Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1961
Počasí
Celkový ráz zimy byl mírný, sněhu velmi málo. Jaro přišlo poměrně brzy, a proto byly jarní
práce provedeny včas. Pozdní jaro a začátek léta byly suché a chladné. Podzim byl suchý.

Úroda
Kultivace řepy a brambor se prováděla těžko. Pěkně bylo usušeno seno a bylo ho dost.
Kukuřice byla velmi slabá a bylo jí málo. Kapusta oproti loňsku se sázela pozdě a neuvedla se jako
loni. Úroda brambor byla velmi špatná. Příčiny byly shledávány v chybné sadbě i v nedostatečné
přípravě půdy a v nekvalitní kultivaci bramborových porostů. Kukuřice byla svezena do Záhub a
tam silážována. Siláž jest dobrá. Celkově je krmení na zimní a jarní období podstatně méně než
loni. Chybí zejména jádro. Ovoce se urodilo málo, kromě švestek a třešní. Sklizeň se prováděla
brigádnicky. Výnos medu vlivem nepříznivého počasí žádný. Úroda byla poškozena 5 průtržemi
mračen a dvěmi krupobitími. Podzimní práce provedeny bez brigádníků. Zaseto bylo včas. Vlivem
sucha nevzešlo 35 - 40 ha pšenice a 20 ha žita. Silně se rozmohly myši.

Výbor žen
Výbor žen nepracoval vůbec. Asi v polovině roku 1961 rezignovala předsedkyně s. Jitka
Chromcová na funkci pro rodinné důvody. Nová předsedkyně nebyla zvolena, a tím i celá činnost
výboru žen pominula.

Sloučení obcí
Obce Bačalky, Lično, Záhuby a Zelenecká Lhoty byly sloučeny v jednu obec s názvem
Milkovice. Stalo se tak proto, že samostatné národní výbory nemohly řádně vyvíjet řídící činnost a
pomoc JZD 1. máj. Podle Jaroslava Čubana na sloučení obcí usilovně pracoval František Maxa ze
Záhub. Po usilovné práci, zastrašování a slibování získal František Maxa, Václav Šuda a jejich
pomahači přes 50% občanů pro sloučení. A tak na podzim roku 1961 byly mimořádné volby do
sloučeného MNV. Tak vznikla obec Milkovice – osady Zelenecká Lhota, Záhuby, Lično a Bačalky.

Volby do sloučeného MNV
Mimořádné volby byly provedeny 27. srpna 1961 ve všech obvodech. Volební místnost byla
ve škole. Volby proběhly celkem klidně, až na družstevnici Šmídovou, která škrtla kandidátku
Annu Bartoňovou, důvody osobní. Do společného národního výboru obce Milkovice byli zvoleni:
1. Makovec Zdeněk, dělník, Zelenecká Lhota
2. Bartoňová Anna, družstevnice, Zelenecká Lhota
3. Zmátlík Josef, ředitel školy, Zelenecká Lhota
4. Petrtýl František, družstevník, Zelenecká Lhota
5. Hrušková Jiřina, družstevnice, Zelenecká Lhota
6. Dovol Bohumil, družstevník, Zelenecká Lhota
7. Hazdra Jan, předseda JZD, Záhuby
8. Dědina Václav, dělník, Záhuby
9. Vlková Jarmila, družstevnice, Záhuby
10. Poláčková Anna, družstevnice, Bačalky
11. Nešněrová Anna, úřednice, Bačalky
12. Šuda Václav, tajemník MNV, bytem Libáň
13. Plíšek Břetislav, dělník, Bačalky
14. Šimáček Václav, družstevník, Bačalky
15. Podhajský Frant., družstevník, Lično
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16. Pažout Frant., družstevník, Lično
17. Kučerová Jarmila, družstevnice, Lično
Na ustavující schůzi MNV Milkovice byli zvoleni:
předsedou MNV Podhajský František, Lično
tajemníkem MNV Šuda Václav, Libáň
účetním MNV Zmátlík Josef, Zel. Lhota
rada MNV: Hazdra, Makovec, Hrušková, Plíšek a Dovol
komise zemědělská: Makovec, Vlková Jar., Kužel, Petrtýl, Poláčková, Nešněra a Brodský
Frant.
komise finanční: Nešněrová, Kučerová, Hrušková, Zemanová a Čuban
komise osvětová: Dědina, Zmátlík, Bartoňová, Chromovská, Zemánek J. starší
komise stavební: Plíšek, Pažout, Dovol, Plíšek Vlastislav, Hazdra
komise veř. pořádku: Hazdra, Šimáček, Hruška a Zajíček

