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Protokol č. 1
Sepsaný při plenarní schůzi konané dne 6. července 1945 místnosti soudruha Josefa
Holýho. Za přítonosti 25 členů. Projednání ve schůzi dle vyhlášky ze dne 5. července
1945. Bylo následující:
1 Volba funkcionářů.
Za jednomyslného souhlasu všech přítomných byli zvoleni tito funkcionáři strany.
Za předsedu Alois Kuchta čp. 31
Místo předseda Jar. Bělka čp. 57
pokladník Jos. Holý čp. 49
zapisovatel Jos. Haník čp. 9
členové výboru Jos. Majer a R. Daniel
revisní komise V. Němec, K. Jindra, St. Blažek
2 Na příspěvcích a zápisném vybráno celkem
3 Usneseno jedno hlasně zahájiti bez odkladnou akci ve prospěch přídělu půdy pro
zájemce řad příslušníků strany.
Rudolf Daniel
Stanisl. Blažek
Němec Václav
Karel Jindra
Majer Josef

ve Vševilech
dne 6. července 1945
Alois Kuchta
Haník Josef
Jos. Holý
Bělka Jaroslav

Protokol č. 2
sepsaný dne 21. července 1945 při členské schůzi komunistické strany Československé ve Vševilech v místnosti soudruha Josefa Holýho čp. 49.
Počet členů organisace k dnešnímu dni kromě těch kteří se odstěhovali do pohraničí čítá 44, schůzi jest přítomno 30 členů.
Jednání schůze:
Schůzi zahájil předseda soudr. Alois Kuchta načež bylo ihned přikročeno k projednání programu:
1. Do koordinačního výboru zvoleni byly jednohlasně tito soudruzi:
Josef Majer čp. 52, Jaroslav Leksa čp. 26 a Josef Holý čp. 49.
2. Do národního výboru zvoleni jednomyslně tito soudruzi:
Kuchta Alois čp. 31, Němec Václav čp. 38, Leksa Karel čp. 50, Bělka Jaroslav čp.
57, Blažek Stanislav čp. 48, Jeníček Karel čp. 35.
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3. K vybírání příspěvků nemohlo býti pro pokročilou dobu přikročeno na to schůze
byla prohlášena za skončenou.
Ve Vševilech dne 21/VII. 1945
Kuchta Alois
předseda

Haník Josef
zapisovatel
razítko

Protokol č. 3
sepsaný při členské schůzi komunistické strany ve Vševilech konané dne 15. srpna
1945 v místnosti soudruha Josefa Holýho ve Vševilech čp. 49.
Program schůze jest následující:
1. Přijímání členů.
2. Doplňovací volba členů národ. výboru.
3. Volba členů národní rady ve Vševilech za stranu komunistickou.
4. Volné návrhy.
Projednáno:
Schůzi zahájil předseda místní organisace soudruh Alois Kuchta za přítomnosti 11
členů a tuto řídil.
1. Do místní organisace komunistické strany byla jednomyslně přijata soudružka
Anna Haníková čp. 9.
2. Usneseno jednohlasně aby do místního národního výboru ve Vševilech za odstěhovalé soudruhy Jar. Bělku a Karla Leksu byly zvoleni následující soudruzi: Daniel Rudolf čp. 53 a Haník Josef čp. 9.
3. Usneseno jednohlasně aby do místní národní rady ve Vševilech za stranu komunistickou byly zvoleni: Josef Majer čp. 52 a Josef Haník čp. 9 z těchto za místopředsedu národního výboru aby byl zvolen soudruh Josef Haník.
4. Ve volných návrzích usneseno jednohlasně aby do koordinačního výboru za odstěhovalého Jaros. Leksu čp. 26. byl zvolen Václav Němec čp. 38.
Jelikož nebylo již žádných volných návrhů prohlášena schůze za ukončenou.
Ve Vševilech dne 15. srpna 1945
Haník Josef jednatel
Kuchta Alois
Němec Václav
Majer Josef
Daniel Rudolf
Jos. Holý
V. Blažek
Kouba V.
V. Muláček
M. Holá
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Protokol č. 4
sepsaný dne 16. října 1945 při členské schůzi Komunistické strany Československé ve
Vševilech v místnosti soudruha Jos. Holýho čp. 49 za přítomnosti 7 členu.
Projednáno bylo
Volba jednatele který byl zvolen všemi hlasi Ján Bambas kostkař ze Vševil čp. 27.
Volba jednoho člena do národního výboru a to všemi hlasi byl zvolen Ján Bambas
kostkař ze Vševil čp. 49.

