ROK 1970
Usilovná práce z minulého roku přes potíže, které se vyskytovaly nebyla marná. Hned na
počátku roku byl stanoven a projednán akční program na zvelebení obce. Uprostřed návsi nebyla v
nejlepším stavu kaplička. Byla provedena její vnější oprava od střechy až po základy. Střechu
opravoval pan Bastl z Pernarce a zajímavé je, že tento pokrývač má pouze jednu ruku a přesto
provedl opravu dokonale. V další akci byl kolem kapličky zřízen parčík a bylo provedeno jeho
oplocení. Při této příležitosti byla rovněž ve středu návsi zabudována čekárna pro občany, kteří
denně dojíždí do zaměstnání autobusem. Ani zemědělství v naší obci nezůstávalo pozadu. Poprvé v
historii zemědělství bylo uskutečněno letecké hnojení letadlem typu „Čmelák“. Letadlo startovalo a
přistávalo na pozemku podél silnice ve směru TRPÍSTY – ERPUŽICE.
V tomto roce zastával funkci předsedy MNV p. Martin Kazík, který byl do funkce zvolen za
dlouholetého funkcionáře s. Miloslava Kaprhála, který zastával funkci předsedy MNV po dvě
volební období. Zemřel po dlouho trvající nemoci v roce 1969.
V tomto roce byly uzavřeny dva sňatky. Byla to slečna Jar. Suchardová a slečna Jarmila
Ochrimková. Obě se narodily již v dosídlené obci v Trpístech, se svými manželi zůstávají našimi
obyvateli. Až do roku 1970 se uchovaly některé názvy pojmenování polí po bývalém majiteli
p.Kubinskim. Názvy byly přeloženy do češtiny pokud to bylo možné a používaly se nadále. Protože
převážná část polí státního statku byla od silnice vedoucí do Erpužic směrem k bývalé cihelně
říkalo se těmto polím takto: Mléčná jáma, Velká jáma, Školka – zde byly kdysi pěstovány stromky,
Sukovo pole, U cihelny, Blahousty, Dolcka, Poslední pole, Louka, Pavlovec, Na kveru a Vinice.
Teprve po blokaci pozemků názvy zanikly a běžně se nyní používají čísla honů 2101 a podobně. Po
dlouhém jednání se podařilo zajistit opravu střechy nad sálem OB, kam silně zatékalo. Opravu
provedl komunální podnik ze Stříbra. Místo rozhašených tašek byla střecha pokryta pozinkovaným
plechem.

