Bardejov.  
 Za členov JRD podalo prihlášky 7 roľníkov s výmerou pôdy 17 ha a ôsmim  
roľníkom bola prikázaná pôda do užívania JRD 26.33 ha podľa zákona č. 50/1955 zb. 
K uvedenému bodu vystúpil zástupca ONV s. Činčala poukázal na nutnosť zabezpečovania 
poľnohospodárskej výroby.  
 Po podaní uvedenej správy vystúpil vedúci poľnohospodárskeho odboru ONV s. 
Čabara, ktorý dodal, že je bezpodmienečne nutné, aby dňom 29.3.1972 sa pristúpilo 
k prevedeniu osevu plôch u občanov, ktorým pôda bola prikázaná do užívania JRD. Tím, ktorí 
podpísali prihlášky do JRD ponechať obhospodárenie svojich pozemkov do 1.septembra 
1972. Po tomto termíne včleniť všetku pôdu do spoločného obrábania JRD. 
 
 Dňa 21. apríla 1972 konala sa schôdza rady MNV za účasti plného počtu členov. 
Program jednania bol nasledovný: 

1. Príprava na verejné zasadnutie pléna MNV k prejednaniu záverov ústredného výboru 
KSČ a ústredného výboru KSS. 

2. Oslavy 1. a 9. mája, organizovanie národnej smeny 22.4.1972. 
3. Prejednanie s schválenie štábu CO a voľné návrhy. 
 K uvedeným bodom programu podal správu tajomník s. Kelemen, oboznámil 
s priebehom a zabezpečením uvedených akcií, oboznámením občanov miestnym 
rozhlasom.  
 
 Verejné zasadnutie pléna MNV uskutočnilo sa 28. apríla 1972 za účasti 11 
poslancov a 23 občanov.  Program bol nasledovný: 
1. Referát k záverom februárového pléna UV- KSČ a UV- KSS. 
2. Prejednanie opatrení vyplývajúcich zo záverov februárového pléna UV-KSČ a UV- 

KSS = ústredného výboru Komunistickej strany.  
 
1. Referát k záverom februárového pléna podal zástupca ONV s. Ján Košč. Zdôraznil, že je 
potrebné, aby s touto otázkou sa zaoberali nielen národné výbory, ale aj všetky spoločenské aj 
ostatné organizácie a ostatní občania.  
2. S vlastnými opatreniami pre zabezpečenie záverov s februárového pléna UV- KSČ a UV-
KSS oboznámil tajomník MNV s. Kelemen, ktorý vlastné opatrenia prečítal, sú pripojené 
v zápise.  
 MNV v súlade so závermi februárového pléna UV-KSČ a UV-KSS zamerá svoju 
činnosť na jednotlivé úseky. Na úsek upevňovania štátnej moci a správy, na úsek plánu 
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a rozpočtu, úsek poľnohospodárstva: dôsledne uplatňovať štátny dozor na miestnom JRD, 
úsek miestneho hospodárstva, na úsek školstva a kultúry.  
 
 Dňa 17. júna 1972 konala sa schôdza rady MNV za účasti plného počtu členov. 
Program schôdze bol nasledovný: 

1. Priebeh poľnohospodárskych prác na JRD. 
2. Prejednanie uznesení vyšších orgánov. 

 
1. K priebehu poľnohospodárskych prác podal správu člen rady a predseda JRD Packa. 

Poukázal, že pre nepriaznivé počasie poľnohospodárske práce zaostávajú v zbere 
krmovín keď sa počasie zlepší práce budú plynule pokračovať. 

2. O uzneseniach vyšších orgánov podal správu s. Kelemen. Informoval a prečítal 
uznesenia rady ONV č. 9/1972 o rozpise plánu a rozpočtu, 59/72 o výsledkoch 
inventarizácie. Č. 75/72 o výsledkoch a vývoji kriminality a stave priestupkovosti 
v okrese, uznesenia ONV č. 6/72 o rozpise rozpočtu na rok 1972. 

 
 Dňa 20. júna 1972 konala sa  schôdza rady MNV za účasti plného počtu členov. 
Program jednania: 

1. Priebeh poľnohospodárskych prác na JRD. 
2. Príprava na zasadnutie pléna MNV a voľné návrhy. 

 
1. K priebehu letných poľnohospodárskych prác podal správu člen rady Packa. 

Konštatoval, že kosba krmovín je prevedená na 100 % a zvoz krmovín na 80 %. Za 
dobrého počasia za 2 dni zber krmovín bude ukončený. Zabezpečuje sa aj príprava na 
žatevné práce.  

2. O príprave na zasadnutie pléna MNV podal správu s. Kelemen. V správe poznamenal, 
že v dôsledku závažnosti programu je potrebné zvolať zasadnutie pléna ešte do konca 
mesiaca júna.  

 Vo voľných návrhoch bolo prikročené k diskusii o situácii v obci a najmä 
o výstavbe pre budúce roky. Pojať do plánu výstavbu školy, výstavbu chodníkov cez obec, 
výstavbu vodovodu a ďalšie akcie. Po ukončení diskusie rada MNV rozhodla prijať 
nasledovné uznesenie: ukladá sa tajomníkovi MNV s. Kelemenovi podať žiadosť na príslušný 
odbor a to vo veci výstavby školy, výstavby chodníkov cez obec a vodovodu a ostatné akcie, 
ktoré vyplývajú z volebného programu.  
 
 Dňa 23. júna 1972 uskutočnilo sa zasadnutie pléna MNV za prítomnosti 13 
poslancov, predsedu DO-KSS Červeňák Ján a osvetový pracovník Eduard Macko. Program 
jednania je nasledovný: 

1. Priebeh letných poľnohospodárskych prác na JRD.  
2. Prejednanie uznesenia Východoslovenského krajského výboru KSS. 
3. Prejednanie a schválenie kalendárnych plánov rokovania pléna, rady a komisie na 

druhý polrok 1972.  
 

1. K priebehu poľnohospodárskych prác na JRD podal správu poslanec Packa a dodal, že 
hoci počasie nie je priaznivé, ale zber krmovín je prevedený na 100 %. 

2. S uzneseniami nadriadených orgánov oboznámil s. Kelemen s realizačnými 
opatreniami a úlohami v rozvoji poľnohospodárstva v okrese Bardejov. 

3. kalendárne plány rokovania MNV a jeho orgánov predložil tajomník s. Kelemen. Plán 
pre komisiu pre ochranu verejného poriadku bol aspoň raz zasadať za 2 mesiace.                           
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 Schôdza rady MNV konala sa 18. júla 1972 za účasti plného počtu členov. 
Program jednania bol nasledovný: 

1. Príprava na zasadnutie pléna MNV. 
2. Priebeh letných poľnohospodárskych prác a voľné návrhy. 

 K uvedeným bodom bola zahájená diskusia a doporučené k prejednaniu pléna na 
23. júla 1972. 
 
 Dňa 23. júla 1972 uskutočnilo sa zasadnutie pléna MNV za účasti 13 poslancov, za 
ONV s. Katušin pracovník organizačného odboru a prizvaní Červeňák Ján preds. DO-KSS, 
Hudaková Mária predsedníčka Slovenského zväzu žien. Program jednania: 

1. Výzva predsedníctva UV-KSS a predsedníctva vlády SSR.  
2. Priebeh letných poľnohospodárskych prác na JRD. 
3. Prejednanie finančného hospodárenia MNV za I. polrok. 
 
1. Výzvu predsedníctva UV-KSS a predsedníctva SSR prečítal tajomník s. Kelemen. 

V uvedenej výzve sa hovorí o zapojení všetkých občanov do zberových prác žatvy, 
mlatby aj nákupu obilia.  

2. Správu o priebehu žatvy a mlatby podal Packa Ján, že jačmeň je pokosený na 100 %,  
na štátny nákup dodano 170 g,  pšenica pokosená na ploche 47 ha, treba pokosiť ešte 
15 ha. Bolo odovzdané 200 g pšenice, čo sa týka splnenia dodávky obilia, tak bude 
splneno na 100 %. 

3. Rozbor finančného hospodárenia predložil plénu tajomník s. Kelemen. Plán príjmov 
17.400 Kčs a skutočnosť bola 21.791 Kčs. Plán výdavkov bol 17.400 Kčs 
a skutočnosť 6455.90 Kčs. Na účte ostáva k 1.7.1972, 76.852,24 Kčs. 

 Vo voľných návrhoch a v diskusii sa prihlásil zástupca ONV s. Katušin pár 
slovami zhodnotil priebeh zasadnutia pléna a tým zasadnutie bolo ukončené. 
 
 Dňa 11. septembra 1972 konala sa schôdza rady MNV za účasti plného počtu 
členov, predsedy DO-KSS Červeňáka. Program: 

1. Príprava na zasadnutie pléna MNV. 
2. Priebeh letných poľnohospodárskych prác a príprava na jesenné poľnohospodárske 

práce na JRD. 
3. Prejednanie uznesení vyšších orgánov a voľné návrhy. 

 
1. a 2.  K príprave na zasadnutie pléna podal správu s. Kelemen a dodal, že je potrebné 

spracovať a predložiť písomnú správu o priebehu letných poľnohospodárskych prác 
a príprave na jesenné práce, ktorú predloží predseda JRD Packa. Za kultúrno-
výchovnú osvetovú činnosť Eduard Macko. 

2. S uzneseniami vyšších orgánov oboznámil s. Kelemen, prečítal uznesenie č. 128/72 
a 10/72 o politicko-organizačných opatreniach pléna ONV o rozvoji služieb v okrese, 
č. 11/72 o rozvoji poľnohospodárstva v okrese č. 179/72 o zastavení plánu rozpočtu 
NV, č. 16/72 o výsledkoch plnenia plánu rozpočtu za I. polrok. 

 Zriadenie materskej školy. Vo voľných návrhoch hovorilo sa o nutnosti zriadenia 
materskej školky v obci, že mnoho žien pracujúcich na JRD musia ostávať s deťmi doma, čo 
ovplyvňuje priebeh poľnohospodárskych prác na JRD. Bolo doporučené, aby Kelemen 
požiadal odbor školstva o prevedenie obhliadky budovy Ondreja Šveca, č.d. 49, ktorý je 
ochotný dať dom pre zriadenie materskej školy.  
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 Dňa 29. septembra 1972 uskutočnilo sa zasadnutie pléna za účasti 12 poslancov 
a zástupcu ONV s. Ladamirského pracovníka finančného odboru. Prizvaní boli: Macko 
Eduard osvet. pracovník, Lukáč Ján agronóm JRD a Goč Matis Ján ekonóm JRD. Program: 

1. Stav jesenných poľnohospodárskych prác na JRD.  
2. Prejednanie plánu rozvoja poľnohospodárstva do roku 1975. 
3. Stav kultúrno-výchovnej činnosti. 

 
1. O stave poľnohospodárskych prác podal správu predseda JRD Packa. Predložil 

písomnú správu a termínovaný harmonogram postupu jesenných poľnohospodárskych 
prác a dodal, že postup prác je uspokojivý hoci občas aj poprší. S. Ladomirský 
zástupca ONV hovoril o celkovej situácii jesenných poľnohospodárskych prácach 
v okrese.  

2. Plán rozvoja poľnohospodárstva obce do roku 1975 predložil na prejednanie 
a schválenie ekonóm JRD. Goč Matis Ján. V pláne sú zakotvené doterajšie výsledky 
dosiahnuté od založenia družstva ako aj ďalší rozvoj a zvyšovanie poľnohospodárskej 
výroby do roku 1975.  

3. O stave kultúrno-osvetovej činnosti podal správu s. Macko osvetový pracovník. Vo 
svojej správe poukázal na celkovú osvetovo-kultúrnu činnosť za obdobie roku 1972, 
ako aj na prípravné podujatia pre zimné obdobie roku 1972/1973. S. Ladomirsky 
zástupca ONV hovoril o potrebe využitia zimného obdobia pre poriadanie rôznych 
kultúrnych podujatí a besied s občanmi. 

 
 Dňa 13.10.1972 konala sa schôdza rady MNV za účasti 5 členov. Prizvaní Lukáč 
Ján agronóm JRD, Gdovin Ondrej skladník JRD. Program: 
 Vyhlásenie a prejednanie celokrajskej pracovnej smeny. O pracovnej smene na 
deň 14. a 15.10. informoval a prečítal prípis rady ONV s. Kelemen. Na základe prípisu 
prikročilo sa k zhodnoteniu priebehu jesenných prác na JRD. Správu o situácií podal člen rady 
Packa. Uvádza, že vykopávka zemiakov je prevedená na14 ha a treba vykopať ešte 4 ha. 
Celková dodávka je 900 g a 100 g priemyselné zemiaky. Dodávku na 100 % mienime splniť 
14.10.1972, keď výkupný podnik odvezie.  Sejba pšenice bude prevedená do 18.10.1972.  
 
 Dňa 15. novembra 1972 konala sa schôdza rady MNV za účasti plného počtu 
členov. Program jednania bol nasledovný:  

1. Príprava na zasadnutie pléna MNV. 
2. Stav jesenných poľnohospodárskych prác na JRD. 
3. Protipožiarne opatrenia v obci a na JRD. 
4. Prejednanie finančného hospodárenia MNV za 1-3 štvrťrok. 

 
2.K jesenným prácam podal správu predseda Packa. Konštatoval, že sejba ozimín bola 
ukončená v agrotechnických termínoch. Zber zemiakov, kŕmnej repy a hlboká orba boli 
ukončené do 27. októbra. Všetko ukončené na 100 %.  
3. O protipožiarných opatreniach podal správu s. Kelemen. Oboznámil s úlohami, ktoré treba 
zabezpečiť. Previezť prehliadky obytných domov, komínov. Prekontrolovať a doplniť hasiace 
prístroje na hospodárskom dvore JRD. Pripraviť pre zimné obdobie požiarnu striekačku novú, 
ktorá bola dodaná, aby bola pripravená pre prípad potreby. 
4. Taktiež oboznámil o finančnom hospodárení MNV za 1 až 3 štvrťrok 1972. Príjmy činia 
24.721 Kčs a výdavky 16.579,20 Kčs. Finančné prostriedky na účte činia 69.658, 94 Kčs. 
Termín zasadnutia pléna MNV je na deň 21. novembra 1972. Zúčastní sa poslanec ONV za 
našu obec aj tajomník ONV s. Dudinský.  
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 Dňa 21. novembra konalo sa verejné zasadnutie pléna za účasti 13 poslancov a 15 
občanov. Za ONV poslanec Martiček Ondrej a s. Snak vedúci odboru plánovania. Program 
jednania:  

1. Správa o činnosti MNV a skladanie účtov poslancov. 
2. Vystúpenie poslanca ONV s. Martička. 
3. Diskusia a záver. 

 
1. Tajomník MNV s. Kelemen zahájil zasadnutie pléna MNV a privítal prítomných a dal 

odsúhlasiť program rokovania. Správu o činnosti MNV za uplynulé obdobie – 
skladanie účtov poslancov podal predseda MNV s. Chlebovský.  

2. Poslanec ONV za obec Porúbka s. Martiček vo svojom vystúpení zhodnotil dosiahnuté 
výsledky za obec, aj v celo okresnom meradle. Poukázal na potrebu zabezpečiť ďalšie 
úlohy podľa volebného programu. Kladne hodnotil činnosť MNV v celo okresnom 
meradle, jak účasť na zasadnutiach, tak aj celková aktivita sa vylepšila.  

3. Po vystúpení poslanca ONV bola zahájená diskusia. S. Macko osvetový pracovník 
vyzýval občanov, aby sa viac zúčastňovali na besedách, premietaní filmov. Viac 
navštevovali miestnu knižnicu a vypožičali si knihy.  

 Viacerí občania hovorili o potrebe výstavby školy, zriadenie materskej školky, 
výstavbe chodníkov cez obec a výstavbu vodovodu pre obec a družstvo.  
 S. Snak zástupca ONV ospravedlnil neprítomnosť tajomníka ONV s. Dudinského, 
ktorý mal brať účasť na schôdzi zasadnutia pléna v ďalšom hovoril o volebných programoch 
obci okresu a celkových hodnotách vytvorených za uplynulé obdobie za okres. Tiež hovoril 
o ďalšom pláne vo výstavbe pre nastávajúce obdobie. Poukázal na možnosti pri výstavbe jak 
ZDŠ, tak aj materskej školy v obci, tiež aj vo výstavbe vodovodu pre občanov. S. Martiček 
dodal, že pre našu obec ťažko bude dostať súhlas pre výstavbu základnej deväťročnej školy 
„ZDŠ“ lebo školy sa budú koncentrovať – zlučovať do väčších obcí. Podľa možností sa bude 
uchádzať a informovať či by bola možnosť aby aj tá výstavba školy sa uskutočnila aj 
v Porúbke.  

  
Poľnohospodárstvo. 
 Vo februári konala sa výročná členská schôdza JRD, na ktorej boli zhodnotené 
hospodárske výsledky družstva za rok 1971. Rok 1971 bol pre poľnohospodárov pomerne 
priaznivý, lebo boli na úseku rastlinnej, ako aj živočíšnej výroby dosiahnuté dobré výsledky. 
Následkom toho zvýšili sa aj tržby a celkové peňažné príjmy oproti predchádzajúcemu roku 
1970 boli zvýšené o 349.045 Kčs. Plánovaná hodnota pracovnej normy bola dodržaná 24 Kčs 
a prídel fondu pracujúcim činil 140.000 Kčs. Mzdy a odmeny v peniazoch činili 871.575 Kčs, 
o 158.991 Kčs viac než v roku 1970. Preto pracovníci družstva boli spokojní. 
 Boli prejednané aj plánované úlohy na rok 1972, ktoré behom krátkeho času sa 
menili, lebo nadriadené orgány z OBV  naplánovali v Porúbke založiť celoobecné družstvo 
s doplnením 15 súkromne hospodáriacimi roľníkmi. Presvedčovania akcia prebiehala od 24. 
februára za štyri dni. Prihlášky do JRD podpísalo 7 roľníkov a osem roľníkov bolo 
likvidovano a pôda bola prikázaná do užívania JRD dňom 29.3.1972, aby sa pristúpilo 
k prevedeniu osevu. Pôdu roľníkov, ktorí podpísali prihlášky do JRD pričleniť do spoločného 
obrábania od 1.9.1972. 
 Dobytok, ktorý vyhovoval od novoprijatých členov družstva prevzalo, ale hneď aj 
vyplatilo v plánovaných cenách aké vtedy boli. Likvidovaným bolo vyplatené za osiate 
oziminy.  
 Proti rozhodnutiu ONV a prevzatí pasienkov na Marhanskej Hure pre Štátne lesy 
bolo podané odvolanie do 15 dní, na ktoré odbor ONV neodpovedal, preto bola podaná 
urgencia a odvolanie na ktoré bolo vyzvané a uskutočnené komisionálne jednanie 
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s obhliadkou pasienkov. Komisionálneho jednania sa za štátne lesy zúčastnil Ing. Bartho 
odborný poradca štátnych lesov a obvodný horár s. Podhajecký. Za okresnú 
poľnohospodársku správu s. Sišer z oddelenia kontroly a revízie. Za JRD komisionálneho 
jednania zúčastnil predseda Packa, lebo z družstevníkov členov nebol záujem zúčastniť sa 
jednania, len doporučovali predsedovi, keď nebude možnosť prinavrátenia celej výmery 
pasienkov, tak časť pasienkov od Marhanského kde je viac svahovitý terén na veľký nátlak 
odstúpiť a ostatné aby ostalo pre družstvo. Zástupca Štátnych lesov trval na prevzatie celej 
výmery do lesov, lebo pasienky sú porastené hrubým porastom, ktorý má charakter lesa. 
 Predseda JRD Packa obhajoval a zdôrazňoval, že nad pasienkami má družstvo 45 
ha ornej pôdy na ktorej sa pestujú aj krmoviny, ktoré po zbere treba vypásať a dobytok 
nebude skade prehnať a poloha v prevažnej časti je vhodná na rekultivácie. Pasienkov ma 
družstvo málo, preto družstvo bude musieť pre pasienky uvoľniť ornú pôdu. Zástupca 
okresnej poľnohospodárskej správy hovoril, mali ste viacej vyrúbať, lebo lesáci neradi 
vysádzajú  len radšej ťažia drevo, preto ťažko to obhájite. Prišlo rozhodnutie z ONV, po 
komisionálnom jednaní, že pasienky ostávajú pre lesy, ako bolo rozhodnuto. 
 Rok 1972 pre úsek rastlinnej výroby oproti minulému roku menej priaznivý, lebo 
produkcia rastlinnej výroby sa znížila o 62.175 Kčs a tržby sa znížili o 67.572 Kčs. 
 Na úseku živočíšnej výroby boli dosiahnuté oproti minulému roku lepšie výsledky, 
lebo produkcia živočíšnej výroby sa zvýšila o 30.080 Kčs a tržby za mlieko a zvieratá sa 
zvýšili o 104.776 Kčs. Celkové peňažné príjmy činili 2.526.704 Kčs, to je o 222.434 Kčs 
vyššie ako v roku 1971. Plánovaná hodnota pracovnej normy 24 Kčs bola dosiahnutá + prídel 
fondu pracujúcich 84.600 Kčs. Mzdy a odmeny v peniazoch činili 826.345 Kčs o 45.130 Kčs 
nižšie oproti minulému roku následkom zakúpenia výkonných strojov v minulom roku ako 
kombajn obilný a ďalších strojov v minulom roku v hodnote 188.802 a v tomto roku za 
307.026 Kčs. Zakúpenie strojov odburávalo ťažkú a namáhavú prácu a pracovné výkony sa 
tým zvyšovali, čím znížovala sa spotreba pracovných noriem, pracovné náklady a odmeny 
v Kčs. 
 Na ekonomickom úseku za Annu Chovancovú od 1.9. 1972 nastúpila Anna 
Havirová. 
 