Volby soudců
Poprvé v dějinách našeho soudnictví byli voleni soudci okresního, krajského a hlavního
soudu dne 3. prosince 1961. z naší obce kandidovali:
1. Makovec Zdeněk, dělník, Zelenecká Lhota
2. Brodský František, úředník, Zelenecká Lhota
3. Havlíková Marie, dipl. právnička ze Sobotky
Volební Místnost byla ve škole ve vhodně vyzdobené místnosti. Volby proběhly klidně, k volbám
se nedostavili manželé Tomášovi ani po návštěvě soudruhů z ONV.

Finance
Do konce září 1961 hospodařily obce podle svých bývalých obecních rozpočtů. Ku dni 30.
září 1961 byla účetní agenda sloučena, účetním se stal J. Zmátlík, ředitel školy. Nový rozpočet byl
sestavován již pro celou sloučenou obec společně.

Zásobování
Zásobování zdejší osady potravinami jest průměrné. Zásobováním uhlí nedostatečné. Sběr
odpadových surovin a hmot provádějí především děti, které si výtěžek ponechávají.

JZD
Letos byl zcela zlikvidován soukromý sektor ve sloučené obci. Adamec Václav vstoupil do
JZD Staré Hrady. Záhumenkové hospodářství bylo zavedeno podle stanov JZD. Záhumenky byly
sloučeny, jen někteří družstevníci ponechali si několik arů půdy na brambory. Jedná s družstevníky
o odstranění záhumenek vůbec, jakož i o výkupu záhumenkových krav.
Od 1.1. 1961 vyplácí JZD 1. máj za práci družstevníků stálou pevnou odměnu vycházející ze
základu 25 Kčs. Odměňování se osvědčuje. Jest jen třeba ještě lépe zpracovat prémiový řád k lepší
zainteresovanosti družstevníků na výnosy, užitkovost a přírůstky.
Na pomoc ženám bylo plánováno zajištění alespoň přes špičkové práce zřízení vývařovny
nebo jídelny. Osvědčí-li se společné stravování, má se rozšířit na celý rok. K uskutečnění těchto
plánů nedošlo. Jednání ztroskotalo na zajištění přepravy hotových jídel z Libáně do všech středisek
JZD.
K lepšímu obdělávání velkých lánů rozšířil se park mechanizačních prostředků o kombajn,
pásový traktor a kolové traktory. Rovněž získáno další nákladní auto V3S sklápěčka. K modernímu
provádění sklizně 2 až 3 fázovou metodou zakoupen byl vysokotlaký lis a podávací zařízení
k mlátičce. Špatné počasí nedovolilo plně využít těchto pomocníků. Zvláště ztráty na ječmeni byly
značné. K výmlatu se používalo vedle kombajnu automatické mlátičky. Mlácení šlo značně pomalu,
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neboť ani takto silný stroj nezmohl značně vlhké obilí. Sláma se foukala zároveň s plevami na
starou slámu na stoh vedle skladováku. Stav dobytka:
skot 642 ks, z toho 321 krav
koně 32 ks
vepři 590 ks, z toho 70 ks prasnic
drůbež 2.500 ks
Plnění plánovaných dodávek: maso celkem 1.321 q, splněno 96 %, mléko 808.739 l, splněno
na 118,9 %, vejce 349.298 ks, splněno na 129,4 %. Překročení plánovaných dodávek u mléka a
vajec bylo dosaženo silnými krmnými dávkami a dobrou prací kolektivu ošetřovatelů a
ošetřovatelek dobytka a slepic. Tyto kolektivy soutěží o titul „Brigáda socialistické práce“.
Kolektivy dojiček získaly putovní standartu, která jim byla předána ve Lhotě Zelenecké na
odpolední besedě za přítomnosti zástupců ONV, redaktorů Zemědělských novin z Prahy a hostí
z okolních družstev. O této besedě vyšel v Zemědělských novinách obsáhlý článek.
Hospodaření JZD je dáváno za příklad v celém okrese. Vystřídalo se zde během roku mnoho
různých návštěv i zahraničních. Po dvakrát zde pracovala Čs. televize, která natočila velmi pěkné
záběry ze všech středisek. Rovněž byly natočeny besedy pro státní rozhlas.

