Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1962
Počasí
Do první poloviny ledna bylo počasí mrazivé s četnými sněhovými přeháňkami. Sněhová
vrstva se ale neudržela, takže si ani děti nezajezdily na lyžích. Více byl ke sportování využíván
rybník na návsi. Od poloviny ledna se poněkud oteplilo, nastaly mlhy s plískanicemi a dešťovými
přeháňkami. Teprve koncem ledna nastaly silnější mrazy kolem 15 °C a vyjasnilo se. Deštivé počasí
v lednu s občasnými mrazy podstatně přispělo k vyhubení hrabošů.
V prvních dvou týdne února dosti mrzlo. Silné větry a sněhové bouře postihly hlavně horské
oblasti, které byly přechodně uzavřeny. Tyto bouře byly součástí poruch v západní Evropě, kde
bouřlivé počasí napáchalo veliké škody hlavně v NSR, Anglii, Dánsku a jinde. Vlny rozbouřeného
moře protrhly ochranné hráze. Město Hamburg, vedle řady jiných, bylo zatopeno vodou. Katastrofa
si vyžádala na 500 lidských životů. V Anglii některé města na pobřeží byla zpustošena tak jako při
náletech za války. U nás zuřila velká sněhová bouře po 5 dní v Krkonoších. Rychlost větru byla až
140 km/h, nikdo nepřišel o život. Přímo v naší vesnici nebyly žádné větší škody. Bylo nepatně
poškozeno jen několik střech.
Počasí v březnu bylo studené a mokré. Ještě v polovině měsíce byly četné sněhové vánice.
Koncem měsíce zase mrazy až -10 °C. Ve dnech 25. – 31.3. nastalo prudké oteplení s teplým
deštěm.
Začátek dubna překvapil teplem a deštěm. 2. dubna byla první jarní bouře. Od 15.4. do 25.4.
byly naměřeny teploty až 28 °C. 16.4. a 26.4. byly zase bouřky. Po 27. dubnu nastal prudký pokles
teplot. Teplo bylo vystřídáno studenými dešti a sněhovými přeháňkami.
Jak byl duben teplý, tak byl květen studený. Na 1. máje byl mráz 2 °C, a pak po celý den
přeháňky se sněhem. Během měsíce se teplota neustále prudce měnila, že bylo třeba 22°C tepla a
zase hned mráz. Mrazy způsobily škody na ranějším ovoci, třešních, švestkách a ořechách.
Začátkem června byly ještě nízké teploty, zvláště v noci. Dosahovaly jen 2 až 5 °C, ve dne
bylo jen 11 – 15 °C. Teprve od 8. června se oteplilo a pěkné počasí potrvalo až do 25.června. Pak
zase ochlazení.
Počasí bylo do poloviny července deštivé a poměrně chladné. Teploty v noci byly jen 7° C.
Od 20. července teploty podstatně stouply až na 31 °C, v noci na 18 °C. Bylo pěkně a sucho.
V září bylo počasí celkově velmi pěkné a teplé. Občasné deště nestačily zajistit potřebnou
vláhu a bylo proto sucho.
Začátkem října bylo stále pěkně. Později se ochladilo a nastaly deště.
Od začátku listopadu bylo deštivo a zima. Od 16.11. přeháňky a plískanice se sněhem.
Začínaly noční mrazy, střídalo se teplo s ochlazováním.
Od počátku prosince nastaly mrazy až -13 °C. Rybníky zamrzly a hemží se dětmi.

Zásobování palivem
Zásobování palivem, jak uhlí tak i dřívím, bylo značně obtížné. Uhlí bylo vydáváno
spotřebitelům pouze na potvrzení MNV. Zásobení potravinami bylo průměrné. Došlo ke zdražování
vína o 10 – 25 %.

