ROK 1968
Na lednové schůzi rady MNV za spoluúčasti VO-KSČ Trpísty, VO-KSČ Sviňomazy a
organizace Svazarmu byly projednány směrnice k volbám do MNV. Na této schůzi byl sestaven
předběžný návrh kandidátky pro volby do MNV. Jako typy za poslance bylo navrženo 25 občanů. V
měsíci únoru byla na plenárním zasedání MNV projednána zpráva o přípravě voleb, projednal se
návrh volební komise a připravoval se program na další období. V měsíci březnu měla být svolána
veřejná předvolební schůze. Tato veřejná schůze se však nekonala, byla odložena na neurčito.
Později se však nekonala vůbec – jelikož dle instrukcí bylo volební období prodlouženo o dva roky.
V tomto roce projevili někteří občané zájem o stavbu rodiných domků. O rekonstrukci bytu
požádal Janota Zdeněk, která byla povolena. Dále požádal o přidělení stavební parcely Vincenc
Bušek. Byly mu přiděleny stavební parcely č.12,13,14 vedle hostince, kde původně hodlali
mládežníci vybudovat klubovnu. Tyto tři usedlosti byly původně dosídleny. Bydlel zde František
Jedlička, dále pak Bernhard. Oba jmenovaní když se odstěhovali staly se z těchto domků demolice.
V další činnosti se zabývala rada MNV opravou školy, kde bylo nutno dokončit byt pro
učitele a další úpravy po rekonstrukci elektrické instalace, vymalování učeben. Škola byla stálou
pozorností rady MNV, neboť pro nevhodný byt a zejména nedostatek vody nebylo možné získat do
místní školy vhodné učitele, kteří by v obci bydleli a měli tak větší vliv na výchovu mladé generace
a ostatní činnosti, týkající se osvětové činnosti. Zatím, po odstěhování řídícího učitele Havlíka a to
v roce 1951 vesměs učitelé do obce dojížděli a nebo pokud zde bydleli bylo to jen na krátkou dobu
a to nejdéle na rok.
Práce poslanců byla narušena do určité míry vnitrostátními událostmi, které měly určitý
dopad i na naší obci. Toto krizové období však bylo brzy překonáno. Po krátké době se opět vše
vrátilo do normálních kolejí. Nejdůležitější bylo, že v obci nedošlo k národohospodářským škodám,
veškerá úroda byla řádně sklizena. Žádná škoda nebyla způsobena ani průjezdem spojeneckých
armád, které projížděli naší obcí v měsíci srpnu.

