Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1960
Počasí
Celkový ráz zimy byl mírný, jen občasné silnější mrazy v lednu s vánicemi. 18.března
napadlo hodně sněhu, takže v sobotu 19. byl sníh ze silnice odklízen pluhem. Jaro bylo poměrně
pěkné, suché. Od poloviny června nastalo počasí deštivé a trvalo s malými výjimkami až do zimy.

Úroda
Stromy odkvetly dobře. Jarní polní práce byly provedeny včas. Rovněž včas byla
vyjednocena a okopána řepa, vyskytla se na ní mšice maková. Nekvalitně byla provedena kultivace
brambor, porosty byly zapleveleny, což se projevilo na velmi malém výnosu. Na bramborách byla
mandelinka bramborová, školní děti prováděly hledačku. Žně skončily pozdě přes veškeré pracovní
vypětí družstevníků i brigádníků. Počasí bylo deštivé, způsobeny značné ztráty vzrůstem obilí a
podhnitím slámy. Jako první v celém JZD zavedly se z nedružstevníků noční výmlatové směny.
Velmi pomohly sklizni. JZD pěstovalo kukuřici, která vyrostla pěkná. Siláž z ní byla jakostní. Děti
zdejší školy vypěstovaly sazenice krmné kapusty. Vyrostla velká a vydržela až do prosince.
Nadprůměrná byla úroda ovoce. MNV s brigádníky se staral o odvoz do V. Z. do Libáně. Švestky
JZD nechalo usušit v sušírně Františka Egrta čp. 30, který dal k tomu účelu i své dřevo. Sena byla
slabší a poškozená deštěm. Obilí sypalo velmi pěkně. Na výnosy byl tento rok nadprůměrný. Výnos
medu vlivem dešťů žádný. Veškeré dodávky JZD splnilo a vysoko překročilo.

Volby do MNV
V roce 1960 byly volby do MNV. Protože občané Zel.Lhoty se nechtěli sloučit se
Záhubami, zůstal MNV ještě samostatný v Zelenecké Lhotě. Průběh voleb byl klidný, volby konány
ve vhodně vyzdobené škole. Účast voličů 100 %, pro kandidáty 100 %. Během voleb přijeli vojáci,
zatančili a zazpívali na silnici před školou.
Zvoleni: Makovec Zdeněk, dělník n. p. Plastimat, Šuda Václav, uvolněný pracovník ONV
z Libáně, Brodský František, vedoucí výkupního závodu Libáň, Žďánský Ladislav, člen JZD,
Zmátlíková Božena, uklízečka ve škole, Knoblochová Emilie, členka JZD, Hruška Josef, lesní
dělník, Plíšek Vlastimil, elektromontér, Dovol Bohumil, člen JZD. Předsedou byl při ustavující
schůzi zvolen Zdeněk Makovec, tajemníkem s. Václav Šuda. Členové rady MNV: Brodský Fr.,
Hruška Josef a Zmátlíková Božena.

Práce MNV
MNV se scházel podle přesně vypracovaného plánu práce, který sestavil s. tajemník Václav
Šuda. Stanoveny byly i úřední hodiny. Zprvu krátkou dobu se plán schůzí i úřadováno dodržoval,
později schůze nebyly vůbec. Plénum MNV se sešlo za rok jen 2x. Schůze rady MNV byly skoro
pravidelné. Výbor žen nepracoval vůbec. V práci komisí vyvíjela činnost kulturně školská a
sociální, finanční a stavební, nejméně zemědělská. Veřejné schůze MNV byly navštíveny velmi
málo přes značnou agitaci i osobní zvaní. Rozpočet byl dodržován ve všech ukazatelích. Tajemník
MNV Šuda Václav úřadoval, seděl každý den v kanceláři JZD, na MNV na Zeleneckou Lhotu
dojížděl 2x týdně navečer.

