Rok 1967
Počasí
V lednu poměrně málo sněhu, rovněž tak i v únoru, celkem mírně. Sníh brzy sešel, takže
začátkem března přihnojovali družstevníci ozimy. Po 10. březnu zhoršení počasí, sněhové
přeháňky. V předvelikonočním týdnu silné přeháňky, že bylo sněhu několik centimetrů
vysoko. 19. března o velikonoční neděli slunečno, sníh během dne roztál. Konec března a
po celý duben pěkné počasí. Po desátém dubnu se začalo set. Chodily sice sněhové
přeháňky, ale polním pracím nevadily. První tři dny v květnu slunečno. Pak dva dny déšť a
5. května mráz. Potom pěkně do 17. května, kdy pršelo. Léto teplé, suché. 4. srpna po
bouřce deště. Po 8. září pěkně, pak počasí proměnlivé. Podzim pěkný, teplý. První mrazy
18. října, 19. října, 20. října. Potom pěkně do 6. listopadu. První sníh napadl 28.
listopadu.
Škola
5. března MDŽ, - kulturní vložku provedli žáci ZDŠ v Černovicích. 24 dubna byli žáci na
představení divadla žáků v Lysicích. 4. května byla lékařská prohlídka žáků a očkování.
Mezinárodní den dětí oslavili žáci mateřské školy pořádáním „Karnevalu“ v kulturním
domě dne 28. května. Žáci starší ze ZŠ oslavili MDD v přírodě, 1. června. Vycházka
doplněna hrami, orientací, táboření. Svaz čs. žen věnoval na tuto akci špekáčky, oplatky,
sodovky. 12. června byla prohlídka zubů žáků. Do Lysic přešlo 7 žáků. Žáci se zapojili do
veřejně prospěšné práce, zejména sběr starých odpadových surovin a léčivých bylin. Jako
každoročně zúčastnila se skupina zdravotníků soutěže hlídek v obvodě Olešnice, kde
čestně obstála. Při vítání malých občánků pomohly pionýrky školy kulturní vložkou a
předáním kytiček. V červnu se vykopával kanál pro odvodnění školního sklepa.
Kulturní
akce
5. února žáci z Bedřichova sehráli u nás divadlo „Sedm havranů“
19. února divadelní ochotníci sehráli divadlo „Nešťastný šafářův dvoreček“ . Zahráli ho
potom v Lomnici.
5. dubna přednáška s diapositivy o Rakousku.
30. dubna Svaz čs. žen pořádal Májovou taneční zábavu.
Oslav prvního máje se zúčastnili všechny složky Národní fronty v Lysicích.
13. května pořádal svaz čs. mládeže zábavu. Hráli Tygři. 75 let založení Požární ochrany
oslavili veřejným cvičením a večer Benátskou nocí na dolním rybníce.
22. října tradiční hody.
31. prosince Svaz žen pořádal „Silvestrovský večer“.
JZD
Okolo luk na návsi zhotovilo JZD drátěný plot. Dříve tam bývala jen kamenná zídka.
Kámen z ní byl použit na stavbu porodny a kolny.
Různé
Na Berance byla zrušena a rozbourána pila. Jaroslav Jílek postavil na Berance chatu.