Nákup strojov 
Traktor c385         116.445 Kčs                      Hrabačka traktorová      8.065 Kčs 
Traktor C385        116.445 Kčs                      Sádzač zemiakov          4.638 Kčs  
Senomet                 15.545 Kčs                      Kosačka traktorová       3.280 Kčs 
Rozmet pri.hnoj.    12.610 Kčs                      Brány ťažké                   3.198 Kčs 
Zberací voz            18.300 Kčs                      Vlečka 2.5 t                   8.500 Kčs 
Spolu                    279.345 Kčs                                                          27.681 Kčs 
 
Školstvo a kultúra 
 Škola v našej obci je nevyhovujúca. Trieda pre vyše 20 žiakov je malá. Byt pre 
učiteľov, jedna malá kuchyňa, jedna malá iba pre štvorčlennú rodinu je nepostačujúca. O tejto 
situácii s. učiteľka Macková tiež aj ako poslankyňa MNV na plenárnych zasadnutiach 
viackrát mala pripomienky. Taktiež aj viacerí občania na schôdzach rady, pléna MNV, celo 
obecných a družstevných schôdzach veľa sa hovorilo, diskutovalo o potrebe školy ZDŠ, 
zriadení materskej školy už skoro jedno desaťročie. Aj v tomto roku na schôdzach rady 
a pléna MNV v diskusii vo voľných návrhoch sa tento problém prejednával a riešil. Dňa 
11.2.1972 sa tento bod dal do uznesenia rady MNV, kde bolo uložené tajomníkovi MNV s. 
Kelemenovi, aby písomne oboznámil odbor školstva a radu ONV o potrebe výstavby školy. 
Dňa 20. júna 1972 rada MNV v uznesení znovu uložila s. Kelemenovi podať žiadosť na 
príslušný orgán o výstavbu školy. Dňa 21. novembra 1972 na verejnom zasadnutí pléna táto 
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záležitosť bola prejednávaná na základe pripomienok a voľných návrhov občanov bol 
požiadaný aj poslanec ONV za našu obec s. Martiček o pomoc a vybavovanie požiadávok 
občanov u ONV v Bardejove. Aj na družstevných schôdzach pracujúce ženy dožadovali sa 
zriadenia materskej školy. Na družstve javil sa nedostatok pracovných síl a pracujúce ženy 
museli zostávať s deťmi doma. S touto situáciou bol znepokojený aj predseda družstva Packa 
Ján. 
 Pri príležitosti schôdze predsedov JRD v Bardejove, po ukončení schôdze 
rozhodol sa Packa zájsť na odbor školstva ONV v Bardejove o informácie a poradu ohľadom 
výstavby školy. Jednať tam s vedúcim odboru školstva so s. Eduardom Štefančikom 
o nepriaznivej situácii na tomto úseku v našej obci a o požiadavkách občanov. Vedúci oboru 
školstva s. Štefančík dodal, že výstavbu jednotriedky ťažko bude uskutočniť a pre dvojtriedku 
máte málo žiakov. Predseda JRD Packa odpovedal že máme blízke obce Nemcovce a Harhaj 
s výstavbou dvojtriedky. Žiakov 1.-5. ročník by posielali na vyučovanie do Porúbky 
a v doterajších troch školách by sa zriadili materské školy. Vedúci odboru školstva s. 
Štefančík s tým súhlasil a dodal oboznámte MNV príslušných obcí, aby sa zúčastnili na 
dohodnutý termín na jednanie ohľadom výstavby školy. Schôdza sa môže uskutočniť večer na 
ktorej sa osobne zúčastním. Dátum schôdze mi oznámte.  
 To sa aj uskutočnilo. Zástupcovia uvedených obcí sa jednania zúčastnili, taktiež aj 
vedúci odboru školstva ONV s. Eduard Štefančik, ktorý oboznámil prítomných so situáciou 
a návrhom ohľadom výstavby dvojtriednej školy v Porúbke, ktorá by slúžila pre vyučovanie 
žiakov 1-5. ročníka uvedených troch obcí. Zástupcovia týchto obcí súhlasili s návrhom. Bola 
spísaná zápisnica na základe zápisnice bola spracovaná žiadosť o výstavbu ZDŠ a odoslaná na 
ONV. Vedúci odboru školstva s. Štefančík ubezpečoval, že je predpoklad a nádej, že výstavba 
ZDŠ v Porúbke by sa mala uskutočniť, ale časove kedy či na budúci rok alebo ďalší 1974, to 
už podľa finančnej situácie ONV. 
 Na úseku kultúry uskutočnili sa oslavy MDŽ 8. marca. Slávnostný príhovor 
predniesol osvetový pracovník s. Macko. S kultúrnym programom vystúpili žiaci ZDŠ 1-5. 
ročník pod vedením učiteľky Mackovej. Po ukončení programu žiaci odovzdali matkám 
darčeky.  
 Vo februári konala sa výročná hostina Hromnice, telovýchovná jednota poriadala 
tanečnú zábavu s občerstvením, aby sa získali finančné prostriedky na zakúpenie športových 
potrieb – dresov pre hráčov. Takéto tanečné zábavy behom roku poriadali sa ešte 3x. 
 Šport v tomto období zažil si cestu do popredia. O povznesenie športových 
podujatí mali záujem aj občania ako Gdovin Ondrej č. 48, Pavluv Ján, Marko Ondrej, Lukáč 
Ján, lebo synovia hrali futbal majstrovského okresu v III. Triede v skupine B. 
 Zväz žien usporiadal v júni v sále MNV výstavbu zariadenej roľníckej izby 
z dávnejších čias, ručné práce výšivky a tkaniny. 
 Požiarna ochrana = PO postupom rokov začala upadať. Mládež sa venovala športu, 
mladší občania členovia požiarnej ochrany odchádzali na týždňové práce. V sobotu 
a v nedeľu sa venovali rodine a svojim záujmom. V marci na výročnej členskej schôdzi PO 
boli zvolený za predsedu a veliteľa PO Bednár Jozef za Šveca Mihaľa Jána. Požiarna ochrana 
by sa nemala podceňovať, lebo požiare spôsobujú značné škody. 
 Na tunajšom družstve v auguste vnikol požiar v ošipárni od skratu elektrického 
prúdu a to v poludňajších hodinách okolo 13. hod. keď sa vymieňala dopoludňajšia smena pri 
sušičke a triedičke obilia, aj ošetrovatelia dobytka pracovali ešte v maštali. Bol vyhlásený 
požiarny poplach. Občania sa narýchlo zišli. V ošipárni bolo vyše 200 kusov ošípaných, ktoré 
družstevníci vyháňali von z ošipárni. Urobil sa aj zásah s presekaním strechy na ošipárni 
v šírke asi 5 m vo vzdialenosti 10 m od výskytu požiaru. Z blízkej jamy v ktorej bolo plno 
vody vo vybratom rozpustenom vápne, ženy podávali s vedrami vodu s ktorou polievali 
chlapi povalu a strechu a požiar uhasili. 
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 Študovať odišiel Gdovin Dušan 48 na strednú strojnícku školu do Košíc 
a Gdovinová Božena na strednú zdravotnícku do Prešova. 
 Osobné auto zakúpil Antolik Jozef. 
 Výstavba: V obvode obce na potoku hospodárskym dvorom vystaval nový 
betónový most a vyrovnala sa cesta zvrchu Čarnošiny cez Špane až po sýpku na družstve. 
 Populácia: Narodil sa Pavuk Jozef, Staš Peter, Antoliková Ľubica, Švecová 
Adriana. 
Odsťahovali sa: Chlebovská Mária, Maťaš Milan, Gdovin Ján Kijak, Hvišč Jozef.   

  
 

Rok 1973 
 
 

Činnosť MNV. 
 Dňa 16. januára 1973 konala sa schôdza rady MNV za účasti 5 členov. Jednanie 
prebiehalo podľa uvedeného programu. 

1. Príprava na zasadnutie pléna MNV. 
2. Prejednanie rozboru hospodárenia MNV za rok 1972. 
3. Plánovanie rozpočtu MNV pre rok 1973. 

 
Prítomných privítal a schôdzu zahájil predseda MNV Chlebovský aj oboznámil s programom.  

1. a 2. K príprave na zasadnutie pléna, oboznámil aj s rozborom hospodárenia MNV s. 
Kelemen. Uviedol, že za rok 1972 boli dosiahnuté príjmy 34.657 Kčs a výdavky boli 
21.391 Kčs. Z fondu rezerv a rozvoja FR a R boli výdavky 4.006 Kčs za železné vráta 
na požiarnu zbrojnicu. Finančné prostriedky ostávajú na účte MNV a činia celkom  
67.811,84 Kčs. 

2. Prejednaný rozpočet na rok 1973 bude predložený plénu. 
 
 Plenárne zasadnutie MNV uskutočnilo sa 26. januára 1973 za účasti 12 poslancov 
a dvoch občanov. Za ONV bol prítomný vedúci odboru školstva s. Štefančík Eduard. 
Program:  

1. Prejednanie a schválenie rozboru hospodárenia za rok 1972. 
2. Prejednanie a schválenie rozpočtu MNV pre rok 1973. 
3. Schválenie celo obecného záväzku socialistického na rok 1973 a 1974. 
4. Prejednanie a schválenie úloh na rok 1973. 
5. Voľba delegátov na okresnú konferenciu národných výborov. 

 
1. Rozbor hospodárenia za rok 1972 plénum schvaľuje tak ako bol prejednaný v rade 

MNV. 
2. O návrhu rozpočtu MNV na rok 1973 oboznámil s. Kelemen. Rozpočet je rozpísaný 

na sumu 50.300 Kčs. Dotácia z ONV činí 37.400 Kčs pre doplnenie príjmov. 
3. K celo obecnému záväzku hovoril s. Packa, že je potrebné v rámci záväzkov v akcií 

zveľaďovania obce= „Z“ pristúpiť aj k výstavbe ZDŠ, ktorú obec tak nutne potrebuje. 
Celková hodnota záväzku činí 269.000 Kčs.  

4. Plán hlavných úloh bol spracovaný na základe volebného programu obce a tiež potrieb 
v činnosti MNV na rok 1973.  

5. Na okresnú konferenciu NV, ktorá sa bude konať dňa 6. marca 1973 v Bardejove, 
plénum zvolilo týchto poslancov: Kelemen Vojtech tajomník MNV, Packa Ján člen 
rady a predseda JRD, Švecová Alžbeta poslankyňa MNV. 
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6. Vo voľných návrhoch vystúpil zástupca ONV s. Štefančík Eduard vedúci odboru 
školstva, ktorý poznamenal, že nakoľko MNV v Porúbke sa dožaduje výstavby ZDŠ, 
je potrebné, aby za týmto účelom bol prevedený výber staveniska, ako aj zabezpečenie 
u občanov v rámci záväzkov odpracovanie brigádnických hodín v rámci akcií „Z“. Je 
tiež nutné, aby aj susedné obce, ktoré budú pričlenené ku škole v Porúbke a to obec 
Nemcovce a Harhaj, tiež prispeli odpracovaním brigád. hodín na výstavbe školy.  

 
 Dňa 26. februára konala sa schôdza rady MNV za účasti 5 členov plného počtu 
rady. Program jednania bol nasledovný: 

1. Príprava na zasadnutie pléna MNV. 
2. Príprava na jarné poľnohospodárske práce na JRD. 
3. Prejednanie uznesenia ONV o dodržiavaní social. zákonnosti. 
4. Zabezpečenie osláv MDŽ. 

 
2. K príprave na jarné poľnohosp. práce podal správu Packa, dodal že stroje sú pripravené, 
osivo a sadba sú zabezpečené. 
3. Tajomník s. Kelemen oboznámil s uznesením ONV č. 22/1973. 
4. Tajomník s. Kelemen s osvet. pracovníkom s. Mackom zabezpečia oslavy MDŽ.  
 
 Plenárne zasadnutie MNV konalo sa 16. marca 1973 za účasti 13 poslancov. 
Z občanov prítomní predseda DO-KSS Červeňák Ján a Lukáč Ján. Za ONV s. Margicin. 
Program: 

1. Príprava na jarné poľnohospodárske práce na JRD. 
2. Zveľaďovanie obce a jarné upratovanie. 
3. Prejednanie uznesení vyšších orgánov. 

 
1. O príprave na jarné poľnohospodárske práce podal písomnú správu predseda JRD 

Packa. Konštatoval že stroje sú pripravené, osivá hnojivá zabezpečené, zemiaková 
sadba vytriedená. S jarnými prácami sme už započali s prihnojovaním ozimín. 
Previedla sa nitritácia- prihnojovanie pšenice na celej výmere a ozimnej repky na 
ploche 15 hektároch. V ďalšom prihnojovaní sa pokračuje u viacročných krmovín 
a pasienkov. Prevádza sa aj vyčistenie pasienkov.  

2. Pre dobrý priebeh jarných ako aj ostatných prác, zlepšenie hmotnej zainteresovanosti 
pracovníkov, pre povzbudenie pracovnej iniciatívy, vypracoval sa prémiový poriadok 
a výplata dovolenky.  

3. S uzneseniami vyšších orgánov oboznámil s. Kelemen. Prečítal uznesenia ONV č. 
22/73, oboznámil s prípisom rady ONV o porušovaní socialistickej zákonnosti na 
úseku roľnícko družstevného práva. Ďalší vystúpil s. Margicin zástupca ONV, ktorý 
hovoril o plnení úloh za minulý rok v rámci okresu.  

 
 Schôdza rady MNV konala sa dňa 15. mája za účasti 5 členov podľa uvedeného 
programu: 

1. Príprava na zasadnutie pléna MNV. 
2. Stav jarných poľnohospodárskych prác na JRD. 
3. Akcia „Z“= zveľaďovanie obce. 

 
Uvedený program bol prejednaný, prediskutovaný a bude predložený na prejednanie 
a schválenie plénu MNV.  
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 Zasadnutie pléna MNV uskutočnilo sa 18. mája 1973 za účasti 12 poslancov. 
Prítomní občania: Červeňák Ján predseda D-KSS a Macko Eduard. Za ONV s. Martiček 
Ondrej, s. Katušin pracovník ONV. Program: 

1. Stav jarných poľnohospodárskych prác na JRD a príprava na letné poľnohospodárske 
práce.  

2. Oboznámenie s úlohami MNV vyplývajúcich z okresnej porady tajomníkov MNV zo 
dňa 17. 5. 1973. Akcia „Z“ pre obec. 

 
1. O stave jarných poľnohospodárskych prác a príprave na letné práce na JRD podal 

správu predseda JRD Packa Ján. Poukázal, že jarné poľnohospodárske práce boli 
v stanovenom termíne prevedené. Na letné poľnohospodárske práce je pripravený 
potrebný počet strojov, jak pre zber krmovín aj žatevné práce. Zvýšila sa aj pracovná 
aktivita a upevnila pracovná morálka na JRD. 

2. S úlohami pre MNV podľa okresnej konferencie porady tajomníkov MNV oboznámil 
s. Kelemen, hovoril o nasledovných úlohách:  

a) V dňoch 19. a 20. mája 1973 bude sa konať krajská konferencia KSS v Košiciach. Na 
počesť tejto je potrebné organizovať pracovnú smenu. 

b) Zabezpečiť rozpracovanie záverov okresnej konferencie KSS. 
c) V mesiaci júni zabezpečiť školenie občanov v CO- civil. ochrana. 
d) V priebehu mesiaca júna spracovať kalendárna plány rokovania rady, komisie MNV 

a doplniť úlohy z okresnej konferencie. 
e) Do 30. mája 1973 spracovať pasparty občianskej výbor. činnosti pre štatistiku.  
f) Zaviesť evidenciu o plnení socialistického záväzku a vyhodnocovať. 
g) MNV majú poskytnúť pomoc pri zabezpečovaní osláv MDD. Po podaní správy bola 

zahájená diskusia.  
 
S. Martiček vo svojom vystúpení hovoril o výstavbe ZDŠ, že nebude možné stavať, kým 
nadriadené orgány a príslušné ministerstvo nepojme do plánu výstavbu škôl. V ďalšom 
hovoril o potrebe budovania obce v akcii „Z“. S. Kelemen dodal že na túto akciu bolo 
poukázané 25. 000 Kčs, z rady ONV na opravu obecnej cesty.  
 
 Schôdza rady MNV konala sa 29. júna 1973 za účasti 5 členov podľa uvedeného 
programu: 

1. Stav letných poľnohospodárskych prác na JRD. 
2. Protipožiarne opatrenia v obci a na JRD. 
3. Stav zveľaďovacej akcie a to v dláždení obecnej cesty. 

 
1. O stave a priebehu poľnohospodárskych prác na JRD podal správu Packa Ján. Hovoril, 

že pokosené sú všetky krmoviny a to na ploche 58 ha. Zber bol prevedený z výmery 
36 ha. Pre nepriaznivé počasie nebolo možné zobrať krmoviny zo zbývajúcich 22ha. 
So žatevnými prácami plánujeme započať okolo 9. júla. Tieto majú byť ukončené do 
konca júla. Pracovná morálka u členov JRD je dobrá a je plný predpoklad, že žatevné 
práce budú včas a bez strát ukončené. Kombajn, sušička a triedička sú pripravené. 