Stavby JZD
Ve středisku Záhuby uskutečnila se výstavba kravína pro mladý dobytek. Ve Lhotě
Zelenecké byl upraven vepřín z chléva a maštalí u Alberta Jakubce, zde byly umístěny prasnice.
V plánu je stavba velkého 4 řadového kravínu v Bačalkách a v Zelenecké Lhotě stavba k ustájení
dobytka na žír.

Stav dobytka
Celkový zdravotní stav dobytka byl dobrý. Vyskytlo se jak u dojnic tak hlavně u telat kožní
onemocnění herpes, které je přenosné i na lidi. Hojení jest obtížné a zdlouhavé. Úhyn u selat byl asi
8 %, u telat 5 %, příčiny průjmy a jiné vnitřní onemocnění. Veterinární služba pracuje podle plánu
veterinárních středisek. Bylo by třeba více dbát na prevenci. Pastevní odchov mladého dobytka se
nepraktikuje, ač by k tomu byly vhodné podmínky.

Zvěř
Lesní a polní zvěř není tak hojná jako dříve. Ubývá zejména křepelek a koroptví, které
nemají vhodné podmínky pro hnízdění ve scelených lánech a mnoho je jich zničeno při sečení
traktorovými lištami a jinými stroji. Naopak podstatně přibývá bažantů a racků, kteří u nás i
přezimují. V našich lesích se neobyčejně rozmnožila černá zvěř (divočáci), která způsobuje ročně
JZD veliké škody vyrýváním řepy, i poškozováním obilí. Ničí také výsadby lesních kultur (žaludy).
Značně se rozšířila i divoká hrdlička, straky a sojky. Vrány ve velikých hejnech létají i do vesnic.
Silně se množí i lišky.

Zaměstnání mládeže a žen
Do zemědělského učiliště v Mladějově odešli z JZD Jaromír Šmíd, Ludmila Vitáková a
Marie Linková. V průmyslu pracují: Růžena Brodská (Průmysl pečiva Lomnice), Josef Knobloch
(zedník), Josef Přibylý (soustružník), Josef Hruška (zedník). Studují: Svatomír Čuban (strojnická
průmyslovka), Václav Bartoň (elektrotechnická průmyslovka). Rozšíření n.p. Technolen v Dolním
Bousově naskytla se pracovní příležitost ženám ze zdejší obce. V n.p Technolen pracují: Kamila
Valentová a Milada Plíšková. Do Mladé Boleslavi do Automobilových závodů n.p. dojíždějí: Marie
Lamrová, Anna Zimová, Růžena Hrušková a Jan Hruška.
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Závazky
Před zahájením jarních prací byly uzavírány závazky k různým příležitostem. Obdělávání
řepy 4,75 ha bylo zčásti splněno jen při jednocení. Okopávka a podzimní sklizeň byla provedena
bez pomoci brigád. Lidé se téměř prali o práci a nepřipustili ani ty, kteří pracují v živočišné výrobě.
Sklizeň ovoce 120 hodin bylo splněno. Úprava obce cca 360 hodin byla rovněž splněna. Jarní úklid
a úprava obce v hodnotě asi 15.000 Kčs splněno, zčásti papírově. Žňové práce asi 1.000 hodin
nebyly rovněž splněny. Družstevníci neměli zájem na práci brigádníků, protože ti jim prý berou
práci. Noční výmlat, který se tak osvědčil loňského roku, se na nátlak družstevníků a nepochopení
vedení JZD pravidelně nezavedl.

Spořitelna
Pobočka Státní spořitelně úřaduje 1x týdně v pondělí v bývalé úřadovně JZD. Vklady se
zvolna zvyšují. Peníze jsou vybírány na nákupy bytového zařízení, televizorů, ledniček a jiné.
Výherní vkladní knížky jsou téměř v každé rodině. Již několikrát byly značné výhry. Posledně
vyhrál Viktor Kupec mladší 6.000 Kčs, které použije k opravě domku.

