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Rok 1959
Počasí
Zima byla mírná, ač i přešlo několik mrazů i -20 °C. Na jaře bylo velmi pěkně, a to se
udrželo celé léto až do podzimu. Při tak pěkném počasí, ale bylo veliké sucho, neb téměř celé tři
měsíce nespadla ani kapka vody. A tak nastalo dovážení vody od budoucího kravína na Příhoně po
celé vsi. Denně se dovezlo až 120 hl. vody. Až v listopadu začalo pršet, ale stejně málo, ale přece
tolik, by zaseté obilí do úplně suché půdy se probudilo pro příští snad bohatou sklizeň. Prosinec již
byl lepší na vláhu a sníh, který nezůstal na půdě zmrzlý, ještě po roztátí přispěl ku nasátí země
vlahou.

Oslava MDŽ
Dne 8. března 1959 byla na oslavu MDŽ pořádána besídka v hostinci Jednota. Po zahájení
předsedkyní výboru žen paní Hosovou pronesl projev řídící učitel Zmátlík. Potom následoval
program, v němž děti přednesly básně, říkadla i krátké scénky. Zakončily tanečky a zpěvem. Potom
všem maminkám a ženám v sále byla odevzdána srdíčka, vyrobená žáky v ručních pracích. Svým
matkám odevzdaly děti pokrývky vyšité vzory. Matky s více než 5 dětmi dostaly diplomy. Předání
diplomu provedl předseda MNV Jakubec Albert a předsedkyně výboru žen pí. Hosová.
Vyznamenány byly: Vaničková Františka čp.l4, 9 dětí, Ulrichová Františka čp.9, 7 dětí, Mlejnková
Marie, čp.18, 7 dětí a Hrušková Jiřina čp.27, 5 dětí. Besídka dětí byla velmi pěkná díky řídícímu
učiteli Zmátlíkovi.

JZD
Na jaře 1959 se začal stavět nový kravín. Nový kravín byl na žádost Jaroslava Čubana a za
podpory předsedy ONV s.Elise stavěn Okresním stavebním podnikem Jičín. Pro stavbu nového
kravína byl vybrán Příhon s přihlédnutím na stavbu vodovodu pro celou ves. Původní místo pro
kravín bylo za humny, mezi Ulrichovými a Jakubcovými. Vyhledávací komise měla 25 členů,
největší na okrese.
Na jaře 1959 na schůzi KSČ po velké kritice Františka Brodského Okresní národní výbor
navrhl změnu ve vedení. Na předsedu JZD byl uvolněn účetní Rolnických družstevních podniku
Brodský František čp.33, plat účetního ponechán, bývalý předseda měl plat 45 PJ za měsíc. Za
agronoma zvolen Petrtýl František čp.32, za zootechnika Žďánský Ladislav čp.40, účetním zůstal
Bartoň Stanislav čp.2. Členy představenstva se stali všichni, kdo byli v opozici proti představenstvu
starému.
Rok 1959 byl pro polní práce příznivý, deštivých dnů bylo málo. Všechna řepa byla
vyjednocena již 9.května, bez brigádnické pomoci. Aby se zlepšil zdravotní stav skotu, rozvážel
zootechnik Žďánský a Tesař Josef (čp.13) šrot denně po všech stájích v obci a sypali šrot přímo do
žlabů. Taká pracovní normy byly upraveny, změkčeny tak, že si někdo vydělal za den až 5
pracovních jednotek. Obilí bylo sekáno samovazy, postaveny „panáky“ a pak odváženo
k mlátičkám. Pracovní jednotka byla plánovaná na 13,-Kčs (záloha 6,-Kčs). Na konci roku ale vyšla
pouze na 8,50 Kčs. Sklízelo se z polí pěkně, nepršelo, ale trávy otavy narostlo velmi málo. Jalovina
se pásla až do příchodu mrazů.
Výše pracovní jednotky nebyla dodržena zejména kvůli špatné pracovní morálce. Hlavní
vliv měly různé skupiny občanů, kteří autoritu představenstva podrývali, možno říci, že naváděli
lidi, aby nepracovali. Přestože byl vypracován domácí pracovní řád, nedodržuje se. Stav dobytka
byl velmi špatný, dojivost nepatrná, krmivo zkažené a málo. V únoru po zvolení nového
představenstva se začala práce slibně rozvíjet, ale po čase se vše dostalo do starých kolejí. Lidé byli
nespokojeni znovu, zvláště diktátorským chováním jednoho či dvou hlavních vedoucích.
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Kravín JZD je dosud ve stavbě a pracovníci OSP z Jičína nijak nespěchají s jeho
dokončením. Není prý dostatek zedníků a jiných stavebních dělníků. JZD velmi nutně potřebuje
kravín dokončit, neboť se stále krmí doma a z družstevního se krade pro záhumenkové zvířectvo.

