ROK 1966
Budování obce a zlepšení životního prostředí bylo dalším úkolem letošního roku. Nejdříve
bylo přikročeno k celé rekonstrukci elektrického zařízení, které bylo zastaralé v celé obci. Nejprve
byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení a postupně pak vnitřní rekonstrukce ve všech
domech a provozních budovách v celé obci. Elektrifikace byla provedena až do Horských domků,
které jsou součástí obce a do objektu bývalé cihelny, kde se až do této doby svítilo lampami. Také v
tomto roce byla provedena rekonstrukce budovy poštovního úřadu, včetně venkovní fasády. Novou
fasádu také obdržela budova pohostinství. K úpravě svých domů se přidali i ostatní občané, takže
celá obec postupně začala měnit svojí podobu. Vlivem přírustku obyvatel se rozšířila i autobusová
doprava, neboť stávající dvoutřídní národní škola kapacitou nestačila na počet žáků, kteří jezdili
stále ve větším počtu do školy ve Stříbře. Zvýšil se i počet dojíždějících občanů do zaměstnání
mimo obec. Úspěšně pokračovali v započatém díle i člené TJ-Sokol, kteří již pravidelně zaujmuli
místo v okresní soutěži v kopané.
Tak jak přibývalo mladé generace v obci, stárla ostatní zařízení. V tomto roce bylo tedy
přistoupeno k rekonstrukci elektrické instalace. Staré dřevěné elektrické sloupy byly nahrazeny
betonovými, nástřešáky ze střech demontovány a na všech budovách v obci bylo vyměněno celé
elekrické zařízení včetně vnitřních instalací. V Horských domcích až do tohoto roku bylo svíceno
lampami a teprve v letošním roce byla zřízena i pro tyto domky elektrika za pomoci MNV, který
požádal armádu, která má v blízkosti Horských domků vybudován vodojem a z tohoto ojektu byly
napojeny. Elektrické vedení bylo zavedeno i do bývalé cihelny, když před tím bylo v padesátých
letech ne zrovna rozumně zrušeno. V domku v cihelně dosud bydlí p. Šrédlová. Také se dočkala po
dlouhých letech fasády a rekonstrukce budova pošty, která až dosud v čele návsi oplývala otlučenou
omýtkou. Postupně začaly dostávat novou tvář i rodinné domy. Letošního roku byl rovněž upraven
domek p. Čampuly.

