ROK 1967
Každý rok v obci zaznamenal nějaké změny. Počátkem letošního roku nastaly malé změny
ve složení rady MNV. Dosavadní tajemník MNV soudr. Václav Kessner resignoval ze své vunkce.
Na návrh rady byla do této funkce jmenována s, Anna Slabá. Vážně nemocen byl rovněž předseda
MNV s. Miloslav Kaprhál, který v této funkci působil již druhé volební období. Jeho nemoc se
projevovala i v práci MNV, takže dosti problémů v obci zůstávala nedořešeno.
V obci se stále projevovala stará „bolest“ zaktivisovat ČSM. Mladá generace v obci
přibývala a mnohdy bylo těžko zajistit požadavky tvořící se organizace ČSM. První vážná překážka
nastala ve zřízení klubovny. Dá se říci, že ČSM sice existenci měl, ale jeho činnost byla živelná, bez
zkušeného vedení a bez cílevědomé práce. Tak jak se rychle tato organizace založila, tak rychle bez
aktivní pomoci zase v místní obci ochabla. Svůj standart si na druhé straně nadále udržovala TJSokol, která postupně překonávala všechny potíže. Nedostatek finančních prostředků a řadu dalších.
Další starost MNV nastala s dětským útulkem pro místní děti. Útulek byl umístěn v čp.26 ve
staré budově. Kdysi tento objekt spoužíval tehdejším obyvatelům jako hostinec. Byl tam vybudován
i kuželník. Tuto budovu opravil státní statek za spolupráce MNV. Dříve sloužívala jako byt pro
zaměstnance státního statku. Dětský útulek sem byl přemístněn z národní školy. Protože však
nároky na higienu a životní prostředí stále rostly, musely být provedeny různé úpravy na základě
pokynů higienika. Tato akce našla pochopení u občanů, kteří věnovali svůj volný čas k odstranění
závad a tak díky tomu dětský útulek uzavřen nebyl.
S požadavky na růst životní úrovně, rostly i požadavky na zvyšování výroby na místním
hospodářství státního statku. Byl využit prázdný objekt bývalého vepřína ze kterého byl
rekonstrukcí vybudován moderní kravín pro 45 ks dojnic. Byl zde zabudován oběžný škrabák,
visuté drážky na dovoz krmení, vodovod, napáječky a jako první objekt v obci – zaveden denní
odvoz chlévské mrvy.