Opravy domů
Zásluhou pracovní skupiny JZD, soutěžící o titul „Brigáda socialistické práce“, byla
opravena škola a zřízena velmi pěkná břízolitová omítka. JZD s nevšední ochotou poskytlo povozy
na dopravu materiálu, dále traversy, cement a jiné potřebné věci. Vzhled školy velice získal a
každému se líbí vkusná barevná harmonie a členění omítky. Zbývá pro příští rok ještě opravit plot
vpředu a nabarvit okna.
Opravu celého domku provedli svépomoci Hruškovi. Novou omítku dal udělat Josef
Vokráčko a Josef Jirků. Novostavbu rodinného domku plánoval František Havel. Již svezl částečně
materiál, ale se stavbou nezačal.

Požár ve Skuřině
Požár vznikl v sousední obci Skuřina počátkem září u Jaroslava Doškáře. Místní požární
sbor se zúčastnil zákroku a k ohni přijel první a první začal také hasit a požár zlikvidoval. Shořely
kolny. Sbor ze Lhoty Zelenecké svým rychlým zásahem zabránil větším škodám a rozšíření požáru
na obytné stavení. Požární sbor ze Skuřiny nebyl schopen stříkat, protože hasiči nasáli do stříkačky
bahno.

Úpravy a opravy cest
Úpravy stavby cest provedly se od školy směrem k Ulrichovým. Traktorista Sluka rozhrnul
buldozerovou radlicí na DT 54 štěrk. Družstevníci urovnali nájezdy a celá cesta byla urovnána
posypem škváry. Rovněž přístupová cesta ke kravínu byla upravena a zpevněna.

Přehrada
V červnu 1961 se začalo s vyměřováním rybníku v údolí pekelského potoka. V srpnu přijely
stroje – 2 buldozery a skejpry a začaly s prací. Práce rychle pokračoval, avšak náhle byla přerušena.
Vlivem nepříznivé mezinárodní situace a nedostatkem finančních prostředků musely se stroje
odstěhovat. Vrátily se zpět až v prosinci a pokračovaly v práci. Proti dřívějšímu projektu byl rybník
ještě zvětšen a zátopová plocha bude asi 4 – 6 ha. Rybník poslouží JZD jako závlahová nádrž, pro
ostatní občany i z okolí jako rekreační místo.
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Autobus
Přes zdejší vesnici byla zřízena další autobusová linka Mladá Boleslav – Libáň a zpět. Jezdí
4x denně oběma směry. Autobus je velmi výhodný pro zaměstnání v Mladé Boleslavi a Bousově.

Automobily
Počet majitelů auta se zvýšil o jednoho – Stanislava Bartoně, účetního pracovníka JZD.
Celkem jsou v obci 4 auta. Motocyklů jest celkem 25, mopedů a pionýrů je 16.

Výroční členská schůze JZD
Výroční členská schůze JZD 1. máj byla 4. února 1961 v sále pohostinství Jednota. Sál byl
vyzdoben vhodným heslem v látkové dekoraci jeviště. Všechny stoly i konsole na stěnách zdobily
květiny primule – výpěstek dětí zdejší školy. Výzdobu provedl s. J. Zmátlík, ředitel školy. Přítomní
byli zástupci ONV, OV KSČ a hosté z okolních JZD. Schůze byla velmi dobře připravena, měla
rychlý a plynulý průběh. Kromě normálních jednání a projevů byly vyhlášeny závazky týkající se
plnění 3 PLP za 4 roky. Jako host byl přítomen akadem. malíř Šilhán z Turnova, který v sále
vystavoval svá díla. JZD zakoupilo 2 obrazy. Představenstvo JZD: Jan Hazdra, Josef Kužel,
František Nešněra, František Petrtýl, František Maxa, Josef Vavruška Josef, Václav Matějů, Růžena
Plíšková, Růžena Pažoutová, Marie Tomášů, Josef Zemánek ml., Marie Loudová, Václav Šimáček,
Miluše Matějů a Bohumil Dovol.

