
Rok 1957 
Tento rok se dal nazvat rokem návratu posledních ztracených synů – do JZD se totiž 

vrátili všichni dosud soukromě hospodařící zemědělci. Celá řada družstevníků JZD 

odešla po skončení všech prací na práci do lesa.  

 

31. 1. 1957 přišly do JZD 2 cikánské rodiny na č. p. 112 a na č. p. 95. 

 

JZD koupilo nový nakladač, který nahradil práci mnoha pracovníků. 

 

Zima byla velmi teplá. 9. 1. 1957 hlásil státní rozhlas teplotu 9,8 C˚, což byla teplota, 

která byla naměřena v roce 1775. Tato teplota dokonce vylákala z úlu včelky. 21. 1. 1957 

bylo před půlnocí možno pozorovat na nebi mohutnou polární záři, která byla viditelná 

v celé střední Evropě. 

V prvním týdnu měsíce července byla tropická vedra, až 35 C˚. 8. července prošlo 

územím celé republiky mnoho prudkých bouří, které způsobily spoustu požárů.  

I v sousední Kučině zapálil blesk družstevní konírnu. 

 

Stavba jeviště v Sokolovně finišovala, a proto byl při osvětové besedě 12. 11. 1957 

ustaven divadelní kroužek.  

 

V podzimních měsících se obnovila tělocvičná činnost dospělých členů Sokola mužů  

i žen.  

 

V tomto roce proběhlo celostátní povinné očkování proti dětské obrně. Celý červen 

řádily mezi dětmi spalničky. V prvním týdnu září řádila epidemie chřipky.  

 

15. 10. 1957 se vrátil do pohostinství a do řeznictví opět František Kupsa.  

 

Do velké mody vstoupilo ukládání peněz na výherní vkladní knížky buď na poště 

nebo ve spořitelně. Dvakrát do roka počátkem května a listopadu bylo vylosováno na 

každých 1000 vkladních knížek 25 výher. Taženo bylo vždy jedno číslo z každé 



čtyřicítky. Jedna výhra byla 200% vkladu, dvě výhra byly 100% vkladu a 22 výher bylo 

20% vkladu.  

 

V dubnu 1957 byl vedle Sazky zaveden nový druh sázení a to na vylosované  

sporty - čísla. Na tiketu, který měl 3 stejné díly s 49 čísly, sázející křížkem přeškrtl  

6 libovolných čísel – sportů. Sázenku podal nejpozději v pátek na poště a zaplatil 3 Kčs. 

Každou neděli bylo vylosováno 6 čísel a sázející, kteří na svých tiketech měli škrtnuta 

aspoň 3 čísla z vylosovaných šesti, měli 4. cenu. Kdo měl 4 čísla měl 3. cenu. Kdo měl  

5 čísel měl 2. cenu a všechna uhodnutá čísla 1. cenu. Tento způsob sázení „Sportka“ 

získal do konce roku dosti zájemců. Týdně odesílala naše pošta průměrně 200 – 250 

sázenek. I nově zavedená třídní loterie byla mezi lidem oblíbena. Tahy byly čtvrtletní. 

Jeden los stál 10 Kčs. 

 

Přehled cen v tomto roce: 

 Chleba    2,00 Kčs 

 Pšeničná mouka   3,50 – 4,40 Kčs 

 Cukr    10,40 – 11,00 Kčs 

 Máslo I. jakosti   42,00 Kčs 

 Hovězí maso   17,00 – 27,00 Kčs 

 Vepřové maso   20,00 – 28,00 Kčs 

 Uzeniny v průměru  25,00 Kčs 

 Sádlo    26,00 – 36,00 Kčs 

 

 

Kulturní události: 

12. 1. 1957  Výbor žen – Společenský ples. Účast 220 osob. 

19. 1. 1957  JZD – Taneční zábava. Účast 180 osob. 

2. 2. 1957  MJPO – Maškarní ples. Účast 300 osob. 

22. 2. 1957  V sále kina byla přednáška o rušivých vlivech ve výchově mládeže. 

3. 3. 1957  TJ – Maškarní ples. Účast 300 osob. 

4. 3. 1957  MJPO – Ostatková zábava. Účast 300 osob. 



7. 3. 1957  Blížily se volby, a tak se konala v sále kina veřejná schůze, na které 

dosavadní členové MNV podávali občanům zprávu o své činnosti za končící 

tříleté volební období. Účast 100 lidí. 

10. 3. 1957  Konala se v kině besídka na počest MDŽ. Účast 100 dětí a 120 dospělých.  

15. 3. 1957  Přednáška v kině o dětské obrně. 

29. 3. 1957  Přednášku o hnojení. 

1. 5. 1957  Oslava 1. máje do Moravské Třebové odjelo autobusy asi 100 lidí. 

17. 5. 1957  Provedl okresní dům osvěty z Moravské Třebové veselou estrádu v rámci 

předvolební kampaně. Velmi se líbil Dr. Zelený, který vedle několika 

populárních lidových písní zazpíval i několik árií z oper. 

19. 5. 1957  Konaly se volby do MNV, ONV a KNV. Vyhrál Josef Zeman.  

28. 7. 1957  NF – Pouťová zábava, hrála OB Ptení. Účast 350 osob. 

7. 8. 1957  Projev k 12.výročí svržení atomové bomby na Hirošimu před kinem. 

31. 8. 1957  JZD – Dožínky taneční zábava. Účast 380 osob. 

11. 9. 1957  JZD – podniklo JZD spolu s družstvem z Radišova autobusový zájezd na 

strojírenskou výstavu do Brna. 

14. 9. 1957  Měl ČSSS dožínkovou zábavu. Účast 250 osob. 

6. 10. 1957  Letecký den, na kterém předvedli své umění přední českoslovenští piloti 

akrobaté jako Krysta, a mistra světa Zejda na větroni. S předvedeným 

programem byli četní diváci velmi spokojení. Večer byla taneční zábava. 

Účast 350 osob. 

19. 10. 1957  Oslavy 40. výročí VŘSR byla organizována okresní Štafeta přátelství  

a míru, jejíž severní větve procházejí vždy Starým Městem. Na trati Staré 

Město – Sušice bylo rozestaveno na 40 běžců z řad mládeže. Štafetu 

doprovázeli motocyklisté. Staré Město připojilo ke štafetě pozdrav vyšitý 

na stuze a zdravici se závazky. Večer byla taneční zábava. Účast 150 osob. 

26. 10. 1957  ČSSS – Zástěrková zábava. Účast 150 osob. 

10. 11. 1957  V sále kina se konala oslava 40. výročí VŘSR. Děti národní školy měly 

kulturní pásmo. Účast 120 osob.  

14. 11. 1957  V sále kina se konala veřejná schůze všech občanů, na které byla uctěna 

památka právě zesnulého prezidenta Antonína Zápotockého, který 

zemřel 13. 11. 1957. Ze schůze byl odeslán UV KSČ do Prahy soustrastný 

telegram. 



18. 11. 1957  Občané vyslechli v sále kina rozhlasový přenos z pohřbu prezidenta. 

19. 12. 1957  Konala se v sále kina veřejná schůze na počest 14. výročí uzavření 

spojenecké smlouvy mezi SSSR a ČSR. Na této schůzi byli občané 

seznámeni s Deklarací komunistických a dělnických stran a s Manifestem 

míru.  

22. 12. 1957  V sále kina byla besídka s dědou Mrázem, na které byly všechny děti 

poděleny dárky, které připravil Výbor žen. 

31. 12. 1957  Silvestrovská zábava s programem. Účast 295 osob.  

 


