ROK 1957
Rozvoj socialistického průmyslu neustále stoupá, taktéž socializace vesnice a zemědělství je
v tomto roce považováno za důležitý úkol, na který strana a vláda kladou největší důraz.
Počet J.Z.D. stále stoupá.
Mezinárodní situace, se stále točí kolem zhoršených podmínek ohrožující světový mír.
Západní mocnosti ztrácejí rok po roku svá mocenská postavení:/utvořené Syrsko-Arabské
republiky./
Další povážlivou událostí je znovuzrození „Wehrmucktu“ v západním Německu vedení
bývalými generál Hitlerova štábu. Provokace a štvaná propaganda příslušníků tábora
imperionalismu se rozjede na plné obrátky, pokusí se jadernými zbraněmi a výhružky
atomovou bombou všem zemím socialismu charakterizují plně bezmocnost kapitalismu proti
pokroku socialismu.
Neúnavným bojovníkem za zákaz atomových zbraní a pokroků s nukleárními zbraněmi-je
Sovětský svaz, který stále bojuje proti nebezpečí a ohrožení světového míru.
Úmrtí prezidenta republiky
Ústřední výbor Komunistické strany Československa a vláda republiky oznamují všemu
československému lidu v hlubokém smutku, že dne 13. listopadu 1957 v pět hodin ráno
skonal člen politického byra U.V.KSČ prezident republiky soudruh Antonín Zápotocký.
Věčně bude žít v srdcích našeho lidu nehynoucí památka soudruha Antonína Zápotockého
dělnického prezidenta.
……………….Ku předu, ku předu československá úderná brigádo, ku předu zpátky ni
krok………………..
Z projevu prezidenta Antonína Zápotockého.
(Dokumentační příloha č 3/ 195…58
úřední zpráva o úmrtí)
Nový prezident
Dne 1957 byl národním shromážděním zvolen Antoním Novotný první tajemník Ú.V.KSČ.
prezidentem československé republiky.
Volby
A nyní přikročíme k událostem naší obce: Jako první uvedu volby, do místních, okresních a
krajských N.V., které v roce 1957 u nás proběhli. Porovnávají volby v r. 1954 neměli volby
v tomto roce velkých či podstatných změn, lišily se pouze v tom, že obec byla v těchto
volbách rozdělena na 13 volebních obvodů. Jinak probíhaly v tom samém pojetí jako volby
předešlé v klidu a pořádku. Volební místnost byla připravena v budově M.N.V. kulturní
brigáda strážného neboť posádkové zprávy 24 v Bohuslavicích vyhrávalo počast voleb na
návsi. Volby měly důstojný ráz a končily téměř 100 % účasti voličů. Zvoleni do M.N.V.
následující občané:
Škubník František zemědělec
Pastorek Jaroslav strojník
Tělupil Václav dělník
Cejpek Miroslav dělník
Mudrák Fr. kovář
Hyžík Jaroslav tesař
Šuřáň Karel úředník
Hyžík Josef dělník
Starý Karel dělník
Parlacků Marie v domácnosti

Vinceník Jan ředitel školy
Vašáková Ludmila v domácnosti
Do O.N.V. Viktorie Mudráková,
Do K.N.V. Hladíková M. ze Zbrojovky (Bohuslavice nad Vláří)
Tělupil Václav, který se ujal předsednictví v M.N.V. však brzy funkce se vzdal a v doplňkových
volbách zvolen do funkce předsedy Jan Koncer člen KSČ úředník O.N.V.
Vystihnut ve stručném popisu hlavní aktuality světového dění vrátil jsem se k celostátní
vážné události(úmrtí prezidenta) na čež jsem uvedl nejdůležitější ze života obce-volby-do
M.N.V. o činnosti nově zvolených členů místního národního výboru zmíním se později, ježto
chci pokračovati v popisu vývoje založeného J.Z.D. o němž jsem v r. 1956 popsal pouze jeho
založení a praxe se objevila až v r. 1957 o němž nyní v pamětní knize zapisuji. Po zjištěných
faktech o pohovoru s příslušnými činiteli uvádím následující závěr:
Činnost J.Z.D.