JZD
V lednu byla do nově končené odchovny mladého dobytka v Záhubech převezena telata od
Zemánků z hluboké podestýlky. Zůstala zde je telata s kožní chorobou herpes, přenosnou na lidi.
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Ošetřovatelky telat Zemánková M. a Petrtýlová Libuše byly nakaženy touto chorobou. Petrtýlová
byla léčena v hradecké fakultní nemocnici na kožním oddělení.
Pěkné počasí v dubnu dovolilo dohonit opožděné jarní práce. Bylo jich letos mnohem více
než jiná léta. Ozimy špatně přezimovaly a mnohé byly zničeny hraboši. Vše bylo nutno nahradit
jarními druhy obilovin. Byla zaseta také řepa a sice jednoklíčkovým semenem. Setí traktorem
Malwurf prováděl traktorista Josef Matějů. Než řepa vzrostla, ochladilo se, a tak rostl více plevel
než řepa. Zootechnik Vavruška byl na zájezdě v SSSR. Pěkné počasí i mimořádné teplo po celý
duben mělo mimořádný vliv na veškerou vegetaci. Většina mladých a ranných ovocných stromů
rozkvetla již v půli dubna. Část odkvetla dobře, některé druhy např. ořechy zmrzly.
Stálými dešti v květnu se práce na poli, hlavně na řepě, velmi zpozdily. Cukrovka nerostla,
za to tím víc bujel plevel. Jednotit se nedalo pro mokro a zimu.
Jednocení řepy začalo 1. června. Lidé jednotili ve svetrech a kožichu. Ráno zábly ruce od
studené ledové rosy, skoro jinovatky.
Komplexně mechanizovaná brigáda zkoušela nové způsoby sklizně. Byly instalovány další
sušáky sena ve stodole u Linků a Václava Bartoně. Jetelové seno bylo zkoušeno sklízet sběrací
řezačkou a foukat do velkoobjemových vozů. Neosvědčilo se, přiváženy byly jen stonky, lístky
jetele byly omláceny. Seno se tedy vozilo traktory na normálních vozech. Nakládalo se nakladačem.
V červnu se zemědělské školy vrátila Marie Linková ml. Práci nastoupí v rostlinné výrobě.
Žně byly zpožděny asi o jeden měsíc. Úroda se celkově opravila, deště v srpnu pomohly
hlavně bramborám a řepě. Na druhé straně deště způsobily polehnutí obilí. Sklízelo všemi
dostupnými prostředky, byla zavedena i tří fázová sklizeň. Kombajny šla sklizeň pomalu, neboť
stroje měly značnou poruchovost. Náhradní díly nebyly. Před zahájením žní byli vyškoleni
mlátičkáři a upozorněni na osobní zodpovědnost za bezpečnostní závady kolem mlátiček. JZD
slíbilo závady odstranit, zůstalo jen při slibu. Žně pokračovaly ještě v září. Na pomoc byly
přivolány další kombajny, ale sklizeň pokračovala velmi pomalu. 14. září bylo k sekání ještě 40 ha
obilí. Úroda zrní byla celkově dobrá. Dodávka byla splněna 12. září. Úklid slámy byl dokončen dne
6. října.
V srpnu byla zrušena hluboká podestýlka u Zemánků čp.34 a telata byla odvezena. Byla
však přivezena telata malá a ustájena v chlévě, odkud se šíří velký zápach po okolí.
JZD vyslalo do základní zemědělské školy v Mladějově Janu Vitákovou. Do učiliště pro
opraváře chodí Jiří Krčmařík a to do Jičína – Soudné. Jan Přibylý se učí v Jičíně zedníkem.
Ovoce v sadech JZD se dobře urodilo. Bylo ho dost a bylo čisté. Sklizeň v Zelenecké Lhotě
prováděli brigádníci Zdeněk Makovec, Josef Zmátlík, Ferd. Formánek a Václav Vaníček. Ovoce
bylo uskladněno u Vaníčků, odkud se odváželo do výkupu. JZD dalo zprvu k dispozici traktor
Malwurf, družstevník Havel zapůjčil valník a brigádníci sami odváželi. Sklizeno bylo asi 200 q
ovoce a 55 q padaného mošťáku.
Koncem října a začátkem září byly sklízeny brambory. Narostlo jich dost, byly pěkné, až
jeden kilogram těžké. Sklizeň byla prováděna německým sklízečem, výkon byl malý. Bylo třeba,
aby práce šla rychleji, aby se začala sklízet řepa.
Přestože počasí bylo v říjnu velmi pěkné a suché, nesklízela se řepa. Začalo se až kolem
15.10. Práce šla dost rychle, rovněž i odvoz řepy byl dobrý. Letos se vozila řepa až do Kopidlna,
protože byl v Libáni cukrovar zrušen. Řepu odvážela dvě nákladní auta a traktory Supry. Vozil i
nový traktor Super 50, s ním jezdil František Petrtýl ml. Sklizeň cukrovky pokračovala až do 15.11.
Poslední dny byly velmi nepříznivé kvůli dešti a zimě. Dodávka cukrovky splněna nebyla.
Zimní orba probíhala dobře. Zde oral družstevník brigádník Javůrek Milan ze Skuřiny,
patřící k JZD Markvartice. Práce byla kvalitní a rychlá.
Plnění vajec u JZD bylo špatné. Byla vyhlášena kampaň dodávky vajec od družstevníků.
Každý kdo dodá za rok 300 vajec, obdrží zpětným odprodejem 100 kg obilí.
V prosinci JZD nesplnilo. Byly dočasně zaraženy porážky. Bylo jednáno s ONV o výjimky
z dodávek, protože nedodávky byly nezaviněné. Dle nové úpravy občané odvádí z 1 porážky 5 kg
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sádla škvařeného I. jakosti, při 2. porážce 7 kg sádla. Kdo má 3 děti nebo 2+1 osobu nemocnou
neodvádí.

