Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1954
Rozdělení pozemků Jana Linky
Dne 15. ledna 1954 projednala rada MNV rozdělení pozemků Jana Linky 2 ha 43 a.
Zmíněný nemůže pozemky obdělat pro nedostatek pracovních sil. Pozemky si vezmou: Zemánek
Karel, Egrt František č.30, Kupec Viktor, Bartoň Stanislav a Krčmařík František po 37 a, Přibylý
František si vezme 58 a. Pozemky budou přiděleny bezplatně. Nakonec, přestože pozemky byly
přiděleny bezplatně, většina ze jmenovaných výměr nepřijala a tím zůstaly pozemky majiteli
k dalšímu obdělávání.

Mrazy
Dne 27. ledna 1954 udeřily silné mrazy 22 až 30 stupňů.

Vodovod
Dne 15. února 1954 ve schůzi pléna jednáno opět o vodovodu. Diskuse byla sice rušná, ale
svolení komise opět odloženo do příští schůze.

Maškary
28. února 1954 byla velká maškara v obci. Odpoledne byl průvod, vyhrávala místní kapela:
Egrt František z čp.6 hrál na tahací harmoniku (heligonku) a Havel František z čp.15 (hostinský) na
buben.

Zápis z veřejné schůze volební komise
Veřejnou schůzi pořádala místní volební komise dne 6.dubna 1954 v hostinci Jednota za
přítomnosti 42 občanů a zástupce ONV s. Judr. Vlčka z Jičína.
Program:
1. Zahájení
1. Projev s.Judr. Vlčka
2. Diskuse o kandidátce
3. Sestaveni a schvalováni kandidátů
4. Diskuse
5. Zakončení
Vyřízení:
1. Schůzi zahájil předseda místní volební komise s. Václav Tomášů uvítáním všech
přítomných a zvlášť přivítal zástupce ONV. Připomněl, aby každý pronesl svoje námitky
proti kandidátům přímo a ne druhý den někde venku. Dále požádal s.Vlčka, aby přednesl
svůj projev.
2. s.Vlček v úvodu zhodnotil význam našeho průmyslu, jeho vzestup a jako důsledek této
dobré práce snížení cen.Vysvětlil, proč nemohly být sníženy ceny životních potřeb jako
masa aj. Poukázal na nedostatky v zemědělské výrobě, hlavně výrobě živočišné. Doporučil,
aby zemědělci vážně uvažovali o zemědělské velkovýrobě, bez níž se neobejdeme.
Připomněl, že náš stát se stará o bytovou výstavbu a zajišťuje tak 40 tisíc bytových jednotek,
rozšíření elektrifikace ve státě a podpora pro JZD obnáší v rozpočtu 6 a půl miliardy na
mechanizaci a investiční stavby. Doporučil,aby i naše obec vážně o všem uvažovala a
dosáhla nějaké částky z tohoto rozpočtu. Dále přednesl navržené, kandidáty do ONV a
KNV. Byly vysvětleny zásady voleb do ONV a KNV. Pro náš obvod voleb do KNV byl
navršen: Josef Ulman ze Starých Hradů. Návrh byl jednohlasně schválen. Pro volby do
ONV byl navržen: Ing.Jiří Buřil z Dětenic. Nebylo hlasováno, protože jmenovaného nikdo
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nezná.
3. Dále byla projednávána kandidátka NF. Před zahájením předal p. Ladislav Žďánský svoji
kandidátku za občany zemědělce neorganizované. Soudruh Vlček předal předsedovi volební
komise další kandidátku, která se téměř shodovala s kandidátkou NF. Přikročeno k diskusi o
kandidátech:
Jakubec Albert, zemědělec ze Lhoty Zelenecké. Svoje úkoly plní na sto procent.
Jednohlasně schválen.
Jaroslav Čuban, kovář, 33 let, dobrý pracovník, svoje úkoly plní na 100 procent. Schválen
velkou většinou hlasů.
Tesař Josef, malozemědělec důchodce, dobrý pracovník v lidosprávě, úkoly plnil velmi
dobře. Proti byly vzneseny námitky Ladislavem Žďánským, že nedodržoval předpisy při
sběru mléka. Paní Hosová přednesla šikanování při sběru mléka a Stanislav Bartoň připomíná, že Tesař mluví do věcí, do nichž mu nic není a dokonce vyhrožuje. Neobdržel ani
jediný hlas.
Vokráčka Josef, zemědělec, plní své dodávky velmi dobře, rozumný, mírný. Byl na obou
kandidátkách a schválen všemi hlasy.
Hruška Josef, malozemědělec, nyní lesní dělník, dobrý pracovník, své úkoly plní. Byl
rovněž na obou kandidátkách. Schválen všemi hlasy.