Protokol č. 5
sepsaný dne 26. listopadu 1945 při členské schůzi Komunistické strany Československé ve Vševilech v místnosti soudruha Jana Bambasa čp. 27 za přítomnosti 7 členu.
Jednaní schůze:
Schůzi zahájil předseda soudruh Rudolf Daniel na cemž bylo ihned přikročeno k projednání prokramu
1. Do koordinačního vyboru byl zvolen soudruh Daňiel Rudolf čp. 53.
2. Do kádroví komise byli zvoleni členové
soudruh Daňiel Rudolf, soudruh Fran. Janoušek, soudruh Kuchta Alois.
3. Projednání došlích dopisů
Jelikož nebylo žadných návrhu prohlášeno schuzi za skončenou
ve Vševilech dne 26/11 1945
jednatel Jan Bambas
razítko

Protokol. č. 6
sepsaný dne 7. prosince 1945 sepsani při členské schůzi. Komunistické strany Československé ve Vševilech.
v místnosti soudruha Jana Bambasa čp. 27 za přítomnosti 8 členu.
Schuzi zahajil předseda soudruh Daňiel Rud.
Projednáno
Placení příspěvků vyřizení poštovní agendi volné návrhy. volné návrhy nebyli tím byla
schůze za skončenou.
ve Vševilech 7/12 1945.

Protokol. č. 7
Sepsaný dne 13/12 1945 sepsaní při členské schůzi K.S.Č. ve Vševilech v místnosti
s. Jana Bambasa čp. 27 za přítomnosti 7 členů.
Projednání
M.N.V. ve Vševilech se skládá 5 členů strany K.S.Č. a 5 členů strany soc. dem. a 2 členů české mládeže. Vyřízení žádosti s. Jos. Haníka zamítnut všemi hlasy.
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Volné návrhy.
s. Rudolf Daniel navrhuje aby byl zvolen za jednatele s. Alois Kuchta zdůvodůch těch
že Jan Bambas z nedostatku času že nemůže zastávati funkci jednatele.
Alois Kuchta zvolen všemi hlasy. tím byla schůze prohlášena za skončenou.
jednatel Jan Bambas
Ve Vševilech dne 13/12 1945

Protokol. č. 8
Sepsaný dne 4. února 1946 při plenární schůzi K.S.Č. ve Vševilech v hostinci Josefa
Daniela za přítomnosti 7 členů.
Program schůze jest následující:
Přečtení aktivů ze Strakonic
Přijímání členů
Volné návrhy
Projednáno.
Schůzi zahájil předseda s. R. Daniel a předal slovo s. V. Hrzalovi. s. R. Daniel navrhuje
aby byl KSČ vyloučen bývalí s. Josef Haník schváleno všemi hlasy. Tím byla schůze
prohlášena za skončenou.

Protokol. č. 9
Sepsaný dne 21. února 1946 při členské schůzi Komunistické strany Československé ve
Vševilech. místnosti soudruha J. Holýho za přítomnosti 7 členů schůzi zahájil přeceda
s. R. Daniel.
Projednáno
Placení příspěvků vyřízení poštovní agendy volné návrhy volné návrhy nebyli tím byla
schůze prohlášena za skončenou.
Vševily 21. února 1946.

Protokol. č. 10
Sepsaný dne 7. března 1946 při členské schůzi K.S.Č. ve Vševilech. v místnosti soudruha Josefa Holýho za přítomnosti 8 členů zahájil s. Rudolf Daniel.
Program schůze jest následující:
Volení 4 členů do volební komise přijímání členů.
Projednáno.
s. Rudolf Daniel navrhuje aby byli zvoleni tyto členy: V. Němec 38, Kuchta Alois 31.
s. Němec V. 38 navrhuje aby byli zvoleni tito členové do volební komise: Daniel R.,
Josef Holý.
Do místní organisace Komunistické strany československé byl jedno hlasně přijat
s. František Prajzler. volné návrhy nebyli žádné tím byla schůze prohlášená za skončenou.
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Protokol. č. 12
Sepsaný dne 11. června 1946 při členské schůzi K.S.Č. ve Vševilech. v místnosti soudruha Václava Kouby. za přítomnosti 13 členů schůzi zahájil s. R. Daniel.
Program schůze jest následující:
Sestavení kandidátní listiny voleni 12 členů do M.N.V.
Projednáno
s. Rudolf Daniel navrhuje: aby byla sestavena kandidátní listina takto. St. Blažek, Jan
Janoušek, Frant. Prajzler, Němec V. čp. 38, R. Daniel, Frant. Prajzler. Jos. Majer, A.
Kuchta, Jos. Holý, Frant. Janoušek, Jos. Zemanský, R. Daniel, V. Blažek, V. Kouba 38.
Do místní organisace KSČ byl jedno hlasně přijat Jan Janoušek volné návrhy nebyli tím
byla schůze prohlášena za skončenou.

Protokol č. 13
Sepsaný dne 7. března 5. října 1947 při členské schůzi KSČ ve Vševilech v místnosti
soudruha Josefa Holýho za přítomnosti 10 členů schůzi zahájil s. Rudolf Daniel a
předal slovo s. Škáchovi.
s. Škácha nám podal otázky o hospodářské situaci a o volební agendě.

Protokol. č. 14
Sepsaný dne 4. února 1947 při členské schůzi KSČ ve Vševilech v místnosti A. Kuchty
za přítomnosti 14 členů schůzi zahájil s. R. Daniel.
Program schůze jest následující:
Zvolení 2 členů do rolnické komise která má za úkol parcelaci apod. s. B. Liška navrhuje aby byli zvoleni tito členové A. Kouba a R. Daniel bylo schváleno všemy hlasy.
volné návrhy nebyli tím byla schůze prohlášená za skončenou.