Epidemie
V lednu proběhla chřipková epidemie i onemocnění příušnicemi. K zamezení nákazy byly
uzavřeny školy, zrušeny veškeré schůze, aktivy, plesy, kina a jiné. Nebylo dovoleno konati zájezdy
do jiných okresů. Vedle řady dětí onemocněli příušnicemi i dospělí Bohumil Dovol, František
Havel a Josef Knobloch.

Záhumenky
Výroční členská schůze JZD se konala na dvakrát. Již v první části v lednu bylo na návrh
stranické organizace rozhodnuto a schváleno přejít na vyšší stupeň hospodaření. Bylo tedy
schváleno bezzáhumenkové hospodářství a svedení záhumenkových krav do stájí JZD. Krávy byly
postupně svedeny a družstvem postupně propláceny. V celém JZD nesvedlo krávy 11 družstevníků.
Ze Lhoty to byli: Břetislav Šuda, Václav Knobloch, Josef Jirků a Oldřiška Vaníčková. Bylo jednáno
i sloučení sousední obce a JZD Skuřina s naším celkem. Sloučení se neuskutečnilo.

Rybník
Práce na rybníce pokračovaly i za mrazů. Těžké buldozery vršily hráz, i když půda
promrzla. Přerušení prací nastalo až po oteplení, když se terén rozbahnil a stroje uvázly. Po
ochlazení práce pokračovaly nepřetržitě až do poloviny února. Když napadaný sníh prudce roztál,
zaplnilo se celé údolí vodou až do výše 2 – 3 m. Práce byly na jeden týden přerušeny a jeden stroj
byl předisponován do Mladějova.
V březnu byly práce na rybníku pro rozbahnění a nebezpečí záplav přerušeny. Po deštích a
tání bylo celé údolí zase zatopeno vodou, protože výpust nepobere tolik vody.
V červnu se u rybníku ucpala výtoková roura ve hrázi. Voda neustále stoupala a bylo
nebezpečí protržení hráze, která se podmáčením začala sesouvat do rybníku. Vznikla značně veliká
plocha vodní, kterou dovedla nemálo ocenit naše mládež při koupání. Voda byla velmi čistá a teplá.
Ucpaný odtok se pokoušeli pracovníci melioračního družstva z Jičína v čele se s. Zumrem a Baldou
propravit pomocí stříkaček i výbušniny. Práce byla marná. Voda stoupala dál, až teprve po 10
dnech, kdy bahenním bagrem bylo odebráno bahno před výtokem, voda začala prudce vytékat a
rybník se vyprázdnil za den a noc. Práce na hrázy byly zastaveny, až hráz vyschne.
O prázdninách práce na rybníku pokračovaly. Několik lidí odhazovalo bahno a dobývalo
rozstřílené zbytky odtokové roury. Byla to práce nebezpečná, protože bahno bylo neustále
v pohybu. Po přivolání dalších lidí na pomoc se nakonec podařilo založit železobetonové základy
stavidla a zabetonovat výpustný kohout, jakož i prodlouženou odpadní rouru. Pak bylo pokračováno
v sestavování šachty stavidla z prefabrikátů. Opět se vrátily buldozery a pokračovaly v práci na
hrázi.
Během září byla dokončena buldozery hráz rybníka. Bylo také vyzděno stavidlo. Buldozery
také vyryly novou přístupovou cestu na korunu hráze. Oboje bude vyštětováno a upraveno. Na
dokončovacích pracích, hlavně zednických, pracuje 3 – 5 lidí.
V říjnu se rybník dokončoval. Bylo omítnuto stavidlo a vyzdívá se přepad vody. Byly
zřízeny dva mosty k odtoku povrchových a spodních vod. Jižní strana cesty byla drenážována
pracovníkem melioračního družstva s. Lemberkem.
V listopadu práce na rybníku přes nepříznivé počasí pokračovaly. Pracovali zde tři lidé na
vyzdívání tarasů u přepadu vody. V prosinci má být rybník převzat JZD.
V prosinci byly práce na rybníku pro silné mrazy zastaveny. Navážel se štěrk na korunu
hráze na nedokončenou cestu.
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Výroční členská schůze JZD
8. února 1962 se konala 2. část výroční členské schůze JZD v hostinci Jednota ve
vyzdobeném sále. Schůze byla četně navštívena a byly projednány plány na příští rok. Během
jednání o přestávkách vyhrávala dechová hudba ZD Cukrovaru z Libáně. Po programu byl tanec.
Výroční členskou schůzí bylo zvoleno nové představenstvo: Jan Hazdra, Josef Kužel, František
Nešněra, František Petrtýl, Josef Varuška, Václav Matějů, Růžena Plíšková, Josef Zemánek ml.,
Jiřina Hrušková, Jar. Kučerová, Božena Šolcová, Frant. Gärtner, Marie Šmídová, František Cidlina
a František Maxa.

