Rok 1967
	Zaznamenal ďalší krok v napredovaní mesta. Stavebný ruch ožíva a predstavitelia mesta vynakladajú veľa úsilia, aby sa zameškané dohonilo. Aj v skrášľovaní mesta sa urobil kus dobrej práce. 
Oslavy
Hoci aj doteraz sa oslavy v našom meste prevádzali okázale, predsa už tohoto roku bolo badať aj na tomto úseku ďalšie zlepšenie. Stalo sa tak preto, lebo bolo zriadené Osvetové zariadenie pri Mestskom národnom výbore a profesionálny osvetový pracovník sa staral, aby tieto boli lepšie zorganizované a prevedené. 
Z osláv treba osobitne pripomenúť oslavy 1. mája, ktoré sa tradične prevádzajú v Sabinove a na ktorých sa vo veľkom počte zúčastňujú aj naši občania. Mohutne vyznel sprievod pracujúcich z tunajších Odevných závodov kpt. Nálepku, Štátnych majetkov a škôl. 
V predvečer 9. mája - Dňa víťazstva bol miestnou Základnou deväťročnou školou usporiadaný pekný lampiónový sprievod.
Osobitne pekná a milá bola slávnosť z príležitosti Medzinárodného dňa žien - 8. marca, na ktorú pekný program dodala Materská škola, Základná deväťročná škola a Stredná všeobecno - vzdelávacia škola. 
Aj z príležitosti 23. výročia Slovenského národného povstania, dňa 29. augusta, bola oslava, na ktorej slávnostnú reč mal osvetový pracovník. Program dodali školy.
Počasie
Tohoročné počasie možno charakterizovať ako veľmi priaznivé, vzhľadom na predchádzajúce dva roky.
Zima bola veľmi mierna. Teplomer nepoklesol pod - 15 °C. Snehu bolo málo.
Jaro sa troška omeškalo a bolo pomerne veľmi chladné. Mrazíky boli až do polovici mája, preto sa ani škodlivý hmyz veľmi nerozmnožil a jeho výskyt bol mimoriadne malý.
Leto bolo veľmi horúce a suché. Preto aj úroda sa mohla včas zobrať a bola dobrá.
Jeseň bola tiež pekná, teplá a suchá. Prvé mrazy sa vyskytli až v druhej polovici novembra, čo bol zjav pre naše pomery mimoriadny. Aj prvý sneh napadol až 12. decembra. Bolo ho však málo a teplomer do konca roka nepoklesol pod - 5 °C až - 8 °C.
Stavba pošty
Konečne po dlhých prieťahoch sa započalo s veľmi potrebnou stavbou poštovej budovy. So stavbou sa započalo až začiatkom novembra. Vyhĺbili sa základy a stavbári mali pri tom veľké ťažkosti so spodnou agresívnou vodou
Výstavbou novej pošty získa naše mesto na celkovom vzhľade - odstránia sa nevzhľadné Vaľkove maštale, rozšíri sa úzka cesta zo stanice, budova veľmi pekne zapadne vzhľadom ku Kultúrnemu domu, pritom je tam najväčšia frekvencia a okrem toho naše mesto získa prepotrebnú automatickú telefónnu centrálu a dostatok miesta na poštovú prevádzku. Doterajšie umiestnenie pošty na Mestskom národnom výbore je veľmi nevyhovujúce a návštevníci pri podávaní poštových zásielok sa len veľmi ťažko vyhýbajú na priestore šírky 1 m a dĺžky 5 m. Takto táto budova je skutočne prepotrebná a občania dúfajú, že sa s jej výstavbou nebude veľmi preťahovať a že bude skoro slúžiť svojmu účelu. 
Výstavba kotolne
Začiatkom októbra sa pristúpilo k výstavbe veľkej kotolne. Táto kotolňa má vyhrievať budovu Poľnohospodárskeho odborného učilišťa s internátom, ktoré sú vo výstavbe, potom novú 28 triednu Základnú deväťročnú školu a 72 bytoviek, ktoré sa majú súčasne stavať.
Stavba bytoviek
Súčasne so stavbou kotolne sa započalo aj so stavbou 72 bytoviek, ktorých časť je určená ako stabilizačná pre zamestnancov Odevných závodov kpt. Nálepku, časť z nich je takzvaná družstevná výstavba a zbytok 12 bytoviek má prideľovať Mestský národný výbor pre iných záujemcov.
Nová predajňa Jednoty
Družstevný obchod JEDNOTA vystavila novú predajňu Jednoty na bývalom jarmočisku na "Mike". V predajni sa predáva miešaný tovar, čistiace potreby, mlieko, chlieb a podobne. Vo vedľajšej miestnosti je pohostinstvo.