Oprava rozhlasu
Koncem roku 1959 objednal MNV opravu místního rozhlasu. Zvýšené výdaje na generální
opravu měl uhradit ONV, jak slíbil předseda ONV a jeho náměstek Zd. Lukeš. Práce byla
provedena Závody zvukové techniky z Turnova. Faktura za práci přišla až v roce 1960 a ONV
odmítl platit. Všechny peníze byly v bance blokovány a denně narůstalo penále. Všechny urgence i
intervence byly marné. Teprve před volbami v červnu 1960 ONV poskytl úhradu.
www.zeleneckalhota.cz
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Sloučení JZD
Hospodaření JZD v Zelenecké Lhotě bylo špatné. Pracovní jednotka měla tendenci stále
klesající. Pracovní morálka špatná, užitkovost dobytka malá. Ani nový předseda František Brodský
s novým představenstvem neudělali pořádek v organisaci práce. Pracovní morálka se nezlepšila.
Velké naděje se vkládaly do novostavby kravína, ale OSP stavěl a nestavěl. Do hospodaření JZD
nemohl ani zasahovat MNV, neboť bývalý předseda JZD Albert Jakubec byl i předsedou MNV.
Jakákoliv připomínka od MNV byla hodnocena představenstvem jako podrývání JZD. Celá činnost
MNV byla brzděna nesprávným postojem několika členů místní org. KSČ (Tomášovi a Tesař),
jakož i špatnou znalostí problémů v obci a jednostrannou informovaností představitelů ONV (Jaroš,
Lukeš). Družstevníci byli nespokojeni s výší pracovní jednotky 7 Kčs, tím spíš že sousední JZD
Záhuby si vyplácelo za pracovní jednotku 25 Kčs.
V druhé polovině roku 1959 byly projednány ve stranické organizaci KSČ i v MNV návrhy
na slučování JZD. První plán byl spojit naše JZD s JZD Skuřina, kde byly hospodářské výsledky a
pracovní jednotka poněkud lepší. Navázalo se jednání s tajemníkem MNV a předsedou KSČ a JZD,
ale Skuřina se slučovat ještě nechtěla. To už byla práce Fr.Maxy ze Záhub. František Maxa byl
velký „generál“, ale neměl vojsko. Projednal s Františkem Brodským plán, jak to udělat, aby Lhota
se sloučila se Záhubami. Mezitím došlo ke sloučení JZD Lično, Bačalky a Záhuby.
František Brodský na schůzi představenstva řekl, že Staré Hrady se slučují se Záhubami, ale
Lhota že je uprostřed, a proto že je nutné, aby se sloučení také zúčastnila, a že Lhota bude středová.
A mimo toho, že když dojde k sloučení, bude pracovní jednotka ihned 20,-Kčs, zatím samostatná
Lhota se bude "plácat" ještě několik roků. Lhoteckým družstevníkům se slučovat se Záhubami
nechtělo, ale jakmile slyšeli o výdělcích, byli někteří ochotní. Aby nám zase neujel „autobus“, říkali
někteří. Sloučení si přál a velmi doporučoval Brodský František tehdejší předseda JZD. Proti
sloučení byli Tomášů Václav a Tesař Josef.
Tak došlo ke sloučení od 1.1.1960. Zelenecká Lhota, Záhuby, Lično, Bačalky v JZD 1.máj
Milkovice, ale bez Starých Hradů. Slučovací slavnostní schůze byla v Libáni v sále kulturního
domu, za přítomnosti mnoha veřejných činitelů, zástupců KNV, ONV, okolních JZD, novinářů z
Hradce a z Prahy. Zkrátka velká „svatba.“, Libaňáci se tomu posmívali.. Přítomen byl také poslanec
NS s.Borůvka. Po zahájení předvedly děti z Bačalek a Zelenecké Lhoty kulturní vložky.
Následovalo jednání, projevy hostí a volby nového představenstva. Zvoleni byli:
předseda a agronom Jan Hazdra, Záhuby čp.32
vedoucí střediska Lično a Záhuby Josef Kužel, Bačalky čp.33
vedoucí střediska Bačalky František Nešněra, Bačalky čp.21
vedoucí střediska Zelenecká Lhota Frant. Petrtýl, Zelenecká Lhota čp.32
ekonom František Maxa, Záhuby čp.1
zootechnik Josef Vavruška Josef, Domousnice čp.53
mechanizátor Václav Matějů, Lična čp.24
Růžena Plíšková, Bačalky čp.68
Růžena Pažoutová, Lično čp.26
Marie Tomášů, Zelenecká Lhota čp.60
Josef Zemánek ml., Záhuby čp.3
Marie Loudová, Záhuby čp.28
Václav Šimáček, Bačalky čp.36
Miluše Matějů, Lično čp.24
Bohumil Dovol, Zelenecká Lhota čp.48
František Brodský se vrátil do Výkupu do Libáně.
Po velké slávě, začalo rozčarování, zklamání. Slib, že Záhuby pomohou Lhotě, se nesplnil,
naopak ukázalo se, že Lhota pomohla Záhubům. Byly zpevněny normy. Začalo se vozit krmení ze
Lhoty na Záhuby, tam nebylo čím krmit. Také osivo bylo ze Lhoty. Ihned v lednu 1960 byla dána
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prasata na dodávku ze Lhoty, ačkoliv je bylo možno dodat už v prosinci 1959.
K zajištění lepšího hospodaření na velkých celkách bylo nutné vybudování mechanizačního
střediska. Za nejvhodnější objekt byl vyhlédnut dvůr Milkovice, patřící k JZD, kde se dosud
chovaly slepice a prasata. Z mlatů a přístodůlků poměrně nenákladnou úpravou byla nejprve zřízena
dílna, kam byly přestěhovány stroje z kováren Jaroslava Čubana ze Zelenecké Lhoty a Jaroslava
Kučery z Lična. Vedoucím mechanizačního střediska byl jmenován Václav Matějů z Lična, bývalý
traktorista STS. Využití strojů bylo poměrně dobré až na velkou poruchovost. Pásový traktor byl
plně využit jak při polních pracích (vytahování řepy) tak při orbě i noční.
Sloučené družstvo mělo: skotu celkem 263 kusy z toho 222 krav, 33 koní, prasat 550 kusů
z toho 76 prasnic, drůbeže 2.250 kusů. Plnění plánovaných dodávek: maso 1.180 q tj. 96%, vejce
26.200 kusů tj. 100,25 %, mléko 661.688 hl tj. 111 %. Zásluhu o plnění mají ošetřovatelky drůbeže
a dojnic, které soutěží o titul Brigáda socialistické práce. Zde v kravíně je vedoucí kolektivu J.
Hrušková. Tato brigáda však nechce dojit strojem, že prý by nadojily méně.