Výbor žen
Výbor žen v uplynulém roce nevyvíjel žádnou činnost. Byl proto zreorganizován ve schůzi
v úřadovně MNV v Bačalkách. Pro celý obvod MNV byl ustanoven jeden výbor žen. Předsedkyní
byla zvolena družstevnice s. Miluše Matějů. Výbor žen byl rozšířen o Boženu Zmátlíkovou a
Drahuši Havlovou.

Úmrtí Vladimíry Egrtové
Dne 16. února 1962 zemřela po velmi těžké několikaleté chorobě 14letá žákyně ZDŠ
Vladimíra Egrtová, dcera Františka a Růženy Egrtových čp.30. Velkou účastí na pohřbu, jak dětí
místních i ze ZDŠ v Libáni, snažili se všichni zmírnit hlubokou bolest rodičů.

Bezpečnost
Komise pro místní bezpečnost při MNV spolu s dopravním inspektorátem v Jičíně
uspořádaly besedu s rodiči v hostinci na Ličně. Zároveň byl projednán přestupek družstevníka
Václava Sluky ml., který po požití alkoholu jel na motocyklu a havaroval.

Americký kosmonaut
Americký kosmonaut John Gleen obletěl dne 20. února 1962 v kosmické raketě 3x
zeměkouli. Přistál v moři, odkud ho vylovily strážní lodě.

Ropovod
Dne 22. února 1962 konala se slavnost zahájení provozu ropovodu Družba ve Vlčím Hradle
u Bratislavy. Od toho dne poteče k nám nafta ze SSSR namísto dopravy v cisternách.

Zahrádky místo záhumenek
Během února byly všem obyvatelům vyměřovány zahrádky do 10 a namísto dřívějších
záhumenek.

Oslava MDŽ
Oslava MDŽ pro celou obec Milkovice byla letos podle plánu uspořádána v Ličně a to 10.3.
1962. Ve zdejší vsi předvedly děti pásmo v místním rozhlase.

Brigáda socialistické práce
Ošetřovatelky dojnic v celém JZD obdržely titul „Brigáda socialistické práce“. Dojivost je
malá, plní se asi na 80 %.

Rozpočet MNV
V březnu byl projednán a schválen rozpočet MNV, je 101.000 Kčs.
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Komplexní mechanizovaná brigáda
K lepšímu využití strojů a za účelem zkvalitnění polních prací byla v březnu 1962
ustanovena Komplexní mechanizovaná brigáda. Do čela této brigády byl postaven iniciativní
zkušený družstevník Josef Kužel z Bačalek. Tato brigáda zajistí veškeré práce v polích našeho JZD.
Podle vypracovaného plánu a časového harmonogramu bude několik strojů v rezervě. Připravenost
strojů na jarní polní práce byla kontrolována tajemníkem MNV s. Šudou a zjištěno, že stroje jsou
v naprostém pořádku.

Úhyn prasat
Ve vepříně u Jakubců, kde byly ustájeny chovné prasnice, mnohé vysoko březí, náhle
uhynulo 5 velkých vysoko březích prasnic a 2 malá selata. Příčiny byly ihned vyšetřovány. Za týden
opět uhynuly dvě velké prasnice a 2 malá selata. Přes vyšetřování zůstala příčina uhynutí neznámá.

Doplňovací volby do ONV
Dne 23. května 1962 proběhly v obvodu obce doplňovací volby do ONV. Kandidátem byl
Josef Kužel, družstevník z Bačalek. Volby proběhly klidně a během dvou hodin bylo odvoleno.

Pokračování svodu záhumenkových krav
V květnu bylo pokračováno se svodem záhumenkových krav po agitační kampani. Pro
svedení záhumenkových krav se rozhodli Oldř. Vaníčková a Josef Jirků.

Úmrtí na tetanus Alžběty Dufkové
Koncem května 1962 onemocněla náhle pí. Alžběta Dufková, důchodkyně. Po převozu do
nemocnice do Jičína a pak do Hradce Králové byl zjištěn tetanus a to ve velmi pokročilém stavu.
Přes všechnu námahu lékařů nepodařilo se nemocnou zachránit. Pohřeb žehem v nymburském
krematoriu byl 8.6. 1962.

Školní výlet
Dne 8. června 1962 jely školní děti na výlet po východočeském kraji. Výletu se zúčastnilo i
více dospělých osob.