Protokol. č. 15
Sepsaný dne 7. března 1948 při členské schůzi KSČ ve Vševilech v místnosti s. J. Holýho za přítomnosti 17 členů schůzi zahájil před. R. Daniel a předal slovo s. před. A. V.
A. Koubovi který nám podal správu o postupu A. V. R. Daniel navrhuje aby byli vyloučeni M.N.V. Němec Jos. čp. 20 a Poustka Jos. čp. 22 a byli dosazeni tyto členové B.
Liška a L. Sýkora. tyto členové byli odhlasovány všemy hlasy volné návrhy nebyli tím
byla schůze prohlášena za skončenou.
před.
Daniel Rudol.

Protokol č. 16
Sepsaný dne 11. dubna 1948 při členské schůzi KSČ ve Vševilech v místnosti s. Josefa
Holýho za přítomnosti 10 členů schůzi zahájil s. R. Daniel.
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Program schůze je následujících
1
2
3
4
5
6

Zahájení schůze
Placení příspěvků
Projednání první máj
Projednání obecních pozemků
Přijímání nových členů
Volné návrhy

Projednáno
1 První máj projednáno aby se pořádal s průvodem do Rožmitálu z hudbou a odpoledne hudba. A. Kouba navrhuje aby se zvolil 2 člený výbor. byli zvoleni Liška B., Němec V. čp. 38, Kuchta A.
2 Zemanský J. navrhuje aby nájem polí zůstal při starém 6 šest let. po sobě jdoucím.
hlasovali Placatka F., Janoušek J. a Holý J. Liška B. navrhuje aby palouky dostali
Kouba A., Kouba V. Blažkovo pole aby dostal Bambas Jan. hlasovali Janoušek Jan,
Janoušek Fr., Němec V., Placatka Fr., Šimánek, Daniel R.
3 Nový členové byli přijati všichni mimo Haníka nad poloviční většinou. Volné návrhy
A. Kouba navrhuje aby funkcionáři zastávali vsi funkce tímto prohlašuje předseda
schůzi za skončenou.

Protokol č. 17
Sepsaný dne 24. června při slučovací schůzi KSČ a soc. dem. strany za přítomnosti 3
členů KSČ Daniel R., Kouba A., Kuchta A., za soc. dem. Smrčka V., Daniel Karel, Bacík
Jan.
Za soc. dem. strany se sloučili tito členové: Smrčka Václav, Němec Václav, Bambas
Rudolf, Daniel Karel, Černoch Josef, Bacík Jan, Ráž Josef, Harant Hynek. Převzatý majetek od soc. dem.
pokladní hotovost.
Bacík Jan navrhuje aby se členama soc. dem. bylo jednáno rovno právně jako se členama KSČ. s. Rudolf Daniel před. KSČ prohlašuje schůzi za skončenou.
Smrčka Václav
Jan Bacík
Kar. Daniel

Protokol. č. 18
Sepsaný dne 29. června při členské výborové schůzi KSČ Příprava členské schůze ve
Vševilech místnosti s. Holýho za přítomnosti 6 členů schůzi zahájil s. R. Daniel.
Program schůze je následující
1 příprava členské schůze
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2 Hodnocení voleb a další úkoly
3 Zpráva předsedi N.V.
Projednáno
Soc. dem. strana při slučování byla pořádána protokolární kniha bylo nám řečíno že
žádnou knihu nemají. bývalí člen Boh. Liška jako bývalí pokladník soc. dem. strany
prokazuje že při při schůzi psali protokoly. Smrčka V. před. soc. dem. prohlásil při slučování jakmile bude vyloučen jeden člen ze soc. dem. že vystoupí všichni členové soc.
dem. Projednání v těchto bude členské schůzi.
bod 2 se proved dle informací čekáme na odpověť.
Daniel R. navrhuje aby členská schůze byla konaná 21 hod místnosti p. Daniela
3. července 1948. na pozvání s. K. Hřídela.
Ve volných návrzích bylo ujednáno aby byli objednávani časopisi pro funkcionáře
jinak návrhů nebylo. před. výboru schůzi ukončil.
Kuchta Alois
Za výbor KSČ
ve Vševilech 29. června 1948
Daniel Rud. před.
Kouba Alois
Němec Václav
Jos. Holý
Liška Bohumil

Protokol č. 19
Sepsaný dne 8. července 1948 při členské schůzi KSČ ve Vševilech místnosti s. R.
Daniela za přítomnosti členů schůzi zahájil s. R. Daniel.
Program
1 Přijímání členů soc. dem. strany
2 Projednání honebních lístků
3 Volení živelní komise
4 Volení z jišťování osevních ploch
5 Volba předsedy J.S.Č.Z.
6 Volné návrhy
Projednáno.
1 Předseda KSČ navrhuje aby byli přijmuti tito členové Němec V. čp. 36, Ráž Josef 37,
Harant H. Ostatní členové by byli na pozorování do konce roku 1948. hlasovali všichni členové.
2 Jedno hlasně usneseno aby honební lístky se dali nedali zadrželi Černochovi a Jos.
Poustka 22 do 1. října 1948 v případě že se zjistí že nebudou plnit dodávkové povinosti budou jim honební lístky nadále odpřeny. Všem ostatním nebudouli plnit dodávkové povinosti a zaujme stanovisko proti národní frontě budou jim honební lístky
odňaty. hlasovali všichni členové.
3 Jedno hlasně usneseno aby do živelní komise jakož i osevní ploch a kultůr byli zvo-
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leni tito členové Němec V. čp. 38, Daniel R., Haník Josef jedno hlasně usneseno.
4 Jedno hlasně usneseno aby za předsedu za J.S.Č.Z. byl zvolen s. Josef Haník čp. 9.
hlasovali všichni členové.
5 Volné návrhy pro pokročilou dobu nebyli.