Táto predajňa začala prevádzku dňa 1. júla a zatiaľ dobre slúži občanom na vyšnom konci. 
Ani výstavba tejto predajne nezmenšila kritický stav predajní v meste a Mestský národný výbor sa márne dožaduje výstavby obchodného domu, hoci to Jednota sľubuje už vyše 15 rokov a z roka na rok jeho výstavba odkladá.
Sušiareň zemiakov
Vedľa Odevných závodov kpt. Nálepku, smerom na Ďačov, vystavil Poľnohospodársky výkupný a zásobovací podnik sušiareň zemiakov.
Je to stredný podnik čo do veľkosti a bol daný do prevádzky 1. júla. Zatiaľ sa tam sušilo mlieko, pozdejšie sa tam skladovali zemiaky. Ich spracovanie - sušenie sa prevádzalo v zimných mesiacoch. Pri spracovaní zemiakov vznikal neznesiteľný smrad, ktorý bude potrebné bezpodmienečne odstrániť. Taktiež odpad, ktorý v tekutom stave odteká do rieky Torysy je tiež veľmi zapáchajúci a znečisťuje aj vodu v Toryse.
Rozšírenie výroby Komunálneho podniku
Komunálne služby mesta sa rozdelili na dva samostatné podniky a to na kovovýrobu a na ostatné služby, ako je elektroinštalácia, výroba kvádrov, stavebné služby, fotografovanie, holičstvo a kaderníctvo. Kovovýroba, ktorá vystavila 4 nové haly, začala vyrábať zatiaľ kovové skrinky, sa po celkovom jej dobudovaní zaiste zmení a poskytne pracovné príležitosti pre vyše 500 zamestnancov, väčšinou pre mužov.
Začiatok výstavby  ZDŠ
Až 17. decembra sa započalo so stavbou dvakrát 14 - triednej (28) Základnej deväťročnej školy. Výstavba tejto školy veľmi mešká, je veľmi potrebná, lebo na tunajšej Základnej deväťročnej škole je v 1. a 2. ročníku až trojsmenné vyučovanie. Aj tu treba len dúfať, že sa výstavba urýchli a bude lepšie pokračovať než na susednej stavbe Poľnohospodárskeho odborného učilišťa s internátom.
Otvorenie novej MŠ a DJ
Po trojročnej výstavbe boli konečne dokončené budovy pre závodné Detské jasle a Materskú škôlku. Patria, ako účelové zariadenie Odevných závodov kapitána Nálepku, avšak pre celkový nedostatok vhodných miestnosti sa tu predbežne prijímajú aj deti rodičov, ktorí nie sú zamestnaní v Odevných závodoch kpt. Nálepku.
Uvoľnené miestnosti po odchode Materskej školy - v počte tri - obsadila  Základná deväťročná škola, ktorá potom zlikvidovala trojsmenné vyučovanie. Časť miestnosti po odchode detských jaslí preberá, po adaptácii Ľudová knižnica a časť pôrodnička.
Budovy sú pri ihrisku, oproti Odevným závodom kpt. Nálepku a majú komfortné vybavenie. Ich otvorenie sa uskutočnilo 21. decembra na malej slávnosti, na ktorej sa zúčastnili, aj rodičia tých detí, ktoré budú navštevovať toto zariadenie.
Telovýchova a šport
V našom meste sa venuje mimoriadna pozornosť telovýchove a športu. Je tu porozumenie u väčšiny obyvateľstva a aj zo strany Mestského národného výboru je všestranná podpora. Mestský národný výbor odovzdal športovcom do užívania športový areál - ihrisko, tribúnu, kúpalisko a športovci v tom pokračujú a zveľaďujú, respektíve vylepšujú jej zariadenie. Už tohoto roku dokončujú výstavbu ústredného kúrenia na tribúne, opravili hokejové ihrisko, opravili strechu na ohrievarni, upravili hraciu plochu na futbalovom ihrisku a podobne. Do telovýchovného diania bolo zainteresované všetky podniky, závody a školy v meste. Bol vypracovaný perspektívny plán rozvoja telesnej výchovy do roku 1970 s konkrétnymi návrhmi. Očakáva sa, že týmito opatreniami sa naďalej bude rozvíjať telovýchova a šport v našom meste. 
Osobitne treba vyzdvihnúť tú okolnosť, že v Odevných závodoch kpt. Nálepku bol založený ženský volejbalový oddiel a tento bol prihlásený do riadnej súťaže a dosahuje tam pekných výsledkov.
Tunajšia telovýchovná jednota registruje 247 členov a to tak aktívnych športovcov v jednotlivých oddieloch, ako aj priaznivcov.