2. Dodal, že preventívne požiarne opatrenia v obci a na JRD sú urobené. Prečítal 
zadelenie členov do požiarnej pohotovosti.  

3. Dláždenie priekopy okolo obecnej cesty sa neuskutočnilo pre nedodané dlaždice pre 
nedostatok cementu dodal s. Kelemen. 

 
 Dňa 20. júla 1973 konala sa schôdza rady MNV za prítomnosti 5 členov. Program 
jednania bol nasledovný: 
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1. Príprava na zasadnutie pléna MNV.  
2. Rozbor hospodárenia MNV za I. polrok 1973. 
3. Zostavenie rozpočtu na rok 1974. 
4. Oboznámenie s uznesením rady ONV. 

 
1. Príprava na zasadnutie pléna bola prediskutovaná podľa uvedeného programu 

a podaná plénu k prejednaniu a schváleniu. 
2. Správu o finančnom hospodárení MNV podal s. Kelemen, že vlastné príjmy 

z rozpočtu 11.800 Kčs boli splnené len 7.876 Kčs. Rozpočtované výdavky 250.300 
Kčs boli čerpané za I. polrok 5.4778 Kčs.  

3. Návrh rozpočtu na rok 1974 je 96.300 Kčs, v časti príjmu a výdavku. 
 
 Zasadnutie pléna MNV konalo sa 24. júla 1973 za účasti 12 občanov a občana 
Jána Lukáča. Program jednania: 

1. Stav letných poľnohospodárskych prác, žatvy, mlatby a nákupu. 
2. Prejednanie a schválenie finančného hospodárenia MNV za I. polrok. 
3. Prejednanie a schválenie návrhu rozpočtu MNV na rok 1974. 
4. Vyhodnotenie soc. záväzkov akcie „Z“ za I. polrok 1974. 
5. protipožiarné opatrenia v obci a na JRD. 

 
1. K uvedenému bodu programu podala písomnú správu predseda JRD Packa. Poukázal 

na klady a nedostatky v priebehu letných poľnohospodárskych prác. Zber krmovín 
narušovalo nepriaznivé počasie ako aj poruchovosť strojov a nedostatok náhradných 
dielov pre ich opravu. Táto situácia prejavuje sa aj u žatevných prác v ktorých so 
snahou aj úsilím pokračujeme. Repka je zobratá z výmery 15 ha, pšenica z 6 ha 
a jačmeň zo 4 ha. 

2. Finančné hospodárenie bolo prejednané a schválené ako bolo doporučené zo schôdze 
rady MNC zo dňa20. júla. 1973. 

3. Správu o návrhu rozpočtu MNV pre rok 1974 podal s. Kelemen. Po prečítaní návrhu 
rozpočtu bola zahájená diskusia. Po prejednaní návrhu rozpočtu vo výške 96.300 Kčs 
plénum rozpočet schválilo.. 

4. O plnení socialistických záväzkov informoval s. Kelemen a dodal, že celková hodnota 
diela vo zveľaďovaní obce je 296.200 Kčs. Packa Ján v ďalšej diskusii hovoril, že je 
potrebné požiadať ONV o zaradenie do plánu výstavby školy, hoci aj v a akcii „Z“. 
Gdovin Ondrej navrhoval, že by bolo potrebné požiadať finančné prostriedky na 
výstavbu vodnej nádrže pri požiarnej zbrojnici. 

5. O protipožiarnych opatreniach v obci a na JRD podal správu Packa Ján a hovoril, že 
čo bolo zabezpečené je uvedené v zápise. Vo voľných návrhoch oboznámil poslancov 
s. Kelemen, že je potrebné zakúpiť rozhlasovú ústredňu, lebo táto už nevyhovuje. 
Náklady na opravu by boli veľké, že zato je možné zakúpiť skoro novú. To plénum 
MNV aj schválilo. 

 
 Dňa 17. augusta 1973 konala sa schôdza rady MNV za účasti 5 členov rady. 
Program jednania bol nasledovný: 
1. priebeh letných poľnohospodárskych prác na JRD. 
2. Zabezpečenie osláv 29. výročia slovenského národného povstania. 
3. Školenie občanov v civilnej ochrane. 
 
1. Správu o priebehu poľnohospodárskych prác na JRD podal predseda JRD Packa. 
Konštatoval, že žatva je pred ukončením. Je treba ešte zobrať 6 ha pšenice. To bude zobraté 



 87 

kombajnom v priebehu 2 dní. Taktiež druhá kosba krmovín je ukončená. Je potrebné zviesť 
z 22 ha krmovín. Podmietka prevedená dosiaľ na výmere 35 hektárov. 
Po podaní správy vystúpil s. Kelemen, že na obvodovej porade tajomníkov bolo nanesené, že 
rada MNV je zodpovedná za riadne zúčtovanie vymláteného obilia ako aj rozdelenie naturálií 
pre členov JRD. Z celkového množstva vymláteného obilia môže byť rozdelené maximálne 
15 %. Pre jedného pracovníka najviac 8 g a pre rodinu najviac 12 g obilia. Pokiaľ by podľa 
zárobku pripadlo viac obilia, treba preplatiť v peniazoch. 
2.K oslavám SNP k 29. výročiu hovoril s. Kelemen, že bude potrebné zabezpečiť čo najväčšiu 
účasť občanov v predvečer 28.8.1973. Program osláv: Zahájenie, vystúpenie školskej mládeže 
s kultúrnym programom, vystúpenie poslanca MNV, ktorý by hovoril o význame SNP. Po 
programe bude pálenie vatry.  
3. Školenie občanov v CO sa uskutoční s premietaním filmu o civilnej ochrane. 
 
 Dňa 17. septembra 1973 konala sa schôdza rady MNV za prítomnosti 5 členov. 
Program: Príprava na zasadnutie pléna, Prejednanie prác na akcií „Z“. Bol doporučený na 
zasadnutie pléna. 
 
 Dňa 21. septembra uskutočnilo sa plenárne zasadnutie za účasti 13 poslancov 
MNV, 7 občanov. Ďalej prítomní Červeňák Ján predseda DO-KSS, Hudaková M. SZŽ, 
Macko osvet. prac. Program: 

1. Priebeh jesenných poľnohospodárskych prác na JRD. 
2. Plnenie volebného programu a stav na akcii „Z“. 
3. Prejednanie výzvy na podporu Svetového kongresu mierových síl, ktorý sa uskutoční 

v Moskve v dňoch 25-31.10.1973. 
4. Oboznámenie s úlohami vyplývajúcimi z celookresnej porady tajomníkov MNV 

konanej dňa 19.9.1973. 
 

O priebehu poľnohospodárskych prác podal písomnú správu predseda JRD Packa. 
Oboznámil prítomných, že doterajší priebeh jesenných prác na našom družstve nie je 
uspokojivý, pretože vyskytujú sa určité príčiny a nedostatky. Na našom družstve 
zvýšila sa orná pôda o 55 ha následkom socializácie obce. Aby sa rozšíril strojový 
park, zakúpili sa dva traktory, ale jeden traktor 3011 pre poruchu je odstavený. 
Zakúpený nový traktor je na Agrotechnike v Bardejove v servisnej službe odstavený 
od 13. júna 1973, je ešte v záručnej lehote a nie je ešte opravený. Zber silážnej 
kukurice mala previesť STS. 

  Komisia ONV pre riadenie poľnohospodárskych prác zadelila Hankovce, 
Kochanovce a Porúbku pre spoločné silažovanie. Dokiaľ nezasilažujeme, sejbu nie je 
možné prevádzať, lebo jeden traktor vyoráva zemiaky a dva sú zapojené do zvozu silážnej 
kukurice. Z plánovaného osevu pšenice 80 ha je zasiato 5 ha. 
Zber zemiakov zatiaľ prebieha dobre. 
K druhému bodu s. Kelemen dodal, že vydlaždenie priekopy okolo cesty k cintorínu 

v rámci akcie „Z“ sa doposiaľ nezapočalo pre nedostatok dlaždíc. Dlaždice dodajú 
stavby Prešov. 

K uvedenému bodu programu s. Kelemen doporučoval spracovať rezolúciu a odoslať na 
adresu ČJ mierový výbor Praha. 

S úlohami z porady tajomníkov oboznámil s. Kelemen s uznesením pléna ONV č. 36/73 
o práci s mládežou a č.35/73 o plnení plánu rozpočtu za I. polrok 1973. 

 
 Schôdza rady MNV konala sa dňa 25. októbra 1973 za účasti 5 členov. Program 
jednania bol nasledovný: 
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1. Vyhodnotenie priebehu jesenných poľnohospodárskych prác. 
2. Plnenie dodávkových povinností JRD. 
3. Stav prác na akcii „Z“ – dlaždenie priekopy. 

 
1. Správu o vyhodnotení a priebehu poľnohospodárskych prác na JRD podal predseda 

Packa. Hovoril o celkovom stave, o oseve ozimín. Osev ozimín z plánu 80 ha bol 
prevedený 77 ha a hlboká orba je prevedená na výmere 10 ha. Vykopávka zemiakov 
a zber krmovín boli prevedené na 100 %. 

2. Taktiež dodal, že dodávka obilia bola splnená na100% jak v štátnom nákupe, tak aj 
v kŕmnom fonde. Dodávka zemiakov z predpisu 12 vagónov bolo splnené len 9 
vagónov z dôvodu slabšej úrody. Dodávkové povinností v živočíšnej výrobe sú 
splnené podľa plánu a do konca roku budú splnené na 100 %. 

3. O stave akcií „Z“ ku dlaždení priekopy podal správu s. Kelemen, že dlaždice 280 
kusov sú vyvezené na mieste že s prácou sa môže započať. Bolo uložené predsedovi 
MNV Chlebovskému aby z organizoval občanov a prikročil k práci. 

 
 Dňa 13. novembra 1973 konala sa schôdza rady za účasti 5 členov. Program: 

1. Stav hospodárenia JRD za rok 1973. 
2. Príprava na zasadnutie pléna. 
3. Stav prác na akcií „Z“. 
4. Príprava na inventarizáciu. 
 
Program bol prejednaný a bude predložený plénu 30.11.1973. 
 
 Dňa 23. novembra konalo sa zasadnutie pléna MNV za účasti 12 poslancov. Za 
ONV bol prítomní poslanec Martiček, s. Mitaľ Ján, vedúci organizačného odboru ONV. 
Program: 
1. Skladanie účtov poslancov MNV a ONV. 
Ku skladaniu účtov poslancov MNV podal správu predseda MNV Chlebovský Ján. Vo 
svojej správe poukázal na plnenie volebného programu za rok 1973, ako aj celkovú 
situáciu obce. Poukázal tiež na nedostatky, že sa nám nepodarilo zabezpečiť výstavbu 
školy a zriadenie materskej školy a túto v obci skutočne potrebujeme. Po správe bola 
zahájená diskusia.  
 Švec Ján hovoril, že je bezpodmienečné nutné, aby sa k výstavbe školy v budúcom 
roku pristúpilo. Gdovin Jozef hovoril o potrebe riešenia výstavby vodovodu, jak pre JRD, 
tak aj v obci je nedostatok vody. Goč Ján hovoril k problémom výstavby hospodárskeho 
dvora, najmä maštale a výstavby sociálnej budovy. 
 Po ukončení diskusie prihlásil sa o slovo s. Martiček Andrej, poslanec ONV, ktorý 
zložil účty zo svojej činnosti. Hovoril aj k celkovej situácii a dosiahnutých výsledkoch na 
úrovni okresu. Porovnal rast životnej úrovne obyvateľstva v roku 1973 s rokmi  
predchádzajúcimi. Poznamenal, že podľa iniciatívy občanov sú dosahované aj výsledky 
v obci, čo do značnej miery vplýva na životnú úroveň obyvateľov. 
 
 Dňa 30. novembra konalo sa mimoriadne zasadnutie pléna MNV za účasti 12 
poslancov. Za organizácie prítomní: Červeňák Ján predseda DO-KSS, Hudaková Mária 
predsedkyňa SZŽ, Macko Eduard osvetový pracovník, Gdovin Ondrej skladník JRD. 
Program: 
1. Stav hospodárenia na JRD za rok 1973 
2. Postup prác na akcií „Z“ pri dláždení priekop obecnej cesty. 
3. Prejednanie a schválenie plánu hlavných úloh MNV na rok 1974. 
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1. O hospodárení na JRD za uplynulý rok 1973 podal správu predseda JRD Packa. Vo 

svojej správe hovoril o dosiahnutých výsledkoch jak v rastlinnej, tak aj v živočíšnej 
výrobe. Zmienil sa o plnení dodávkových povinností, kde konštatoval, že predpis 
dodávok pre rok 1973 podľa jednotlivých druhov bude splnený na 100 % až na 
zemiaky, ktoré boli vplyvom nepriaznivého daždivého počasia značne poškodené. 
Ďalej hovoril o výstavbe hospodárskych budov a nedostatku ustajňovacích priestorov 
čo ovplyvňuje rozvoj živočíšnej výroby. Hodnotil aj pracovnú morálku členov 
družstva a tu poznamenal, že rok čo rok si členovia družstva viac uvedomujú potrebu 
s ochotou a snahou pracovať na družstve a tým sa pracovná morálka vylepšuje. 

2. O postupe prác pri dláždení priekopy obecnej cesty podal správu Chlebovský Ján, že 
práca pokračuje a je vyložená priekopa v dĺžke 146 bm, bolo použito 854 dlaždíc. 
Zbývajuci 56 bm nebude možné vyložiť, lebo sú už mrazy.  

3. S plánom hlavných úloh pre rok 1974 oboznámil s. Kelemen. Plán bol vypracovaný na 
základe volebného programu. 

 
 Dňa 11. decembra 1973 konala sa schôdza rady MNV za účasti 5 členov. Program 
jednania bol nasledovný: 

1. Vyhodnotenie socialistickej súťaže pri zveľaďovaní obce. 
2. Prevedenie súpisu hospodárskych zvierať a inventarizácia majetku.  
3. Prejednanie uznesení vyšších orgánov. 

 
1. K vyhodnoteniu soc. súťaže v rámci zveľaďovacej akcie podal správu s. Kelemen, 

hovoril, že celoobecný záväzok bol splnený a bola vytvorená hodnota 299.870 Kčs 
v úprave domov a okolia. 

2. Pre súpis hospodárskych zvierať a k inventarizácii bola utvorená komisia. Taktiež 
oboznámil s uzneseniami rady ONV č. 245/73 o činnosti okresnej protialkoholickej 
komisie, č. 267/73 o plnení plánu akcie „Z“. 

 
Poľnohospodárstvo. 
 V roku 1972 bolo v Porúbke utvorené celoobecné družstvo pričlenením pôdy 
súkromne hospodáriacich roľníkov z ktorých sedem roľníkov podpísalo prihlášky do družstva 
a osem roľníkov bolo likvidovano a ich pôda bola prikázaná do užívania družstva a tým sa 
družstvo stalo celoobecné. 
 V roku 1973 začalo sa spoločne hospodáriť na výmere 332 ha poľnohospodárskej 
pôdy z toho 242 ornej, z ktorej výmera zahumienkov činila 20 hektárov. 
 
 Výročná členská schôdza družstva konala sa 8. februára 1973. Program schôdze 
bol nasledovný: 

1. Zahájenie. 
2. Voľba volebnej a návrhovej komisie. 
3. Správa o činnosti JRD za rok 1972. 
4. Prejednanie výrobnej časti celoročného plánu na rok 1973. 
5. Voľba predstavenstva na čele s predsedom JRD. 
6. Schválenie správy o činnosti JRD a ročného výkazu z 1972 
7. Diskusia a záver. 

 
1. Schôdzu zahájil predseda JRD Packa. Privítal prítomných členov družstva, zástupcu 

ONV vedúceho odboru zdravotníctva a riaditeľa nemocnice MDR Pecha, ktorý bol na 
schôdzu delegovaný, zástupcu OPS s. Havíra a s. Kvočku. Za zväz družstevných 
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roľníkov s. Rybára. Súčasne oboznámil schôdzu s programov a pýtal sa či ma niekto 
pripomienky alebo námietky proti tomu a prípadne doplnky. Odhlasovala to celá 
schôdza. Nikto sa nezdržal hlasovania ani nikto nebol proti. 

2. Nasledovala voľba volebnej a návrhovej komisie. Navrhnutí do volebnej a návrhovej 
komisie boli: Matis Ján, Šoltýs Ján, Marková Anna. Schôdza týchto odhlasovala. 
Šoltýs Ján odmietol, za neho bol zvolený Moľ Juraj. 

3. Po zvolení komisie nasledovala správa o činnosti a hospodárení družstva, ktorú 
prečítal ekonóm JRD Goč Ján. V správe boli zhodnotené výsledky družstva 
poukázano na klady aj nedostatky ovplyvňujúce výrobu. 

4. Po uvedenej správe predniesol ekonóm JRD na prejednanie výrobnú a finančnú časť 
plánu. Pri prejednaní plánu vyzdvihol ekonóm zvýšené úlohy, ktoré pred družstvom 
stoja na rok 1973 a dodal, že pre ich zvládnutie je treba hodne úsilia a organizátorskej 
práce, ale ešte viac úsilia a pochopenie od samotných pracovníkov, aby sme nielen 
práce zvládli, ale splnili aj stanovené úlohy, ktoré sú už dnes záväzné, nielen pre 
dosiahnutie príjmov pre JRD a pracovníkov, ale aj to je nutné zabezpečiť z hľadiska 
uspokojenia ľudských potrieb spoločnosti. 

5. Ekonóm JRD Goč Ján požiadal schôdzu pre schválenie správy o činnosti družstva 
a ročného výkazu. Schôdza to odhlasovala jednohlasne.  

6. Nasledovala voľba predstavenstva na čele s predsedom JRD. Volebná a návrhová 
komisia sa vrátili z vedľajšej miestnosti s kandidátkou. Voľbu viedol zástupca OPS 
Kvočka. Dostal do rúk od volebnej a návrhovej komisie kandidátku, ktorú prečítal 
pred schôdzou v poradí na čele s predsedom JRD Jánom Packom s doterajším 
predsedom JRD a pýtal sa kto je za to nech zdvihne ruku hore. Celá schôdza dala 
súhlas. Proti nehlasoval nikto. Tým vyhlásil s. Kvočka verejne za právoplatné. 

7. Potom nasledovala diskusia. Keďže z členov do diskusie nikto sa nehlásil, prihlásil sa 
o slovo MDR Pech, ktorý na začiatku svojho príspevku vyzdvihnul tiež dobré stránky, 
ktoré boli v správe komentované a poďakoval pracovníkom družstva za ich úsilie, 
ktoré na to vynaložili a dodal, že on si vysoko cení prácu poľnohospodárov, keď bol aj 
v rastlinnej výrobe u niektorých plodín pokles, ale nie je to všetko chyba subjektívna, 
sú v tom mnohé chyby objektívne, proti ktorým sa doposiaľ poľnohospodárstvo 
nemôže ubrániť. Podobne tak ako my v zdravotníctve nemáme pre niektoré 
onemocnenia liekov, aj keď máme na lieky ročne miliónové rozpočty. A tým prešiel 
na odbor zdravotnícky a darcov krvi. 