Jak a s čím začala J.Z.D hospodařit?
Ze 60 ha půdy nejvíce přinesl družstvu člen Vincent Urbaník 16 ha. Další členové byly drobní
domkaři, ale i bezzemci, takže další půda byla získána z části opuštěných hospodářství
(Argalášová Anděla, Peléšková Antonie, Urbaník Jaroslav) arondací půdy a půdy obecní
celkem 60 ha jak již zhora uvedeno. Jako plus lze připomenout, že družstvo získalo v této
výměře menší část již půdy obseté obilovinami. (arondační formou)
Investice hradila Investiční banka
Byla koupena práva koní ve stáří 4 let (Héna a Zora) z Nedašové Lhoty za 24.000 Kčs. Práci
s nima zahájil František Doška viz doklad č. 4
Vůz (Platoňák) byl získán z likvidace statkáře z Horního Lidče. Vůz žebřiňák v ceně 5000 Kčs.
(Zhotovila učňovská škola Val. Klobouky)
Řezačka výfuková, jeden senomet, jeden zrnomet, jedna řezačka trávní.
Dále zakoupilo družstvo nákladní auto značky Tatra 128 starší za 18.000 Kčs., starší traktor po
„generálce“ z Golanty, Slovensko, se kterým Fanek Můdráků syn kováře jezdil až do odchodu
k vojenské prezenční služby, traktor pak převzal Vincenc Urbaník. Nákladní auto Tatra 128
bylo řízeno Václavem Tělupilem asi ½ roku načež toto převzal František Škubník, schopnější
s zkušenější řidič.
Zrušení dokrmny 30.6.1957
Stav dobytka: bylo koupeno 11 kusů krav a 4 březí jalovice ustájené v bývalém panském
dvoře, ve kterém měla státní dokrmna jatečného dobytka pronajaté stroje. Dokrmna zrušena
30.6.1957. Veškeré prostory, chlévy, stodola a kůlna byli uvolněny jednotnému
zemědělskému družstvu.
Provedena v těchto místech adaptace dvoudílného vepřína a zakoupeno 50 kusů asi 15 kg.
Dobytek Vincence Urbaníka byl ponechán v jeho stáji rovněž i koně, oboje však bylo vedeno
v rámci družstva.
Drůbežárny:
V dubnu 1957 postaven na dvořisku dřevěná drůbežárna v ceně 32.000 Kčs. Místní občané,
členové strany pomáhali brigádně při její stavbě. Koupeno 300 kuřat (4korunních) z líhně
Vizovice a 300 kuřat 11 denních. Cena kuřat = 2.700 Kčs.(Jedno kuře 4.50 Kčs za kuře).

Koncem roku zřízena další drůbežárna v ceně 24.000 Kčs. Drůbež měla na starosti Anastázie
Trlicová, která tuto práci vykonávala trpělivě a poctivě. Práce tato jí bavila.
A teď něco o práci družstva v praxi:
Jako každá novota, tak i rokytenské družstvo stalo se senzací vesnice. Bylo pozorováno
místními zemědělci z nich mnozí dokonce chtěli družstvu v návalu práce vypomoci, jiní
lhostejně přihlíželi, další čekali na každý chybný krok kritizujíce až přes příliš v doufání, že
družstvo zanikne. Byly potíže a nedostatky ovšem každá nová věc potřebuje svůj čas.
Zásluhou poctivé práce všech družstevníků v čele s předsedou Františkem Trlicou a
rostlinářkou Viktorií Mudrákovou, družstvo prošlo tímto bojem čestně a dosáhlo dobrých
výsledků. Jako obětavé pracovníky družstva uvádíme ještě, Fr. Baklíka, Došlů, Navrátila,
Ševčíka(účetního), Mudráka Fr., Vincenta Urbaníka a jiné.