Exkurze do našeho JZD
Exkurzi do našeho JZD uspořádali předsedové vesnických organizací KSČ z Jičínska. Přišli,
aby si pohovořili o vedení JZD a práci závodní organizace KSČ JZD 1. máj.

Vichřice a průtrž mračen v Libáni
19. června 1962 přehnala se nad sousední Libáni a okolím prudká vichřice s průtrží mračen a
krupobitím. Jen v Libáni způsobila škodu za ¾ milionu Kčs. Byly rozbity střechy, okna, vyvráceny
stromy a odneseny desítky metrů od místa, kde stály. V naší obci nebylo nic, ani nekáplo.

Slavnost v obci Ležáky
Dne 24. června 1962 byla organizována národní frontou celokrajská mírová slavnost
v nacisty vypálené a vystřílené obci Ležáky. Naše JZD vypravilo dva autobusy a osobní auta. Jeden
autobus s řidičem Vojtíškem se srazil v Městci Králové s nákladním autem. Nikomu se nic nestalo.
Plánováno bylo, že se i zúčastní 13 osobních aut. Nejeli: Bartoň St., Kupec Ant., Dědina V.,
Tomíček Jos., Kučera, Kobera, Limr, Zajíček, Plíšek, Čuban, Havel, Zmátlík, Kůžel.
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Opravy ve škole
V červenci a v srpnu byly ve škole provedeny nátěry oken a dveří Komunálními službami
města Jičín. Práce prováděl natěrač Adamec z Libáně.

Asfaltová silnice
V roce 1958 byla udělána asfaltová silnice pouze přes ves, zásluhou tehdejšího tajemníka
MNV Jaroslava Čubana. O prázdninách roku 1962 byla dokončena směrem k Libáni. Dodělány
byly i kousky směrem ke Skuřině a Vlčímu Poli. Nyní tedy všechny silnice, až na směr k Vlčímu
Poli, mají bezpečný povrch.

Další kosmonauti SSSR
11. srpna 1962 vypustili vědci SSSR další vesmírný koráb s kosmonautem Popovičem, který
létal kolem země. Po několika obězích první kosmické lodi oznámil rozhlas další zprávu, že na
oběžnou dráhu byla vyslána další loď s kosmonautem Nikolajevem. Oba kosmonauti vyzkoušeli
skupinový let vesmírem a vzájemné spojení. První loď obletěla zemi více jak 50x. Oba letci přistáli
v předem určené oblasti SSSR.

Úraz Františka Egrta
Dne 10. září 1962 spadl družstevník František Egrt čp.30 při česání ovoce ze stromu. Praskla
pod ním nahnilá větev. Zlámal si ruku a nohu. Byl převezen do ošetřování do nemocnice v Jičíně.

Sbírka šatstva a obuvi
Místní skupina Čs. červeného kříže prováděla sbírku odloženého šatstva a obuvi pro děti
v Alžíru. Výsledek sbírky byl dobrý.

Houby
Koncem září po několika teplých deštích začaly v okolních lesích růst ve velkém množství
zdravé houby.

Úprava cesty k Haltýři
V MNV bylo rozhodnuto upravit cestu k Haltýři. Práci provedou družstevníci v zimních
měsících, až nebude pro ně práce u JZD. V rozpočtu MNV se celá částka určená k opravě cest
rozdělí mezi Bačalky a Zeleneckou Lhotu na polovinu. V příštím roce se cesta upraví tak, aby byla
sjízdná. Toto usnesení splněno nebylo, částka byla vyčerpána v Bačalkách a na úpravu cesty do
Milkovic, kde se zřídil asfalt !

Kuba
USA zablokovaly válečnými loděmi a letadly příjezdové obchodní cesty ke Kubě
v Karibském moři. Jako důvod bylo uvedeno, že na Kubě instaloval SSSR raketové zbraně proti
USA. Důsledným mírovým postojem SSSR v čele se s. Chruščovem po jednání s presidentem
Kenedym byla blokáda zrušena, protože SSSR demonstroval zařízení (odpalovacího) obranných
raket na Kubě a zavázel se rovněž odvést těžké bombardéry během 1 měsíce.

Nákupy zásob
Napjatá mezinárodní situace v listopadu způsobila u některých lidí strach z války. Začalo se
hlavně ve městech nakupovat do zásoby. Některé druhy potraviny byly jen v omezeném množství,
např. máslo, vejce, tvaroh, sýry, maso, masné výrobky, konzervy, olej jedlý, tuky, kakao, někde i
káva. Na tyto potraviny stojí lidé fronty i několik hodin. V Libáni u řeznictví jsou lidé už o půlnoci
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a 1 hodině ráno. Vyskytují se „křečci“ a šmelináři. Několik jich bylo odhaleno, zásoby zabaveny a
jména zveřejněna tiskem.