Oslavy významných událostí
Únorové události v roce 1948 byly připomenuty relací místního rozhlasu.
Oslava Mezinárodního dne žen byla spojena s ustanovením kolektivů soutěžících o titul „
Brigáda socialistické práce“. Slavnost byla pořádána v sále hostince Jednota ve zdejší obci.
Zahájení v pěkně vyzdobeném sále provedl s. Makovec, předseda MNV. Následovala kulturní
vložka dětí z místní školy a ze školy Bačalky. Předseda ONV s. Jaroš a vedoucí okresního výboru
žen s. Zetlebová ve svých projevech zhodnotili závazky žen a odměnili některé soudružky knihami.
Program pokračoval velmi pěkným koncertem hudebního tělesa ROH svazu zaměstnanců školství
z Jičína za řízení s. Jana Sochora. Během koncertu bylo podáváno občerstvení přítomným. Všechny
ženy byly obdarovány kytičkami bledulí, které připravily děti.
Slavností 1. máje v Libáni se zúčastnilo značné množství dospělých a dětí. Alegorický vůz
od nás představoval splnění 5 LP za 4 roky. Byl v Libáni ohodnocen jako nejlepší.
Oslavy výročí osvobození uskutečnily se pásmem v místním rozhlase a lampiónovým
průvodem k pálení ohně míru. Účast byla pro silný vítr a déšť slabá.
Během měsíce května uskutečnil se vesnický filmový festival, který byl dobře navštíven.
Líbil se.
Měsíc československo sovětského přátelství byl zahájen štafetou přátelství a míru, s níž jeli
příslušníci ČSM do Libáně. Význam byl zhodnocen v místním rozhlase a na shromážděních při
zasedání MNV.

Světové politické události
Světové politické události byly poněkud bouřlivější než v uplynulých letech. Situace se
přiostřila hlavně v srpnu natolik, že bylo povoláno několik ročníků vojáků k službě. Hlavně
zásluhou SSSR a jeho soustavnou politikou mírového soužití a přátelství mezi národy se podařilo
situaci zmírnit. Do popředí vstupuje stále německá otázka a řešení problémů Berlína. SSSR trvá na
svých požadavcích a je ochoten jednat o odzbrojení.
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Let člověka do vesmíru
Rok 1961 byl rokem vítězství nad přírodou. V polovině dubna vypustil SSSR do vesmíru
loď Vostok, na jejíž palubě byl člověk, major Jurij Gagarin. Tento hrdina, letec kosmonaut 1x
obletěl zeměkouli a přistál na předem určeném místě. Po zpracování výsledků a poznatků z letu
prvního kosmonauta Gagarina uplynuly sotva 4 měsíce a z kosmu se opět hlásí nový kosmonaut
German S. Titov. Obletěl zeměkouli 17 a ½ krát, podával pravidelná hlášení, jedl, spal, filmoval a
fotografoval. Tyto dva činy jasně prokazují prvenství sovětské vědy.

Zahraniční návštěvy
Naši obec navštívily dvě zahraniční návštěvy. 28.3. přijeli sovětští turisté.
nekonala pro předčasný odjezd hostí. Dále obec navštívila členka ÚV KS Kanady.

Beseda se

Svazarm
Pobočka Svazarmu byla v obci Bačalky. Okresní výbor Svazarmu projevil zájem o
zaktivizování. Zástupce se nedostavil. Zůstává v plánu na příští rok.

ČSM
Všechny skupiny ČSM se sloučily v jednu organizaci. Činnost po celý rok nebyla žádná.
Snad se čeká na pomoc od okresního výboru ČSM. V MNV pracuje za ČSM s. Anna Nešněrová a
to dobře, je předsedkyní finanční komise.

Lidová knihovna
Lidová knihovna je doplňována novinkami poměrně chabě, neboť peněz je málo. Knihy
byly půjčovány jen v zimních měsících. Po celý rok si vypůjčují pouze děti.

Obecní kronika
Obecní kronika nebyla doplňována od června 1959. Doplnění provedl Josef Zmátlík.

Náboženské poměry
Náboženské poměry v obci jsou klidné až vlažné. Kostel v Libáni navštěvují pravidelně 1 –
3 lidé. Náboženství ve škole se nevyučuje již několik let.