Protokol. č. 20
Sepsaný dne 24. září 1948 při členské schůzi KSČ ve Vševilech místnosti p. Daniela
za přítomnosti
členů schůzi zahájil s. R. Daniel.
Program
1 Přečtení došlých dopisů
2 Příprava ověřování členů
3 Volba desítkových důvěrníků

Protokol č. 21
Sepsaný při výborové schůzi KSČ ve Vševilech v místnosti s. R. Daniela za přítomnosti 4 členů. 5. října 1948
Program
1 Prověřování členů
2 Volba národního výboru
Před. nár. výboru Kouba A., Haník J. místo před.
členové Liška B., Daniel R., Janoušek Jan, Holý Josef, Kuchta A., Placatka Fr., Němec V. 38, Bambas Jan čp. 18, Poustka Jos. 66, Jindra K. čp. 6, Hubený St.
A.V.V. Liška B., Němec 38, Daniel R., Kuchta A., Kouba V. 67, Kouba A., Jindra M.,
Placatka Fr.
JSČZ Haník J., Placatka Fr., Němec 38, Janoušek Jan 34, Jeník L., Hubený St., Liška
B., Daniel R., Kouba V. 67.

Protokol. č. 22
Sepsaný při členské schůzi KSČ ve Vševilech hostinci p. Daniela za přítomnosti 18
členů. 16. října 1948.
Program
Volení důvěrníků
Volení výboru KSČ
Jedno hlasně usneseno aby byli zvoleni za desítkové důvěrníky Jindra M., Kouba A.,
Janoušek Fr.,
Prověrka funkcionářů Před. Daniel, jednatel Kuchta A., pokladník jedno hlasně usneseno aby byl zvolen Kouba A. Před. národního výboru. 10 hlasy pro s. Haníka místo
před. 12 hlasy usneseno na složení nár. výboru A.V. JSČZ. Volné návrhy Haník Jos.
navrhuje aby nově zvolení funkcionáři pracovali v zájmu pracující třídy a starali se o
uskutečněný vládního programu o uskutečněný k cestě socialismus.
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Listina přítomných

Dodatek protokolu 10. října Kouba A.
dává návrh aby před. strany Daniel R.
plnil své dodávky jinak by nemohl
zastávat funkci strany.

Poustka Lad.
Jos. Holý
Janoušek Jan
Poustka Josef 66
Placatka Frant.
Kouba V.
Janoušek Karel 64
Motl Josef
Jindra M.
Jindra K.
Daniel Rud.
Haník Josef
Němec V.
Kouba Alois
Liška Boh.

Protokol. č. 23
Sepsaný při členské schůzi KSČ ve Vševilech hostinci p. Daniela za přítomnosti 19
členů. 10. října 1948
Program
Volení před. AV.
Volení před. J. S Č Z.
Před. A V. byl zvolen jedno hlasně Kuchta A. stou podmínkou že funkci jednatele si
vezme s. Jindra M. Neli přebírá funkci A. V. Placatka Fr. Jedno hlasně zvolen za zapisovatele Jindra M. Jedno hlasně usneseno aby byl zvolen za před. J. Z. Č Z. Haník
Josef. Do vyživovací komise jsou tito členové Placatka Fr., Motl J., Liška B., Kuchta A.
Do vyžovací komise před. zvolen Placatka Fr. Do rolnické komise jedno hlasně zvoleni tito členové Tuháček, Poustka 66, Němec V. 38.
Volné návrhy nebyli tím byla schůze prohlášena za skončenou.