Státní spořitelna
Úřadovna státní spořitelny byla zrušena v domě Frant. Egrta čp.30 a byla přemístěna do
úřadovny MNV. Zvětšení výdělků členů JZD se projevuje i na zvýšení vkladů.

Úpravy v obci
Novostavby v obci nebyly. Větší úpravy a opravy provedli: Lad. Žďánský, Václav Zima,
Vlastislav Plíšek a Jos. Klaban, Frant. Balcar a Frant. Přibylý. Bylo pokračováno ve stavbě
autobusové čekárny. Jednáno bylo o stavbě rybníku v údolí potoka Na horách. Obec je zcela
elektrifikována, má telefonní ústřednu s účastníky: Zelenecká Lhota 1 – veřejná hovorna (Šíp), 3 –
Hazdra Záhuby, 4 – JZD 1. máj, 5 – škola Zelenecká Lhota, 6 – Hřmenín, 7 – hostinec Zelenecká
Lhota, 8 – Viták truhlář JZD, 9 – MNV Zelenecká Lhota. Veřejné osvětlení je rozšířeno. Místní
rozhlas po generální opravě rozšířen na asi 1.200 m a má 10 reproduktorů, slouží hlavně k hlášení
JZD. Autobusové spojení stejné jako dříve. Ráno jezdí zvláštní autobus s dětmi do školy do Libáně.
Doručovací obvod pošty je Libáň, listonoš chodí odpoledne.

Veřejný život
Výročí únorových událostí připomenuto rozhlasovým pásem dětí.
MDŽ – děti roznesly všem ženám srdíčka s kytičkami bledulí.
1. máj – oslav se zúčastnilo dost lidí a dětí na ověnčených alegorických vozech. Alegorický
vůz představoval zemědělství dříve a nyní.
Oslava 15. výročí osvobození ČSR byla pořádána v sále hostince vhodně vyzdobeném
květinami. Zúčastnili se jí chlapci z Koreje, studující v Jičíně. Po zahájení předsedou MNV
následoval slavnostní program dětí, pak projev ředitele školy a beseda s Korejci.
Velikou celostátní událostí byla II. celostátní spartakiáda v Praze. Dík značnému rozšíření
televize, všichni viděli velký úspěch naší sjednocené tělovýchovy.
Měsíc československého přátelství byl zahájen filmem promítaným Jednotou. V knihovně
uspořádána výstava sovětských knih spojena s půjčováním. Úspěch byl jen u dětí. Dále vhodnými
relacemi v místním rozhlase bylo zdůrazňováno mírové úsilí SSSR, jakož i růst mírového hnutí ve
světě. SSSR vyzývá stále k mírovému soužití a soutěžení v mírovém budování. Důkazem toho byly
stálé pokusy s dobýváním vesmíru. SSSR první získal fotografie odvrácená strany měsíce, vysílá do
vesmíru pokusná zvířata a vrací je zpět.

Bezpečnostní služba v obci
Vedle komise pro místní bezpečnost pracují 3 příslušníci pomocné stráže veřejné
bezpečnosti. Jsou to: Josef Tesař, dělník, Jan Viták, člen JZD a Václav Tomášů, důchodce.
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Sloučení místních organizací KSČ
V roce 1960 byly jednotlivé vesnické organizace KSČ sloučeny v jednu závodní organizaci
KSČ 1. máj. Její práce je kvalitní, jest skutečně vedoucí složkou a pomáhá v práci MNV i JZD. Na
návrh záv. org. KSČ měl se volit původně jen jeden národní výbor. Pro odpor občanů zdejší obce se
tak nestalo. Proti sloučení MNV se po vsi rozběhla podpisová akce, organizovaná členy strany
manželi Tomášovými. Ani veřejná schůze občanů, na níž se dostavili zástupci ONV Lukeš a Jaroš,
nevyzněla ve prospěch sloučení národních výborů.

