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 1968 - Stavba požární nádrže
 Protože uvnitř vsi nejsou řádné vodní zdroje, bylo započato se stavbou požární nádrže. Jako vhodné místo bylo vyhlédnuto po bývalém kdysi 
rybníku asi 300 metrů od obce. Vyhloubena byla pomocí buldozeru, navežená a zvýšená hráz a zpevněna zdí z kamene, část dna vydlážděna 
betonovými deskami. Nádrž slouží zároveň jako koupaliště, neboť voda není nijak znečišťována. V hrázi je zhotoven železný skokanský můstek, 
hloubka vody až 2,5 metru. Okolí nádrže bylo v roce 1971 vysázeno topoly. Z ryb tam byli nasazeny kapři i pstruzi.

 1968, 21. srpna
 Srpnové události nás překvapily vstupem polských vojáků do našeho katastru. Přijeli na 
tancích a obrněných vozech. Pobyli tu asi jeden týden, umístili se severně obce v prostoru
„V pasekách“, kde u lesa zvaný „Úlehle“ měli nejen potřebný vojenský materiál, ale i letiště pro 
tři helikoptéry. Vojáci se chovali slušně, i naši občané vůči nim, poskytli jim potřebné informace, 
kde docházelo ke škodám na pozemcích byli upozorněni a uposlechli, přesto však určité škody 
vznikly.

2Stráň podle cesty ke Břevnici byla povolena k založení zahrádek a chat. Majitelé zaplatili za 1m  
80 haléřů. Plocha jedné zahrádky činila 400 m2.

 1972 - Plynovod
 Stavba transitního plynovodu započala již v roce 1971, tento rok byla dokončena. Prochází naším katastrem v délce 2 km směrem od 
jihovýchodu na severozápad. Vyrytí materiálu prováděla nasazená nejtěžší mechanizace. Roury o délce 12 m, průměr 92 cm a váze cca 36 
až 40 q byly kladeny do hloubky asi 2,5 metru. Kolem komunikací, obcí a samot byly použity roury ze silnějšího obalu 16 cm. Tímto 
potrubím bude procházet v příštím roce zemní plyn ze Sovětského svazu k nám do celé země a Rakouska a obou německých států. Škody, 
které touto gigantickou stavbou vznikly na pozemcích, byly nahrazeny.
 Místní svaz požární ochrany obdržel za aktivní činnost a dobrý postoj k požární ochraně čestné uznání.

 1973 - Práce místního národního výboru
 Místní národní výbor za pomoci občanů vybudoval kanalizaci obce. Byly položeny betonové roury o průměru 80 cm od hráze 
horního konce vsi na náves, kde ústí do oplocené betonové nádrže (tato má sloužit jako rezerva v případě požáru). Bývalý rybník na 
tomto místě byl zrušen a zavezen. Touto akcí se prostředí obce značně zlepšilo. Byl navezen šutr v potřebném množství na haldy, 
kdy se má v roce příštím přikročit k úpravě cesty ke Břevnici. Finanční náklady činily 71 000 Kčs, hodnota celého díla však 100 000 
Kčs. Kromě toho místní národní výbor za pomoci občanů provedl další akce v hodnotě 39 000 Kčs na komunikace, údržbu budovy
a veřejného osvětlení. Rovněž se započalo s úpravami cesty ke Ždírci, kterou provádí již sloučené jednotné zemědělské družstvo, 
kterému národní výbor poskytne finanční podporu.
 Veřejná schůze a beseda s občany se konala 21. února, na níž byl schválen závazek k 25 výročí Vítězného února a založena 
místní kronika, vedením této kroniky byl prověřen Bohumil Votava čp. 9, člen JZD. Některým přestárlým občanům, kteří nemohou 
již pracovat a mají nízký důchod, obdrželi od národního výboru příspěvek 200 Kčs každý, šlo i o občany z osady Šenklif. Místní 
rozhlas, který byl pořízen po postavení nové budovy MNV, se pravidelně používal, avšak je již ve špatném stavu, proto je objednán 
nový. Telefon v obci je již dávno zaveden, rovněž rádio přístroje jsou ve všech domácnostech, televisorů je 38 zde a 3
v Šenklifech a osobních automobilů je již 19, z toho u nás 17 a 2 v Šenklifech. Zájezdy pořádá každoročně místní zemědělské 
družstvo pro své členy, jinak se někteří občané zúčastní se závody, v kterých pracují. Někteří tento rok byli soukromě u našich 
jižních sousedů až v Bulharsku, dokonce letecky až u příbuzných v Kanadě. Jinak pod Šenklifami je velká skupina chat, kam jejich 
majitelé o volných chvílích se přijedou zrekreovat. Zásobování potravinami je plynulé, zboží dováženo do místní Jednoty. Rovněž 
uhlí je na objednávku přiváženo až do domu. Elektrické energie je využito na všech úsecích, bez ní by bylo nemožno.
 Naše obec patří dosud poštou pod okresní město Havlíčkův Brod. Doručování je pravidelné, vybírání schránky denně,
s odběrem novin, časopisů a ostatních zásilek jsou občané plně spokojeni.

