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Je vytlačené
Paderovský chotár
na Dolnom konci
Arpádovských panovníkov
anno Domini CCCC primo
Text „ Súpis majetkov .. (presný preklad
z latinčiny „Liber inventarius ...)

pôda obrábaná podanými
do chotára Kátloviec
florenov
Dom výspustkom
Kde ste vy letné večery,
Kultúrny dom
Krojované družstevníčky.... (1967)
1971–1974 (7.2.) Július Kostolanský
1974–1976 (23.10) Emil Drobný
1976–1981 (6.6) Emil Drobný
1 -12 zd .........V roku 1974 úradujúci predseda MNV
Július Kostolanský odstúpil (7.2.1974)...
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Socha sv. Trojice...kde stojí dom č.d. 139....

184
186
194

8 zd
10 zd
3 zd

Pre oči smrť pre poetov
k sv. Róchovi .....chtelnické hody ( v júni)
1920–1921 Mária Vaculíková
1921–1925 Mária Hutová

Má byť
paderovský chotár
na dolnom konci
arpádovských panovníkov
anno Domini MCCCC/primo
„Inventárna kniha majetkov a dedín patriacich
hradu Dobrá Voda spísaná okolo sviatku sv. Egýdia
roku Pána 1401“
pôda obrábaná poddanými
do chotára Kátloviec ;
florénov
Dom s výspustkom
Kde ste, vy letné večery
kultúrny dom
Krojované družstevníčky.... (1974)
1971–1976 (23.10.) Július Kostolanský,
1976–1977 (7.2.) Július Kostolanský
1977–1981 (6.6.) Emil Drobný
V dňoch 22.-23.10.1976 sa v celej ČSSR konali
voľby do zastupiteľských orgánov na všetkých
stupňoch a úradujúci predseda MNV, Július
Kostolanský a tajomník Ing. Jaroslav Chrenko boli
potvrdení vo funkciách. Július Kostolanský sa
narodil 20. februára 1934 v Kátlovciach. Svojej
rodnej obci zostal verný po celý život. Od mladého
veku sa zúčastňoval života obce vo všetkých
oblastiach. Zaslúžil sa o kultúrny život obce a to ako
divadelník, hudobník, prevádzkovateľ kina. Aktívne
sa podieľal na rozvoji športu, ale bokom neostala
ani jeho aktivita pri budovaní obce. Vďaka týmto
schopnostiam sa stzal po určitom období, v ktorom
pôsobil ako aktivista, predsedom MNV. Túto funkciu
vykonával od r. 1968, do roku 1977, kedy sa vrátil
k svojmu pôvodnému zamestnávateľovi –
železniciam. V období týchto 9 rokov jeho
pôsobenia sa pevnou rukou podpísal pod život
v obci. Počas jeho pôsobenia vo funkcii predsedu
MNV bola vybudovaná prvá materská škola, dom
smútku, boli urobené terénne úpravy cintorína
a ihriska, bola zahájená stavba nákupného
strediska, bola zriadená pošta. V tomto období sa
zahájila aj výstavba preložky štátnej cesty Kátlovce
– Dechtice cez majer, ako aj výstavba cesty do
Nižnej. Najmohutnejším pomníkom jeho práce vo
funkcii predsedu MNV je stavba kultúrneho domu.
Významný zápis zanechal aj v kronike požiarnikov.
Bol členom slávneho kátlovského požiarneho
družstva, ktoré v r. 1954 postúpilo až do celoštátnej
súťaže pož. Družstiev do Prahy, kde obsadilo 4.
miesto. Bol starostlivým otcom, ktorý láskavou
rukou vychovával svoje deti, bol starým otcom,
ktorý s úsmevom a radosťou sledoval rast
a dospievanie svojich najmenších najbližších.
Socha sv. Trojice bola obnovená v roku 2001.
Nutnú obnovu sochy (nakláňanie pre klesajúce
základy) nechala urobiť na vlastné náklady rodina
Chrenková č.d.73.
Pre oči pre smrť pre poetov
k sv. Róchovi.....chtelnické hody (v auguste)
1920–1921 Mária Vaculíková
1921–1922 Mária Roháčová
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Na MŠ ako učiteľky pôsobili :
1969–1975 Štefánia Nádašská
1972–1991 Ľubica Drobná
(r.Vágovičová)
1972–1991 Štefánia Uváčková (r. Piačková)
1991–2001 Oľga Strížová

feudálnych pastiev
kočovné vozy umožňovala prístup
prestúpil na gymnáziu
„Kátlovce Paľa Ušáka OLIVU-UŠÁKA“
uzemno-správneho
Vľavo dolu: Socha sv. Floriána
Vpravo dolu: Socha sv. Vendelína
od vtedy
Oblaky iné vzdychy na vlnách
Oblaky na očiach
oblaky nedonosených slov

1921–1925 Mária Hutová
Na MŠ ako učiteľky pôsobili :
1969–1975 Štefánia Nádašská
1972–1991 Ľubica Drobná
(r.Vágovičová
1972–1991 Štefánia Uváčková (r. Piačková)
1977–1993 Mária Drobná
(r. Kubišová)
1996–2001 Silvia Benkovská
1998–2001 Hela Jurišová
1991–2001 Oľga Strížová
feudálnych panstiev
kočovné vozy a umožňovala prístup
prestúpil na gymnázium
„KÁTLOVCE PAĽA UŠÁKA-OLIVU“
územno-správneho
Vľavo dolu: Socha sv. Vendelína
Vpravo dolu: Socha sv. Floriána
odvtedy
Oblaky iné iné vzdychy na vlnách
Oblaky na očiach
oblaky nedonosených snov