Protokol č. 24
Sepsaný dne 28. října při plenární schůzi K.S.Č. ve Vševilech v hostinci p. Daniela
ve 4 h. odpolední za účasti 13 členů.
Projednání schůze:
1.) Schůzi zahájil soudr. předseda Rud. Daniel uvítáním všech přítomných načež bylo
přikročeno k čtení protokolů z předešlých schůzí konaných od 6. října 1948.
2.) K odběru „Rudého práva.“ se přihlásilo 9 soudruhů.
3.) Usneseno jednohlasně prováděti schůze dle nařízení.
4.) Doplněk k výborové schůzi konané 17. října 1948 projednáno následovně.
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Vzhledem k tomu, že o výborové schůzi konané dne 17. října 1948 na které byl přítomen krajský delegát z Plzně, a soudr. Kožíšek z Březnice nebyl napsán protokol: Usneseno bylo, jednohlasně aby bylo, zaprotokolováno dodatečně ujednání které ve
zmíněné výborové schůzi skutečně usneseno bylo.
Na základě zhora uvedeného usnesení jest sestavení místního národního výboru
následující
Kouba Alois
dělník
čp. 68.
předseda
Haník Josef
malo. rolník čp. 9.
místo předseda
Liška Boh.
domkář
čp. 30.
členové
Daniel Rud.
dělník
čp. 53.
- // Janoušek Jan
dělník
čp. 34.
- // Holý Josef
domkář
čp. 49.
- // Tuháček Fran.
rolník
čp. 24.
- // Placatka Fran.
dělník
čp. 45.
- // Němec Václav
dělník
čp. 38.
- // Bambas Jan
dělník
čp. 18.
- // Poustka Jos.
důchodce
čp. 66.
- // Jindra Karel
dělník
čp. 6.
- // K návrhu soudr. Jos. Haníka byli jednohlasně zvoleni za členy rady národního výboru Bohumil Liška, a Rudolf Daniel.
Sestavení Jednotného svazu českých zemědělců.
Haník Josef
domkář
čp. 9.
předseda
Daniel Rud.
dělník
čp. 53.
místopředseda
Janoušek Jan
dělník
čp. 34.
člen
Jeník Lad.
rolník
čp. 3.
- // Němec Václav
dělník
čp. 36.
- // Štěpán Václav
rolník
čp. 10.
- // Hubený Stan.
domkář
čp. 44.
- // Kouba Václav
dělník
čp. 67.
- // Poustka Václav
rolník
čp. 25.
- // 5.) Volné návrhy soudr. Liška Boh. dává návrch aby schůze se konaly za každého počtu členů a je právoplatná. aby schůze byli včas obeslány alespoň 1 den předem a
podle programu oběžníku konány. S tímto souhlasí všichni členové přítomní.
před.
razítko
zapisovatel
Daniel Rud.
M. Jindra

Protokol. č. 25
Sepsaný dne 9. listopadu při mimořádné schůzi KSČ ve Vševilech v hostinci p. Daniela v 8. hod. večer za účasti 18 členů.
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1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

7.)

Projednání schůze.
Schůzi zahájil soudruch předseda Rud. Daniel.
Zvolení zásobovacího referenta za kterého byl zvolen jednohlasně soudr. Rud. Daniel.
Projednání o pokynech okres. vedení K.S.Č. z Blatné.
Zvolení obecního pokladníka za kterého byl zvolen soudr. Bohumil Liška.
Doplnění M.N.V. za soudr. Fr. Placatku byl dosazen soudr. Josef Motl.
Ustanovení o úřadovně M.N.V. Předseda trvá na tom že mu lépe bude vyhovovati
úřad v domácnosti. Proto bylo ponecháno vše dle jeho vůle. a úřad byl ustanoven
a soudr. Al. Kouby.
Volné návrhy nebyli žádné proto byla schůze prohlášena za skončenou.
před.
Daniel Rud.

razítko

zapisovatel
M. Jindra

Protokol. č. 26
Sepsaný při členské schůzi dne 1. prosince 1948 o 20 hod. v hostinci p. Daniela za
účasti 16 členů. Schůzi zahájil místopřed. s. Liška B. a předal slovo s. Mikulášovi který
promluv. na námět těchto bodů:
1.) Otázky družstevnictví
2.) Otázky peněžnictví
3.) Stavba v pětiletém plánu telefon a kanalizace
Soudr. Liška poděkoval všem přítomným za účast a prohl. schůzi za skončenou.
zapis. M. Jindra
razítko

