
Rok 1954 
Nejvýznamnější událostí tohoto roku byly volby do MNV, ONV, KNV. Tak před volbami 

vzniklo ve Starém Městě agitační středisko, které bylo k dispozici občanům. Mělo 

vysvětlovat plán výchovné činnosti s volbami a mělo vypracovat plán výchovné činnosti 

v předvolebním období.  

 

1954 byla založena OB pro řízení kulturní činnosti v obci. Jejím vedoucím byl jmenován 

Josef Kumstát.  

 

Během roku 1954 měl být podchycen veškerý majetek obce v inventárních knihách. 

Byla utvořena inventarizační komise, jejímž úkolem bylo sepsat veškerý majetek ve 

Správě MNV.  

Ve stodole č. p. 2 bylo zřízeno středisko pro výkup odpadových surovin.  

 

V jarních měsících bylo naočkováno opět žito námelovou vakcínou. Bylo opět na honu 

pod silnicí směr Moravská Třebová. Zde bývaly časté ranní mlhy, které prospívaly 

tvoření a růstu námele. 

 

9. 5. 1954 dostal SDH starší nákladní auto značky Tatra pro účely požární ochrany. 

 

30. 6. 1954 proběhlo v odpoledních hodinách částečné zatmění slunce asi 76 % 

slunečného kotouče. Pozorovali jej téměř všichni občané přes začazené sklíčko. 

 

1. 7. 1954 bylo velmi bouřlivé počasí. Louky u Dětřichova byly zaplaveny, seno bylo 

pod vodou. 

 

JZD podniklo autobusový zájezd do Brna na divadelní hru „Švanda dudák“. 

 

9. 8. 1954 byla poprvé na našem katastru nalezena mandelinka bramborová. Porost 

byl v místě nálezu vytrhán, vše oprášeno dinocitem a do země byly dány i injekce proti 

larvám. Všechna brambořiště byla ihned celá prohledána, ale dál už nic nebylo nalezeno.  

  



V neděli 22. 8. 1954 přijeli do všech obcí brigádníci z měst. K nám přijelo 30 dělníků 

brněnské Zbrojovky, kteří při národní směně pomáhali svážet úrodu. 

 

Potíže o žních byly opět s malým příkonem elektrického proudu. JZD využívalo 

hlavně denních hodin, soukromý sektor byl odkázán na noční hodiny. Když mělo JZD při 

mlácení poruchu třeba jen na 1 hodinu, hned to bylo hlášeno místním rozhlasem, aby 

mohli po tu dobu mlátit soukromí zemědělci. 

 

Kulturní události: 

13. 2. 1954  PO – Maškarní ples  

20. 2. 1954  Naší obci se dostalo v únoru zvláštní pocty. Za dobrou práci a zvláště za 

dobrý chod JZD byla vybrána jakožto jediná v okrese k pořádání 

„Filmového jara na vesnici“. V sobotu byly promítány 2 filmy.  

21. 2. 1954  Byly promítány 3 filmy pro děti a odpoledne 2 filmy pro dospělé. Byly 

promítány premiérové filmy Dovolená s Andělem, Tajemství krve. Účast na 

5 přestaveních byla téměř 850 osob.  

28. 2. 1954  KSČ – Maškarní ples  

1. 3. 1954  Ostatková zábava v sokolovně, chodilo se s maškarou po dědině. 

7. 3. 1954  Přednáška členům včelařské spolku ve Starém Městě o práci včelaře na 

jaře. Dále byly přítomným promítány v kině 2 včelařské filmy. 

13. 3. 1954  Konala se v hostinci U Kupsů schůze na počest 1. výročí úmrtí 

prezidenta Klementa Gottwalda. Po projevech byly přehrány 

gramofonové desky s projevy nezapomenutelného prezidenta. 

15. 4. 1954  Konala se beseda s lékařem Kupkou o pracovních úrazech. Doplňkem byl 

krátký film.  

