11.3.23 –p. Jos. Zachař krejčí v Kamberce
10.4.1927
Dolejší lávka po postavení mostu u pí Procházkové čp. 70,
27.6.1945 – parcelace küenburského majetku
Pravomoc zemědělské komise v kontingentech a dodávkách dobytka je dalekosáhlá. Co
tato ustanoví a vykoná z toho není odvolání

23.3.1950 Pekař vrchní strážmistr SNB
27.8.1952 – předseda AV NF s. Jechoutek
př. ONV Prouza žádá aby s. Kaltounek, Jechoutek aj. Hudec zanechali zaměstnání a plně
se věnovali práci v JZD
20.9.1952 předseda KSČ Zachař K. 116
27.7.1951- předseda Jenšík Fr. ; nucené pachty; za Herdu Boh. Vácha
17.6.1953- Zrušení trafiky K. Zachaře- má nemocnou manželku a sám jako listonoš
nemůže trafiku obsloužit; rejdy záškodníků, kteří narušují pracovní morálku
6.7.1953 – Kahoun K. jalo člen MNV; škody z krupobití 4.7.1953
29.7.1953 – AV NF musí věnovat výměně členů plena MNV zvýšenou pozornost
30.3.1955 – s pp. SNB Hlavsa
17.7.1956 okrskový zmocněnec s. Kubík
1958 Dr. Voříšek vysvětluje že příslušníci zemědělských rodin i když sám není
majitelem půdy, že není možno mu dát povolení do jiného zaměstnání
26.3.1958 – Místní bezpečnostní komise Kaltounek tajemník a předseda ČSPO, Adámek
K. velitel ČSPO , Kubík František člen SNB, Vach Václav předseda PS, Vobrátil M.
předseda JZD, Slabý Jos. Člen JZD, Kahoun Jos člen JZD
16.9.1958 – prodej domku Marie Pikové Kamberk 41 pí Anastásii Zachařové z Prahy
30.3.1959 – Představenstvo JZD Zlaté Hory projednávalo uvolnění Vladimíra Dědka na
4letou školu zemědělsko technickou a usneslo se že mu nepovolí tuto 4letou školu
z důvodu toho že potřebuje pracovní síly a není v tomto případě další zástupce.
Doporučuje mu 2letou školu. Na základě toho rada MNV doporučuje rovněž aby Vladimír
Dědek prošel jen 2letou zem školou
Poněvadž obec Zlaté Hory jest rozšířena o osadu Předbořice a decentralizací se
rozšiřuje práce i na MNV jest potřeba aby byl na MNV tajemník s celodenním
zaměstnáním. Rada projednala tuto otázku s dosavadním tajemníkem s. Kaltounkem zdali
by chtěl tuto funkci dělat a on s rozhodnutím rady MNV souhlasí. Žádost o tajemníka
bude postoupen radě ONV k schválení.
28.4.1959 – přidělení bytu příslušníku SNB Brabcovi u Dobešů
29.3.1960 – nebude k nám dojíždět z ONV tak i OV KSČ tak jak se dojíždělo Musí se
naučit řídit každý sám
Dědek Josef ? propuštění na 4letou školu zemědělskou do Sedlčan. Po projednání
bylo všema hlasy odhlasováno aby do školy zemědělské Děděk Jos. Nešel (Jenšík Adámek,
Vach V., Forejt, Vobrátil, Slabý, Buriánek Vobořil Zajíček Jos., a tajemník
Kaltounek)
Mimo to v komisích ještě K. Nedvěd a Forejt Jos Marchal Rudolf
rezignace S Václava Vacha
13.12.1960 - Vlašťovka se stěhuje do domku Fingla
9.10.1961 – rada zamítá žádost Ing. Nováka o koupi hájenky

7.12.1961 – vedoucí kina Zachařová Růžena dala výpověď jako vedoucí kina,
28.6.1963 – vedoucí kina s. Kordovská dává výpověď vedoucí kina od 1.8.1963
Kaltounková Marie 8.10.1965 – předání kina 1.1.1966 místní osvětové besedě – provoz
kina je ztrátový
ONV upozorňuje, že zahrada p Straširipky by se musela vyvlastnit, byl vydán pokyn
aby se upustilo od přidělení zahrady do užívání JZD přesto JZD trvá na užívání
zahrady
30.5.1966 – okresní prokurátor s. Kuchař doporučuje radě aby si před vydáním
rozhodnutí prostudovala vládní nařízení
17.3.1967 – demolice budovy mlýna ve Smršťově
17.11.1967 –konstatováno že byl opraven kostel 6.2.1968 – ONV povoluje poražení
stromů okolo kostela podmínka u silnice zůstanou 2 lípy za kostelem 1, budou vysazeny
nové mladé lípy
1968 Vrtišková Otilie vdova po legionáři
14.3.1983 – závod míru etapa Tábor – Praha dne 22.5.1983

Volby 1960
Volební komise: Řezníček Jos. (KSČ), Vlach Josef (KSČ),Zajíček Jos (ČSL),Vácha
Bohumil (KSČ),Řezníček Frant. (KSČ) –lesní hospodář, Hudec Jos (KSČ) – poštovní
doručovatel
Členy MNV Býkovice byli Hajný St, Kahoun Hudera Jos
Členství v KSČ od r. Jenšík Fr- 1948, Kaltounek – 1945, Zachařová Marie – 1956,
Vobořil Jos -1957, Buriánek – 1945, Vach Václav 1921, Řezníček Jos 1958, Zajíček Jos
kandidát, Slabý Josef Př 1948
Volby 1971 Hudec Jos (KSČ), Hajný Fr. (KSČ), Vlach Jos (KSČ), Heřmánek Jos (KSČ)
Hlavsa František
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