Brigády:
Patronátní zvod Zbrojovka v Bohuslavicích po dobu žní a výmlatu vyslal na pomoc družstvu
brigádu z řad Č.S.M a členů strany rovněž vojáci ze slavické posádky udělali kus práce. Výmlat
byl prováděn u Urbaníka a pro drobné výmlaty postavena mlátička za dvoremJ.Z.D. Počasí
žním celkem přálo a tak práce šla poměrně snadno. Pomohli při práci také členové místního
národního výboru, dělníci z továren, takže bylo možno říci, že založené družstvo bude
nápomocným činitelem ke konečné celkové socializaci naší obce v roce příštím, a že naši
zemědělci vytvoří pak jako odborníci v příštím roce a rozšířeném družstvu podmínky ještě
lepší.Dosavadně založené J.Z.D v naší obci bylo jakýmci předvojem, převážná většina členů
byli občané odkázáni jinak na obživu v zaměstnání, někteří vlastnili jen 50 a, dokonce
bezzemci. Na výzvu strany K.S.Č. v plnění svých stranických povinností vstoupili Franitišek
Doška zaměstnanec Zbrojovky, Navrátil Antonín, Baklík Fr. a jiní do družstva, neboť
zemědělci poukazovali na to,že chtějí-li komunisté družstvo, aby tam vstoupili nejdřív samy.
Stalo se tak a J.Z.D. bylo založeno.
Byla to obětavá práce, spojena s potížemi, nedostatky, s odporem mnohých, kteří se neštítili
ani anonymních dopisů s hrubými urážkami a na cti utrhačstvím na adresu členů družstva
apod. Byla to práce pro společnost hodna uznání. Zvláště předseda Fr. Trlica a Viktorie
Mudráková se stali oporou tohoto prvního vážného kroku k socializaci naší vesnice.
Rozvířené lidské povahy, horké hlavy a ostrá slova se pomalu zmírňovaly, lidé začali uvažovat
a tam kde snad dříve úcta lecos nestravitelného vyřkla, docházelo ke smíření, neboť vývoj
lidstva šel dál a nezastavuje se ani nevrací.
Změna předsedy M.N.V.
Chci se vrátit k nově zvoleným členům místního národ. Výboru a zmíniti se o jejich práci za
rok 1957. Dříve než přikročím k tomu, chtěl bych předem uvésti změnu předsedy M.N.V.
Jan Koncer, nový předseda M.N.V.
Po volbách ustanovených předseda Václav Tělupil, se po půl roce funkce vzdal a jeho funkci
převzal doplňkově zvolený Koncer Jan, úředník O.N.V, mladý a velmi obětavý pracovník se
smyslem pro dobro veřejného zájmu obce.
Změna tajemníka
Rovněž došlo ke změně funkce tajemníka Karla Šuráně, který pro zdravotní stav tuto
vykonávati nemohl, a tajemníkem M.N.V. byl ustanoven Fr. Škubník .

Výstavba chodníka ke škole
V roce 1957 se členovo komise pro výstavbu obce drali slibně do práce. Došlo k výstavbě
chodníka ke škole, neboť školská mládež a na ,,venkově,, věčně rozblácená cesta toho
naléhavě vyžadovali. Byl postaven nový chodník z kostek s obrubníky až k lipám Boží muky.
Náklad byl uhrazen v rámci Akce Z (Akce Z = zvelebování obcí, výstavba. Přispívá stát
z rozpočtu národních důchodů.)
Akce Z v obnose 20. 000 Kčš. Pomocné práce prováděli občané brigádou zdarma.
Skácení lípy u Boží muky
V důsledku plánovaného rozšíření vozovky, byla v roce 1957 skácena jedna lípa u Boží muky.
Pamětník dávno zašlých dob ( asi 250 let )stárne. Současně zapisuji při této příležitosti, že
byla vichrem s kořeny vybrána lípa u Kříže na návsi a spadla mezi kříž a pomník padlých aniž
by svou rozložitostí co poškodila. Náhlý a silný orgán přehnal se mezi 18 až 19 h. přes
vesnici a strhal na některých domech krytinu. O.N.V. poskytl postiženým náhradu na opravu .
Rozpočet M.N.V. rok 1957
Příjmy: úhrn rozpočtových příjmů = 75 300 Kčs .
Výdaje: úhrn rozpočtových výdajů = 75 300 Kčs.