Po niekoľkých rokoch stagnácie sa oživil aj ľadový hokej a zapojil sa do súťaže,. Ľadová plocha bola okrem hokeja prístupná aj žiakom našich škôl a širokej verejnosti, ktorá si rada prichádzala zakorčuľovať. Hlavne školy plne využívali túto možnosť korčuľovania v rámci vyučovacích hodín telesnej výchovy a aj mimo vyučovania.
Aj najpopulárnejší šport - futbal, zaznamenal veľmi dobré výsledky. Náš futbalový oddiel ODEVA je po jesennej časti oblastnej súťaže na čestnom piatom meste so 14 bodmi a s aktívnym pomerom bránok 20:15. Kolektív hráčov trénera a vedenie oddielu treba pochváliť za túto peknú reprezentáciu.
Ďalší oddiel Judo aj tohoto roku úspešne pokračuje v svojej činnosti. Mládež si tento druh športu veľmi obľubuje.
Oddiel stolnotenisový, šachový a kolkársky vyvíjajú svoju činnosť zatiaľ len v rámci závodných súťaží.
V rámci športových hier prebiehali už organizovanejšie súťaže dorastu v basketbale, vo futbale, hádzanej, v ľahkej atletike a v ľadovom hokeji.  
Osobitne aktívny je odbor turistiky. Je to pešia turistika, lyžovanie a mototuristická skupina, ktorá najmä v letnom období vyvíja veľmi peknú propagačnú činnosť a brigádnicky si vystavila rampu na umývanie, premazávanie a drobnú úpravu áut.
Miestne školy sa v rámci vyučovania starajú o základnú telesnú výchovu a v krúžkoch dobrovoľnej telovýchovy prevádzajú rozličné športy.
Aj Mestský národný výbor aktívne prispieva športovaniu mládeže, keď v rámci Z akcie pristúpilo k zriadeniu dvoch nenáročných ihrísk a to pri dome číslo na Gottwaldovom námestí a na vyšnom konci za novým mostom.
Z týchto okolnosti vyplýva, že starostlivosť o šport a telovýchovu je všestranná a že sa bude aj naďalej úspešne rozvíjať.
Nové cesty a ulice
Zásluhou Mestského národného výboru boli tohoto roku upravené cesty, respektíve ulice na bezprašné a to Poľná ulica - Kapituľa a Kollárova ulica, v dĺžke asi 1 km a predstanica - námestie pri železničnej stanici, kde je aj autobusové nástupište. Uvedené ulica a autobusové nástupište boli veľmi blativé a nevzhľadné. Úprava si vyžiadala náklad 300 000 Kčs.
Ovocinárstvo  -   I. Výstava ovocia
Tunajšia základná organizácia Československého ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu oslavovala tohoto roku desiate výročie svojho vzniku a pôsobenia. Pri svojom zrode mala 21 členov, dnes ich má vyše 60.
Táto organizácia, ktorá najmä v zimnom období uskutočňuje každoročne šesť až osem členských schôdzok s prednáškami o ovocinárstve, zeleninárstve a kvetinárstve a je vždy spojená  s premietaním vhodných krátkych filmov. Pre svojich členov zadovažuje ovocné stromky, kríky ríbezlí, egrešov a semená zeleniny a kvetov a tiež iných záhradkárskych potrieb v hodnote 8 000 Kčs ročne. Okrem toho vlastní dve tragačové postrekovače, ktoré požičiava svojím členom na postrek ovocných stromov proti škodcom.
Najvýznamnejšou udalosťou tejto základnej organizácie bola tohoročná výstava ovocia. Táto výstava je charakterizovaná ako prvá svojho druhu, lebo takáto výstava v našom meste ešte nebola zorganizovaná. Záujem o výstavu bol veľký, o čom svedčí aj tá skutočnosť, že ju navštívilo okolo 1 400 ľudí. Na výstave bolo inštalovaných 130 vzorkou ovocia - jabĺk a hrušiek - z čoho 36 vzorkov bolo zo Šľachtiteľskej a semenárskej stanice Klčov, ostatné vzorky vystavovali členovia. 
Exponáty boli veľmi pekné. Najviac bola zastúpená sorta parmená zlatá a to 14 vzorkami, potom nasledoval jonatán a boskopské červené s 11 vzorkami atď. Aj kvalita vystavovaných vzorkov bola na výške a tak mohla názorne ukázať typický vzhľad jednotlivých odrôd, ktoré sa pestujú v našom meste.
