ROK 1966
Zima bola veľmi mierna, málo snehu a mrazov. Vo februári bolo teplo, takže mnohí roľníci
sa chystali orať. Teplota sa pohybovala okolo 15 stupňov. V druhej polovici marca bolo
chladnejšie so snehom. Jarné práce sa začali 5. apríla.
30. mája bolo už všetko zelené a cez noc napadlo 10 cm snehu. V lesoch mokrý sneh
polámal niekoľko stromov.
8. júna bola dokončená stavba základov na kultúrnom dome. Náklady činili 27 770 Kčs.
So základmi sa započalo 29. apríla. V júli o 13:00 hodine sa obesil vo svojom dome učiteľ.
V tunajšej obci učil 30 rokov. Pohostinstvo od Jána Mularčíka bolo prevezené do domu
Kruchovcov.
2. septembra bola v obci zrušená pošta pre nevyhovujúcu miestnosť v budove Jednoty
(strecha prehnila). Prevádzka pošty bola premiestnená na poštu do Rabče. Medzi občanmi
obce nastalo veľké rozhorčenie. Telefónny trvalý spoj bol na píle, lesnej správe, MNV. Toto
trvalo do 1. decembra, kedy pošta sa presťahovala do budovy lesnej správy. Od 10. 12. boli
zavedené automatické telefónne ústredne.
Od jari do konca roka sa z hovädzieho dobytka prechádzala likvidácia. Pár chovateľov
ostalo bez jedného koňa, dobytka, ktorý museli odviesť na zrody, pretože všetky kusy boli
nakazené. Tí, ktorí sa zdráhali odviesť, boli predvolaní na MNV pred prokurátora a tak
28. 12. odviezli posledné nakazené kravy. Štát dával podporu na tieto kravy vo výške
600 - 1 100 Kčs.
V auguste MNV uznal u štátnej sporiteľni pôžičku na 100 000 Kčs. Do konca roku sa
vyčerpalo z tejto sumy 23 000 Kčs, ktoré ONV na konci roka vyčerpal. Na akciu „2“ bolo
vyčerpané 172 000 Kčs.
V júli sa začala stavba nákupného strediska, do konca roka bola pod strechou. V októbri sa
začalo prefinancovanie pod výstavbu novej 17-triednej školy. So stavbou sa do konca roka
nezapočalo.
V decembri sa na MNV uzatvárali zmluvy na živočíšne výrobky. Kontingent zostal
predpísaný len na zemiaky. Roľníci ponúkali určené množstvo len u mäsa. U iných dodávok
chceli zníženie, zvlášť chceli zníženie dodávky mlieka. Boli však donútení upísať viac ako
chceli dodať.
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