Kulturní a životní úroveň občanů:
Neustálý rozvoj výrobních sil značně napomáhá růstu životní úrovně zvláště pracujícím
v průmyslu. Stále roste počet sňatku, neboť mladým manželům skýtá doba oboustranné
pracovní zabezpeční a tudíž také velmi slušné příjmy. Průměrný výdělek mladých manželů,
bez dětných, činí průměrně dohromady 2.000 Kč (minimálně) z čehož lze usoudit, růst
sociální zabezpečení a stoupající počet sňatků. Také v rodinách, kde pracují až 3 lidé
v průmyslu se úroveň rychle pozvedla. V několika krátkých letech, vybavili si mnozí občané
své příbytky krásným nábytkem, elektrickými pračkami, sporáky a vařiči, dokonce se objevily
v naší obci první televizory, počet zakoupených motorek je stále vyšší. Je bezesporu
doloženo, že životní úroveň mnohých občanů rychle vstoupla. Neharmonicky se však dosud
jeví růst životní úrovně v rodinách s větším počtem dětí, tam, kde pracuje pouze jeden živitel
rodiny a matka pro malé děti musí zůstat v domácnosti. Zde se růst sociálního zabezpečení
jeví v menší míře. Zatím co v některých rodinách připadá na osobu až 1000 Kč měsíčně,
v rodinách s jedním živitelem ěkde jenom 250 – 350 Kč. U těchto lidí byste marně hledali,
to, co jinde nakoupili – žijí skromně.
Strana a vláda republiky bude muset v tomto případě hledat cestu k souladnému poměru,
v růstu životní úrovně pracujících.
Divadlo
V roce 1957- 24.června sehráli žáci místní obecné školy pohádky ,, Stříbrná studánka“ za
spolupráce s dospělými herci. Představení bylo sehráno v sobotu a v neděli za hojné
návštěvy občanů. Hra měla dobrý úspěch. Z dospělých účinkovali : Věra a Jana Janošíkovi,
Eduard Ševčík ( viz. doklad č.5) a Věra Ondrůšková. Režie: Vinceník Jan ředitel školy
v Rokytnici, Hanák Tomáš učitel (zastupoval učitelku Helenu Koncerovou, která toho času
dlela na mateřské dovolené).

Škola
Škola na dále dvoutřídní, počet žáků 54. Stav definitivních učitelů nezměněn.
Kino
Pro hojnost událostí v naší obci v roce 1957, to je založené družstvo - volby – zaměřilo obec
více k těmto událostem a nebýt místního kina, které skýtá občanům dobrou zábavu, nelze o
kulturní činnosti nic podstatného zaznamenat.
Kopaná
Kopaná v naší obci se stává populárním zdrojem našich fanoušků a baví v nedělních
odpolednech celou veřejnost. Jednotné zemědělské družstvo vyjednává s výborem Sokola
zabrání dosavadního hřiště za dvorem, kteréžto místo potřebuje pro účely J.Z.D. Zdá se, že
hřiště sokola asi bude přemístěno, o výsledku zmíním se roce 1958.
Zapomněl jsem při zápisu o založení J.Z.D. na jeho praxi, zasunouti přehled o stavu skotu
v roce 1957. V tomto roce bylo v soukromém sektoru naší obce následující množství
dobytka.
Krav 131
Jalovice 44
Prasnic 10
Prasat 225
Množství zabíjaček 102
Ve víru událostí revolučních změn v naší obci, chýlí se tak rok 1957 ku konci, v němž snažil
jsem se zachytiti nejdůležitější události či změny v životě obce. Připomínám, že pamětní
kroniku dopisuji 3 léta nazpět, tj. jod roku 1956 – 57 – 58 a zaopatřování dokladů činí mi
značné potíže, rovněž se souvislostí událostí politických a světových pokud se týká jejich
popsání potíže byly ve shánění příslušných dokladů. Těším se již na dokončení zápisů o roku
1958, abych tak mohl jíti se svými zápisy současně s dobou a tuto prožívá je hned přesněji na
poměry analisovati.
Počasí
A jaké bylo počasí v roce 1957.
Jaro: příznivé pro jarní práce, červenec množství deště, srpen, teplý slunný, podzim příznivý.
Zima normální: úroda všeobecně dobrá, seno málo. Ovoce zvláště jablka pod normál.

