ROK 1957 – od tohoto roku psal tuto kroniku p. Slabý
Začátek roku probíhal jako všechna předchozí léta. Předmětem stálých starostí jak stranické
organizace, tak místního národního výboru byla péče o zvýšení úrovně v místním JZD. Podařilo se
získat patronát ZVIL z Plzně na opravy zemědělských strojů, hledaly se cesty na možnosti ku
zvýšení odměn na pracovní jednotku. V tomto období se pěstovala v místním družstvu cukrová
řepa, len, pšenice, sladovnický ječmen, hledali se možnosti jak zvýšit tržní produkci. Některé
plochy zrnin byly jako množitelské, za účelem vyšší tržní produkce. Na patřičné výši nebyla ani
živočišná výroba. Dojivost se pohybovala kolem 5,5 litru na dojnici, přírůstky u hovězího žíru asi
kolem 40 dkg na kus a den. Příčin bylo několik. Družstvo nemělo kvalifikované odborníky, bylo
zde málo zkušeností s velkovýrobou, stroje byly zastaralé, málo výkonné apod. Snad i
psychologicky působily na členy JZD i ty okolnosti, že na státním statku byly daleko vyšší odměny
než v JZD. Na státním statku se často střídali vedoucí pracovníci a někteří z nich neměli ani kladný
vztah k místnímu JZD, nebyli mnohdy na politické výši, aby radou nebo skutkem pomohli řešit
výrobní problémy družstva. Na pracovní jednotku bylo Kčs 6,- jako záloha a zhruba Kčs 6,- jako
dobírka. V průměru bylo možno získat 1,3 až 1,5 pracovní jednotky za den.
V tomto roce byl dostavěn prostorný hangár na výkup obilí u nádraží s kapacitou asi 200
vagonů. Jeho výstavba trvala 4 roky. Obec měla také dva majitele osobních aut starších typů. Pan
Václav Šroubek vlastnil auto DKW a pan Günter Hilbich auto zn. Adler. V obci byl 1 televisní
přijímač, jehož majitelem byl p. V. Šroubek.
V roce 1957 zemřel p.Ziegler Andreas, nar. 6.8.1904 v Kočově u Tachova. Zemřel 6.3., byl
otcem 4 dětí a pracoval jako ošetřovatel dojnic na státním statku. 2.12.1957 zemřel Kolář Josef,
narozen 5.3.1891 ve Vamberku. Vdova s dcerou se po jeho úmrtí z místní obce odstěhovala.