Tomášů Antonín, lesní dělník, dobrý pracovník, přímý. Plní své úkoly velmi dobře. Námitky
podala pí. Hosová, že jako bratr předsedy volební komise a švagr s.Tomášové by neměl být
na kandidátce. Tomášů se zřekl kandidatury. Místo něho byl navržen: Viták František,
truhlář, velmi dobrý pracovník svého oboru a správný člověk. Byl schválen většinou hlasů.
Tomášová Marie, žena dělníka, velmi dobré pracovnice, plní své úkoly velmi dobře. Byla
zvolena většinou hlasů.
Klauzová Miloslava, žena dělníka, pracuje v hospodářství svých rodičů, velmi dobrá
pracovnice, přímá. Zvolena většinou hlasů.
Josef Zmátlík, ředitel národní školy známý všem z denního styku. Nebylo námitek,
schválen.
Egrt František čp.30, zemědělec, plní své úkoly na 100 procent, dobrý pracovník. Schválen..
Vaníček Václav, zemědělec, na námitky J.Tesaře a L.Žďánského, že je neplnič, nebyl
schválen.
Valenta Josef, truhlář, dělník, pracovník svého oboru velmi dobrý, učenlivý, přímý. Byl
schválen většinou hlasů.
4. Nyní přišla k projednání kandidátka podaná p. Ladislavem Žďánským. Písemné prohlášení,
že souhlasí s kandidaturou, předloženo nebylo. Pan Ladislav Žďánský slíbil, že kandidátku
podepsanou od kandidátů na souhlas, že s kandidaturou souhlasí, dodá zítra během
odpoledne.
Šuda Břetislav, zemědělec, pracuje na usedlost svého tchána Josefa Vondráčka. Velmi dobrý
pracovník, přímý, nebojácný. Předseda volební komise se otázal, zda bude do schůzí chodit
a vytkl mu, že ho byl osobně přesvědčovat, aby šel na kandidátku NF. Po tomto jmenovaný
se kandidatury zřekl.
Knobloch Václav, malozemědělec, velmi dobrý pracovník, bezp. Vytknuto předsedou
volební komise totéž co p. Šudovi. Pan Ladislav Žďánský se zaručuje, že jmenovaný funkci
přijme a byl schválen jednohlasně.
Zima Václav, dělník ČSD, v žádných funkcích nebyl a nikdy nechtěl. Pan Žďánský se opět
zaručuje, že přijme. Schválen nadpoloviční většinou hlasů.
Bartoň Václav, rolník, velmi dobrý hospodář, své úkoly plní. Nikdy nechtěl žádnou funkci.
Pan Žďánský zaručuje, že funkci přijme. Zvolen většinou.
Kupec Viktor, zříká se kandidatury.
Bartoň Stanislav, zemědělec, 29 let, velmi dobrý hospodář, přímý. Nechce být kandidován.
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Říká, že s ním p.Žďánský nemluvil a že ho napsal na kandidátku bez jeho vědomí. Pan
Žďánský přiznává a říká, že myslel, že je na kandidátce NF a tudíž že souhlasí s
kandidaturou. Bylo dáno hlasovat, jmenovaný byl schválen většinou hlasů a kandidaturu
přijal.
Plíšek Vlastimil, zedník, byl zaměstnán u Energetických závodů Libáň, nyní po těžké chorobě doma. Povahy mírné, veselý, přímý. Schválen většinou hlasů.
Pan Ladislav Žďánský připomíná předsedovi volební komise, že jeho osoba nebyla dosud
čtena, přestože je v pořadí výše. Předseda se p.Žďánskému omlouvá pro špatnou čitelnost
kandidátky. Vyzývá k diskusi o jmenovaném a přihlásila se pí.Hosová, která uvádí, že
Žďánský se nehodí na kandidátku, protože za jeho předsednictví dělal jí různá příkoří, ač se
měl jako předseda MNV svých občanů zastat. Pan Žďánský na kritiku odpověděl a bylo mu
ostatními mlčením dáno za pravdu, neboť v zápětí byl schválen velkou většinou hlasů.
Krčmařík František, rolník, plní své úkoly vzorně, pracoval v MNV a rozpočtové komisi.
Námitek nebylo. Schválen většinou hlasů.
5. Vyvinula se diskuse mezi ref. s. Judr. Vlčkem a několika zemědělci. S.Vlček přednesl
některé věci týkající se práva a byl také proto napaden některými zemědělci, avšak po
vysvětlení věc byla uvedena do pořádku.
6. Předseda Volební komise poděkoval všem přítomným za účast a ptal, zda má ještě někdo
nějaký návrh na doplnění kandidátky. Návrhů nebylo a schůze byla zakončena.

