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Názory na sloučení obcí
Pomalu se přicházelo k názoru, že sloučení obcí do jednoho MNV bylo asi chybné. Na
všech stranách se projevovala určitá těžkopádnost v řízení, schůzové činnosti.. Úřad MNV je
usídlen v Záhubech, kde se také úřaduje společně v jedné budově a kanceláři s vedením JZD.

JZD
Hospodářská situace JZD 1. máj přes první úspěchy, kdy bylo toto dáváno za vzor, není
nijak valná. Přestože se zkouší všechny možné nové recepty na úspěch, tento se nedostavuje. Lidé
začínají být nespokojení, ale mluví pouze po straně, konečně tak, jak je to tady zvykem.
Je cítit napětí mezi vedením JZD a některými členy MNV i některými osobami z výboru
KSČ. Vypadalo to, že sem zasahovaly určité osobní zájmy a vztahy, jakož i rivalita mezi
jednotlivými osadami a skupinami lidí. Některým lidem z vedení tato situace vyhovovala a sami si
mohli dělat, co chtěli, aniž by jim do toho někdo mluvil.
Hospodaření zůstávalo stále na stejném místě, zdálo se, že činnost je pomalá a nepružná.
Nástup do práce je pozdní, z polí se odchází předčasně, nedělá se prakticky ani 8 hodin. Práce není
odváděna kvalitní, jak od lidí, tak i od traktoristů. Kontroly revisní komise neexistují. Dle informací
u vedení JZD plní dle plánu a dle možností. Na kolik se plní, to se nepodařilo kronikáři Josefu
Zmátlíkovi vyzvědět. Vedoucí funkcionář mu řekl, ať mu vleze na záda, chce-li informace.

Volby do MNV Milkovice
Po volbách se stal dosavadní předseda MNV s. Podhajský František z Lična uvolněným
předsedou MNV. Tajemníkem byl zvolen s. Josef Tomíček ze Záhub, technik STS z Jičína.

MNV
Činnost MNV po volbách se změnila. Dřívější uvolněný tajemník s. V. Šuda z Libáně, který
byl stále v kanceláři, pracoval převážně pro JZD a KSČ, dokonce honil dobytek na pastvu a
z pastvy, vážil krmiva, přebíral zboží, zkrátka dělal vše, co JZD potřebovalo. Po volbách byl s. Šuda
přeložen na ONV do Jičína.
Práce MNV se opírá o celoroční rámcový plán a podrobný pololetní plán práce, který
dostává každý člen rady MNV. Schůze rady MNV i pléna jsou pravidelné, někdy dle potřeby se
posunují. Bylo ujednáno, střídat jednotlivé osady v konání schůzí. V poslední době schůzová
činnost ochabuje pro velmi špatné dopravní možnosti.

Potřeby oprav v obci
MNV zajistil materiál na opravu cesty k Haltýři, postavil lávku v Bačalkách a jiné. Byly by
potřeba nutně opravit ploty u hřbitovů v Záhubech a v Zelenecké Lhotě. Rovněž je potřeba postavit
požární zbrojnici v Zelenecké Lhotě.

Vzhled obce
Vzhled obcí hyzdí stále více roztahané nářadí patřící JZD, které se povaluje celý rok po
návsi, přestože má JZD mnohé dvory a prostory. Je jen potřeba, aby se vše uklidilo a urovnalo.
Jinak se mnozí obyvatelé snaží upravit si svůj domek, nebo začínají přistavovat zařízení a různé
doplňky u svých domů.
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Stavby domů
Nový dům začal stavět Čuban Jaroslav čp.35. Také Šuda Břetislav začal upravovat svůj dům
čp.36. Dovolová Julie, čp.43 rozbourala dům a na zahradě její vnučka paní Boubínová se svým
přítelem postavila rekreační chatu – ruský typ.

Změna ve vedení JZD l. Máj
Dosavadní předseda JZD Jan Hazdra odešel ze zdravotních důvodů do důchodu. Jeho funkci
přebral dosavadní ekonom družstva s. František Maxa. Účetní Bartoň Stanislav se stal
mechanizátorem v Milkovicích, než se vrátí z vojny s. Z. Vojtíšek, absolvent ZTŠ. Účetním se stal
ing.Vencl Ed.

Rybník
O rybník se vedou neustálý spor Klub rybářů z Libáně a Státní rybářství z Chlumce. Státní
rybáři komorovali jeden rok ryby v tomto rybníku s tím, že už jim zůstane. Na jaře při výlovu
dokázali, že si nezaslouží názvu státní hospodáři, neboť dokázali, že po nich všude zůstane jen
nepořádek, nečistota a rozbité cesty. Pracně budovaná cesta k rybníku byla auty státního rybářství
tak zničena, že ani traktorem se nedala projet. Kromě toho plevelné ryby v celých hromadách
nechali ležet na břehu a v teple hnít, což páchlo celým údolím. MNV vypracoval protestní dopis na
ONV. Cesta byla opravena a ředitelství státního rybářství z Chlumce opravu zaplatilo. Zatím na této
nádrži hospodaří rybáři amatéři z Libáně, kteří naopak pracují na úpravě cesty brigádnicky a drží
vše v pořádku.

Zrušení školy
Ke dni 31.8. 1965 se zrušila v obci škola rozhodnutím rady ONV v Jičíně za souhlasu MNV.
Tato věc byla projednána i ve veřejné schůzi. K uzavření dochází proto, že není dostatek dětí.
Školní nábytek, potřeby a pomůcky budou předisponovány do jiných škol, které budou mít nějaký
zájem. Dosavadní ředitel školy Josef Zmátlík šel učit od 1.9. 1965 do ZDŠ v Libáni. Dálkovým
studiem na Pedagogické fakultě v Hradci Králové si dodělává aprobaci.

Úmrtí
2.3. - Bartoň František, čp.2, 84 roky
27.6. - Valentová Marie, čp.34, matka pí. Zemánkové, vdova, 92 roky
19.12. - Dovol Josef, čp.29, ženatý, 76 roků
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