Protokol č. 27
O členské schůzi KSČ konané dne 20. listopadu 1948 o 8 hod večerní v hostinci p.
Daniela ve Vševilech za přítomnosti 23 členů.
Pořad: Prověřování členů strany KSČ.
Schůzi zahájil předseda s. Rudolf Daniel uvítáním instruktora s. Bučila a všech přítomných a předal pak slovo s. Bučilovi.
Po krátkém proslovu o významu prověřování všech členů KSČ dochází k prověřování členů výboru strany.
Připomínky a výtky kladené s. funkcionářům výboru.
s. Poustka Jos. připomíná by členské schůze včas svolávány.
s. Janoušková vytýká že do schůzí členských nebyly pozváni všichni členové.
s. Šimánek připomíná by propagovaly a doporučovaly odbírání časopisu „Rudého práva.“
s. Němec čp. 38 vytýká že nebyl pozván do schůze výboru jako člen výboru.
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Předseda strany s. Daniel takto výtky zodpovídá:
1. Schůze byly svolány 1 den před a některé nepředvídané před samou hodinou zahájení, takže někteří členové strany dostaly pozvání o hodinu později.
2. Do členských schůzí byly zváni všichni muži mimo žen.
3. s. Němec nebyl pozván do výborové schůze neb jeho manželka říkala že jest nemocen. Tato schůze byla svolávána ústně.
Konané schůze strany KSČ
Členské schůze byly svolávány do konce září jednou za čtvrt roku a později každých
14 dní. Výborové jednou za dva měsíce.
Příkaz s. instruktora Bučila.
1. Do nového roku bezpodmínečnou spolupráci
2. Schůze plenární konat jednou měsíčně
3. Výborové schůze dvakrát do měsíce
4. Řádové svolávání všech členů
5. Výbor má za úkol starat se o odběr tisku a založit knihovnu
6. Zasílání měsíčních hlášení vždy do pátého dne v měsíci.
S. předseda Daniel připomíná a navrhuje:
Členové nedostavivší se do schůze bez řádné omluvy, byly potrestány dle pravidel
strany KSČ.
Pro tento návrh hlasovaly všichni soudruzi.
Životopis s. Rudolfa Daniela.
Narozen roku 1907 ve Vševilech pracoval jako kostkař ve skále pak přestoupil na sublimu. Jeden rok má odpracován u dráhy a nyní zase pracuje u sublimy. Od roku 1925
do roku 1938 byl jako člen strany soc. dem. Do strany KSČ vstoupil roku 1945. Odebírá časopis „Rudé právo, Lidovou demogracii a lidovou správu. Je předsedou strany
KSČ člen MNV, člen rady, člen hospodářského družstva JSČZ. Na otázku zda plní
kontingenty jako malozemědělec poznamenává že nemá dobytek a že mu slepice
uhynuly.
Nemá fotografii a razítko skupiny v legitimaci. Odpracoval 8 hod.
Výtky a stížnosti:
S. Kouba Alois vytýká jako předseda strany nezval správně členy do schůze, neplní
kontingenty jak má potom plnit celá obec? Proč nedrží dobytek a bere lístky na mléko
z veřejného zásobování.
s. Kouba Václav čp. 67 připomíná má možnost držet dobytek a obstarat si krmení v lese jako jiní menší zemědělci.
Odpověď s. Daniela na stížnosti:
1. Obesílání schůzí zodpovězeno v předu za celý výbor
2. kontingent neplní neb nemá dobytek a slepice uhynuly
3. pro dobytek nemá krmení a jeho manželka nemá čas nemůže choditi na trávu do
lesa.
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S. Haník obhajuje s. Daniela takto:
Hájil zájmy pracující třídy a v roce 1947 kontingent předal.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

Posudek s. instruktora Bučila:
Jakožto předseda strany nesvolává správně schůze
Jako předseda strany nemá legitimaci v pořádku
Nesedí na předsedu a nechávám o tom hlasovat
Hlasováno 13 členů proti a 7 pro něho
Určené úkoly s. Danielovi:
Má možnost napraviti se do 6 měsíců, doplnit legitimaci fotografií a razítkem strany.
nosit odznak strany KSČ
Musí Povinost držet funkce ve výboru strany
Přinést doklady a posoudit kontingent v příští prověrce
Odbírání pokynů strany a čtení literatůry
Hlasováno a většinou odhlasováno.
Prověřen
neni prověřen.