Televizory
Počet televizorů stoupl o dva, je jich tedy 17.

Péče o zdraví
Obec patří do zdravotního obvodu zdravotnického střediska Libáň. Je zde praktický obvodní
lékař Dr. O. Zemánek, poradny pro matky a děti Dr. Kafková, 2x týdně gynekolog Dr. Doktor,
zubní ambulatórium se s. Nežerkou. V Libáni je též stálá pohotovostní služba. Místní skupina
ČSČK je ustanovena a má tyto školené zdravotníky: Františka Egrta čp.30, Václava Vaníčka, Karla
Zemánka a Jaroslava Čubana. Dárci krve nejsou. Očkování je prováděno pravidelně ve škole proti
neštovicím, záškrtu, obrně a TBC. Koncem roku proběhla slabá epidemie planých neštovic a
příušnic. Nejbližší nemocnice je v Jičíně.

Obyvatelstvo a změny v zaměstnání
Počet obyvatel se celkem nemění. Změny v zaměstnání nastaly a asi ve 2 – 3 případech
rozšířením výroby v Technolenu v Dolním Bousově a n.p. Plastimat v Libáni. Do práce
v Plastimatu není vhodné spojení.
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Kronika obce Zelenecká Lhota
Bydlení
Bydlení se stále zlepšuje. Domy se opravují i modernizují, staví se závětří, koupelny a
garáže.

Odívání mládeže, účesy a nové tance
Rozdíl mezi ošacením venkova a města je zcela vyrovnán. U mládeže se jako nová součást
společenského oblečení objevují pod širokými sukněmi tvrdé, tuhé spodničky. Někdy bývá několik
takových spodniček silně škrobených. U chlapců se objevují vesty, a to i odlišné barvy od obleků.
Účesy chlapců jsou: ježek, případně krátké vlasy do čela (blbeček). Děvčata po přechodu
„koňských ohonů“ a „uzlů“ nosí vlasy krátce střižené, mírně zvlněné, někdy jakoby oškubané.
V poslední době se objevilo mnoho nových tanců, zavádí je mládež. Jsou to: ča-ča, jive (džajf),
lipsi, znovu se objevuje starý charleston, rumba.

Stravování lidí
Stravování lidí se stále zlepšuje. Žitná káva s chlebem se k večeři skoro nejí. Podstatně
stoupla spotřeba masa a masných výrobků, tuků, oleje, zvláště kávy a kakaa. Značně se prodává i
čokolády, čokoládových bonbónů a cukroví. Spotřeba kořalek klesla, ale stoupl prodej vína, zvláště
levných druhů. Ani zdražení nemá vliv na spotřebu.

Sociální péče
Místní národní výbor obdržel od ONV 1.500 Kčs na doplňkovou péči. Příspěvek byl
přiznán:
Josefu Šolcovi, důchodci, 300 Kčs
Julii Dovolové, důchodci, 200 Kčs + cíchy
Marii Petrtýlové, důchodci, 100 Kčs + cíchy
Marii Šípové, důchodci, 100 Kčs + cíchy
Zbytek dle rozhodnutí MNV byl rozdělen mezi občany osady Bačalky a Lično. Zvýšení prac.
důchodů provedeno u Františka Dufka.

Výlety a zájezdy
Výlety a zájezdy byly organizovány v rámci JZD. Byl navštíven výzkumný statek
v Uhříněvsi a prohlédnuto zařízení nového kravína. V Praze družstevníci navštívili výstavu 40 let
KSČ, Hrad a večer divadlo. Na rekreaci družstevníků byly družstevnice: Jiřina Hrušková, Anna
Vitáková a Marie Šmídová. JZD dále platilo 11 vstupenek do divadla v Mladé Boleslavi.

Peníze na vodovod
V roce 1961 dostala obec „v akci Z“ na pokračování ve stavbě vodovodu do vsi 50.000 Kčs,
ale tato částka byla použita na stavbu kanceláří MNV a JZD v Záhubech, přesun provedl Václav
Šuda z Libáně, t.č. tajemník již MNV Milkovice.

Úmrtí
15.6. - Kelbich Bohumil, čp.42, 67 roků, pohřeb na hřbitov
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