Volby do MNV
Dne 16. března 1954 jednáno o ustanovení obvodu pro volby do MNV, které se budou konat
16. května 1954. Voleno bude 9 členů. Do volební komise navrženi: Tomášů V., Hruška Jos., Havel
Frant. ml., Egrt Frant. č.6 a Vaníček Václav. Volby budou provedeny v úřadovně MNV.
Dne 16. května 1954 byly volby do místního národního výboru. V předvolební schůzi
6.dubna 1954 bylo navrženo 22 poslanců. Na kandidátce nakonec bylo 17 navržených poslanců.
Byly to svobodné volby, každý volič musel jít za plentu a na kandidátce škrtnout ty, které nechce
volit. Mohlo být zvoleno pouze 9 poslanců. Zvoleni byli pouze ti, kteří měli více než 50 % hlasů.
Dne 25. května 1954 byla první schůze nově zvoleného MNV, na ní byli zvoleni: Jakubec
Albert, předseda MNV, Čuban Jaroslav, tajemník MNV, Hruška Josef, člen rady MNV, Vokráčka
Josef, předseda zemědělské komise, Bartoň Václav, místopředseda zemědělské komise, Zmátlík
Josef, předseda finanční komise, Egrt František č.30, předseda zdravotnické komise, Tomášů Marie,
předsedkyně osvětové komise, Viták František, předseda výstavby a úpravy obce. Nejvíce hlasů
(tajných) dostal Bartoň Václav.
Dne 5. června 1954 předal bývalý předseda MNV Zemánek Karel klíče a spisy novému
předsedovi za přítomnosti plného počtu nově zvoleného MNV.

Obvodová a okrsková volební komise
Ve schůzi dne 26. března 1954 navržena obvodová a okrsková volební komise. Do
obvodové komise navrženi: Viták Jan, Hosa Frant., Brodský Frant., Dvořáková M. Do okrskové
komise navrženi: Zmátlík Josef, Šuda Břetislav a Přibylý Frant.
Dne 6. května 1954 změněna okrsková volební komise. Navrhnut a schválen Petrtýl
Stanislav a Makovec Zdeněk.

Srážka tryskových letadel
Dne 9. dubna 1954 ve čtvrt na čtyři odpoledne se srazila dvě trysková letadla u Domousnic.
Z naší obce tuto katastrofu viděli Hruška Josef a Knobloch Václav. Posádka letadel se zabila.
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Pronájem čp. 8 místnímu národnímu výboru
Dne 17. dubna 1954 jednala schůze rady MNV o pronájmu usedlosti čp. 8 od paní
Janouškové. Paní Janoušková pronajímá svojí usedlost čp.8 Místnímu národnímu výboru.
Podmínky: obytné stavení za 30 Kčs měsíčně, ostatní budovy za 400 Kčs ročně. Podepsáni:
Zemánek Karel, Tomášů Václav, Egrt Frant. č.30, Pecka Josef a Janoušková Josefa.

Dodávky ovoce
Dne 23. června 1954 projednáno rozdělení dodávek ovoce zaslané Krajským výkupním
podnikem na jednotlivé zemědělce. Zemědělci s výměrem nesouhlasí a žádají odhad na místě.

Přidělení selat
V létě roku 1954 byl veliký nedostatek selat, a proto MNV přidělil od p. Bartoně selata
zemědělcům po 1 kuse.

Pronájmy pozemků
Ulrich František pronajal pozemky v Kálku Šmídovi, Šudovi a Brodskému.
14. září 1954 jednáno o nájmu obecních luk, polí a pastvin. Nájemné stanoveno z polí a luk
200 Kčs, z pastvin 100 Kčs z 1 ha.

Svícení na návsi
Dne 24. listopadu 1954 na žádost občanů rozhodnuto, by se na návsi svítilo též ráno od 4.
hodiny do rozednění.

Inspekce ve škole
Zdejší školu navštívil dne 12. října 1954 s. inspektor V. Nehyba a s výsledky byl velmi
nespokojen. Učinil toto opatření:
1. Zrušil rozšířený rozvrh hodin.
2. Odebral pedagogické odměny řediteli školy J. Zmátlíkovi.
3. Ředitel školy musí chodit na hospitace do Střevače.

Požární sbor
V roce 1954 měl požární sbor 32 činných členů, konal 7 schůzí, 2 cvičení se strojem a 3
cvičení školní. V březnu byly konány po 14 dní noční hlídky. V prosinci 14 dní byla pohotovost u
telefonu. Požární sbor lokalisoval požár sušírny na ovoce u pana Josefa Jirků, která se vznítila od
přetopených kamen. S velikou námahou byl uchráněn vedle stojící včelín, vzdálený jen 1 ½ metru,
ale pod jednou střechou, při velikém nedostatku vody.
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