Uhlí
Špatné zásobování je i palivem. MNV zpracovává zase znovu uhelné listy a uhlí bude na
příděl pro všechny spotřebitele, školy, úřady, JZD atd.

Úprava prodeje osobních aut
Od 1.11. platila nová úprava prodeje osobních aut. Byly zrušeny pořadníky na poukazy a
volný prodej. Jednotný pořadník sestaví krajské mototechny podle délky žádosti po poukázání
povinné zálohy 20.000 Kčs. Převody starších aut byly zastaveny do odvolání. Převody budou
zdaňovány.

Koupě osobního vozu
Družstevník Runčík koupil ojeté osobní auto Š 440 od Jaroslava Kučery, dělníka z Lična.

Posvícenská zábava
Dne 24. listopadu 1962 uspořádala Osvětová beseda za finanční podpory JZD posvícenskou
zábavu. K tanci poslechu zahrál taneční soubor závodního klubu Plastimat z Libáně. Před zábavou
předvedl soubor mladých z Libáně veselou estrádu „Červená stát“, zaměřenou k problémům
dopravy. Návštěva byla dobrá a líbil se celý program.

XII. sjezd KSČ
Dne 4. prosince 1962 byl slavnostně zahájen v paláci Parku kultury a oddechu Julia Fučíka
v Praze XII. sjezd KSČ. Vedle četných delegátů ze závodů, JZD i jiných podniků, přijely četné
zahraniční delegace z téměř celého světa. Sjezd projednal naše hospodářské výsledky, jakož i
výsledky naší vnitřní a zahraniční politiky. Stanovil další program. Hlavní referát měl s. A.
Novotný, který zhodnotil období od XI. sjezdu. Naznačil i program další cesty našeho vývoje
směřujícího ke komunismu.

Zásobování
Situace v zásobování se ani ke konci roku nezlepšila. Stále nebylo máslo, tuky ani olej.
MNV bylo přikročeno k rozdílení tohoto zboží podle osob. Na 1 osobu 1 kg másla, 1 kostka tuku na
dvě osoby a 12 kg oleje na dvě osoby na měsíc.

SRPŠ
Ustanovení SRPŠ předcházelo více pokusů, ale lidé pro nával práce stále návštěvu školy
odkládali. Až po návštěvě s. insp. Říhy, s nímž byla sjednána přednáška o výchově dětí, sešel se
větší počet rodičů a ustanovilo se SRPŠ při zdejší škole. V činnosti bude pokračováno v příštím
školním roce.