Jednotné zemědělské družstvo
Veškeré práce jarní, letní a podzimní se prováděly strojově, sena a jetele se zčásti sušily a část senážovaly. U obilovin se upustilo

od tradičního panákování, toto se přímo mlátilo dvěma kombajny a zrno odváželo, poněvadž bylo suché přímo k uskladnění a na státní 
nákup, část slámy se zaoralo ihned po sklizni. Brambory se vybíraly dvěma kombajny, větší část byla sadbových a tyto se třídily. Jinak 
výsledky hospodaření lze hodnotit kladně. Rok byl celkově značně suchý, avšak výnosy neovlivnil, poněvadž dlouhotrvající sucho od 
počátku srpna do podzim s teplotami několika dnů přes 30 stupňů Celsia úrodu nepoškodilo. Jen u několika studní vznikl nedostatek 
vody. Srpen by nejsušší a nejteplejší za posledních 50 roků – spadlo jen 8 mm srážek. I podzim byl stále bez deště. Orba pod ozimy byla 
traktory a nářadím náročná, prováděla se značnou námahou na tyto stroje. Sklizeň brambor v kouři prachu a hrud, čehož nebylo 
pamětníka. Výnosy byly u žita 35 q, pšenice 41 q, ječmene 39 q, len 30 q, brambory daly v průměru 262 q z 1 ha, družstvo bylo 
vyhodnoceno u brambor v kategorií nad 50 ha na pátém místě. Užitkovost krav byla 2219 l na dojnici. S úkoly v dodávkách se družstvo 

Jan Lacina a Václav Hejkal při opravě traktoru v JZD, 60. léta (JL).

Alois Lacina z čp. 8, nedatováno (JL).

Josef Fišer a Jan Lacina, po roce 1968 (JL).

Stavba tranzitního plynovodu přes kyjovský katastr, Jan a Jiří
Polreichovi z čp. 26, 1972 (JP).

ŽAVES neboli „Žádný velký sraní“ – kyjovská
kapela zakázaná za normalizace (Lje).

Věra Hyršová, Anežka Teclová a Václav Hyrš, nedatováno (VS)
vyrovnalo. Spojení s veterinární službou a inseminační stanicí je plně vyhovující. Z nemocí se u skotu vyskytla 
chřipka, postihla hlavně mladý dobytek, uhynul jeden menší kus. Proti plevelům a škůdcům se prováděly postřiky, 
tuto práci konala strojní a traktorová stanice.

Ke konci roku přistoupil ze člena družstva Jiří a Ludmila Špačkovi čp. 10 s výměrou cca 12 ha včetně lesa, tím se 
zvětšila výměra na 576 ha mimo lesů.

Jiří Jelínek, František Endál a Jaroslav Gryč (MJ). Pohled na náves před instalací betonové nádrže roku 1973 (AV, VM).
Marie Myslivcová, Marta Jelínková a

Eva Hejkalová, nedatováno (MJ).

Použité texty pocházejí z obecní kroniky, pokud není uvedeno jinak.
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