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Rok 1953
Propuštění k dalšímu studiu
26. ledna 1953 jednal MNV o propuštění Anny Ulrichové a Miloslavy Krčmaříkové na další
studia. Anna Ulrichová se nepropouští, protože není na hospodářství žádná pracovní síla. Miloslava
Krčmaříková se propouští, neb hospodářství je zajištěno.

Úmrtí Klementa Gottwalda
Dne 15. března 1952 svolána mimořádná schůze členů MNV. Předseda Karel Zemánek
zhodnotil práci právě zemřelého presidenta Klementa Gottwalda. MNV odešle soustrastný telegram
se zněním: MNV Zelenecká Lhota projevuje nejhlubší soustrast k úmrtí presidenta Klementa
Gottwalda.

Rozpad JZD
6. dubna 1953 jednáno o podsevech jetele pro JZD. Zemědělci jsou povinni odvést 20 kg
semene na 1 ha. Kontrolu semene provede Brodský Frant. a Kupec Vikt.
Podsev jetele byl proveden dne 12. dubna 1953 na poli od cesty k Haltýři – celou Štěpnici –
až po Příhon. V létě se však JZD rozpadlo, aniž začalo hospodařit. Václav Zima čp.18 na svém poli
jetel zaoral, čímž poškodil některé zemědělce, kteří neměli jetel žádný. Za to měl být potrestán tím,
že vyseté semeno zaplatí.

Dokončení vodní nádrže u Haltýře
Dne 13. dubna 1953 usneseno dokončit vodní nádrže u Haltýře. Kopecký Josef naláme
kámen, písek bude z Domousnic, obstará tajemník Hlaváček.

Osvětová komise
V dubnu 1953 byla ustanovena osvětová komise, která se bude starat o provoz kina. Členy
komise budou: Egrt Frant. č.30, Čuban Jar. a Vaníček Václav. Havel František a Zmátlík Josef
budou promítači. Promítací přístroj se opraví.

Pronájem obecního domku
Ve schůzi dne 28. dubna 1953 byl schválen pronájem obecního domku Královi Jar. za
měsíční nájemné 150 Kčs.

Úřední hodiny na MNV
Úřední hodiny na MNV byly stanoveny na pondělí a středu od 8 do 9 hodin večer.

Krmivová základna
Krmivová základna je velmi špatná. Bude požádáno ONV o příděl 1 700 q sena pro celou
obec.

Prodejní hodiny v obchodě u Šípů
Dne 20. června 1953 byly MNV schváleny prodejní hodiny v obchodě u Šípů. Budou od 6
do 8, od 11 do 14 a od 17 do 20 hodin.

Zemědělské práce
Hodnocení práce na řepě a seně je velmi dobré. Dne 20. června 1953 Kupec Viktor zahájil
žně posekáním řepky.
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Poplach požárního sboru
V červnu byl vyhlášen poplach požárního sboru, sešlo se 40 lidí.

Jednání o pokutách
Dne 17. července 1953 ve schůzi pléna MNV jednáno o pokutách způsobených zvířectvem.
Stanoveno za 1 kus drůbeže 1 Kčs, za zvířata čtyřnohá 5 Kčs.

Mandelinka bramborová
Na 19. července 1953 bylo vyzváno občanstvo ku hledání mandelinky bramborové.

Stížnost na Václava Zimu
6. září 1953 projednala rada MNV stížnost na Václava Zimu, který zaoral podsev jetele JZD.
Rozhodnuto, by zaoraný jetel (semeno) zaplatil, jinak bude hlášen na ONV k potrestání.

Jednání o nabídnuté půdě
Dne 5. listopadu 1953 jednáno o nabídnuté půdě Františka Ulricha (6 ha), Jakubce Alberta
(2 ha) a Linky Jana (3 ha) ostatním zemědělcům k obdělávání. Všichni zemědělci se písemně
vyrozumí.

Vodovod
Dne 1. prosince 1953 jednáno o vodovodu. Bude požádán místní odborník Žďánský
Ladislav, aby věc prozkoumal.

Honební lístek
Dovol Josef požádal o honební lístek, MNV neměl námitek.

Počet žáků ve škole
Ve školním roce 1953–54 chodilo do školy 23 žáků.

Volby funkcionářů požárního sboru
Dne 29.ledna 1953 byli ve členské schůzi požárního sboru zvoleni: předseda: František Egrt
čp.6, velitel: Josef Hruška, náměstek velitele: Jan Viták, jednatel: Václav Nešněra, pokladník:
František Brodský, velitel sam. stráže: František Egrt čp.30, vzdělavatel: Josef Zmátlík, revisoři
účtů: Václav Knobloch, Václav Tomášů a Josef Tesař, zbrojmistr a pomocník: Jaroslav Čuban a
František Přibylý, členové výboru: Karel Zemánek, Antonín Tomášů, František Havel ml., Viktor
Kupec ml., Josef Vokráčka.

Úmrtí
14.1. – Filip Karel, čp.51 výměnek u čp.27, ženatý, 73 roky
10.3. – Frysová Alžběta, čp.5, vdova, matka Milady Jakubcové, 71 rok
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