Popis obyvatel z obce Lhoty Zelenecké 25.února 1962
Dne 25.února 1962 bydlelo v obci 60 mužů, 66 žen a 50 dětí. Celkem v obci 176 osob.
čp.l – Knobloch Václav, dělník Cukrovaru v Libáni
Knoblochová Emilie, jeho manželka, družstevnice
Knobloch Josef, zedník, jejich syn
Šebek František, agronom JZD Dolní Bousov
Šebková Miluše, rozená Knoblochová
Šebková Jana, dcera
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čp.2 – Bartoň Stanislav, účetní JZD 1.Máj
Bartoňová Anna, jeho manželka, družstevnice, rozená Kupcová
Bartoňová Eva a Bartoň Milan, jejich děti
Bartoň František, důchodce, otec Stanislava Bartoně
Šolc Josef, důchodce, strýc
čp.3 – Švorcová Božena, důchodce, nyní je u syna
čp.4 – stavení polorozbořené. Patří Václavu Šmídovi. Bývalý majitel Kratochvíl Antonín i
s dětmi se odstěhoval do pohraničí.
čp.5 – Jakubec Albert, družstevník
Jakubcová Milada, roz. Frysová, jeho manželka
Jakubec Albert (mimo domov), Jakubec Jaroslav, Jakubec Rostislav a Jakubcová
Milena, jejich děti.
čp.6 – Egrt František, důchodce
Egrtová Marie, roz. Vokráčková, jeho žena
Egrt Josef, bratr Františka, družstevník
čp.7 – Pecka Josef, důchodce – bývalý dělník automobilových závodů
Pecková Růžena, roz.Ulrichova, jeho manželka
čp.8 – Úřadovna místního národního výboru. Bývalý majitel Janoušková Josefa.
čp.9 – Ulrichová Františka, rozená Jakubcova, důchodce
čp.10 – je rozbourané. Bývalý majitel Dufková Marie.Rozboural Makovec Zdeněk
čp.11 – je rozbourané. Bývalá škola. Rozboural Žďánský Ladislav.
čp.12 – je rozbourané. Rozboural Žďánský Josef
čp.13 – Tesař Josef, dělník Cukrovaru v Libáni
Tesařová Anežka, jeho žena
Tesař Jaroslav, učeň, jeho syn
čp.14 – Vaníček Václav, důchodce
Vaníčková Oldřiška, rozená Kučerová, jeho žena
Karel a Marta Kučerovi, děti bratra Vaničkový
čp.15 – Havel František, vedoucí hostince a družstevník
Havlová Drahomíra, rozená Najvrtová ze Sedliště, jeho žena
Havel František, jejich syn
Havlová Františka, rozená Kavalírová, matka Havla Františka
čp.l6 – Linka Jan, družstevník
Linková Marie,rozená Ulrichová, jeho manželka
Linková Marie a Linková Jitka, jejich děti
čp.17 – Severin Josef, důchodce
Severinové Anna, rozená Vojtíškova, jeho žena
čp.18 – Zima Václav, dělník na dráze
Zimová Anna, rozená Mlejnková, jeho žena
čp.19 – Kupec Viktor, důchodce
Kupcová Anna, rozená Vaničková, jeho žena
Kupec Viktor, jejich syn, družstevník
čp.20 – Vokráčka Josef, družstevník
Vokráčková Božena, rozená Bartošová, jeho žena
Vokráčková Jana, Vokráčka Josef, Vokráčková Alena, jejich děti
čp.21 – Viták František, truhlář v JZD
Vitáková Helena, rozená Maštálková, jeho žena
Vitáková Ludmila, Viták František a Viták Jaroslav, jejich děti
Křížová Františka, důchodce, babička Vitákové Heleny
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čp.22 – Barcal František, zedník
Barcalová Anna, rozená Levá, jeho žena
Barcal Stanislav, jejich syn
synové František a Josef jsou již mimo domov
čp.23 – Klabanová Jarmila, rozená Srbová, vdova po Václavu Klabanovi, krejčím
Klaban Zdeněk, její syn
čp.24 – Přibylý František, dělník v Cukrovaru v Libáni
Přibylá Marie, rozená Vavrušková, jeho žena
Přibylý František, Přibylý Josef, Přibylá Vendula a Přibylý Jan
čp.25 – Viták Jan, družstevník
Vitáková Anna, rozená Hakenová z Bačalek,jeho žena
Vitáková Jana a Marie provdaná Smékalova, jejich dcery
Vitáková Marie, důchodce, matka Jana Vitáka
čp.26 – je neobydleno. Majitel je Viták František, truhlář. Bývalý majitel Valentová Marie.
Přestěhovala se k dceři Marii Zemánkové do čp.34.
čp.27 – Hruška Josef, lesní dělník
Hrušková Jiřina, rozená Tobiášová, jeho žena, družstevnice
Hruška Jan, jejich syn, ženatý, kreslič v Automobilových závodech
Hrušková Růžena, jeho žena, dělnice v Automobilových závodech
Hruška František, t.č. na vojně
Hruška Josef, zedník
Hruška Luboš a Hrušková Jiřina, školní děti Hrušky Josefa a Jiřiny
čp.28 – Krčmařík František, družstevník
Krčmaříková Božena, rozená Kopecká, jeho žena
Krčmařík František, student a Krčmařík Jiří, žák, jejich děti
Kopecký Josef, důchodce, otec Krčmaříkové Boženy
čp.29 – Dovol Josef, družstevník
Dovolová Kateřina, rozená Krušnerová, jeho žena
čp.30 – Egrt František, družstevník
Egrtová Růžena, rozená Tomášková, jeho žena