8. Záver z tejto výročnej členskej schôdze vo forme diskusie previedol s. Havír Ondrej 
zástupca OPS. Vo svojom príspevku zhodnotil hospodárenie družstva kladne ale 
čiastočne aj záporne. Zameral sa hlavne na perspektívnu vývoja poľnohospodárstva, 
o znižovaní pracovných nákladov, zavedením novej mechanizácie a špecializáciou. 
Jeho záverom schôdza bola ukončená a nasledovalo pohostenie a tanečná zábava, aby 
sa družstevníci zabavili po celoročnej snaživej práci. 

 
 Vedenie družstva pre zabezpečovanie plnenia úloh aj pre zlepšenie pracovných 
podmienok naplánovalo výstavbu skladu sena nad zemiakárňou a maštaľ pre kone, aj nákup 
potrebných strojov, osív, hnojív a chemikálií. Vlastné osiva sú už vyčistené – vytriedené.  
Nakoľko jarné počasie prialo, už v druhom týždni marca začalo sa s prihnojovaním ozimín. 
Do 16. marca sa prihnojilo 70 ha pšenice, 15 ha repky a v ďalšom prihnojovaní krmovín 
a pasienkov. 
 S prípravou pôdy a sejbou jarných obilovín sa započalo 20. marca. Do 29. marca 
osev obilnín a repy bol ukončený. 2.apríla započalo sa s prípravou pôdy pod zemiaky 
a pokračovalo sa s triedením zemiakovej sadzby. S výsadbou zemiakov započalo sa 12. apríla. 
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Ku dňu 29. apríla bolo vysadeno 18 hektárov zemiakov s plánu 20 ha a 9 ha zahumienkových. 
Ostatné 2 hektáre boli vysadené 2. mája pre nedostatok sadby.   
Na túto výmeru muselo družstvo zakúpiť zemiakovú sadbu pretože družstvo malo dodatočne 
zvýšený plán výsadby o 2 ha.  
 Tieto jarné poľnohospodárske práce prebiehali uspokojivo, pretože stroje boli 
pripravené, osivo vyčistené, zemiaková sadba bola vytriedená ešte v predjarnom období. 
Súčasne v priebehu jarných poľnohospodárskych prác pripravovalo sa aj na letné práce.  
Doplnili sa stroje na zber krmovín. Zakúpili sa dva traktory, tri trávne kosačky a samozberací 
voz pre zber krmovín.  
 V plnení dodávkových úloh živočíšnej výrobe si družstvo počínalo dobre. 
Dodávka za mesiac január až apríl. Mlieko plán dodávky 44.400 litrov a dodano bolo 46.733 
litrov. Mäso HD plán dodávky bol 53 g a skutočnosť bola 82 g. Mäso ošípaných plán 
dodávky bol 65 g a skutočnosť 88 g.  
 Pre splnenie výrobných a dodávkových úloh robia sa opatrenia na každom úseku. 
Pre úžitkovosť hospodárskych zvierat zabezpečuje sa dostatočné množstvo krmovín 
s vysokým obsahom živín. Priebeh zberu krmovín tohto roku bol veľmi obtiažny, pretože zber 
ovplyvňovalo nepriaznivé počasie a poruchovosť traktora. Keď v niektoré dni počasie prialo, 
aj to sa za určitý čas plne nevyužilo, lebo toho času boli len 2. traktory pojazdné. Len čo sa do 
zberu rozbehlo vypadol nový traktor URSUS č. 385, ktorý bol v prevádzke len 3 mesiace ešte 
v záručnej lehote a rozbilo na ňom blok. Druhý traktor ZS 50 odvezený do generálnej opravy 
na STS ešte 13.I. 1973, bol opravený až 2.7.1973. Tretí traktor ZS 50 bol odstavený 24.6.1973 
pre vadný náboj zadného kola, ktorý nebolo možné zabezpečiť ani žiadne súčiastky do 
náboja.  Ťažko sa zohnali iba staré súčiastky, takže traktor bol opravený 29.6.1973. Taká 
situácia bola aj u náhradných dielov na traktorové kosačky, pre poruchu a nedostatok 
náhradných dielov sa musela kosačka odstaviť a zakúpiť nová, aby sa mohlo zvládnuť zobrať 
krmoviny z výmery 87 hektárov. Keď aj snaha bola zobrať krmoviny za uvedenej situácie, 
aby sa zabezpečili plánované množstvá objemových krmovín v takom časovom termíne, aby 
boli aj s vysokým obsahom živín. Skutočne sa to aj podarilo a bolo zobrato 2195 g sena. 
Z toho 16 % ako výborné, 40% veľmi dobré, 41% dobré a 3 % nevyhovujúce čo je minimálne 
množstvo za takého počasia. Okrem toho sena bola vyrobená senná múčka z lucerny 46 g 
a z ďateliny 61 g. Z celkovej plánovanej výroby sena 3470 g bolo zobrato z prvej kosby 2342 
g včítane sennej múčky.  
 Celkový priebeh zberu krmovín aj keď bol pomerne obťažný môže sa hodnotiť po 
stránke organizačnej a pracovnej morálky kladne. Traktory a pracovné sily sa využívali často 
aj v predĺžených smenách. Za rýchly a kvalitný zber krmovín boli pracovníci odmenený 
prémiovou odmenou vo výške 4.000 Kčs. Prémiová odmena značne podnietila iniciatívou 
pracovníkov, taktiež aj vyplácanie dovoleniek málo vplyv na účasti pracovníkov pri zbere 
krmovín.  
 Žatva a celkový zber obilia je najdôležitejšou a náročnou prácou v období roka. 
Pre zber obilia v tohoročnej žatve sú pripravené nasledovné stroje. 1 kombajn SK4F, dva 
samoväzy prispôsobené aj pre riadkovanie obilia a pre zber, so svahovitým kombajnom 
neprístupných plôch sú pripravené pre mlatbu dva mláťačky MAR 90, dva samoväzy a jeden   
lis vysokotlakový na slamu. Pozberovú úpravu repky a obilia sa prevádza na sušičke 
a triedičke, ktoré vlastní JRD a má značné výhody, lebo za vysušené a vyčistené obilie 
a repku získavajú sa vyššie tržby a ešte sa využije odpad ktorý sa použije na vylepšenie 
kŕmnych dodávok pre dobytok. Pre uskladnenie slamy do stodoly a stohu je pripravený jeden 
fukár a jeden elevátor. Pri mlátení mláťačkou, slama z mláťačky ide na rezačku RVM 420, 
ktorá slamu poreže a vyfúka na kopu. Pre zlepšenie hmotnej zainteresovanosti poopravili sa 
výkonové normy a vypracovaný je prémiový poriadok. So zberom ozimnej repky započalo sa 
18. júla na výmere 15 ha. Nakoľko počasie prialo podarilo sa repku zobrať skoro bez strát. 
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Plán dodávky repky bol 200 g a dodalo sa 210 g a 2.5 g ponechalo sa na osivo. Priemerný 
hektárový výnos u repky bol 14.16 g.  
 Pre zhoršenie počasia so zberom obilnín započalo sa až 24. júla a tiež aj so 
sušením a čistením obilia, ktoré prebiehalo na dve smeny a to od 5 do 21 hodiny. Celkove je 
potrebné v žatevných prácach zobrať 83 hektáre obilnín. Podľa plánovaných výnosov malo sa 
na družstve vyrobiť 2112 g obilnín. Začiatkom augusta počasie sa vylepšovalo a zber obilnín 
pokračoval uspokojivo. Žatva 15. augusta bola ukončená a 17. augusta obilie bolo vysušené 
a vyčistené. Celková výroba obilovín činila 2332 g, zvýšenie oproti plánu bolo 220 g. 
Priemerný hektárový výnos u obilovín bol 28.1 g. Dodávka štátny nákup splnený 710 g na 
101.5 % a kŕmny fond 620 g na 103 %. Zbývajúci 1002 g ponechané na osivo, naturálie pre 
členov družstva a vlastné zásoby krmív.  
 Už počas žatvy uvoľňovali sa traktory na druhú kosbu krmovín, lebo počasie 
prialo a bola snaha ukončiť zber druhej kosby krmovín do začiatku jesenných prác, čo sa aj 
podarilo uskutočniť.  
 Priebeh jesenných poľnohospodárskych prác nie je uspokojivý, hoci je snaha zo 
strany vedenia družstva a ostatných pracovníkov, aby s úrody zobrali včas, aby sa pripravila 
pôda a previedla sejba ozimín v agrotechnických termínoch.  
 Súčasne ťažko je úlohy plniť lebo často sa vyskytujú objektívne príčiny, ktoré 
narušujú priebeh poľnohospodárskych prác. Túto situáciu ovplyvňuje viacej faktorov, ale 
najohavenejší faktor je nedostatok súčiastok – náhradných dielov na stroje. Kým boli stroje 
a traktory lacnejšie že cena traktora bola 35 a 50 tisíc Kčs, tak výrobcovia vyrábali aj 
náhradné diely, ale keď ceny traktorov sa zvýšili nad 100 %, tak cena traktora bola 116 až 120 
tisíc Kčs, hoci ťažná sila bola taká istá. Výrobcovia vyrábali nové traktory lebo im išlo 
o zisky. Stále modernizovali, zvyšovali ceny, ale náhradné diely vyrábali len minimálne. Keď 
sa aj potom na poradách hovorilo aj písalo, ale nadriadené orgány akoby to nevedeli 
a nepočuli, že túto situáciu treba riešiť. Každý mesiac konali sa 4-5 schôdze MNV 
a organizácie KSS. Skoro na každej schôdzi bol bod programu: Stav poľnohospodárskych 
prác na JRD. O tom tajomníci MNV písali obšírne zápisnice a odosielali na organizačný 
odbor ONV a okresný výbor KSS. Tieto uvedené nadriadené orgány včetne okresnej 
výrobnej, neskoršie poľnohospodárskej správy mali stály dôsledný dozor nad činnosťou 
družstiev. Taktiež kontrolovali aj vyplácanie odmien, výplatné listiny, či sa nezľahčujú 
pracovné normy, či sa neplytvá s finančnými prostriedkami. Keď sa nesplnili plánované úlohy 
boli znížené aj odmeny pre pracovníkov a postihy pre vedúcich pracovníkov družstva. Príčiny 
z nepojazdnosti strojov sa nezohľadňovali pre nedostatok náhradných dielov, keď boli z toho 
značné potiaže počas celého roka ako už bolo spomínané u jednotlivých etáp 
poľnohospodárskych prác.  
 Nepriaznivá situácia sa vyskytla aj teraz v jeseni, keď dva traktory sú odstavené 
pre nedostatok náhradných dielov. Ďalšie dva traktory na nariadenie komisie ONV pre 
riadenie poľnohospodárskych prác v okrese nariadili dodať pre spoločné silážovanie 
Hankovce, Kochanovce a Porúbka. Ostal nám iba 1 traktor pre vyorávanie zemiakov a pasový 
traktor DT 75, ktorý orie a pripravuje pôdu pre sejbu ozimín, ktorá nám zaostávala. Zber 
zemiakov prebiehal uspokojivo podľa harmonogramu, za pomoci brigádnikov žiakov ZDŠ 
Marhaň a patronátnych podnikov štátnej poisťovne a banky. Do zberu sa zapojili aj ženy 
družstevníčky okolo 20 a v nasledujúcich dňoch sa zapojil ešte väčší počet. Vyorávanie 
zemiakov sa prevádzalo s vyorávačom čert a s dvojriadkovým vyorávačom TEK. Je to dobrý 
novozakúpený vyorávač, ktorý preosieva hlinu a zemiaky ostávajú čiastočne očistené od hliny 
a nepoškodené. So sejbou pšenice sa započalo 22. septembra po ukončení silážovania, zasialo 
sa 5 ha pšenice. Nakoľko počasie prialo, pôda pod sejbu bola v prevažnej časti pripravená 
hoci so značným úsilím v predĺžených smenách, plánová výmera osevu 80 ha pšenice, do 7. 
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októbra bola zasiata. Nasledoval zber repy, dohnojovanie, hlboká orba a jesenné 
poľnohospodárske práce, koncom októbra boli ukončené. 
 
Hospodárske výsledky družstva a ich vzostup za uvedené roky. 
Hektárové úrody obilnín za         r. 1969= 25.1 g, r. 1971= 24.6 g, r. 1973= 28.1 g 
Hektárové úrody zemiakov         r. 1969= 149 g, r. 1971= 151 g, r. 1973= 78.2 g. 
Tržby za výrobky rastl. výroby   313.400 Kčs, 417.568 Kčs, 482.983 Kčs 
Úsek živočíšnej výroby                 
Stavy hospodárskych zvierat za  r.1969= 149 kus, 1971= 165, 1973= 215 kusov HD 
           z toho dojnice                                  70                      80               89 
Stav ošípaných za roky                  1969= 245 kus, 1971= 220 kus, 1973= 200 kusov                                      
z toho prasnice                                  18                     18                        20 
Kone                                                              8                       8                          8 
Ročná dojivosť na dojnicu                        2200 l               2260 l                  2346 l 
Denné prírastky u výkrmu HD                  0.80 kg            0.82 kg               0.85 kg 
Denné prírastky u výkrmu ošíp.                0.45 kg            0.50 kg               0.51 kg 
Spotreba kŕmnych zmesí na 1 kg prírastku u ošípaných mokrým výkrmom činila od 2.5 kg do 
3. 20 kg podľa letného a zimného obdobia a u hovädzieho dobytka 1.5 kg do 2.5 kg. 
Údaje sú uvedené podľa sledovania vlastných nákladov.  
Tržby za zvieratá a mlieko 
Mäso hov. dobytka + ošípaných r.1969= 600.200, r.1971= 743.886, r.1973= 781.297 Kčs 
Tržby za mlieko                                       302.300                300.679,               439.998 Kčs 
K uvedeným tržbám pribudli aj tržby za výrobky pridruženej výroby, za práce a služby, tržby 
z nevýrobných činností, ostatné výnosy aj diferenčné príplatky.  
Tržby spolu za     r. 1969              1970              1971                  1972                   1973 
                          1.810.000       2.136.000       2.652.029         2.526.704          3.693.244 Kčs 
Plánovaná hodnota pracovnej normy 25 Kčs bola dosiahnutá.  
Mzdy a odmeny v peniazoch: 
r.                                 1969               1970             1971           1972              1973 
Kčs                           579.000          712.000         871.000     826.000        1.011.000 
Naturálie                     52.000            53.036           71.295       54.506            65.572 Kčs 
F. prac. podiel                                    110.000          140.000      84.600            98.723 Kčs 
Dovolenky:                                                                                                        40.000 Kčs 
Tržby za zvieratá zo zahumienkov 
                            1969                   1970                    1971              1972                1973 
                          40.500                 66.699                 96.408           131.289           148.247 Kčs 
Mimo odmien získavali družstevníci peniaze za odpredané zvieratá, ktoré vychovali zo 
záhumienkov a dodaných naturálií. Zvieratá odpredávali cestou družstva. Tržby sú uvedené 
podľa jednotlivých rokov. Neboli započítané do celkových tržieb družstva. 
 
Zvyšovanie priemernej mesačnej odmeny pracovníkov družstva. 
Za rok                              1969                   1970                 1971              1972              1973  
vedúci pracovníci:           1631                   1831                 1959              2291            2671 Kčs      
naturálie:                           166                     166                   166                166              166 Kčs 
spolu:                               1797                   1997                 2125              2457            2671 Kčs 
 
traktoristi:                         2003                   1942                2208               2494           2873 Kčs 
naturálie                              283                     317                  334                 290             277 Kčs   
spolu:                                2286                   2259                2542               2784            3150 Kčs 
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ošetrovatelia dojníc          1386                    1304                1382              1369            1730 Kčs   
naturálie:                            293                      273                  289                298              327 Kčs 
spolu:                                1679                    1577                1671              1667            2057 Kčs 
 
ostatní pracovníci             1119                    1201                 1456              1234           1815 Kčs  
naturálie:                            253                      243                   226                273             348 Kčs 
spolu:                                1372                    1444                 1682              1507           2163 Kčs 
 
Nákup strojov a investičná výstavba. 
Vyorávač zemiakov TEK 2 riad.=     16.729 Kčs.              Pluh nesený=     5.333 Kčs 
Sejačka trak. Saksonia               =       2.086 Kčs                Pluh nesený=     3.979 Kčs 
Sadzač zemiakov 4 riadkový     =     10.297 Kčs                Brány trakt.=    1.140 Kčs 
Kosačky trávne dva kusy           =       6.572 Kčs                Kosačka  kRS09 =1.685 Kčs 
                                                           54.459 Kčs                                            12.337 Kčs 
 
Sklad sena nad zemiakárňou 295.039 Kčs. Maštaľ pre kone 25.000 Kčs. Výstavba oplotkov 
pre dojnice 8.500 Kčs. Pre nedostatok pasienkov družstvo uvoľnilo ornú pôdu v blízkosti 
maštale lebo Štátne lesy zobrali družstvu 35 ha pasienkov do lesov bez súhlasu družstva. Proti 
tomu družstvo podalo odvolanie a urgenciu ako už bolo uvedené, ale bezpredmetne. Prišiel 
pracovník z ľudovej kontroly ONV s. Košč Ján túto vec prešetriť a podal na ONV našu 
požiadavku o vrátenie pasienkov. Z ONV došla odpoveď že štátne lesy pasienky neuvoľnia, 
lebo už mali náklady s výsadbou stromkov. 
 JRD Porúbka sa počítalo ako dobre prosperujúce. So svojimi hospodárskymi 
výsledkami umiestňovalo sa medzi popredné družstvá v okrese. Na týchto dobrých 
výsledkoch majú podiel všetci pracovníci družstva, ktorí od založenia družstva roku 1959 za 
ťažkých podmienok hoci aj za nízkych odmien svojou ochotnou a svedomitou prácou sa 
pričinili s nádejou, že sa to bude postupom času vylepšovať. Mladí ľudia, najmä traktoristi 
ktorí mali vzťah k pôde ostali pracovať na družstve. V tom čase po založení družstva veľa 
pracovníkov odchádzalo za prácou do podnikov iných úsekov, kde boli oveľa vyššie zárobky 
a za kratšiu pracovnú dobu často aj za ľahšiu prácu.  
 Prvým traktoristom od roku 1960 bol Moľ Ondrej, v roku 1966 prešiel za vodiča 
na nákladne auto PV3S. Bol veľmi dobrý pracovitý. Šoltýs Ján pracoval s traktorom od roku 
1960 do roku 1974. Bol veľmi dobrým pracovníkom pre poľnohospodárske práce. Baloc 
Andrej pracoval traktorom od roku 1960 do roku 1974. Bol veľmi dobrým usilovným 
pracovníkom. Chlebovský Ján pracoval na pasovom traktore DT54 od roku 1961 aj na 
kombajne SK4 do roku 1971. Bol dobrým usilovným pracovníkom. Balent Ondrej pracoval 
traktorom od roku 1964 až 1974. Bol spoľahlivý a práce prevádzal kvalitne. Šoltýs Ondrej 
pracoval od roku 1964 až 1974 s traktorom a cez žatvu od roku 1971 aj kombajnom SK4. Mal 
talent a schopnosti pre opravu strojov. Matis Ján pracoval od roku 1965 ako bagrista 
a skladník od roku 1970 a pracoval aj na pasovom traktore DT-75. Bol spoľahlivým 
a pracovitým družstevníkom.  
 O všetkých traktoristoch sa treba vyjadriť pochvalne lebo na JRD nebolo 
mechanizátora ani opravára a zásobovača, ale traktory boli pojazdné. Bežne opravy si 
prevádzali sami. Opravy strojov a závesného náradia prevádzal kováč Trinkovič Ondrej. Bol 
usilovný a mal snahu, aby stroje a závesné náradie bolo včas opravené. Súčiastky na opravu 
strojov a závesného náradia zabezpečoval predseda družstva Packa Ján aj opravárov vážnych 
porúch strojov.  
 Končil sa rok 1973. Týmto rokom končila sa aj činnosť a existencia JRD 
v Porúbke. Po vianočných sviatkoch pred Novým rokom prišla z Okresnej poľnohospodárskej 
správy z Bardejova trojčlenná skupina pod vedením s. Jevčáka námestka riaditeľa OPS do 
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kancelárie družstva. Nariadil predsedovi JRD Packovi, aby zvolal predstavenstvo družstva. 
Packa sa ho spýtal, že kvôli čomu a jakému účelu. S. Jevčák odpovedal, že oboznámim vás až 
zvoláte predstavenstvo. Predstavenstvo bolo na rýchlo zvolané a s. Jevčák oboznamoval, že 
idete sa zlučovať, Porúbka, Hankovce a Kochanovce. Presviedčal, že to bude pre družstvo 
dobré, s využitím strojov a iných výhodách. Keď ukončil spýtal sa predstavenstva tak čo nato 
poviete? Predseda družstva Packa odpovedal, že predstavenstvo družstva nie je kompetentné 
dať súhlas pre zlúčenie, ale členská schôdza. S. Jevčák nariadil zvolať členskú schôdzu. Keď 
sa členovia zišli začal ich presviedčať, oboznamovať podrobne akú to bude mať výhodu 
zlúčené družstvo, že to bude pre družstevníkov dobré.  
 Po oboznámení spýtal sa členov aký majú názor na zlúčenie. Dodal, že 
s predstavenstvom družstva sme už prejednali a nemajú proti tomu námietky. Niektorí 
členovia hovorili že keď to bude lepšie i naši funkcionári nie sú proti tomu čo môžeme na to 
povedať. Jevčák sa ešte spýtal či ma niekto niečo proti zlúčeniu? Keď sa už nikto nehlásil, tak 
s. Jevčák dodal že nie je nikto proti, tak členská schôdza súhlasí so zlúčením.  
 Keď sa započalo so zlučovaním družstva v okrese, členovia Porúbskeho družstva 
boli proti zlúčeniu a hovorili že nedáme sa zlúčiť, načo sme sa aj spoliehali a tak to dopadlo. 
Vedúcim pracovníkom ťažko bolo v tom čase to obhájiť.  
 
