ROK 1946
Ač bylo v obci postaráno o spolkový život, předce se jen zdálo že nám zde něco chybí a to
něco byla kniha. Proto jsem napsal do mého bývalého působiště a nějaké knihy odtud mi byly
zaslány a to byl také základ naší veřejné knihovny. Na místním národním výboru bylo jednáno o
tom, že by bylo třeba k prvému výročí našeho osvobození postaviti v obci nějaký pomátník na
osídlení s nějakým nápisem který by připomínal nám i všem kteří přijdou po nás, že byla těžká doba
kterou ti kteří pomník stavěli museli prožíti. Bylo všem občanům oznámeno, by podali návrh na
nápis na tento památník. Návrhů bylo podáno několik a jako nejlepší byl přijat návrh podaný
Emilem Čampulou který jset také na památníku a jest tam napsáno:
Na zlé doby se snadno zapomíná
nezapomeň, jak těžko se svoboda dobývá
nezapomeň, že prolitá krev bratří zavazuje Tebe
by jsi svorností bránil vlast i sebe!
Tento památník byl odhalen v den prvého výročí osvobození naší vlasti dne 9. května 1946
za přítomnosti členů Okresního národního výboru ze Stříbra, za účasti jedné roty vojenské posádky
ze Stříbra a za velké účasti občanů z celého okresu. Slavnost odhalení zahájil předseda místního
národního výboru tím, že dal po vystoupení na tribunu pokyn připraveným běžcům by donesli
připravený věnec na hřbitov do Erpužic a tam jej položili na hrob neznámého vojína, který byl u nás
nalezen. Běžci vyběhli a po celou dobu než běžci zašli za prví místní ohyb silnice stáli všichni
účastníci v naprostém klidu by vzdali tak čest muži který byl příslušníkem toho národa který dal
největší oběti na lidských životech za naše osvobození. Teprve potom zahájil slavnost která se
odbývala celá venku až dlouho do noci. Slavnost se vydařila která dala členům národního výboru
hodně starostí. Však to nebyla poslední strarost neboť čekalo na ně mnoho dalších a to ne zrovna
nejmenších. Bylo to zcelování pozemků při němž uplatnil národní výbor vytyčení školní zahrady,
obecního hřiště a vyjmutí neplodné půdy z orné a zařazení do pastvin. V tomto roce byla také
provedena úprava návsi a cest okolo školy.

