
Rok 1958 
 

Výbor žen zorganizoval pro své členky v měsíci březnu kurz šití a to čtyřikrát v týdnu, 

celkem 16 večerů. Kurz absolvovalo 8 žen. 

 

Rok 1958 je historický vzhledem k československé televizi. První občané si kupovali  

a instalovali televizní přijímače. Prvním byl František Šnobl č. p. 154. S příjmem obrazu 

byly zpočátku obtíže, ale byly více z nezkušenosti. Televize přišla už na pořad dne,  

o jejím pořízení začal kdekdo uvažovat. 

 

V letech 1954, 1955, 1956 a 1957 chyběli na plesích velcí sedláci, kteří nebyli v JZD. 

Navštěvovali jen ples SDH. 

 

Kostel byl od 3. 5. 1958 kulturní památkou chráněnou státem. 

 

Pro vítání občánků byla v tomto roce založena pamětní kniha, jejíž výzdobu prováděl 

Dr. Kupka. První vítání měl Arnošt Škrabal  14. 6. 1958. 

 

V dubnu přidělil ONV z Moravské Třebové obci 700 ks topolů, které se vysadily kolem 

hospodářských objektů jako krycí stěny. Vysadily se za plotem hřiště u sokolovny a další 

u cihelny.  

 

V tomto roce se občanů zmocnila horečka plynových sporáků, hlavně pro zemědělce 

byl sporák nesmírná výhoda, protože příprava jídla na něm byla velmi rychlá a hlavně ve 

špičkových pracích šetřil čas každého pracovníka.  

 

Socialistická soutěž probíhala opět mezi Starým Městem, Třebařovem a Dětřichovem. 

 

OD 15. 10. 1958 byla na statku zřízena automatická výkrmna vepřů. Do žlabů 

přicházela suchá směs krmiv, kterou prasata zapíjela vodou z napáječek. Dále se stavěla 

porodna vepřů na č. p. 80, silážní jámy u cihelny s nájezdem od pole. 

 



V roce 1958 se začalo s přístavbou přísálí, na začátku roku 1961 nebylo stále hotové  

a tak JZD v lednu uvolnilo na práci stavební skupinu na několik dní, aby práce byla 

dokončena do výroční doplatkové schůze. Od května 1963 pracovali na dostavbě 

přísálí u sokolovny důchodci. Byly rovněž v celém přízemí opraveny omítky.  

 

Požár 26. 9. 1958 vyhořel rodinný dům č. p. 25 ve 2:30. Vznikl asi od elektriky.  

 

V obchodech byl přechodný nedostatek žárovek. Docházelo k častým ztrátám žárovek 

ve chlévech JZD a ČSSS. Byly vyměňovány za vypálené.  

 

V tomto roce se urodilo tolik jablek, že je nikdo nechtěl téměř ani zadarmo. Lidé s nimi 

krmili prasata. 

 

4. 10. 1958 se dala na severní obloze pozorovat polární zář mezi 21:00 – 22:00. 

 

Počasí 21. 12. 1958 vystoupila teplota na 11 C˚. Létaly včely, bylo teplo jako na jaře. 

V poli hrčely traktory, dokončovala se hluboká orba. První zimní den byl úplným 

opakem prvního jarního dne, kdy bylo 10 cm sněhu.  

 

 

 

 

 

Kulturní události: 

1. 2. 1958  Výbor žen – Společenský ples. Účast 200 osob. 

16. 2. 1958  MJPO – Ostatková zábava  

23. 2. 1958  Konala se v sále kina oslava 10. výročí Vítězného února. O kulturní 

vložku se postarali žáci školy a v závěru složilo 13 žáků pionýrský slib. 

Účast 140 osob.  

9. 3. 1958  Konala se v sále kina oslava MDŽ. Kulturní vložku měli žáci školy. Dále 

vystoupili chlapci, kteří se učili hrát na různé hudební nástroje (trubky, 

harmoniky). Z Moravské Třebové sem dojížděl za chlapci kapelník Sáňka, 



který chlapce učil odpoledne ve škole. Na oslavě dostala paní Marie 

Šmídová č. p. 60, matka 12 dětí, čestný odznak mateřství.  

29. 3. 1958  Hrálo se na jevišti v Sokolovně první divadelní představení a to 

Jiráskova Kolébka. Před představením měl slavnostní projev vedoucí 

Osvětové besedy Josef Kumstát. 

30. 4. 1958  V předvečerních hodinách provedl Svazarm „Kácení máje“ a večer byla 

taneční zábava. 

11. 5. 1958  Oslava 13. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou. V sále 

sokolovny vystoupil soubor písní a tanců s cimbálovou muzikou  

OB z Rožnova pod Radhoštěm. Program se všem přítomným velice líbil.  

1. 6. 1958  Divadelní představení, které na počest MDD připravila škola. Hrála se 

divadelní hra O Rošťáčkovi. Hra se velmi zdařila, všechny přítomné děti 

dostaly cukroví.  

8. 6. 1958  Divadelní představení Mordova rokle od Miloslava Stehlíka. Vstupné  

5 Kčs, divadelní kroužek světové besedy ve Starém Městě.  

14. 6. 1958  OB – Taneční zábava  

23. 6. 1958  Sehrál divadelní soubor osmiletky z Třebařova pohádkovou hru Sůl nad 

zlato. Hra se dětem velmi líbila. 

28. 6. 1958  Podnikl včelařský spolek první společný autobusový zájezd do 

výzkumné včelařské stanice v Lednici. V neděli se zúčastnil slavnosti 

písní a tanců ve Strážnici. 

27. 7. 1958  Pouťová zábava, hrál M. Crha 

10. 8. 1958  Konal se na letišti Den Svazarmu. Na programu byla jízda zručnosti 

motocyklů, předvádění cvičených psů a letecká akrobacie. Večer pořádal 

OV Svazarmu taneční zábavu. 

15. 9. 1958  Hostovalo v naší obci Vesnické divadlo z Prahy. Odpoledne sehrálo pro 

děti divadelní hru „Létající koberec“. Účast 175 dětí. A večer hru B. Brechta 

„Pan Puntila a jeho sluha Matti“. Účast 188 osob.  

20. 9. 1958  JZD – Dožínky, hrála Hedva. Účast 150 osob. 

25. 10. 1958  ČSM – Vinobraní. Účast 150 osob. 

9. 11. 1958  Oslava 41. výročí VŘSR ve škole. Účast asi 80 osob. Při této příležitosti 

skládali slib pionýři naší školy.  



11. 12. 1958  Konala se v sále kina slavnostní schůze k 15. výročí podepsání smlouvy 

o přátelství a vzájemné hospodářské spolupráci mezi ČSR a SSSR. Účast 

85 osob.  

23. 11. 1958  Kateřinská zábava, hrál Grepl ze Dzbele. 

15. 12. 1958  Přednáška o výchově dospívajících mládeže, která se konala ve škole. 

Účast 35 rodičů. 

19. 12. 1958  KSČ – se konala veřejná schůze KSČ, na které byli přítomní seznámeni 

s obsahem Dopisu UV KSČ. Účast 25 osob. 

21. 12. 1958  Konala se v sokolovně besídka s dědou Mrázem, kterou připravili učitelé 

školy pro děti a občany. V programu se střídaly divadelní scénky, tance, 

zpěvy a recitace. Všechny přítomné děti byly podarovány cukrovím. Účast 

200 osob.  

 


