ROK 1962
Rok postupné konsolidace obce. Život v obci byl klidnější, kolektivnější. Vznikala postupně
dobrá spolupráce všech občanů. Bývalí členové JZD velmi dobře srostli s kolektivem státního
statku, což se postupně projevovalo na hospodářských výsledcích, které měli vzestupný nárůst
zemědělské produkce. Řada pracovníků statku i ostatních občanů, kteří dosídlili naší obec postupně
odcházela na zasloužený odpočinek do důchodu a jejich odchod byl nahrazován mechanizací, která
se v zemědělství stále více začala prosazovat. Nebylo ani jiného východiska, neboť mladí lidé stále
hledali zaměstnání v jiných odvětvích.
V představitelích obce nebylo změn. Funkci předsedy MNV zastával Miloslav Kaprhál,
tajemníkem MNV byl uvolněný funkcionář Teodor Pašek, který do obce dojížděl ze Stříbra.
Ředitelkou obecní školy byla paní Božena Pechmanová, která dojížděla z Plzně. Jako učitelka
dojížděla z Pňovan Jana Rakovičová. Z těchto důvodů bylo možno umístit dětský útulek ve dvou
místnostech v národní škole, neb jiná možnost nebyla. Tato možnost splnila svůj účel, že mohly být
zaměstnány matky s dětmi, zejména v zemědělství. V tomto roce také vypověděl službu vodovod,
který byl instalován z Úterského potoka a byl vybudován v roce 1927 původním majitelem statku a
zámku. Jeho trasa vedla přes zámecký park a vodou byl zásobován celý zámek a statek včetně
koupacího bazénu. Obnova vodovodu byla značně náročná, neboť v obci nebylo pamětníka kudy
trasa vede a plány se nepodařilo nalézt. Byly provedeny výkopy v zámeckém parku, na základě
kterých se podařilo potrubí a jeho trasu určit. Avšak pro značný rozsah stromů a špatný přístup pro
mechanizaci, nebyl možno výkop rýhy po původní trase uskutečnit. Byla tedy zvolena trasa severně
podle zdi zámeckého parku až na okraj lesa pod statkem a dále bylo použito přirozené rokle v lese,
kde bylo potrubí volně položeno až do čerpací jímky a zahrnuto pouze hrabankou.
Další událost která rozrušila občany se udála v měsíci červenci, kdy byl usmrcen pár koní v
prostoru „Dréžplac“. Došlo k tomu následovně: S koňmi jezdil Eda Vyhnalík, který měl v
uvedeném prostoru stát železné valy. Při zapřahání koní do valů byli tito náhle zasaženi elektrickým
proudem a na místě usmrceni. Eda Vyhnalík unikl smrti snad díky tomu, že měl obuty gumové
holínky. Proto bylo v tomto prostoru ihned přikročeno k odpojení vadné elektrické instalace a
elektrický proud byl pro potřebné práce na „Dréžplace“ přiváděn bezpečnostním kabelem.