Svod krav
10.března 1960 se sváděl dobytek do nového kravína na Příhon.

Převážení mostu
Přes Zeleneckou Lhotu byl vezen velký most, dva díly. Most byl vezen na podvozku, k
tomu upraveném – velmi dlouhém. Elektrické dráty a dráty od rozhlasu, které byly nad silnicí, musely být sundány nebo nadzvedány. Druhý díl byl vezen 10. března 1960.

Zrušení kovárny
Dne 3. června 1960 byla kovářská dílna Jaroslava Čubana zrušena. Veškeré stroje a zařízení
dílny byly převezeny do Milkovic. Stěhování strojů a zařízení prováděl: Matějů Václav z Lična a
Havel František ze Zelenecké Lhoty.

Taneční zábavy
Pořádány byly tyto taneční zábavy: Požárnický ples, poutní a posvícenská taneční zábava.
Účast poměrně malá.

Rozvoj televize
Kino v obci bylo zrušeno rozvojem televize. Zatím je v obci zapojeno 15 přijímačů, v plánu
jsou další.

Spolupráce školy s JZD 1. máj
S JZD 1. máj navázala zdejší škola úzkou spolupráci. JZD poskytlo škole pařeništní okna,
dalo udělat pařeništní rámy a veškeré zařízení pro rychlení zeleniny. 2 pracovníci JZD udělali
veškeré hrubé práce při založení 2 pařenišť s 12 okny za školní zahradou a 1 pařeniště ve školní
zahradě dělal s. ředitel s dětmi sám.
JZD opatřilo i semena ředkviček k rychlení. Semena ranného salátu poskytla škola sama.
Děti velmi rády pařeniště obsluhovaly, plely, větraly a měly radost ze sklizně, která byla velmi
bohatá. Ředkvičky i salát byly rozdány a část prodána jiným zájemcům, zač byly koupeny zase
sazenice okurek. Okurky sice byly velmi pěkné, ale děti mnoho plodů neužily, neboť nesvědomití
občané pravidelně pařeniště vykrádali.

Výsledky hospodaření JZD
JZD hospodařilo 1. rok společně ve sloučeném JZD 1. máj. Počátky byly mnohdy
nepříjemné, ale během roku se vše urovnalo natolik, že zdejší obec svými výsledky hospodářskými
patřila mezi nejlepší. Hodnocení práce a výsledků JZD bylo provedeno na prvé výroční schůzi,
konané v sále Jednoty. Výsledky hospodaření byly velmi dobré a družstevníci brali pracovní
jednotku ve výši 20 Kčs. Pro rok 1961 bude vyplácena jednotná odměna v penězích (bez
pracovních jednotek) za splněnou normu ve výši 25 Kčs.
Sál byl vyzdoben ředitelem školy a pracemi akad. malíře Šilhána. Za OV KSČ byl přítomen
s. Šidák. Konstatováno, že velmi dobře si vedou kolektivy dojiček ve všech obcích. Ve Lhotě
www.zeleneckalhota.cz
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Zelenecké soutěží brigáda o titul Brigáda soc. práce. Během roku se hnutí rozšířilo i do ostatních
kravínů, hlavně zásluhou dobré práce závodní org. KSČ 1. máj, která se dobře o kolektivy stará.

Výbor žen
V roce 1960 se ustanovil společný výbor žen a na ustavující schůzi v Ličně byly zvoleny:
s. Jitka Chromovská, učitelka a ředitelka školy v Bačalkách
s. Anna Šolcová, družstevnice, Bačalky
s. Miluše Matějů, družstevnice, Lično
s. Lud. Šíbová, školnice, Bačalky
s. Jarmila Kučerová, družstevnice, Lično
s. Milada Dědinová, družstevnice, Záhuby
s. Marie Loudová, družstevnice, Záhuby
s. Jiřina Hrušková, družstevnice, Zelenecká Lhota
s. Marie Makovcová, družstevnice, Zelenecká Lhota

Úmrtí
6.3. – Mlejnková Marie, čp.18, 80 r., vdaná
2.4. – Mlejnek Josef, čp.18, 80 r., vdovec
21.4. – Vondráček Josef, čp.36, 63 r., ženatý
8.12. – Filipová Růžena, čp.51(27), 79 r., vdova
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