Egrt František, jejich syn, dcera Vladimíra zemřela 16.2.1962
Egrtová Marie, důchodce, matka Františka Egrta
čp.31 – Bartoň Václav, družstevník
Bartoňová Julie, jeho žena, rozená Adamcová
Bartoň Václav, Alena a Jiří, jejich děti
Bartoňová Barbora, sestra Václava Bartoně, svobodná
čp.32 – Petrtýl František, družstevník
Petrtýlová Františka, jeho žena, rozená Hofmanová
Petrtýl František, družstevník, ženatý, jejich syn
Petrtýlová Libuše, rozená Jonášová, jeho žena
Petrtýl František jejich synek
Petrtýlová Marie, důchodce, matka Františka Petrtýla
čp.33 – Runčík Svatopluk, družstevník
Runčíková Marie, jeho žena, rozená Brodská
Runčík Svatík, jejich synek
čp.34 – Zemánek Karel, družstevník
Zemánkova Marie, rozená Valentová, jeho žena
Valentová Marie, důchodce, matka Marie Zemánkové
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čp.35 – Čuban Jaroslav, kovář, družstevník
Čubanová Květa, rozená Jakubcová, vedoucí Jednoty, jeho žena
Čuban Svatomír, student a Jiří, žák
čp.36 – Šuda Břetislav, družstevník
Šudová Blažena, rozená Vondráčkova, jeho žena
Šudová Hana a Břetislav, jejich děti
Vondráčková Anna, vdova, rozená Adamcová, matka Blaženy Šudové
čp.37 – Žďánský Josef, důchodce, hospodář z usedlosti čp.40
čp.38 – Tomášů Antonín, lesní dělník, vdovec
čp.39 – Klaban Josef, zedník
Klabanová Anna, rozená Janečková, jeho žena
Plíšek Vlastimil, elektrikář
Plíšková Milena, rozená Klabanová, dcera Josefa a Anny Klabanových
Plíšková Milena a Jirka, jejich děti
čp.40 – Žďánský Ladislav, družstevník
Žďánská Marie, rozená Horčičková
Žďánský Marie, Vladimíra, Ladislav, jejich děti
čp.41 – Jakubec Stanislav, důchodce
Jakubcová Marie, jeho žena, rozená Jihlavcová
čp.42 – Kelbichová Růžena, rozená Otová, vdova
čp.43 – Dovolová Julie, vdova, důchodce
čp.44 – je samota, Bukovský mlýn. Žijí v něm:
Adamec Václav, družstevník /JZD Staré Hrady/
Adamcová Marie, rozená Pazderská, jeho žena
Adamcovi Blažena a Václav, jejich děti
Adamcová Marie, svobodná, sestra Václava
čp.45 – škola
Zmátlík Josef, učitel
Zmátlíková Božena, rozená Hemková, jeho žena
Zmátlíkovi Josef a Ivo, jejich děti
čp.46 – Šmíd Václav, družstevník
Šmídová Marie, rozená Rampasová, jeho žena
Šmíd Jaromír, jejich syn. Syn Václav, je ženatý a bydlí v Libáni
čp.47 – Lamr Josef, dělník v automobilových závodech v Ml. Boleslavi
Marie Lamrová, rozená Gáborová, jeho žena
Lamrovi Břetislav, Vlasta a Josef, jejich děti
čp.48 – Dovol Bohumil, družstevník
Dovolová Božena, rozená Zelinkova, jeho žena
Dovolovi Milan a Hana, jejich děti
čp.49 – je prázdné. Majitelem je Jakubec Albert z čp.5
čp.50 – Jirků Josef, družstevník
Jirková Jaroslava, rozená Křapková, jeho žena
Jirková Františka, důchodce, matka Josefa Jirků
čp.51 – tento domek patří k čp.27. Majitel Hruška Josef
čp.52 – Žďánská Anna, důchodce, vdova po cestáři
Valenta Josef, dělník
Valentová Kamila, rozená Žďánská, jeho žena
Valentovi Saša a Milan, jejich děti.
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čp.53 – Makovec Zdeněk, dělník Plastimatu
Makovcová Marie, rozená Dufkova, jeho žena
Makovcovi Zdena, Dana a Eva, jejich děti
Dufek František
Dufková Eliška, jeho žena
čp.54 – Hosa František, důchodce
Hosová Marie, rozená Šmídová, jeho žena
Hosová Jaroslava, jejich nejmladší dcera
čp.55 – Blebtová Anna, důchodce, vdova
Domek byl obecní. Nyní patří Fr.Přibylému z čp.24
čp.56 – Balcarová Anna, důchodce, vdovu, rozená Maršíková
čp.57 – Výměnek u Dovola Josefa čp.29. Je prázdný.
čp.58 – Výměnek u Kupce Viktora, čp.l9. Je prázdný.
čp.59 – Šíp Jaroslav, bývalý obchodník, důchodce
Šípová Marie, rozené Bajerová, jeho žena
čp.60 – Tomášů Václav, důchodce, bývalý zedník
Tomášů Marie, rozená Nováková, jeho žena
čp.6l – Kovářová Marie, rozená Vondráčková, vdova, důchodce
Brodský František, úředník Výkupu, zeť Marie Kovářové, vdovec
Tento domek je výměnek patřící k čp.33 – Runčík Svatopluk
čp.62 – Rejmanová Anna, rozená Burianová, vdova, důchodce
Popis obyvatel zapsal dne 25. února 1962 Jaroslav Čuban

Počet žáků ve škole
Ve školním roce 1962-63 chodilo do školy v Zelenecké Lhotě chodit 22 dětí (11 chlapců a
11 dívek).

Úmrtí
16.2. – Egrtová Vladimíra, čp.30, 14 roků
2.6. – Dufková Alžběta, čp.53, 70 roků, zemřela na tetanus
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