Školstvo a kultúra 
 Požiadavka o výstavbu ZDŠ v tomto roku sa neuskutočnila. V jesennom období 
predseda družstva Packa pri vybavovaní družstevných záležitostí sa uvoľnil a zašiel na 
Okresný národný výbor na odbor školstva ohľadom výstavby školy, ako sa javí situácia 
súvisiaca s výstavbou školy. Vedúci odboru školstva s. Štefančík odporúčal zájsť na ONV. 
Túto záležitosť prejednali s podpredsedom ONV s. Leščišinom, ktorý uisťoval, že sa bude 
snažiť, aby táto akcia výstavba školy sa v Porúbke uskutočnila v nasledujúcom roku. S. 
Štefančík Packovi hovoril, keď prídete do Bardejova a budete mať možnosť, tak príďte sa 
informovať jaka je situácia, aby sa nato nezabudlo, lebo ako sa hovorí, že keď sa klope tak sa 
otvára. Keď tu nebudem prítomný, tak môžete ísť priamo za podpredsedom ONV.  
 Neskoršie pri príležitosti porady predsedov a agronómov JRD na OPS na ktorej 
bol Packa a Lukáč Ján. Packa požiadal Lukáča aby zašli na ONV ohľadom školy, lebo Packa 
už viackrát tam bol ohľadom výstavby školy, ale aby vedeli že to aj ostatní občania Porúbky 
sa školy dožadujú. Keď došli na ONV zastihli tam podpredsedu ONV, ktorý im hovoril že je 
predpoklad, že výstavba školy v Porúbke sa uskutoční. 
Na úseku kultúry uskutočnili sa nasledovné podujatia. 
 Dňa 4. februára telovýchovná jednota poriadala na Hromnice tanečnú zábavu. Dňa 
8. februára konala sa výročná členská schôdza družstva, po ukončení schôdze bolo podané 
pohostenie a poriadala sa tanečná zábava. Dňa 18. februára organizácia zväzu žien poriadala 
maškarnú tanečnú zábavu, ktorá bola veľmi vydarená.  
 Dňa 10. marca uskutočnili sa oslavy MDŽ. Slávnostný príhovor mal osvetový 
pracovník Macko Eduard. S kultúrnym programom vystúpili žiaci ZDŠ 1-5. ročník. Program 
s nimi nacvičila s. učiteľka Macková. Pri zakončení osláv odovzdali žiaci mamičkám 
a babkám darčeky. Taktiež aj vedenie JRD odovzdalo ženám pracovníčkam družstva darčeky. 
Po ukončení osláv zväz žien poriadal posedenie a pohostenie s mužmi, s vedením MNV 
a JRD.  
 Dňa 28. 8. uskutočnili sa oslavy SNP k 29. výročiu. Slávnostný príhovor mal 
osvetový pracovník Macko hovoril o význame SNP. S kultúrnym programom vystúpila 
školská mládež. Večer mládež pálila vatru na hure nad obcou.  
 JRD zorganizovalo v júni dvojdňový zájazd. Navštívili hlavné mesto Slovenska 
Bratislavu, Výstavné hospodárstvo dojníc v Nitre, kaštieľ Krásnu hôrku, Betliar, Dobšinskú 
ľadovú jaskyňu a Košice.  
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 Na štúdium odišli: Gdovinová Emília na ekonomickú školu do Bardejova 
a Lukáč Vincent na strojnícku Košice. 
 Výstavba: na rodinný dom urobil v jeseni základy Packa Ján. 
Populácia: Narodili sa Antolík Jozef, Švecová Mária a Červeňaková Ľubica. 
Odsťahovali sa: Švecová Helena, Trinkovič Ján, Švec Miháľ Ján, Švec Mihaľová Alžbeta, 
Paľová Mária a Hvišč Juraj. 
Zomreli: Švec Ondrej, Švec Mihaľová Mária a Hviščová Zuzana. 
 

 
Rok 1974 

 
Činnosť MNV. 
 Začiatkom roku 15.januára 1974 konala sa schôdza rady MNV za účasti 5 členov. 
Program jednania: 

1. Príprava na zasadnutie pléna MNV. 
2. Rozbor hospodárenia MNV za r. 1973. 
3. Rozpočet MNV na rok 1974. 

 
Uvedený program bol v diskusii prejednaný a navrhnutý na prejednanie a schválenie na 
zasadnutie pléna.  
 
 Zasadnutie pléna sa uskutočnilo 26.januára 1974 za účasti 12 poslancov. Za ONV 
bol prítomný MDR Poch. Jednanie pléna prebiehalo podľa programu rady MNV. 

2. S rozborom hospodárenia MNV oboznámil tajomník MNV s. Kelemen. Hovoril, 
že príjmy boli splnené na 100 %.  Plán príjmov bol 50.300 Kčs a dosiahnuté 53.407 Kčs. 
Výdavky mali činiť 50.300 Kčs a čerpanie bolo 40.718 Kčs, to je 81 %. Nebolo čerpané 
10.000 Kčs pre adaptáciu ZDŠ. Čiastka 12.688,94 Kčs ostáva vo fonde rezerv a rozvoja 
FR-R s doterajším FR-R 65.211.84 Kčs. Na účte MNV ostáva 77.900,78 Kčs.  
3. O návrhu rozpočtu pre rok 1974 podal správu s. Kelemen, že vlastné príjmy sú 
plánované 13.200 Kčs, dotácia od ONV 44.300 Kčs, takže celkové príjmy sú 57.500 Kčs. 
Výdavky sú plánované na opravu ZDŠ 10.000 Kčs a opravu miestneho rozhlasu a budovy 
MNV 30.000 Kčs.  

 
 Dňa 18. februára 1974 konala sa schôdza rady MNV za účasti plného počtu 5 
členov. Program jednania: 

1. Príprava na oslavy MDŽ. 
2. Ukončenie výstavby priekopy okolo obecnej cesty. 
3. Výstavba ZDŠ v akcii „Z“ 

 
1. O príprave osláv MDŽ oboznámil tajomník MNV s. Kelemen. Po prečítaní prípisu 

ONV bola zahájená diskusia. S. Kelemen hovoril, že s. učiteľka Macková pripravuje 
program so žiakmi k oslavám MDŽ, že bude potrebné na predstavenstve JRD 
o možnostiach zakúpenia darčekov pre ženy. Packa hovoril, že prejedná na 
predstavenstve JRD Pokrok Hankovce.  

2. O situácii výstavby dláždenia priekopy informoval s. Chlebovský, hovoril, že pre 
ukončenie je potrebné ešte zabezpečiť 500 ks dlaždíc.  

3. K výstavbe ZDŠ hovoril s. Kelemen, že podľa ústneho dohovoru s pracovníkom 
odboru školstva s. Dupejom je potrebné vybrať stavenisko spracovať geometrické 
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plány, projektovú a rozpočtovú dokumentáciu. Po spracovaní podkladov podať 
žiadosť o zaradenie výstavby ZDŠ v akcii „Z“. 

 
1. O príprave osláv MDŽ oboznámil tajomník MNV s. Kelemen. Po prečítaní prípisu 

ONV bola zahájená diskusia. S. Kelemen hovoril že s. učiteľka Macková pripravuje 
program so žiakmi k oslavám MDŽ že bude potrebné na predstavenstve JRD 
o možnostiach zakúpenia darčekov pre ženy. Packa hovoril, že prejedná na 
predstavenstve JRD Pokrok Hankovce.  

2. O situácii výstavby dláždenia priekopy informoval s. Chlebovský, hovoril že pre 
ukončenie je potrebné ešte zabezpečiť 500 kusov dlaždíc. 

3. K výstavbe ZDŠ hovoril s. Kelemen, že podľa ústneho dohovoru s pracovníkom 
odboru školstva s. Dupejom je potrebné vybrať stavenisko, spracovať geometrické 
plány, projektovú a rozpočtovú dokumentáciu. Po spracovaní podkladov podať 
žiadosť o zaradenie výstavby ZDŠ v akcií „Z“. Po podaní správy bola zahájená 
diskusia. Jednotliví členovia navrhovali stavebný pozemok pre výstavbu ZDŠ na 
pozemku vyše doterajšej ZDŠ podľa doporučenia občanov, alebo na futbalovom 
ihrisku proti cintorínu. Rada MNV uložila s. Kelemenovi prejednať na geodézii 
možnosť vyhodnotenia geometrických plánov a s. Chlebovskému zabezpečiť cez 
odbor školstva spracovanie projektovej dokumentácie aj rozpočtovej podľa uznesenia 
č. 7. 

 
 Dňa 19. marca 1974 konala sa schôdza rady MNV za účasti plného počtu členov. 
Program jednania:  

1. Príprava na zasadnutie pléna MNV.  
2. Príprava na jarné poľnohospodárske práce na JRD.  
3. Zveľaďovanie obce a jarné upratovanie.  

 
1. O príprave na zasadnutie pléna podal správu s. Kelemen, že uvedení program je 

potrebné prediskutovať a prejednať v pléne. 
2. O priebehu jarných poľnohospodárskych prác na zlúčenom JRD Pokrok Hankovce 

podal správu agronóm Packa Ján. Hovoril, že prihnojenie ozimín bolo už prevedené na 
100%. Ostatné práce prebiehajú uspokojivé a je plný predpoklad, že budú prevedené 
podľa plánu v agrotechnických termínoch.  

 
 Zasadnutie pléna konalo sa dňa 22. marca 1974 za účasti 11 poslancov. Za ONV 
bol prítomný Ladislav Kuzma vedúci finančného odboru. Priebeh jednania: 

1. Priebeh a stav poľnohospodárskych prác na JRD. 
2. Zveľaďovacia akcia a jarné upratovanie. 

 
1. O stave poľnohospodárskych prác podal správu agronóm zlúčeného družstva Packa. 

Hovoril, že prihnojovanie ozimín je ukončené, pokračuje sa v prihonojovaní lúk 
a pasienkov. Osev jarných obilovín je prevedený na 50%.  

2. Na základe pokynov ONV je potrebné cestou miestneho rozhlasu oboznámiť občanov 
o zabezpečení upratovania.  

 
 Dňa 17. apríla 1974 konala sa schôdza rady MNV za účasti plného počtu členov. 
Program jednania: 

1. Príprava na oslavy 1. a 9. mája. 
2. Priebeh jarných poľnohospodárskych prác na JRD. 
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 Schôdza rady MNV konala sa 14. mája za účasti plného počtu členov. Program 
jednania bol nasledovný: 

1. Príprava na zasadnutie pléna MNV. 
2. Príprava na oslavy 30. výročia SNP. 
3. Príprava na letné poľnohospodárske práce.  

 
Po prejednaní uvedených bodov programu ako aj diskusií, rada MNV rozhodla prijať 
uznesenie a uložilo sa zodpovedným pracovníkom zabezpečiť splnenie úloh a opatrení.  
 
 Dňa 24. mája 1974 konalo sa zasadnutie pléna MNV za účasti 12 poslancov. Za 
občanov prítomní s. Macko, osvetový pracovník, Červeňák Ján predseda DO-KSS, Moľ A. za 
ONV s. Martiček poslanec, Ing. Oravec vedúci fin. odboru. Program jednania:  

1. Kontrola uznesenia.  
2. Stav poľnohospodárskych prác, príprava na letné práce. 
3. Dodržiavanie socialistickej zákonnosti.  
4. Kultúrno-osvetová činnosť v obci a voľné návrhy.  
 
Ku kontrole uznesenia podal správu predseda MNV s. Chlebovský Ján, ktorý konštatuje, 

že uznesenia č. 45 a 6/1974 boli splnené, č. 7/1974 je dlhodobé postupne sa plní, 
ohľadom ZDŠ.  

3. O stave poľnohospodárskych prác a príprave na letné, podal písomnú správu agronóm 
zlúčeného družstva Packa. Poukázal na klady aj nedostatky, najmä na nedostatok 
priemyselných hnojív draselných a fosforečných. Aby bol dodržaný agrotechnický 
termín výsadby zemiakov, tak 7 ha bolo zasadené bez priemyselných hnojív. Je 
nedostatok náhradných dielov pre traktory aj ostatné stroje, čo môže narušiť priebeh 
letných poľnohospodárskych prác. Pracovná morálka a iniciatíva pracovníkov je 
uspokojivá. Nevyskytovali sa problémy z nedostatku pracovníkov.  

4. K stavu dodržiavania socialistickej zákonnosti v obci podal správu predseda komisie 
pre ochranu verejného poriadku s. Gdovin Ondrej, čo vyhodnotil kladne.  

5. O kultúrno-osvetovej činnosti v obci podal správu osvetový pracovník Eduard Macko. 
Poukázal na poriadané podujatia a tiež na miestnu ľudovú knižnicu, ktorá vyvíja 
veľmi dobrú činnosť, takže sa umiestnila v rámci okresu na prvom mieste, bola 
vyznamenaná ministerstvom kultúry. Zástupca ONV s. Ing. Oravec kladne hodnotil 
správu. 

 Poslanec ONV s. Martiček hovoril o nutnosti propagácie hlavne v období 30. 
výročia SNP, Dukelskej operácie a 30. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou 
armádou.  
  Vo voľných návrhoch viacerí poslanci mali pripomienky ohľadom výstavby školy 
v Porúbke, že už viac rokov sa hovorí o výstavbe školy a doteraz sa vo výstavbe nič 
nerobí. Je potrebné, aby zo strany prítomného poslanca ONV s. Martička boli urobené 
kroky pre zabezpečenie výstavby školy. Riaditeľ školy s. Macko hovoril, že možno 
s výstavbou by sa započalo avšak nie je vhodný pozemok pre výstavbu. Keby JRD dalo 
pozemok pre výstavbu, tak by bol predpoklad pre výstavbu. S. Kelemen hovoril, že návrh 
staveniska pre školu už bol prevedený, je potrebné, aby z odboru školstva s. Dupej prišiel 
vyhliadnuť a vytýčiť miesto pre výstavbu školy. Potom MNV prevedie majetkovoprávne 
vysporiadanie a rozpočtovú dokumentáciu. Žiadosť o prevedenie toho bola odboru 
školstva podaná, s. Martiček hovoril, že po majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku ako 
aj projektovej dokumentácie, ktoré je potrebné predložiť na odbor výstavby ONV. 
Výstavbu školy možno zaradiť do „Z“.  
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 Schôdza rady MNV konala sa 17. júna 1974 za účasti plného počtu 5 členov. 
Program jednania: 
1. Stav letných poľnohospodárskych prác na zlúčenom JRD. 
2. Prípravne práce pre výstavbu ZDŠ v akcií „Z“. 
3. Rozdelenie odmien pre poslancov MNV a záver. 

 
1. O stave letných poľnohospodárskych prác na JRD podal správu agronóm Packa, 

hovoril že situácia v zbere krmovín je pre nepriaznivé počasie z celkovej výmery 
krmovín je pokoseno 50% a zvoz nebol žiadny. V prípade zlepšenia počasia, bude 
nutné pre zvoz organizovať brigády z radov pracovníkov pracujúcich mimo družstva 
cez soboty.  

2. O príprave pre výstavbu školy ZDŠ informoval s. Kelemen, že je potrebné pre 
spracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie previesť majetkové 
vysporiadanie pozemkov pre výstavbu školy a dať spracovať geometrické snímky. 
Preto navrhuje, aby dňa 26. 6. 1974 sa dostavili na geodéziu Ján Chlebovský, Ján 
Packa a Kelemen Vojtech. 

3. S odmenami pre poslancov a funkcionárov MNV za rok 1973, z FR a R oboznámil s. 
Kelemen že rada ONV schválila čiastku 4.500 Kčs. Pre tajomníka 4.500 Kčs, 
predsedu 250 Kčs, členov rady 110 Kčs a pre poslancov po 70 Kčs.  

 
 Dňa 12. augusta 1974 konala sa schôdza rady MNV za účasti plného počtu 5 
členov. Program jednania: 

Príprava na zasadnutie pléna MNV.  
Stav letných poľnohospodárskych prác na JRD.  
Výstavba ZDŠ v akcii „Z“. 

 
1. Program bol prediskutovaný a prijaté uznesenie prejednať na plenárnom zasadnutí.  
2. O stave letných poľnohospodárskych prác na JRD podal správu agronóm Packa. 

Hovoril že nakoľko sa počasie zlepšilo, žatevné práce pokračujú dobre, hoci sa 
opozdili o dva týždne. Až čas bude dobrý, je predpoklad žatvu ukončiť do konca 
augusta.  