19. 4. 1954  PO - Pomlázková zábava  

1. 5. 1954  Oslavy 1. Máje, šlo se v průvodu pěšky. Účast asi 100 osob. 

8. 5. 1954  Oslava Dne vítězství. Vystoupila kulturní úderka ČSM z Dětřichova. 

9. 5. 1954  Konala se beseda ve škole u příležitosti Dne osvobození, volby. 

9. 5. 1954  Celookresní sraz pionýrů v Moravské Třebové (pionýrská organizace byla 

založena v dubnu 1949). Z naší školy se ho zúčastnilo 35 pionýrů se svou 

vedoucí Dášou Dostálovou, učitelkou mateřské školky. Dopoledne bylo 

slavnostní shromáždění na náměstí v Moravské Třebové, společný oběd, 



průvod městem a radostné odpoledne na koupališti, kde vystoupili 

v pestrém pásmu pionýři z různých škol. 

9. 5. 1954  Konalo se u nás okrskové cvičení PO, na kterém ponejprv cvičili ženy  

a chlapci ve věku 10-12 let. Ženy měly svoje cvičení, cvičné a vycházkové 

stejnokroje. Ženy jevily o práci v PO velké zájem. Večer byla zábava. 

10. 5. 1954  Konala se beseda s rodiči nad výkresy školních dětí na námět 1. máj. 

11. 5. 1954  Konala se beseda se zemědělci o využití techniky. Promítal se sovětský 

film Zelené čtverce, kde bylo ukázáno všestranné využití strojů při 

kultivaci různých plodin. 

12. 5. 1954  Konala se v sále kina beseda se soudruhem Kudličkou z Moravské 

Třebové, kerý byl v Koreji jako člen čs. vojenské mise. Vyprávěl  

a odpovídal na dotazy. Účast 38 osob. 

13. 5. 1954  Konala se v sále kina přednáška o nových metodách v zemědělství. 

Účast 48 osob, téměř polovina byla pracovníky státního statku.  

1. 6. 1954  v rámci oslav MDD byly pro děti promítány filmy.  

4. 7. 1954  Konal se Mezinárodní družstevní den. Po celý den se prodávalo na 

stáncích u sokolovny různé spotřební zboží. Večer byla taneční zábava. 

7. 7. 1954  Přednášel v sále kina o střevních chorobách Dr Skácel z Moravské 

Třebové. Účast 25 osob. 

25. 7. 1954  PO – Pouťová zábava. U sokolovny byl kolotoč. 

30. 7. 1954  Měli zábavu žáci ZTŠ z Moravské Třebové na rozloučenou se Starým 

Městem, kde byli po 6 týdnů na praxi. 

10. 8. 1954  Promítala Jednota z Moravské Třebové pro družstevníky film Anna 

proletářka. 

4. 9. 1954  JZD – Dožínky, zábava v sokolovně. 

27. 9. 1954  Konalo se v sále kina shromáždění pracujících, na jehož programu bylo 

navržení kandidáta na poslance Národního shromáždění. Tím se stal Adolf 

Němec. Kulturní vložku zajistila úderka vojenské školy Jana Žižky 

z Moravské Třebové.  

6. 11. 1954  ČSM – Taneční zábava  

7. 11. 1954  Oslava VŘSR ve škole, na které promluvil přímý účastník bojů o Duklu  

ppl. Kovalčík z vojenské školy Jana Žižky z Moravské Třebové. 



20. 11. 1954  Přednášel v sále kina zaměstnanec okresního soudu z Moravské Třebové 

o ochraně socialistického vlastnictví.  

21. 11. 1954  PO – Kateřinská zábava  

24. 11. 1954  Vysílal státní rozhlas v rámci představování nových poslanců reportáž 

 i o našem kandidátu soudruhu Adolfovi Němcovi. 

18. 12. 1954  Byla besídka s dědou Mrázem v kině. Všechny děti byly poděleny. 

31. 12. 1954  PO – Silvestrovská zábava  

 


