
Takoví jsme byli…… 
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Čtení z místních kronik 

 

Obecní kronika 1966 
 

LEDEN Byly uzavřeny závazky k XIII. sjezdu KSČ (ve volebních obvodech a na akce, 

které jsou v obci zapotřebí). K1. lednu byl proveden soupis hospodářského zvířectva. V tomto 

měsíci byly povoleny místní skupině ČSM „Čaje o páté“ na zkušební dobu dvou měsíců 

 

ÚNOR  Byl zvolen dvacetičlenný výbor organizace žen. 

 

BŘEZEN Předseda ZK (zemědělské komise) podal zprávu, že veškerá půda v obci bude 

obdělána, bude provedena výměna záhumenek na Hrušovanské ulici, kde je zahájena výstavba 

nových bytových jednotek. jarní práce jsou hotovy na 80 %. 

 

DUBEN Činnost masových organizací:  ČSM pracuje dobře, také ostatní organizace pracují 

dobře. Všichni se zúčastňuj í brigád a jiných akcí, které jsou v obci pořádány. Byla ustanovena 

májová komise pro oslavy 1. a 9. května 

 

KVĚTEN Byla ustanovena a doplněna Osvětová beseda. zemědělská zpráva o skončení 

jarních prací. 

 

ČERVEN Na žně je plánován osm kombajnů, 14 vysokotlakých lisů devět čističek a polní 

mlat .Celková dodávka zrní  je 245 vagónů . 

 

ČERVENEC Byl proveden soupis  hospodářských zvířat v obci k prvnímu pololetí. Obchody 

v obci jsou dobře zásobeny zbožím 

 

SRPEN Dobře pracuje Sbor pro občanské záležitosti. Stará se o vybavení obřadní síně. 

 

ZÁŘÍ  MNV řešil otázku boje proti alkoholismu a dr. Korecký žádá vypracování  

seznamu občanů, kteří podléhají  kontrole v protialkoholní poradně 

 

ŘÍJEN  Dodávka vajec od drobných držitelů  půdy byla splněna a plán do konce roku bude 

překročen asi o 15000 kusů.: Byl vypracován program oslav VŘSR (štafeta, průvod, položení 

věnců) 

LISTOPAD Zpráva zemědělské komise: Sklizeň cukrovky se dokončuje, ozimy jsou osety, 

záhumenky jsou  sklizeny a podmítnuty. Do funkce předsedy KŠK (kulturně školské komise) byl  

zvolen Zdeněk Kocman. předvánoční zásobování  obchodů  je dobré 

 

PROSINEC Byla vypracována zpráva o generální opravě sokolovy. Určená komise má zjistit, 

zda by nebylo možné umístit kinosál v prostoru bytové  jednotky sokolníka 