3. Správu o výstavbe ZDŠ v akcii „Z“ podal s. Kelemen, že rada ONV schválila 
výstavbu školy pre Porúbku so započatím v druhom polroku 1974. Je potrebné 
záležitosť výstavby školy predložiť na prejednanie pléna MNV aby bol zvolený 
vedúci pre výstavbu.  

 
 Zasadnutie pléna MNV konalo sa dňa 16. augusta 1974 za účasti 11 poslancov a 7 
občanov. Za OV-KSS prítomný Dvorský Tomáš. Za ONV Ján Luška. Program jednania:  

1. Stav poľnohospodárskych prác na JRD. 
2. Rozbor finančného hospodárenia MNV za I. polrok 1974. 
3. Protipožiarne opatrenia v obci a na JRD. 
4. Prípravy na oslavy 30. výročia SNP. 
5. Výstavba ZDŠ v akcii „Z“. 

 
1. O stave letných poľnohospodárskych prác na zlúčenom družstve podal správu 

predseda Dvorský Tomáš, ktorý bral účasť na zasadnutí pléna MNV. Hovoril 
o kladoch a nedostatkoch počas žatevných prác. Ku dnešnému dňu z celkovej plochy 
378 ha obilnín je pokoseno 149 ha. Treba ešte pokosiť 229 ha. Predpis dodávkových 
úloh je: štátny nákup 200 ton, osivo 40 ton, kŕmny fond 220 ton. Na štátny nákup bolo 
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dodano 200 t. obilia. Je predpoklad, že osivo a kŕmny fond budú splnené. Žatevné 
práce predpokladáme ukončiť do konca augusta 1974.  

2. K rozboru hospodárenia za prvý polrok 1974 oboznámil s. Kelemen. Príjmy za 1. 
polrok z rozpočtu 57.000 Kčs bolo splnené 28.544 Kčs. Nie sú splnené príjmy na dani, 
lebo občan, ktorý prevádzal murárske práce sa odsťahoval. Rozpočet výdavkov 
z 57.500 Kčs bol splnený len v čiastke 17.253 Kčs. 

3. Taktiež oboznámil o protipožiarnych opatreniach, že podľa pokynov okresnej PO je 
treba urobiť preventívne opatrenia. 

4. Oboznámil aj o stavoch k 30. výročia SNP, ktoré majú byť 31. 8. 1974. Na oslavy 
bude delegovaný aj zástupca ONV.  

5. O zahájení výstavby ZDŠ informoval s. Kelemen. Že je potrebné aby sa s výstavbou 
čo najskôr započalo. Je nutné aby plenárne zasadnutie určilo vedúceho výstavby, ktorý 
by mal na starosti uskladnenie materiáli, organizácie práce. Navrhnul Červeňáka Jána.  

 
 Dňa 17. septembra 1974 konala sa schôdza rady MNV za účasti plného počtu 5 
členov. Program jednania: 

1. Príprava na zasadnutie pléna MNV. 
2. Stav jesenných poľnohospodárskych prác na JRD. 
3. Príprava na oslavy 30. výročia Dukelskej operácie. 

 
Uvedený program bol prejednaný, bolo prijaté uznesenie, ktoré bude podané k prejednaniu 
a schváleniu pléna MNV.  
 
 Zasadnutie pléna MNV konalo sa 27. septembra 1974 za účasti 11 poslancov, 7 
občanov a predsedu DO-KSS Jána Červeňáka. Za ONV prítomný s. Urda, pracovník ONV. 
Program jednania: 

1. Stav jesenných poľnohospodárskych prác na JRD. 
2. Príprava na oslavy 30. výročia Karpatsko- Dukelskej operácie. 
3. Výstavba školy v obci v akcii „Z“ a záver. 

 
1. O stave poľnohospodárskych prác podal správu agronóm Packa. Hovoril 

o ťažkostiach, ktoré sťažilo nepriaznivé daždivé počasie, že v druhej polovici 
septembra každý deň prší a pôda je rozmoknutá, čo veľmi sťažuje práce. Zemiaky sú 
vykopané na výmere 16 ha a treba ešte kopať z plochy 36. Repka zasiata na výmere 55 
ha, ráž 20 ha a pšenica na 30 ha.  

2. O prípravách na oslavy 40. výročia Dukelskej operácie oboznámil s. Kelemen, že 
občania boli oboznámení miestnym rozhlasom.  

3. Taktiež oboznámil o stave výstavby školy, že sú prevedené výkopy základov a pristúpi 
sa k betónovaniu. Cement je zabezpečený a bude privezený začiatkom budúceho 
týždňa. Bude potrebné požiadať Štátnu banku o poskytnutie úveru vo výške 940.000 
Kčs. zo skutočného nákladu. Hodnota stavby má byť 1.350.000 Kčs. Čiastka 410.000 
Kčs má byť odpracovaná bezplatne v odpracovaných hodinách ako aj bezplatné 
dodanie štrku a piesku.  

 
 Schôdza rady MNV konala sa 13. novembra 1974 za účasti 5 členov. Program: 

1. Príprava na zasadnutie pléna MNV. 
2. Stav jesenných poľnohospodárskych prác na JRD.  
3. Výstavba školy v akcii „Z“ a záver. 
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Uvedený program bol prejednaný a bude predložený k prejednaniu pléna MNV 22. novembra 
1974.  
 
 Zasadnutie pléna MNV uskutočnilo sa 22. novembra 1974 za účasti 11 poslancov. 
Ďalej prítomní: Červeňák Ján predseda DO-KSS, Bednár Jozef, predseda MO-PO, Kotalík 
Pavel, Gdovin Ondrej člen JRD, Eduard Macko osvetový pracovník, Hudáková Mária 
predsedníčka SZŽ. Za ONV prítomný s. Homola náčelník OJPO. Program jednania: 

1. Vyhodnotenie jesenných poľnohospodárskych prác na JRD o výsledkoch 
hospodárenia zlúčeného družstva za rok 1974.  

2. Stav vo výstavbe ZDŠ v rámci akcie „Z“. 
3. Prejednanie a schválenie plánu hlavných úloh a kalendárnych plánov rokovania MNV, 

rady a komisie na rok 1974. 
 
1. Správu o jesenných poľnohospodárskych prácach, ako aj o predložených výsledkoch 
hospodárenia JRD v roku 1974 podal správu Packa Ján, ktorý je agronóm na zlúčenom JRD. 
Vo svojej správe hovoril o celkovej situácii, práci a výsledkoch hospodárenia v roku 1974. 
Časť je uvedená v úseku poľnohospodárstva.  
2.S plánom hlavných úloh MNV ako aj kalendárnymi plánmi MNV, rady a komisie pre 
ochranu verejného poriadku oboznámil s. Kelemen. Plán bol spracovaný na základe verejne 
volebného programu zameraný na rozvoj a vylepšenie životného prostredia.  
3. O výstavbe ZDŠ podal správu s. Červeňák, ktorý je poverený riadením stavby. Hovoril, že 
k dnešnému dňu prevedené výkopy základov a väčšia časť týchto je vybetónovaná rovno so 
zemou, ostáva pivničná časť bytovky. Pre nepriaznivé počasie a nával vody do priestorov 
pivnice nebolo možné ďalšie betónovanie.  
 Zástupca ONV s. Homola hovoril, že za stanovenými cieľmi, aby stáli poslanci 
a nabádali občanov pre plnenie úloh. 
 
Poľnohospodárstvo. 
 Začiatkom roku 1974 zastihla JRD Porúbku nežiaduca a nepriaznivá situácia. 
Družstvo Porúbka počas svojej existencie od roku 1959 umiestňovalo sa v hospodárskych 
výsledkoch medzi popredné a najlepšie družstvá v okrese. Aj pre rok 1974 ešte v jesennom 
období roku 1973 pripravovali si plány pre zvyšovanie hospodárskej činnosti, investičnej 
výstavby a perspektívne plány ďalšieho rozvoja.  
 Ako prvý bod programu a plánu si kládli na rok 1974 výstavbu administratívnej 
sociálnej budovy na JRD, na ktorú mali zabezpečenú nadpolovičnú sumu finančných 
prostriedkov, potrebných z celkového rozpočtu stavby na účte v ŠBČS. Ďalšiu potrebu 
finančných prostriedkov plánovali uhradiť z rekultivačných prác, ktoré prevádzali vlastnými 
mechanizačnými prostriedkami na svojom družstve. Celková plánovaná a schválená hodnota 
rekultivačných prác činila 2.900.000 Kčs. Už v roku 1973 boli prevedené práce v hodnote 
1.000.000 Kčs. Vnútrodružstevná faktúra z prevedenej hodnoty bola podaná len na sumu 
400.000 Kčs, ktorá bola družstvu aj uhradená. Na ďalšiu sumu 600.000 Kčs plánovalo sa 
podať faktúru až v roku 1974, aby z týchto peňazí boli vyplácané náklady na výstavbu 
budovy. 
 Následkom zlúčenia JRD celková akcia  bola znemožnená a zmarená. Finančné 
prostriedky za rekultivácie, ktoré boli urobené išli už v prospech zlúčeného družstva. Zlúčenie 
družstva zapríčinilo pre JRD Porúbku veľký úder a postih a malo aj značné nepríjemné 
následky a ťažkosti pre zveľaďovanie a výstavbu obce. 
   
 Dňa 11. januára 1974 konala sa zlučovacia členská schôdza na JRD Porúbka v sále 
kultúrneho domu za účasti 39 prítomných členov JRD podľa prezenčnej listiny. 
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Goč Ján                                    Goč Ondrej                              Havír Ján 
Kiseľová Mária Goč Matis Ján Švec Ján Mihaľ 
Balentová Alžbeta Goč Juraj Bednár Ján 
Lukáčová Anna Hvišč Ján Hviščová Mária 
Trinkovičová Helena Kendra Ondrej Lukáč Ján 
Šoltýsová Mária 74 Švec Ján Balent Ondrej 
Gdovinová Mária K. Švec Juraj Šoltýs Ján 
Pavlová Anna Staš Ondrej Baloc Ondrej 
Šoltýsová Mária 29 Gdovin Ondrej 48 Goč Matisová Emília 
Paľová Anna Moľ Juraj Packová Mária 
Kočišová Mária Gdovin Jozef Gdovin Ján 33 
Sokol Ondrej Paľová Mária Matis Ján 
Chlebovský Ján Gdovinová Anna 64 Packa Ján 
 
 Prítomní za okresnú poľnohospodársku správu s. Neščvera a za MNV tajomník 
MNV s. Halčák.  
 Schôdzu zahájil predseda družstva Packa Ján a krátko oboznámil členov 
s programom schôdze. Potom požiadal zástupcu OPS s. Neščveru, ktorý mal previesť túto 
zlučovaciu schôdzu a súčasne previesť aj voľbu nového predstavenstva na čele s novým 
predsedom, potom voľbu zboru zástupcov pre nové JRD a voľbu revíznej komisie. 
 Zástupca OPS keď mu predseda odovzdal slovo, oboznámil najprv schôdzu tak 
v širšom rozsahu o nutnostiach z ktorých došlo aj k tomu zlučovaniu družstiev vo väčších 
celkov taktiež o plánoch a koncepcii rozvoja, ktoré sú vypracované do budúcich rokov pre náš 
okres a kraj a hovoril, že v tomto rozvoji už nebude družstvo, aby obstalo samostatne 
hospodáriť na 200 hektároch. Po širšom vysvetľovaní dal hlasovať, že kto je za to, aby 
dnešným dňom k zlúčeniu došlo. Prítomní aj napriek dôkladnému vysvetleniu nemali ochotu 
prejaviť súhlas zdvihnutím ruky a preto sa zástupca OPS znovu spýtal, že kto má niečo proti 
tomu nech sa prihlási. Keď sa po dlhšej chvíli nik neprihlásil, dal hlasovať kto je proti 
zlúčeniu. Proti tak isto nehlasoval nikto, a preto zlúčenie bolo uznané za právoplatné. 
 Nasledovala voľba za predsedu nového družstva, bol navrhnutý Dvorský Tomáš. 
Odhlasovaný bol zdvihnutím ruky jednohlasne. Do predstavenstva za Porúbku boli zvolení, 
Packa Ján, Chlebovský Ján, Lukáč Ján a Gdovin Jozef. Hlasovanie bolo za každého zvlášť 
zdvihnutím ruky a zvolení boli jednohlasne.  
 Zastúpenie v predstavenstve za Hankovce: Dvorský Tomáš, Baloc Tomáš ml., 
Kmec Ján, Hudák Ján a Guľa Ján. Hlasovanie za každého jednotlivo jednohlasne.  
 Zástupcovia za Kochanovce: Brehuv Ondrej 32, Michalov Adam, Gall Ján č. 11, 
Gall Juraj č. 5. Odhlasované jednohlasne. Voľba zboru zástupcov sa previedla už len za 
samostatné JRD Porúbka a to: Packa Ján, Gdovin Jozef, Lukáč Ján, Chlebovský Ján, Švec 
Juraj 54, Goč Matis Ján č. 42, Staš Ondrej, Gdovinová Mária 39 boli odhlasovaní 
jednohlasne.  
 Do revíznej komisie boli navrhnutí: za Porúbku Švec Ján Mihaľ č. 46 ako predseda 
RK. Za Hankovce Kručovský Tomáš, za Kochanovce Marinko Ján, členovia komisie. Boli 
volení v celom zložení  a odhlasované zdvihnutím ruky jednohlasne. Švec Ján, ktorý bol 
zvolený ako predseda RK dával námietky, že je pre túto funkciu starý. Zatiaľ ale funkcia 
ostala na ňom.  
 Nakoniec ešte na tejto schôdzi bol schválený názov novozlúčeného družstva a to 
JRD Pokrok. Po prevedení volieb a určení názvu, ešte zástupca OPS oboznámil prítomných 
kto je navrhovaný do vedúcich funkcií na zlúčené družstvo. Za hlavného ekonóma Mikula 
Imrich, doterajší ekonóm Kochanovce. Za hlavného agronóma Packa Ján, doterajší predseda 
JRD Porúbka, za hlavného zootechnika Kmec Ján, doterajší zootechnik Hankovce, za 
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mechanizátora Brehuv Milan, doterajší agronóm Kochanovce. Pre navrhnutých sa 
nehlasovalo a pripomienky nemal nikto. Týmto bola schôdza, ktorá sa konala za účasti 39 
členov JRD, tajomníka MNV a zástupcu OPS ukončená.  
 
 Hospodárske výsledky JRD Porúbka za posledné uvedené roky a vnesené finančné 
základné prostriedky a fondy do novozlúčeného družstva JRD Pokrok Hankovce.  
   
Rok                                              1970                   1971                    1972                  1973  
Kontokorentný účet                + 245.542            486.298                153.292            341.042 Kčs 
Rezerva na účte                         100.000                  x                            x                        x 
Investičné úvery                        529.749             523.000                 472.000           464.138 Kčs 
Investičný účet                              9.713               24.598                     3.838             60.070 Kčs 
Fond výstavby                             60.758              45.197                  139.244           162.450 Kčs 
RF zabezpečovací                      362.769            411.298                  411.298          446.297 Kčs 
Základné prostriedky              2.448.429         3.160.402               3.414.372       3.835.718 Kčs 
Zvieratá a zásoby v Kčs             600.662            638.442                  766.450          737.221 Kčs 
 
 Výročná členská schôdza zlúčeného družstva konala sa v Hankovciach v sále 
MNV. Na tejto schôdzi členovia družstva boli oboznámení s predbežnými plánmi, ktoré boli 
predom spracované za účasti nadriadených orgánov okresného výboru KSS a OPS, zástupcov 
príslušných MNV, DO-KSS a zástupcov zlúčených družstiev.  
 Návrh zástupcov nadriadených orgánov bol, aby stredisko družstva bolo 
v Hankovciach. V jarnom období započať s výstavbou administratívnej budovy. Zástupca 
Porúbky Packa Ján navrhoval, aby stredisko bolo v Porúbke. Zdôvodňoval, že Porúbka má 
vybudovanú sýpku, sušičku a triedičku obilia, vhodnú zemiakáreň. Mimo poľnohospodárskej 
činnosti bude prevádzať aj ťažbu štrku, piesku pre odpredaj a výrobu panelov. Porúbka má 
z každej strany autobusové spoje. Administratívnu budovu už v tomto roku sama plánovala 
stavať. Prejazdy dopravných prostriedkov pre odvoz štrku, piesku a obilia do PNZ 
z Hankoviec bude nákladné. Treba počítať aj so spotrebou nafty na prejazdy. Tento návrh 
neobstal, lebo väčšina prítomných trvala na tom, aby stredisko družstva bolo v Hankovciach. 
Na to Packa navrhnul druhú alternatívu. Keď administratívna budova sa bude stavať pre 
stredisko v Hankovciach, ale aby mechanizačné stredisko podľa uvedených dôvodov bolo 
v Porúbke. S týmto návrhom prítomní aj súhlasili. 
 Výročná členská schôdza na zlúčenom družstve niesla sa v dobrých spoločenských 
vzťahoch. Členovia zlúčených družstiev vymenili si zážitky z doterajších samostatných 
družstiev a vymieňali názory na hospodárenie v nových podmienkach. Povzbudzovala sa 
u nich tvorivá iniciatíva pre plnenie úloh a vykonávanie potrebných prác. Po ukončení 
schôdze bolo podané pohostenie a poriadala sa tanečná zábava, aby sa družstevníci zabavili.  
 Nasledujúci deň po výročnej schôdzi prestúpilo sa k vypracovaniu výrobno-
finančného plánu na rok 1974. Zlúčené družstvo začalo hospodáriť na výmere 1165 ha 
poľnohospodárskej pôdy z toho 879 ha ornej. Hodnota pracovnej normy bola plánovaná 23 
Kčs.  
 S jarnými prácami sa začalo s prihnojovaním ozimín už v prvej polovici marca 
a pokračovalo sa aj s prihnojovaním lúk a pasienkov. So sejbou jarných obilnín započalo sa 
v druhej polovici marca a boli ukončené v agrotechnických termínoch, taktiež aj ostatné 
plodiny. Problémy boli s nedostatkom priemyselných hnojív pod zemiaky. 
 V letnom období v mesiaci júni, priebeh poľnohospodárskych prác narušovalo 
nepriaznivé daždivé počasie. K 17. júnu bolo pokosené 50% plôch krmovín a zvoz krmovín 
nebol žiadny. Opozdili sa aj žatevné práce. Ku 16. augustu z výmery 330 ha obilnín bolo 
zobrato 149 ha.  Žatva prebiehala pomalšie pre zamokrenosť pôdy aj vlhkosť obilia, tak 
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žatevné práce sa oddialili až do septembra. V tomto čase s veľkými ťažkosťami sa prevádzal 
aj zber druhej kosby krmovín. Ešte nestačili sa dokončiť letné práce a už nabehli jesenné 
práce, sejba repky, príprava pôdy pre sejbu ozimín, sejba a vykopávka zemiakov. V prvej 
polovici septembra počasie sa zlepšilo, že sa ukončili letné poľnohospodárske práce 
a previedla sa sejba repky a raže. 
 V druhej polovici septembra počasie sa zhoršilo a od 20. septembra skoro každý 
deň pršalo. Do pôdy nedalo sa strojmi stúpiť. Len na suchších pôdach rovnejších honoch sa 
oralo. Súčasne pripravovala sa pôda, hnojilo sa, alebo aj bez hnojenia sa sialo, aby sa zasialo 
len čím viac pšenice. S veľkými ťažkosťami sa zasialo 145 ha pšenice z plánovanej výmery 
230 ha. Žiadne družstvo v okrese neosialo plánovanú výmeru pšenice. Zlepšenie počasia 
nastalo až v prvej polovici novembra. Zber zemiakov a repy sa ukončil, len hlboká orba 
celkom sa neukončila.   
 
