ROK 1967
Začiatkom februára niesla sa zvesť, že do predajne textilu u Štefana Rusnáka sa vlámal
oblokom zlodej. Čo ukradol nie je známe. 7. marca dokončená inventúra dokázala schodok
3 900 Kčs. 13. marca druhá zvesť o vykradnutí tržby v pohostinstve u Krchy. 20. marca tretia
zvesť o vykradnutí správkarne obuvi Jána Marlengu, kde boli na predaj aj nové topánky,
kožuchy, kabelky. Chýbala obuv v hodnote 460 Kčs. 29. 3. príslušníci VB zaistili dvoch
zlodejov, ktorí sa ku krádeži priznali.
V máji rozobrali starý dom na križovatke na vyšnom konci. Previezli ho do Martina ako
starožitnosť. Dom bol postavený asi v polovici 19. storočia oravským panstvom v Podzámku.
Na strechu bolo použité drevo získané pri klčovaní „HAJKY“. Dom bol priestranný s troma
obytnými izbami, kuchyňou a špajzou. Slúžil pôvodne ako krčma, potom ho odkúpil Ignác
Hrubjak od oravského panstva. Popri hospodárení viedol aj krčmu. Za dom vyplatil 13 000
Kčs. Pamiatkový ústav kúpil aj druhý dom postavený v r. 1949 Jánom Marlengom, ktorý ho
zbúral, lebo v mieste staval nový murovaný dom.
Od 20. júna bola zriadená v dome Jozefa Vrúbla 143 predajňa zeleniny. Vedúca predajne
bola manželka majiteľa domu Margita Vrúblová. Podnet ku zriadeniu predajne dalo
podnikové riaditeľstvo Žilina. Na stavbe kultúrneho domu 26. 06. boli domurované zrubové
steny.
Začiatkom augusta silné krupobitie vymlátilo obilie v Hrádku od vyšného mlyna dolu aj
v Bučinke. Ovos bol postihnutý viac ako jačmeň. Odhad škody bol na 60 % .
Výkupný podnik ku koncu roka nepreberal kravy, preto ľudia doma poražali dobytok a mäso
predávali medzi sebou. Plemenársky podnik 27. 11. započal zo značkovaním dobytka (kráv a
jalovíc), značky sa dobytku dávali do uší. Dobytok krvácal. Ľudia na toto opatrenie šomrali.
Rok bol suchý, priaznivý. Úroda zemiakov bola okolo 180 g/ha. Dodávka bola splnená na
98%. V tomto roku nebol splnený ani jeden produkt. Pri súpise hospodárskych zvierat ku
koncu roka bolo napočítané 1 572 ks.
Prvého mája nastúpil za úradníka na MNV Anton Sinaň z Námestova, z odboru výstavby
ONV D. Kubín, na MNV bol dodaný vypracovaný nový plán sídliska od ZDŠ po Jána Vrúbla.
Pozvaní občania na MNV zástupcami ONV k prejednaniu vyvlastnenia. Celkom sa zúčastnilo
46 občanov, ktorí odmietli nový územný plán. Vykrikujúc, že je potrebné postaviť radšej
továreň alebo obec združstvevniť.
Na stavbu kultúrneho domu bolo vynaložené v roku celkom 145 888 Kčs. V novembri bola
dokončená stavba nového mosta pri križovatke. Náklad činil 1 300 000 Kčs. V tomto roku
boli prestavené aj ostatné dva mosty: pri tenserovom potoku a taliansky pri chotári na
sihelskej holi. Podľa správy obvodného lekára MUDr. Miroslava Sumbala v prvom polroku
ordináciu navštívilo 5 888 pacientov.
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