Rok 1956
Na soukromě hospodařící zemědělce vzrostl tlak. Buď vstoupí do JZD nebo se vzdají
přídělu půdy i budov a odejdou z vesnice. Rok 1956 se stává prvním rokem, kdy začal
pomalu, ale jistě, návrat soukromých zemědělců do JZD. Někteří ale rezignovali a odešli
ze Starého Města. Opuštěných domů bylo hodně, a tak se stát rozhodl financovat opravy
vhodných bytových jednotek. Tyto byty pak předat rodinám, které by se zavázaly
pracovat aspoň 3 roky v JZD. Tato akce byla pod názvem: „Dosídlení pohraničí“.
V tomto roce přistoupil k soutěžícím obcím Starému Městu a Dětřichovu ještě
Třebařov. Soutěžilo se – zajištění obdělání veškeré půdy. Osev celkem, dodávka sena,
jednocení cukrovky a okopávka, sečení obilovin, zástav skotu a prasat, sběr, dodávky
masa, mléka, vajec…
Potěšující byla v tomto roce skutečnost, že na MNV bylo podáno 8 žádostí o drobnou
výstavbu a opravu rodinných domků. Z toho je vidět, že teprve po devíti letech pobytu
v pohraničí se stává naše obec pro mnohé pravým domovem.
Zima byla z počátku bez sněhu, dostavila se v plné krutosti v 1. polovině února.
Praha hlásila 9. 2. 1956 -21,5 C˚, to byla teplota naměřená naposledy v roce 1795. U nás
bylo naměřeno – 32 C˚. 2. 3. 1955 hlásilo rádio potopy – protože půda byla tak zmrzlá,
že voda se nemohla vsakovat. Koryto potoka v Sušicích bylo plné, cesta na levém břehu
byla pod vodou. Na Dunaji muselo dělostřelectvo pomáhat rozbíjet ledové bariery, které
bránily odtoku vody. Voda nadělala v mnoha místech velké škody.
Počátkem července byly všechny porosty řepy a cukrovky silně napadeny mšicí
makovou. Podle zpráv rozhlasu napadl tento parazit téměř ¾ všech porostů v republice.
Podobně silný výskyt byl právě před 45 lety.
ONV

organizoval poprašování silně napadnutých alejí a listnatých lesů chrousty

z letadel. V půli května 2 letadla „Čápi“ celý den startovala z letiště ve Starém Městě
s nákladem dynocitu, aby prováděla v širokém okolí hubení nebezpečného škůdce.

Byl pořízen nový stroj Tek na vybírání brambor, stroj krásně pracoval. Vyorával
současně 2 řádky, brambory s hlínou cestovaly po drátech. Hlína zvláště je-li sypká,
propadla nejdříve a nakonec padaly brambory, které se sbíraly do košů. Čert, kterým se
dosud brambory vyorávaly, byl dán téměř na odpočinek.
Stavba
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1956

byly
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a vybetonovalo se dno sklepa a postavily se obvodové zdi, tak stavba přezimovala do
roku 1957. Při vybourávání jevištního otvoru se rozhodlo, že ho budou dělat odshora, že
ve vhodném místě udělají překlad a budou postupovat dál. Jaké bylo jejich překvapení,
když po necelém metru bourání na tento překlad narazili. Věc se dala vysvětlit tak, že
Němci už při stavbě sokolovny s jevištěm počítali a překlad do zdi zabudovali.
S překladem se už nehýbalo, i když jeho uložení i délka se trošku rozcházela s plány.
I v letošním roce probíhala v naší obci kulturně politická vzdělávací akce zvaná „Zima
na vesnici“. Proběhly v lednu 3 přednášky a promítl se film.

Kulturní události:
12. 1. 1956

Byl promítán pro členy požárního sboru i širší veřejnost instruktážní film
o zásazích požárních sborů při různých příležitostech. Účast 30 lidí.

13. 1. 1956

Byla konána přednáška O ochraně socialistického vlastnictví.

19. 1. 1956

JZD – byla další přednáška o odměňování v JZD.

28. 1. 1956

ČCK – Společenský ples v sokolovně, hrál František Medřík.

2. 2. 1956

Přednáška o nervových chorobách.

4. 2. 1956

SDH – Společenský ples

8. 3. 1956

Oslavy MDŽ beseda s nejlepší pracovnicí z Moravské Třebové.

1. 5. 1956

Oslava 1. máje, silně pršelo, autobus odjížděl do Moravské Třebové. Účast
80 osob.

20. 5. 1956

JZD – estráda JZD, vystoupila v sokolovně dvojice našich nejlepších
harmonikářů Milana Bláhy a Jiřího Fábery, zpěvačka Jarmila Veselá. Účast
300 osob. Večer byla taneční zábava pořádaná JZD.

10. 6. 1956

Byla uspořádána slavnost na počest Mezinárodního dne dětí. Ve škole
byla výstava žákovských prací, o kterou měli zájem hlavně rodiče.
Odpoledne proběhl v sokolovně dětský den. Děti cvičily, zpívaly
a přednášely básně.

30. 6. 1956

Konala se v sále sokolovny estráda, kterou uspořádali zaměstnanci státní
banky – pobočky z Moravské Třebové. Soubor vystoupil na požádání JZD,
které chtělo tak své členy odměnit za úspěšné dokončení 1. etapy jarních
prací a senoseče. Po vystoupení následovala taneční zábava.

14. 7. 1956

Sehrál tříčlenný soubor oblastního divadla ze Šumperka divadelní hru
Ďáblice. Hra se líbila, protože byla dobře sehrána profesionálními herci
a měla dramatický spád.

29. 7. 1956

Opět se konalo estrádní vystoupení kulturního souboru státní banky
z Moravské Třebové. Večer byla pouťová zábava, kterou pořádal TJ sokol.

23. 9. 1956

Dožínky taneční zábava byla v sokolovně. Hrál pan Otcovský z Moravské
Třebové.

4. 11. 1956

Konala se sbírka na pomoc Maďarsku, kde proběhla kontrarevoluční
akce, která napáchala velké škody i v národním hospodářství.