 Hospodárske výsledky a výnosy plodín: 
Výmera                   ha                    Výnos ha                           Výroba spolu g.  
Pšenica ozimná       226                    21.4                                       4829 
Ráž                           15                     19.6                                         295 
Jačmeň jarný            89                     28.4                                       2530 
Obilniny spolu       330                     23.2                                       7654 
Repka ozimná          58                     10.8                                         626 
Zemiaky                   73                   104.1                                       7599 
  
 Úsek živočíšnej výroby: 
                                      Plán                      Skutočnosť                  
 
Dojnice                          325                          339 
HD spolu                       712                          606 
Ošípané                         556                          646 
Prasnice                           40                            24 
Ovce a bahnice             382                           409 
Dodávka mlieka l         710.000                    555.000   
Mäsa g                            443                         433 

                      860                         630               
Syr v g                              80                               100 
Vlna v g                            14                                 13  
 
                                                           Plán                          Skutočnosť 
Tržby za výrobky RV                   1.864.000                    1.313.000 Kčs 
Tržby za zvieratá a mlieko           4.267.000                    3.731.000 Kčs   
Tržby z poľnohosp. činnosti        6.131.000                     5.044.000 Kčs 
Tržby z pridruž. a pomoc. výr.    3.600.000                     3.808.000 Kčs  
Náhrady manko a schodok                       600.000 Kčs 
Ostatné výkony                                                                      34.000 Kčs 
Náklady celkom                           13.041.000                  10.932.000 Kčs  
Výkony celkom                           13.046.000                  12.298.000 Kčs 
Zisk                                                    +5.000                        618.000 Kčs   
 
Z uvedeného prehľadu je vidieť, že plnenie tržieb podľa jednotlivých odvetví je menej 
uspokojivé. Napriek tomu je výsledok v celku uspokojivý, čo sa prejavuje tvorbou zisku vo 
výške 618 tis. Kčs. Tento ukazovateľ sa splnil následkom zníženia nákladov.  
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Školstvo a kultúra. 
 Už po viac rokov sa na nanášali požiadavky občanov o výstavbu školy a zriadenie 
materskej škôlky. Táto záležitosť sa často prejednávala na schôdzach rady a zasadnutiach 
pléna MNV. Aj v tomto roku 1974 sa prejednávalo na schôdzi rady 18. februára a na 
plenárnom zasadnutí 24. mája. Z týchto jednaní písali sa zápisnice, uznesenia, ukladala sa 
vedúcim činiteľom MNV zodpovednosť pre vybavovanie potrebných záležitostí, ale reálne sa 
nič neuskutočnilo. Poslanec a člen rady MNV Packa Ján z vlastného záujmu o výstavbu 
a zveľadenie obce, keď aj nebol na to uznesením schôdze poverený, viackrát zašiel na odbor 
školstva a ONV o vybavenie žiadostí o výstavbu školy, kde bol uisťovaný, že je predpoklad 
výstavby ZDŠ v Porúbke. 
 Koncom mesiaca mája Packa Ján pri vybavovaní družstevných záležitostí, zašiel 
na ONV za predsedom s. Leščišinom sa informovať o výstavbe školy, ktorý hovoril, že rada 
ONV schválila žiadosť pre výstavbu školy v Porúbke. Zavolal technika odboru školstva pre 
výstavbu s. Dupeja a hovoril mu: Pôjdete do Porúbky vybrať stavenisko pre výstavbu školy. 
Termín dohodnite so zástupcom MNV. S. Dupej určil termín na utorok 4.júna. Prišiel 4. jún 
a s. Dupej sa výber staveniska nedostavil. Vo štvrtok Packa zase išiel na ONV prečo s. Dupej 
neprišiel. Podpredseda ONV s. Leščišin zavolal s. Dupeja prečo nedodržal dohodnutý termín 
pre výber staveniska. Dupej sa ospravedlňoval, že bol na komisionálnom jednaní v BNV pre 
rozšírenie stavby školy. Podpredseda ONV dodal, tak navrhnúť nový termín. S. Dupej 
navrhnul utorok 11. júna.  
 11. júna 1974 dostavil sa s. Dupej do Porúbky na MNV. Tajomník s. Kelemen člen 
rady MNV Packa prejednali návrhy občanova poslancov MNV pre stavenisko školy 
s Dupejom. Boli predložené 2 alternatívy pre stavenisko. Prvá bola na školskej záhrade vyše 
starej školy, ktorú hneď išli obhliadnuť. Keď tajomník s. Kelemen zavolal s. učiteľku 
Mackovú z triedy na dvor a oboznámil ju s návrhom pre výstavbu školy. S týmto návrhom s. 
učiteľka Macková nesúhlasila, lebo ona zodpovedá za žiakov a pri výstavbe a dovoze 
materiálu môže sa stať niekomu nejaký úraz. Na školskom dvore výstavbu nepovolil ani 
odbor školstva.     
 Druhá alternatíva staveniska bola na futbalovom ihrisku, oproti cintorínu, ale tam 
s. Dupej nedoporučoval. Už iné východisko nebolo len vyše obce. Bol zavolaný ešte člen rady 
MNV Gdovin Jozef, aby zobral 4 kolíčky a sekerku a išli vyše obce. Tam s. Dupej súhlasil so 
stavebným pozemkom, ktorý aj vymeral. Po vymeraní pristúpilo sa k prípravným prácam 
a samotnej výstavbe ako je uvedená v činnosti MNV.  
 Na úseku kultúry uskutočnili sa 9. marca oslavy MDŽ a 31. augusta oslavy SNP. 
S kultúrnym programom vystúpili žiaci 1-5. ročníka pod vedením s. učiteľky Mackovej.  
 Na štúdium odišiel Červeňák Miroslav Gymnázium Giraltovce. Osobné auto 
zakúpil Havír Ján.  
 Populácia: narodil sa Staš Slavomír, Hviščová Monika, Havírová Jana. 
Prisťahovala sa: Matisová Anna. Zomrel: Bednár Ján. 
 
 

Rok 1974 
 

Činnosť MNV. 
 Dňa 17. januára 1975 konala sa schôdza rady MNV za účasti plného počtu 5 
členov. Program jednania: 

1. Príprava na zasadnutie pléna MNV. 
2. Prejednanie rozboru hospodárenia MNV za rok 1974. 
3. Vypracovanie rozpočtu MNV pre rok 1975. 
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4. Prejednanie výsledkov inventarizácie národ. majetku v správe MNV konanej ku dňu 
31.12.1974. 

 
Schôdzu zahájil a privítal prítomných predseda MNV Chlebovský Ján a oboznámil 
s programom jednania.  

1. O príprave na zasadnutie pléna podal správu s. Kelemen. Hovoril, že je treba zvolať 
zasadnutie pléna na 24.1.1975 a dať na schválenie dnes prejednaný program.  

2. Oboznámil aj s rozborom hospodárenia za rok 1974. Príjmy vlastné 11.391 Kčs, 
dotácie 44.300 Kčs, fond rezerv a rozvoja 24.926 Kčs. Príjmy spolu v roku 1974 činili 
80.607 Kčs. Výdavky celkom činili 49.710 Kčs. Na účte MNV ostáva 83.871,73 Kčs. 

3. Rozpočet pre rok 1975 podľa návrhu je nasledovný: vlastné príjmy 8.300 Kčs, dotácie 
z ONV 11.500 Kčs, z FR a R 75.000 Kčs, pokrytie z úveru 135.000 Kčs. Časť 
výdavkov: výstavba ZDŠ 210.000 Kčs, vnútorná správa MNV a školstva 19.800 Kčs, 
plán výdavkov 229.800 Kčs.  

4. O výsledkoch a stave inventarizácie oboznámil tajomník MNV s. Kelemen. Celková 
hodnota majetku v správe MNV činí 1.109.563,30 Kčs.  

Budovy a stavby s príslušenstvom  762.304,30 Kčs. Energetika a pracovné stroje 
a zariadenia 138.515,90 Kčs. DKP, ostatné prostriedky a materiál 208.773, 10 Kčs. 
  
 Zasadnutie pléna MNV uskutočnilo sa 24.1.1975 za účasti 11 členov a 6 občanov. 
Bol prejednaný a schválený program zo schôdzi rady MNV doporučený na schválenie 
plénu. Bolo uložené rade predložiť odpis finančnému odboru ONV.  
  
 Schôdza rady MNV konala sa 10.februára 1975 v kanc. MNV za účasti 5 členov. 
Prítomný bol predseda DO-KSS Červeňák Ján. Program: 
1. Prejednanie uznesení vyšších orgánov. 
2. Stav vo výstavbe 2.triednej ZDŠ v akcii „Z“. 
 
1.S uzneseniami vyšších orgánov oboznámil s. Kelemen. Uznesenie rady ONV č. 296/74 
o plnení rozpočtu NV v okrese r. 1974, o rozpise plánu a rozpočte NV v okrese č. 340/75 
a č. 2/75.  
2. So stavom vo výstavbe ZDŠ oboznámil s. Kelemen, že sa prevádza prísun štrku 
a piesku. Je vybavená dispozícia pre odber tehly z Čemerného. Packa hovoril, že v tomto 
čase sú voľnejšie traktory, treba ich využiť pre dovoz tehly. Za prísun materiálu a tehly sú 
zodpovední Červeňák Ján a Chlebovský Ján.  
 
 Dňa 15. marca 1975 konala sa schôdza rady MNV za účasti plného počtu 5 členov. 
Program jednania bol nasledovný: 
1. Príprava na zasadnutie pléna MNV. 
2. Príprava na jarné poľnohospodárske práce na JRD. 
3. Stav vo výstavbe 2.tr. ZDŠ v akcii „Z“. 

 
1. K prvému bodu hovoril s. Kelemen. Doporučoval, aby sa zasadnutie pléna MNV 

zvolalo na 21. marec 1975 o 19:00 hodine.  
2. O stave poľnohospodárskych prác podal správu agronóm zlúčeného družstva Packa. 

Hovoril, že k dnešnému dňu je prihnojené 140 ha ozimín a 120 ha lúk a pasienkov. 
V tom čase sa prevádza príprava pôdy pre sejbu jačmeňa a jarnej pšenice.  

3. K výstavbe školy podal správu Červeňák Ján, lebo bol poverený vedením prác na 
stavbe, hovoril, že je dovezeno 20.000 kus tehly k dnešnému dňu. ++ 
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Dňa 21. marca 1975 uskutočnilo sa zasadnutie pléna za účasti 11 poslancov. Za 
občanov prítomní: Červeňák Ján, Lukáč Ján, Macko Eduard, Sokol Ondrej, Bajcura Jozef. 
Program: 

1. Priebeh jarných poľnohospodárskych prác na JRD. 
2. Stav vo výstavbe ZDŠ a zveľaďovanie obce. 

 
1. O priebehu jarných prác na JRD oboznámil agronóm Packa, hovoril, že sa pokračuje 

v prihnojovaní lúk, pasienkov a ozimín a započalo sa so sejbou jarnej pšenice. 
2. O stave vo výstavbe školy podal správu s. Kelemen, že sa ukončuje výkop základov 

pod bytovku, šalovanie a dováža sa tehla z Čemerného. Jednotlivých prác sa občania 
zúčastňujú dostatočne. Taktiež dodal, že je potrebné oboznámiť občanov aby previedli 
úpravu okolia svojich príbytkov. 

 
 Schôdza rady MNV konala sa 11. apríla 1975 za účasti plného počtu 5 členov 
rady. Program jednania: 

1. Stav jarných poľnohospodárskych prác na JRD. 
2. Príprava na oslavy 1. a 9. mája. 
3. Stav vo výstavbe 2. tr. ZDŠ. 

 
1. O stave poľnohospodárskych prác podal správu agronóm JRD Packa. Hovoril 

o celkovom postupe prác na jednotlivých dvoroch. Dodal, že práce postupujú 
uspokojivé a je predpoklad, že budú na 100% ukončené podľa plánu 
a v agrotechnických termínoch. 

2. O príprave na oslavy 1. a 9. mája informoval s. Kelemen, že sa bude konať v obci 
a v Giraltovciach bude vyhlásené v rozhlase. 

3. Taktiež oboznámil s postupom prác pri výstavbe školy. Dodal, že práce postupujú 
uspokojivé. Prevádza sa betónovanie základov. Je potrebné zabezpečiť vápno a železo. 
Podľa predpokladu bude možné v máji murovať obvodné múry. 

 
 Zasadnutie pléna MNV konalo sa 23. mája 1975 za účasti 11 členov. Z občanov 
boli prítomní: Červeňák Ján, Lukáč Ján, Macko Eduard, Kotalik Pavel, Bajcura Jozef. 
Program jednania:  

1. Stav jarných poľnohospodárskych prác na JRD. 
2. Prejednanie správy o výsledku revízie na MNV 7.5.1975. 
3. Protipožiarne opatrenia v obci. 

 
1. O priebehu a stave prác na JRD podal správu agronóm zlúčeného družstva Packa. 

Konštatoval, že osev jarných obilnín bol prevedený podľa plánu a v agrotechnických 
termínoch. Toho času ukončuje sa výsadba zemiakov. Vyskytovali sa nedostatky 
v poruchovosti strojov pre nedostatok náhradných dielov na traktory a závesné 
náradie. 

2. S revíznou správou o vykonanej revízii na MNV oboznámil zástupca ONV pracovník 
revízneho oddelenia s. Potičný. Hovoril, že revízia bola vykonaná od 7.5. do 16.5. 
1975 a nezistila vážnejšie nedostatky. Niektoré menšie nedostatky, ktoré boli zistené, 
uvádzajú sa v nápravných opatreniach pripojených k revíznej správe ako aj spôsob 
a termín ich odstránenia. 

3. O protipožiarnych opatreniach podal správu tajomník MNV s. Kelemen. Hovoril, že 
v tomto období je potrebné previesť preventívne protipožiarne prehliadky. Pre jej 
prevedenie je potrebné vytvoriť komisiu. Ďalej dodal, že nedostatočne pracuje miestna 
jednota PO v obci. Zo strany občanov je veľmi malý záujem o činnosť požiarneho 
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zboru. Preto bude potrebné, aby zo strany MNV bolo urobené opatrenie pre zlepšenie 
činnosti. Ďalej dodal, že práce na výstavbe školy pokračujú dobre, lebo je zabezpečené 
dostatočné množstvo potrebného materiálu. 

  
 Dňa 15. júla 1975 konala sa schôdza rady MNV za účasti plného počtu 5 členov. 
Program jednania bol nasledovný: 

1. Priebeh letných prác na JRD. 
2. Príprava na zasadnutie pléna MNV. 
3. Rozbor hospodárenia MNV za 1. polrok 1975. 
4. Stav a priebeh prác na výstavbe školy. 
5. Rozdelenie odmien pre funkcionárov MNV. 

 
1. O stave a priebehu letných prác podal správu agronóm Packa. Hovorí, že zber krmovín 

prebiehal dobre. Započalo sa teraz so zberom repky a pripravuje sa zber obilia. 
Mechanizmy sú pripravené, pri priaznivom počasí je predpoklad, žatevné práce 
zvládnuť za 15 dní. 

2. K príprave na zasadnutie pléna oboznámil s. Kelemen, že je plánované v júli 
a prejedná sa dnešný program, vyhodnotenie plnenia volebného programu a príprava 
plánu výstavby pre 6. päťročnicu. 

3. Taktiež oboznámil s rozborom hospodárenia MNV za 1. polrok. Celkove príjmy 
z rozpočtu 229.800 Kčs boli splnené na 171.980,73 Kčs včetne vlastných prostriedkov 
z fondu rezerv. Výdavky boli splnené na 142.857 Kčs. Z toho na výstavbu školy bolo 
použité 133.052,30 Kčs. 

4. S výstavbou školy oboznámi s. Kelemen, že práce prebiehali dobre. Rôzny drobný 
materiál je potrebné nakupovať za hotové, preto je potrebný súhlas rady MNV. 
Nakoľko u Jána Šoltýsa č. 37 je od začiatku uskladňovaný materiál, menovaný 
požaduje za to uskladnenie nájom 600 Kčs. Rada MNV schválila odmenu 600 Kčs 
a poverila s. Kelemena nákup v drobnom pre potreby výstavby školy. 

 
 Zasadnutie pléna konalo sa 25.7. 1975 za účasti 11 poslancov. Prítomní občania: 
Macko Eduard, Kotalik Pavel, Švec Juraj, Lukáč Ján. Program jednania:  
1. Stav letných poľnohospodárskych prác na JRD. 
2. Rozbor hospodárenia MNV za I. polrok 1975. 
3. Stav a priebeh prác na výstavbe školy v akcii „Z“. 
4. Vyhodnotenie volebného programu a o príprave plánu 6. päťročnice. 

 
Program pod bodom 1-3 prejednaný na rade MNV a doporučený na prejednanie a schválenie 
zasadnutia pléna. 

4.O plnení úloh vytýčených vo všeobecnom programe ako aj návrhu plánu pre 6. 
päťročnicu oboznámil prítomných s. Kelemen tajomník MNV. Hovoril, že jednotlivé 
úlohy volebného programu boli splnené len čiastočne ako je výstavba školy. Výstavba 
chodníka cez obec splnená nebola. 

 
 Keďže piata päťročnica je ukončená, rada MNV navrhuje plenárnemu zasadnutiu 
prejednať a schváliť návrh plánu pre 6. päťročnicu a previesť tieto akcie: 

1. Dokončenie výstavby 2. triednej ZDŠ. 
2. Opravu starej školy pre účely materskej školy.  
3. Výstavbu požiarnej zbrojnice. 
4. Výstavbu chodníkov cez obec. 
5. Výstavbu vodovodu. 
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Zasadnutie pléna schvaľuje po prejednaní uvedený program a ukladá rade MNV predložiť 
návrh plánu šiestej päťročnice na ONV. 
 
 Dňa 20. septembra konala sa schôdza rady MNV za účasti plného počtu 5 členov. 
Program jednania: 

1. Príprava na zasadnutie pléna MNV. 
2. Návrh rozpočtu MNV na rok 1976. 
3. Stav poľnohospodárskych prác na JRD. 

 
1. O príprave na zasadnutie pléna oboznámil tajomník MNV s. Kelemen, hovoril, že 

podľa kalendárneho plánu zasadnutie pléna má byť v septembri. K programu je 
potrebné vypracovať správy, ktoré budú plénu predložené na prejednanie. 

2. Taktiež oboznámil o spracovaní návrhu rozpočtu MNV pre rok 1976. Finančným 
odborom ONV boli predložené smerné čísla, podľa ktorých je potrebné vypracovať 
návrh rozpočtu MNV a to tak, aby limity boli dodržané. Dotácia je plánovaná po 
splnení vlastných príjmov do výšky vykrytia. 

3. O stave jesenných poľnohospodárskych prác na JRD podal správu agronóm Packa. 
Hovoril, že po úspešnom ukončení žatevných prác bolo prikročené k sejbe repky, 
ktorá sa zasiala na 50 ha a raž na 30 ha. Pripravuje sa pôda pre osev pšenice, ktorá má 
byť zasiata na výmere 250 ha. Súčasne prebieha aj zber zemiakov. K dnešnému dňu je 
vykopano 45 ha a je potrebné ešte kopať 38 ha. 

