Takoví jsme byli….
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Čtení z místních kronik
Obecní kronika 1967
LEDEN
Byl proveden soupis hospodářského zvířectva. v obci je 405 kusů prasat, 5 kusů hovězího
dobytka, z toho jedna kráva. Zemědělské produkty byly splněny, až na hovězí maso.
Zdejší ZDŠ navštěvuje 376 žáků v 1. – 5. postupném ročníku je 176 žáků, 61 chlapců a 95
děvčat. na druhém stupni ZDŠ (žáci 6. – 9. postupného ročníku) prospělo 36 žáků
s vyznamenáním a 15 žáků neprospělo.
BŘEZEN
Rozpis plánu odpadových surovin na rok 1967. naše obec má stanoven úkol ve sběru:
papír 5600 kg, textil 3544 kg, kosti 1594 kg, železo 24276kg
DUBEN
Současný stav výstavby stadionu: je zapotřebí provést úpravu hrací plochy, oplotit stadion
a dokončit sociální zařízení. Kabiny se dokončují, uvnitř se malují, je nutno dokončit
vodoinstalatérské práce
Oslavy 1.- máje se připravují ve 4 okrscích. Náš obvod se zúčastní oslav v Mikulově.
Osmého května budou oslavy u pomníku Rudé armády.
KVĚTEN
Oslavy 1. máje nesplnily svůj účel pro malou účast našich občanů v Mikulově.
Oslavy 9. máje splnily svůj §čel. Učitelé s žáky připravili program k otevření nového
stadionu dne 9. května.
Tělovýchova v obci se neprovozuje, poněvadž sokolovna po stránce hygienické
nevyhovuje.
V tomto měsíci doplněny volební obvody 9,15, 20 a 22 novými kandidáty. průběh voleb
byl hladký.
ČERVEN
V obci pracují tyto komise:
 sociálně zdravotní (předsedkyně Olga Procházková, 7 členů)
 veřejného pořádku (předseda Klement piták, 6 členů)
 zemědělská (předseda Viktor Šedivý, 6 členů)
 kulturně školská (předseda Zdeněk Kocman, 6 členů)
 místního hospodářství (předseda Zdeněk Chmelina, 5 členů)
 finančně plánovací (předseda Karel Fiala, 8 členů)
 výstavby (Osvald Plachý,, 5 členů

ČERVENEC
Brod nad Dyjí žádá, aby obec patřila do střediskové obce Drnholec. Rada MNV Drnholec
s tímto návrhem souhlasí.
SRPEN
Rada MNV jednohlasně souhlasí s předáním staré radnice podniku RaJ Břeclav ke zřízení
jídelny a vinárny
Na Lidické ulici se pokládá vodovod.
ZÁŘÍ
Vedoucí jeslí žádá, aby byl zvýšen rozpočet na 55000 Kč, protože v letošním roce bylo
vydáno větší množství peněz na vnitřní úpravy.
ŘÍJEN
Zavádí se cvičení žen a dorostenek, které si vzala na starost s. Huťková. S menším počtem
cvičenek provádí cvičení jednou týdně
Záznamy k posledním dvěma měsícům v roce 1967 chybí.