Takto táto I. ovocinárska výstava názorne ukázala, aké odrody jabĺk a hrušiek sa v našom meste dobre daria a tiež aké druhy sa všeobecne pestujú (na paneloch). Ďalej mala táto výstava aj propagandistické účely, zamerané na progresívne spôsoby pestovania ovocia , pestovanie nových kvalitnejších odrôd, doporučované odrody na pestovanie na podpníkoch a na potreby organizovania pestovateľov ovocia a zeleniny v záujmovej organizácii.
Výsledkom desaťročnej činnosti základnej organizácie Československého ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu je v prvom rade vzbudenie  záujmu o pestovanie ovocných stromov, kríkov, zeleniny a kvetov, prehĺbovanie vedomostí členov a zmena ich názoru v tom zmysle, že len taký ovocný strom prináša bohatú úrodu, ktorý je pravidelne a v agrotechnických termínoch hnojený, ošetrovaný a chránený pred škodcami. Členovia sa takto presvedčili z vlastnej skúsenosti, že zmysel a dosah pestovania ovocia, zeleniny a kvetín je v progresívnom pestovaní nových odrôd. Ďalej vidia, že pestovanie im donáša nielen hmotné výhody - vlastná potreba v domácnosti - a odpredaj prebytkov a tiež to, že pestovaním ovocia a kvetín sa získa na estetike okolia, vzhľade mesta a že je to tiež jeden zo spôsobov oddychu a rekreácie. 
Aj okresná organizácia Československého ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu ocenila prácu tejto základnej organizácie a odmenila ju čestným diplomom za rozvoj ovocinárstva v okrese.
Včelárstvo
Všeobecne možno konštatovať, že včelárstvo v našom meste nielenže stagnuje, ale badať, že je na ústupe. Počet včelstiev z roka na rok klesá a aj výnos je veľmi minimálny; tohoto roku je to priemerne  4 kg na rodinu - včelstvo. 
V čom badať tento pokles? V prvom rade je to postrekovanie rastlín proti škodcom, ktoré sústavne prevádza tunajší Štátny majetok a potom aj v nedostatku paše, lebo Štátny majetok gazduje ináč, ako to bolo v minulosti a má záujem na určitých plodinách, ktoré však nemedujú alebo len veľmi málo. 
Niekoľkí tunajší včelári odsťahovali preto svoje včelstvá na susedné, ba aj vzdialenejšie obce a to do Dubovice, Rožkovian, Lúčky a do Tichého Potoka a tam majú oveľa lepšie výsledky. 
Zdá sa, že za takýchto podmienok včelárstvo v našom meste zanikne. 
Požiar
Dňa 9. júla vznikol v stodole Karola Pacholárza oheň. Vďaka pohotovému zákroku požiarneho zboru a občanov sa tento požiar nerozšíril, hoci v stodole boli uskladnené horľaviny. 
Výkup štátnych bytov
V tomto roku sa pristúpilo k odpredaju štátnych bytov do osobného vlastníctva používateľov - nájomníkov. Celkove sa doteraz odpredalo 34 bytov v 4-vor bytových jednotkách. Výkupná cena jednej bytovky sa pohybovala približne od 17 000 Kčs až do 240 000 Kčs a to vzhľadom na umiestnenie a vybavenie bytu. V odpredaji štátnych bytov sa má pokračovať.
Výkup cigánskych domov  -  likvidácia cigánskej osady    
V rámci postupnej likvidácie cigánskej osady sa pristúpilo aj k výkupu cigánskych chatrčí. Mestský národný výbor takto vykúpil doteraz celkom 9 domčekov - chatrčí za cenu od 8 000 Kčs až do 30 000 Kčs. Je snaha vykúpiť aj ostatné domčeky - chatrče cigánov, aby sa cigánska osada zrušila. 
Cigánom, ktorým boli domčeky vykúpené, bolo zaistené ubytovanie v meste, mimo cigánskej osady. Takto sa prakticky cigáni rozptyľujú, aby medzi ostatnými obyvateľmi sa naučili ľudský žiť a pracovať. Aj keď sa doteraz nepodarilo cigánov zapojiť do pracovného pomeru, napriek rozličným opatreniam, dúfame, že tento spôsob bude účinný. Doterajšia práca s cigánmi nebola úspešná, preto aj naďalej treba  ešte účinnejšie pôsobiť, aby zanechali doterajší polokočovný život. Prvý krok k tomu je likvidovanie cigánskej osady - tábora.
Počet a pohyb obyvateľov
V tomto roku bol zaznamenaný pokles pôrodnosti, narodilo sa len 62 detí, čo je oproti minulému roku o 12 detí menej, čiže o 16,2 %.
Zomrelo spolu 17 osôb. Sobášov bolo 15.
K 31. decembru 1967 má naše mesto zaregistrovaných 2 761 obyvateľov. 