Životopis Bohuslava Lišky.
Narozen 6.11.1911 ve Vševilech pracoval jako lamač u fi. Josef Tlustý a synové v roce
1945 přestoupil na Sublimu. Byl organisován u strany soc. dem. jako pokladník do
strany KSČ vstoupil v roce 1947. Odebírá časopisi Rudé právo a Právo lidu. Hájí a uznává právo strany. Je místopředsedou strany KSČ členem MNV člen Akč. výboru a vyživovací dále je členem JSČZ. Jako malozemědělec kontingent předal. Na přednášky o
literatůře SSSR nechodí neb v místě nebyly. Knihy nečte. Nemá odznak strany.
Poznámka
S. Kouba Alois dodává, že je dobrý dělník plní a hájí práva strany.
Jelikož nebylo proti Liškovi žádných námitek ani stížností, prověřuje s. instruktor Bučil
s. Lišku s těmito úkoly:
1. Bude nositi odznak strany KSČ.
2. Čísti literatůru strany a všestranou literatůru komunistickou Dějiny všesvazové kom.
str. bolševiků.
3. Postará se řádně s výborem o nového předsedu strany se lhůtou 14 dnů.
Prověřen
Životopis s. Václava Němce čp. 38.
Narozen roku 1917 ve Vševilech zaměstnán jako kostkař dále jako dělník na Sublimě.
Do strany KSČ vztoupil v roce 1945 a zastává tyto funkce: člen MNV, Akč., pokladník
honebního společenstva, důvěrník ovocnářství a člen Hospodářského družstva. Jako
malozemědělec splnil kontingent masa a vajec. Odbírá časopis Rudé právo a práci.
Výtky a stížnosti:
s. Daniel vytýká Nechává se ovlivnit a zvyklat protistraníkama proti straně podněcuje
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stranu a rozšiřuje nesprávné udaje.
s. Haník vytýká byl nedbalý jako člen zásobovací komise o správné rozdělení poukazů od JSČZ pro zemědělce kteří řádně plní povinnosti a projevoval osobní žistné
sklony. K výstavbě obce stavěl se negativně.
K stížnostem žádá s. Němec o prokázání obvinění což s. Daniel dokazuje p. Tuháčkem,
který není přítomný a proto se to dává do příští prověřovací schůze. To samé bude
příště vysvětleno býv. předsedou strany JSČZ o rozdělení poukazů.
Výpověď s. instruktora: 1. Dobrý dělník 2. nositi odznak strany KSČ 3. Čísti dějiny
strany 4. navštěvovati schůze strany 5. zřídí ve straně desítkáře 6. bude se starat do
zvolení předsedy o svolávání schůzí.
Životopis s. Aloise Kouby.
Narozen roku 1913 ve Vševilech od 8 roků pásl u zemědělců krávy, ve 14. letech šel
do lomu kde pracoval jako kostkař. Za okupace byl totálně nasazen k fi Agrostroj.
V revoluci nastoupil vojenskou službu která trvala 5. měsíců. Teď pracuje na Sublimě.
Od 15 let byl soc. dem. kde byl organisován do revoluce. do strany KSČ vstoupil v roce 1947. Na otázku s. Bučila proč nevztoupil dříve do strany KSČ s. Kouba prohlásil že
kůli Haníkovi že s ním nebude pracovat. Odebírá časopis Rudé právo a Práci. Má tyto
funkce: Předseda MNV (a býval předsedou Akč. výboru a předsedou vyživovací komise) Míní rozšířit MNV na členy KSČ. Nemá odznak, fotografii a razítko strany v legitimaci. Přečetl Ruský vývoj komunistické strany.
Stížnosti a výtky:
S. Haník vytýká že za okupace strašil komisařem Pillsem, Do strany KSČ ztoupil z důvodů aby se dostal k elektrice. Sabotoval povinné dodávky a prováděl kontrolu brambor u těch zemědělců kteří měli kontingent splněn. Prohlásil že má strany dost a chce
přijmout do MNV členy mimo stranu KSČ.
s. Daniel Haník prohlásil že vydražil obecní pole do výše a pak podával namitky.
Obhajoba s. Aloise Kouby:
Přiznává že podobný výrok; už mám toho dost a nebo strany dost ale řekl prý to
v rozčílení kdy se jednalo ve schůzi o místnost na úřadovnu MNV. Dále uvádí že navrhoval za člena Jeníka do MNV který není ve straně s těch důvodů že zbývající členové
KSČ nejsou schopni tuto funkci zastávat. Ostatní body nebyly řádně podloženy a proto
je uznává za předmětné.
Po debatě dává s. Bučil hlasovat ty členy strany KSČ kteří byly v této schůzi a onen
výrok „Už toho mám dost“ slyšely. Což bylo většinou odhlasováno, že to řekl v rozčílení.
Po tomto prověřuje s. instruktor Bučil s. Koubu s připomínkou těchto poviností
1. Nositi odznak strany 2. odebírat lidovou samosprávu 3. čísti všestranné výchovy bolševiků 4. dohlížet na činnost komisí MNV 5. doplniti legitimaci fotografií a razítkem
strany 6. zařaďovat do MNV ženy.
Prověřen
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Jelikož byla doba pokročilá poděkoval s. Bučil všem přítomným a schůzi ukončil.
Ve Vševilech dne 20. listopadu 1948
Němec Václav
zapisovatel