4. Tajomník MNV s. Kelemen oboznámil členov rady, že z ONV odboru pre vnútorné 
veci bol zaslaný prípis, kde rada ONV určila výšku odmien pre tajomníka MNV a pre 
ostatných funkcionárov. Odmena pre tajomníka bola stanovená stabilne 3.000 Kčs 
a pre ostatných funkcionárov 1.500 Kčs spoločne, ako sa kto zapojuje do prác MNV. 

 
 Zasadnutie pléna MNV konalo sa 26. septembra 1975 za účasti 11 poslancov. 
Z občanov prítomní: Macko Eduard, Gdovin Ondrej 23 a Lukáč Ján. Program jednania: 

1. Priebeh a sav. jesenných poľnohospodárskych prác na JRD. 
2. Stav vo výstavbe 2. tr. ZDŠ v akcii „Z“. 

 
1. O stave jesenných prác na JRD podal správu agronóm Packa. Hovoril, že 

v dostatočnej miere sa zúčastňujú brigády zo škôl, ktoré dosahujú dobré výsledky 
v zbere zemiakov. Doba brigád sa už končí, aleje predpoklad, že bude väčšia účasť 
žien družstevníčok, lebo sa ukončuje zber zemiakov na záhumienkoch. V príprave 
pôdy a sejbe pšenice sa pokračuje. Často sa vyskytuje aj poruchovosť strojov, na ktoré 
je nedostatok náhradných dielo, čo narušuje priebeh prác. 

  
 Dňa 15. novembra 1975 konala sa schôdza rady MNV za účasti 5 členov. Program 
jednania.. 
1. Príprava na zasadnutie pléna MNV. 
2. Stav a priebeh jesenných poľnohospodárskych prác JRD. 
3. Stav vo výstavbe školy. 
 
1. O príprave na zasadnutie pléna oboznámil prítomných tajomník s. Kelemen. Hovoril, 

že je potrebné v novembri zvolať zasadnutie pléna, k tomu vypracovať návrh 
k prejednaniu. 

2. O stave jesenných poľnohospodárskych prác podal správu agronóm Packa. 
Konštatoval, že jesenné poľnohospodárske práce boli ukončené. Ukončuje sa aj 
hlboká orba. 
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3. K výstavbe školy hovoril s. Kelemen a dodal, že práce na stavbe školy sa zastavujú 
a bude sa pokračovať až v jarnom období.. 

 
 Zasadnutie pléna MNV konalo sa 28. novembra 1975 za účasti 11 poslancov. 
Z občanov prítomní: Lukáč Ján, Kotalík Pavel, Macko Eduard, Švec Ján, Bednár Jozef, 
Gdovin Ondrej 23, Červeňák Ján predseda DO-KSS. Za ONV Martiček Ondrej poslanec, 
Dudinský Ladislav tajomník ONV. 
Program: 

1. Správa o stave jesenných prác na JRD a plnenie dodávkových povinností. 
2. Plnenie volebného programu za obdobie r. 1971-1975. 
3. Schválenie celoobecného záväzku na počesť XV. Zjazdu KSČ z príležitosti 55. 

výročia založenia KSČ. 
 

1. O stave poľnohospodárskych prác podal písomnú správu agronóm zlúčeného družstva 
Packa Ján. Uvedená je v úseku, poľnohospodárstvo ako aj plnenie dodávkových 
povinností družstva za rok 1975. 

2. O plnení volebného programu za obdobie roku 1971 až 1975 podal správu predseda 
MNV Chlebovský Ján. V správe hovoril o dosiahnutých výsledkoch v práci MNV 
a najmä vo výstavbe školy v akcii „Z“. Pripomenul, že niektoré akcie hoci boli do 
plánu volebného programu zakotvené, nedostali sa do plánu na tento rok tak neboli 
realizované 

Po podaní správy bola zahájená diskusia. V diskusii s. Kelemen hovoril, že aj napriek snahe 
MNV nepodarilo sa zabezpečiť 100% plnenie volebného programu. Ako ďalší do diskusie sa 
zapojil prítomný tajomník ONV Dudinský. Oboznámil prítomných so situáciou o plnení 
volebných programov v rámci okresu. Povedal, že v okrese boli dosiahnuté dobré výsledky, 
a tak okres v rámci Slovenska sa zaradil na popredné miesto. Ako ďalší vystúpil poslanec 
ONV s. Martiček, stotožňoval sa s vystúpením tajomníka ONV a tiež prízvukoval potrebu 
iniciatívy poslancov a občanov pri plnení povinností. 
 
 Dňa 13. decembra 1975 konala sa schôdza rady MNV za účasti plného počtu 5 
členov rady. Program jednania: 

1. Zabezpečenie súpisu hospodárskych zvierať k 31.12. roku 1975. 
2. Vypracovanie plánu hlavných úloh MNV, kalendárnych plánov rokovania MNV, rady 

a komisie ochrany verejného poriadku. 
3. Schválenie odmeny pre s. Kelemena za vedenie a práce pri výstavbe školy v akcii 

zveľaďovania obce. 
4. Schválenie nákupu reziva pre výstavbu školy. 

 
1. Pre súpis hospodárskych zvierať bola určená komisia. 
2. K vypracovaniu plánu hlavných úloh ako aj ostatných plánov pre rok 1976 oboznámil 

prítomných s. Kelemen. Hovoril, že je potrebné pre rok 1976 vypracovať plán, podľa 
ktorého by MNV v roku 1976 pracoval. Vychádzajúc z toho, že rokom 1976 začína 
šiesta päťročnica a majú byť prevedené aj voľby do zastupiteľských orgánov. 
Vypracovaný plán predložiť plenárnemu zasadnutiu na prejednanie a schválenie. 

3. O poskytnutí odmeny za prevádzané práce pri výstavbe školy tajomníkom MNV s. 
Kelemenom, hovoril predseda MNV s. Chlebovský. Nakoľko s. Kelemen zabezpečuje 
organizovanie prác, zadováženie materiálu a to i mimo pracovnej doby, je potrebné, 
aby rada MNV za tú prácu schválila odmenu a to podľa odpracovaných hodín 
v nadčase z prostriedkov akcie „Z“. Po podaní správy bola zahájená diskusia. Rada 
MNV rozhodla, aby výška odmeny bola určená odborom výstavby ONV v Bardejove. 
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4. O potrebe nákupu reziva pre výstavbu školy podal správu s. Kelemen, že je potrebné 
zabezpečiť ešte 3 m hranoly a dosky. Keďže odbor výstavby ONV má vyčerpanú 
kvótu pre rok 1975 u Drevony, tak rezivo potrebné zakúpiť od súkromníkov čo rada 
MNV schválila. 

 
Poľnohospodárstvo. 
 Začiatkom roku 1975 v zlúčenom družstve pracovalo sa na výrobno-finančnom 
pláne podľa stanovených úloh nadriadeného orgánu OPDS. Týmito úlohami boli oboznámení 
družstevníci, taktiež aj s výsledkami hospodárenia za rok 1974 na výročnej členskej schôdzi 
vo februári v kultúrnom dome v Hankovciach. Po ukončení schôdza bolo podané pohostenie 
a poriadaná tanečná zábava pre pracovníkov družstva a členov, pritom sa nadväzovali medzi 
nimi spoločenské vzťahy. 
 Výstavba administratívnej budovy v Hankovciach sa ukončovala a zariaďovala. 
Technicko-administratívni pracovníci sa presťahovali z MNV do novej budovy. Medzi tým 
prišiel prípis na JRD, že na každom hospodárskom dvore družstva je potrebne stavať sociálnu 
budovu v rozsahu 14x7 m vo výške nákladov 380.000 Kčs. Predseda JRD Dvorský Tomáš 
navrhoval, aby sa prvá budova v tomto roku urobila v Hankovciach. Člen predstavenstva 
agronóm Packa odpovedal, že v Hankovciach sa vystavala administratívna budova 
a v Porúbke aby sa stavala sociálna budova ako prvá, lebo Porúbka vniesla do zlúčeného 
družstva finančné prostriedky na prevádzkovom účte – kontokorente, fonde výstavby, 
investičnom účte a zabezpečovacom fonde. 
 Druhá sociálna budova aby sa urobila v Kochanovciach a potom v Hankovciach. 
Členovia predstavenstva z Kochanoviec s tým súhlasili a nato už pristali aj Hankovce. Packa 
navrhoval, že za 380.000 Kčs postavíme budovu poschodovú v rozsahu 10x10 m. Nato boli 
pripomienky, že či sa vmestíme s nákladmi do výšky toho rozpočtu. 
 Člen predstavenstva agronóm JRD Packa ubezpečoval, že sa vmestíme, že budeme 
mať ešte úsporu. Budeme robiť svojpomocne, máme svoj štrk a piesok aj dreve, čo bude 
znižovať náklady. Schôdza predstavenstva doporučovala, aby Packa išiel požiadať o súhlas 
k vedúcemu investičnej výstavby na OPS. Vedúci J.V. Chmurovič odpovedal, že s týmto 
súhlasí, len aby sa neprekročil plánovaný rozpočet. Projektovú dokumentáciu plány výstavby 
a rozpočet robil Agrostav, ktorého Packa požiadal o urýchlené spracovanie aspoň prízemia, 
aby s prácami sa započalo čím skôr na jar, kým nezačnú jarné poľnohospodárske práce. Hoci 
plán prízemia nebol ukončený, dali technikovi s. Kratochvíľovi rozmery prízemia, aby išiel 
vymerať základy, aby sa s prácami započalo, čo sa aj uskutočnilo. 
 Druhého dňa išiel agronóm Packa príležitostne do Bardejova, tak zašiel na 
Agrostav, ako pokračujú s vypracovaním plánov. Hovorili, že dokončujú prízemie. Keď 
Packa nahliadnul do plánov, tak spozoroval, že hlavné dvere vchodu sú zakreslené zo zadnej 
strany budovy. Upozornil projektanta, že tieto dvere majú ísť spredu. On odpovedal, že bude 
treba urobiť druhý plán prízemia. Packa hovoril, že to dá veľa práce, ale bude lepšie, keď sa 
stavba predĺži ešte o 3 metre a to bude pre dvere spredu a pre schody na poschodie. Mali 
k tomu pripomienky, či sa vmestíme do rozpočtu a či bude vyhovovať priestor pre predĺženie 
stavby. Preto hneď vyslali svojho technika pre výstavbu Kratochvíľa, aby išiel do Porúbky 
pozrieť, či to predĺženie bude možné uskutočniť. Keď došli na stavenisko, Packa požiadal 
vedúceho stavebnej skupiny Jána Goč Matisa o predĺženie základov ešte o tri metre a hneď aj 
základy vykopať a začať s betónovaním a pokračovať v stavebných prácach s čím aj technik 
súhlasil. 
 Rok 1975 bol pre poľnohospodársku výrobu menej priaznivý. Dlhotrvajúce dažde 
v jeseni minulého roku narušili priebeh jesenných prác najmä osev pšenice. Z plánovaného 
osevu pšenice 230 ha bolo zasiato len 175 ha a to jedna tretina po agrotechnických termínoch. 
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Nesplnený plán osevu pšenice činil 85 hektáre. Neuskutočnila sa na celej výmere pôdy pre 
jarný osev hlboká orba. 
 V jarnom období bola pričlenená k JRD Hankovce aj súkromná obec Oľšavce 
s výmerou 275 ha poľnohospodárskej pôdy z toho 125 ha ornej, ktorá nebola taktiež pooraná. 
Táto uvedená situácia narušila priebeh jarných poľnohospodárskych prác a jarná orba mala aj 
nepriaznivý vplyv na hektárové výnosy jarných obilnín. Taktiež nebolo dostatok strojov 
a priemyselných hnojív na pričlenenú pôdu. Výmera poľnohospodárskej pôdy družstva činila 
1457 ha, z toho ornej 894, 21 ha lúk a 542 ha pasienkov. 
 S jarnými poľnohospodárskymi prácami sa započalo v prvej polovici marca 
s prihnojovaním ozimín lúk a pasienkov. Taktiež sa zasiala aj jarná pšenica na výmere 15 ha 
a dala výnos 24.5 g z hektára a ozimina pšenica len 18.0 g. V druhej polovici marca bol 
zasiaty jačmeň jarný na 260 hektároch, zvýšenie oproti roku 1974 o 156 hektáre s výnosom 
15.6 g z hektára. Výsadba zemiakov bola prevedená na 83 ha, zvýšenie oproti roku 1974 o 10 
ha. Hektárový výnos u zemiakov bol 83.3 g z hektára o 22.3 g nižší oproti roku 1974. Dobré 
výnosy sa dosiahli u krmovín najmä u ďatelín u ktorých výnosy sa dosiahli 75 g z ha. 
 Začiatkom septembra k zlúčenému družstvu Pokrok Hankovce boli pričlenené 
ďalšie dva súkromne hospodáriace obce Nižná Voľa a Vyšná Voľa s výmerom 1131 ha 
poľnohospodárskej pôdy, z toho 329 ha ornej. Celková výmera pôdy JRD činila 2680 ha, 
z toho orná 1223 ha, lúky 84 ha a pasienky 1373 ha. 
 Po pričlenení súkromných obcí k družstvu, nastali pre vedúcich pracovníkov veľké 
ťažkosti. Najťažšia úloha padla na agronóma, ktorý riadil, organizoval a zabezpečoval plnenie 
úloh na úseku rastlinnej výroby s piatimi technikami rastlinnej výroby jednotlivých obcí. 
 Jesenné poľnohospodárske práce za danej situácie prevádzali sa s veľkými 
ťažkosťami, preto že družstvo nie je dostatočne vybavené mechanizačnými prostriedkami pre 
zvýšenú výmeru pôdy. Chýbajú ťažné stroje – traktory a závesné náradie. Vyskytujú sa tiež 
časté poruchovosti strojov, lebo pôda pričlenených obcí je s plytkou ornicou, značne 
kamenistá a zamokrená. Je nedostatok priemyselných hnojív, náhradných dielov 
a nedostatočná opravárenská činnosť. 
 Sejba repky na výmere 50 ha bola prevedená podľa plánu a v agrotechnickom 
termíne do 26.8.1975. Raž zasiata na výmere 30 ha do 14.9.1975. Osev pšenice bol plánovaný 
na výmere 250 ha, nakoľko počasie bolo priaznivé urobil sa presev pšenice o 75 ha viac ako 
ukladal plán. Sejba bola ukončená do 30.10.1975 a bolo zasiato 325 hektárov. Hlboká orba 
bola prevedená na 310 ha, ostalo nepoorano len 15 hektárov. Plán zaorávky maštaľného hnoja 
bol 80 ha a skutočnosť 93 ha.  
 Plnenie štátneho nákupu v rastlinnej výrobe a v ŽV. 
Druh plodín                           Plány                    Skutočnosť g                     % plnenia 
Repka ozimná                       600                           405                                     67,5 
Obilniny celkom                3.150                        3. 150                                   100 
Zemiaky                             6.000                        4.596                                     76.6 
Mlieko litre                    515.000                    513.000                                      99,6  
Mäso HD g                           378                            275                                     72,7 
Mäso ošípané g                    880                             429                                     48,7            
Brojlery g                             240                             133                                     55,4 
 
 V tomto roku 1975 zmenilo sa odmeňovanie pracovníkov družstva. Prestalo sa 
odmeňovať za pracovné normy a začalo sa odmeňovať pevnou odmenou podľa množstva 
vykonanej práce. Riadiaci, technicko-hospodárski a administratívni pracovníci podľa 
tarifných tried. 
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 Priemerné mesačné odmeny na JRD Pokrok Hankovce za rok 1975 činili: 
Predseda 2.700 Kčs, skladník 2.000, pomocný 1.800 Kčs, technici 2.000 Kčs, administratívne 
pracovníčky 1.500 až 1.800 Kčs. 
 Mesačné odmeny u traktoristov činili 1.800 až2.500 Kčs, ošetrovatelia dojníc pri 
25 kusoch dvaja 1.800 až 2.000 Kčs, ostatní pracovníci v živočíšnej výrobe 1.400 až 1.800 
Kčs a v rastlinnej výrobe 1.200 až 1.600 Kčs. Zlúčenie družstiev nepriaznivo sa dotklo 
pracovníkov družstva obce Porúbka následkom zníženia odmien. Dovolenky na zlúčenom 
družstve sa ešte nevyplácali. 
 Funkcionári v rastlinnej výrobe sústavne pracovali v predlžených smenách cez 
jarné, letné a jesenné obdobie až 10-12 hodín denne aj viac a v špičkových prácach v sobotu 
a nedeľu. Pred zlúčením družstiev v Porúbke v nedeľu v poľnej výrobe sa nepracovalo, ale 
porobilo sa cez pracovné dni. 
 
Školstvo a kultúra. 
 Práce na výstavbe školy pokračovali dobre. Za rok 1975 tieto práce sa urobili, 
skoro rok v predstihu. Do konca toho roku hrubá stavba školy bude urobená a je predpoklad, 
že v budúcom roku bude úplne ukončená a daná do užívania k 1. septembru 1976. 
 Tu je potrebné sa poďakovať viacerým občanom najmä dôchodcom, ktorí sa pod 
vedením Kotalíka o výstavbu školy zaslúžili. 
 Na úseku kultúry pri príležitosti rôznych jubilejných výročí a slávnostiach boli 
prevádzané prednášky a poriadali sa kultúrne vystúpenia žiakov 1-5. ročníka. Kultúrny 
program pozostával z prednesených básni a spevu. Do kultúrnych vystúpení zapájali sa aj 
žiaci vyučujúci sa na ZDŠ Marhaň, ktorí vystúpili s rôznymi scénkami a spevom. 
 Na štúdium odišli: Švec- Babov Ján na Gymnázium Giraltovce, Moľ Stanislav na 
Strednú lesnícku, Antoliková Božena na Ekonomickú Bardejov, Balentová Ružena na Strednú 
zdravotnícku Prešov. 
 V tomto roku u 10 občanov boli namontované pece pre varenie a pečenie na plyn 
propán bután. 
 Populácia: Narodil sa Švec- Babov Pavel a Červeňák Pavel. 
Prisťahovali sa: Marková Ľudmila, Bednárová Magda, Lukáčová Emília. 0dsťahovali sa: 
Paľová Anna,   Goč Milan, Kiseľová Mária, Švec Mihaľová Anna. Zomrela: Matisová Mária. 
Počet obyvateľov obce 302. 
Výstavba: Pokračuje sa vo výstavbe školy a vystavala sa sociálna budova na hospodárskom 
dvore JRD. 
 V katastri obce pri Harhaju cez potok Čarnošinu sa vystaval nový betónový most 
a vyrovnala sa cesta na zákrute, v ktorej havarovalo osobné auto s pracovníkmi ONV s. 
Čabara utrpel ťažké zranenie, ktorému aj podľahol. 
 Záver: Ubehlo volebné obdobie roku 1971 až 1975. Úlohy vytýčené vo volebnom 
programe keď aj vcelku neboli splnené, ale len časť a to výstavba školy, na ktorej z iniciatívy 
občanov práce dobre postupujú. Občania obce Porúbka sú ochotní priložiť ruky k dielu aj pre 
ďalšie volebné obdobie, aby obec Porúbka stavala sa krajšou a zvyšovala sa ja životná úroveň 
občanov. 
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