Hluboká podestýlka pro vepře
JZD provedlo u Ladislava Žďánského ve stodole ustájení na hluboké podestýlce asi pro 100
vepřů. Hluboká podestýlka byla také udělána asi pro 70 vepřů ve stodole p. Zemánka vedle školy.
Bylo to uděláno bez ohlášení na MNV a škole na příkaz předsedy JZD.
Řídící učitel vznesl prostřednictvím MNV námitku proti ustájení vepřů vedle školy, neboť
celá stavba se měla dělat ve stodole Švorcově, kterou komise odborníků z ONV vyhlédla. Předseda
JZD nevzal na vědomí připomínky a prohlásil, že si stavbu zodpoví, i když je bez povolení.
Pracovníci ONV pak dali na srozuměnou předsedovi MNV, aby se nepokoušel vše změnit, protože
by tím byl proti budování JZD.
Řídící učitel byl pobouřen, protože močůvka prosakovala do školní studny a hejna much se
líhla ve vrstvě hnoje, nehledě na zápach, který se šířil až ke škole (stavba byla asi 30m od budovy
školy).

Čistota návse
Měsíc březen byl zaměřen na čistotu návse. Všichni občané byli vyzváni, aby uklidili před
svým domem, kdo neuposlechl, byl úklid proveden na jeho náklad.

Oprava obecní váhy
Byla opravena obecní váha a JZD bude za používání platit 600 Kčs ročně.

Topoly
Dne 19.února 1959 byly zvráceny dva velké topoly, které rostly na hrázi velkého rybníka
(Petrtýl – Žďánský). Dále byla provedena probírka lesa a očištění topolů. 7 hromad roští bylo
prodáno občanům, kteří nemají les.

Pískovcové lomy
Dne 19.března 1959 odkrývalo rypadlo pískovcové lomy. Hluboký lom Josefa Jirků (v
Roklích) a povrchový lom Josefa Tesaře na Skalkách.

Lékařská ordinace
Dne 20.března 1959 byla zřízena pomocná ordinace lékařská. Místnost byla upravena
v obecní úřadovně čp.8 a lékař dojíždí vždy jednou za 14 dní. Při první návštěvě bylo 29 případů.
Jezdí dr. Zemánek s pomocnicí dr. Beranovou z Libáně.

Vodovod
Dne 30.května 1959 v sobotu odpoledne bylo započato s výkopem pro uložení potrubí
směrem na Příhon. Výkop byl prováděn ručně, svépomocí, tzn. každý občan vykope určitý díl pro
roury zadarmo. Směrem od pramene se výkopových prací zúčastnili: Tomášů Antonín čp.38 se
synem Stanislavem, další díl Bartoň Stanislav čp.2, pak Šmíd Václav čp.46, Klaban Josef a Plíšek
Vlastimil čp.39, Balcar František a manželkou Annou čp.22, Ulrich František čp.9, Jakubec Albert
čp.5, Přibylý František čp.24 se synem Josefem, Čuban Jaroslav čp.35, každý měl 7 metrů dlouhý
díl. Kopalo se od pramene směrem na Příhon ke kravínu. Dole u pramene na rozšiřování studny
pracoval 72 roky starý Kopecký Josef a Krčmařík František oba z čp.28. Nahoře nad studnou jim
pomáhal Runčík Svatopluk čp.33, Jakubec Stanislav čp.41 a Hruška Josef čp.27. Brodský František
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čp.33 a Žďánský Ladislav čp.40 vyměřovali trať, kudy se vedla voda. Na výkopu se pokračovalo
31. května a l. června 1959. Když byl dokončen, bylo položeno potrubí z trubek „manesmanek“.
Voda byla zavedena pouze ke kravínu, do vsi ne.

Mezinárodní den dětí
MDD byl letos uspořádán na popud a za řízení výboru žen. Paní Hosová si vzala na starost
různé úkoly, které potom nezajistila. Oslava byla přece provedena dík soudružce Vejvodové,
učitelce z Jičína, která nacvičila celý program, opatřila materiál k soutěžím, atd.

Táboření dětí
Letos opět tábořilo 16 školních dětí pod vedením řídícího učitele Zmátlíka u potoka pod
Haltýřem. Počasí bylo velmi pěkné a děti byly spokojeny. Někteří rodiče nechtěli pustit své děti,
přestože téměř vše škola platila z výtěžků brigád, s odůvodněním, že je to jen pro bohaté. Opět se
rozšířily různé drby, které ale byly činy uvedeny na pravou míru.

Plán MNV na příští období
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stavba vodovodu po celé vsi a kanalisace
Oprava úřadovny MNV a generální oprava rozhlasu
Oprava veřejného osvětlení a oprava požární zbrojnice
Oprava školy a hřbitova
Vyčištění rybníků a úprava návse
Postavení požární zbrojnice

Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení bylo opraveno nákladem 3.000 Kčs.

Autobusová čekárna
V listopadu bylo začato se stavbou autobusové čekárny u Bartoňových čp.2. u rozcestí Libáň
– Skuřina - Vlčí Pole.

Oprava školy
Do školy byl zaveden telefon. V bytě řídícího učitele byly položeny parkety a byla udělána
nová elektrická instalace.

Úmrtí
21.1. – Bartoň Václav, čp.31, 86 roků
15.4. – Tomášek Václav, čp.30, 67 r., ženatý, otec paní Egrtové
17.8. – Vaníčková Františka, čp.l4, 86 roků
7.9. – Ulrich František, čp.9, ženatý, 66 roků
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