Protokol č. 28
o členské schůzi KSČ konané dne 27. listopadu 1948 v místnosti s. Václava Němce ve
Vševilech čp. 38 za přítomnosti 28 členů.
Pořad:
Další prověřování členů KSČ.
Schůzi zahájil s. Bohuslav Liška uvítáním s. Bučila a Chlapoviče a všech přítomných.
Po přečtení zápisu z minulé schůze dochází k dalšímu prověřování.
Dodatky do zápisu ze dne 20.11.1948.
K bodu 3. Rudolfa Daniela: Doklady nepřinesl.
Svědek p. Fr. Tuháček proti s. Václavu Němcovi čp. 38 se nedostavil.
Bývalý předseda JSČZ se nedostavil a záležitost s poukazama nebyla vysvětlena. Jelikož tyto stížnosti nebyly podloženy byly prohlášeny za bezpředmětné.
Životopis s. Josefa Holýho.
Narodil se roku 1900 v Modřovicích ve dvoře jako nemanželské dítě, pak se přestěhovaly s matkou do Vacíkova na obec kde byl do 14 let. Po 14 roce nastoupil do dvora ve Vacíkově kde byl do roku 1924 kdy byl tento dvůr rozparcelován. S párma korunami odstupného nastoupil cestu služebného u zemědělců v Drahenicích a ve Voltuši
kterých za krátkou dobu více vystřídal. Poté nastoupil k lesní správě na Liz kde sloužil
5 let. Pak se oženil a nastoupil práci jako pomocný dělník u fi Josef Tlustý kde pracoval do revoluce. V roce 1945 pracoval ve stavařině u fi Jiřík stavitel a pak roku 1946
Sublima kde pracuje podnes. Do politického života vztoupil roku 1921 kdy se stal členem strany soc. dem. kde setrval do roku 1938. V roce 1945 se přihlásil do strany KSČ.
Čte Rudé právo a družstevní noviny. Zastává tyto funkce: Pokladník a člen výboru KSČ
člen MNV předs. mlečné komise, člen finanční komise člen družstva hospodářského.
Jako malozemědělec splnil kontingent masa a vajec na 100 %.
s. Daniel Rud. vytýká že má dvě krávy a nedal žádné mléko.
s. Holý vypovídá že má krávy jalové a ještě k tomu s nimy dovážel stavební material
na stavbu, tak že neměl mléko ani pro sebe.
Na dotaz s. Bučila souhlasí-li s politikou strany odpovídá, že ano ale má obavy aby
strana nesklamala. Nemá fotografii.
Úkoly: 1. Důvěřovat straně 2. Vytrvat v práci 3. Nosit odznak 4. Číst všestranné dějiny bolševiku 5. fotografii do legitimace 6. polepšit se do března.
Prověřen
Životopis s. Ludvíka Šimánka
Narozen 17.8.1914 v Březnici, v 7. letech stratil oba rodiče. Sloužil u zemědělců v roce
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1936 byl odveden a po nastoupení vojenské prezenční služby superarbitrován. Při jeho
prvních volbách volil soc. dem. a za to pak se jeho zaměstnavatelka p. Sýkorová
z Bezděkova velice hněvala. Pak se oženil a pracoval jako pomocný dělník ve skále,
Sublima, Ferum (nasazen totálně) slévárna pila a fi. stavitel Zajíček. Odebírá časopis
Rudé právo.
Na dotaz s. Bučila z jakých důvodů šel do pohraničí osídlovat, uvádí že ve prospěch
mladšího bratra Bohuše kterému chtěl postoupit svůj domek. Z pohraničí se vrátil protože měl daleko do práce. Do strany KSČ vztoupil roku 1945. S politikou strany souhlasí, nečte, nemá žádné funkce, nemá odznak.
Stížnosti proti s. Šimánkovi nebyl žádné, proto dochází k prověřování za těchto úkolů:
1.) Nositi odznak 2.) do legitimace dát fotografii a razítko 3.) číst všestrannou literatůru.
Prověřen.
Životopis s. Josefa Haníka
Narozen roku 1901 jako syn lesního dělníka měl 4. sourozence. Ve 14.ti letech zemřel
mu otec a prodělává s matkou a sourozenci první světovou válku. V 16ti letech nastupuje do zaměstnání na cvočky. Rád čte různé časopisi jako Novou dobu a jiné nehledě
k politice. Sledoval ruskou revoluci. Po první světové válce pracoval v Hudčicích fir
Váně jako kostkař kde byl výběčím odborové organisace. V roce 1928 se oženil a převzal zadlužené malozemědělství. Roku 1927 byl zvolen za soc. dem. do obecního zastupitelstva.
Měl jedno dítě které mu v 6.ti letech zemřelo. Roku 1933 vztoupil do agrární strany a
roku 1934 opět přestoupil k straně soc. dem. kdy byl zvolen ve volbách r. 1935 jako
starosta obce. Za okupace byl udán jako starosta obce že nedodržuje u samozásobitelů
váhu prasat doma poražených, skrz dříví užitkový do Klatov. V roce 1944 skončil úřad
obecního starosty neb do Vševil byl nasazen vladní komisař. Za revoluce byl zatčen na
udání ze msty a po šetření propuštěn. Založil stranu KSČ 19.5.1945 s těmito členy:
Koubové Jar. Ciril František, Leksové Václav a Jaroslav, Lehečka, Kuchta A., Šimánek,
Bělka Jar., Jeníček Jos., Jindra, Němec Václav čp. 38. Byl jednatelem strany.
4.2.46 vystoupil ze strany neb mu bylo vytýkáno že když vystoupí strana zesílí. Po
únoru 1948 se znovu přihlásil do strany.
Stížnosti a výtky:
s. Kouba Alois vytýká že nevystoupil ze strany ale byl vyloučen.
2.) Při přijímání po únorových členů nebyl přijat do strany což dokládá zápisy o členských schůzí ze dne 4.2.46 a 11.4.1948.
Dále předkládá potvrzení od bývalého předsedy nár. soc. Strky že byl u jejich strany
v roce 1946.
Po té dává s. Bučil o s. Haníkovi hlasovat a hlasovalo 16 proti a 11 2 pro něho.
Jelikož podle stanov strany KSČ kdo jednou vystoupil tak nemá být již nikdy přijat p.
Haníka vylučuje ze strany KSČ.
Vyloučen.
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Životopis s. Aloise Kuchty.
Narozen dne 21.5.1915 ve Vševilech, nevyučen od 14. let pracoval v lese. Roku 1932
ve skále u fi. Jos. Tlustý jako pomocný dělník. V roce 1940 nastoupil na Sublimu kde
pracuje do dnes. Do strany KSČ vztoupil roku 1945 je jednatelem a ve výboru strany.
Předsedou Akčního výboru členem vyživovací komise školní rady JSČZ a Hospodářského družstva. Odebírá tyto časopisy Rudé právo a lidovou správu. Nečte knihy. Jako
malozemědělec splnil kontingent mimo obilí, neb obilí vyhynulo. Nemá fotografii v legitimaci.
Stížnosti proti s. Kuchtovi nebyly žádné.
Úkoly: 1. Nositi odznak strany 2) kladný postoj k práci 3. čísti knihu Gotvald 10 let
4. Zvolí předsedu strany se s. Liškou. 5) Ručí za správný zápis jako jednatel 6) Výroční
plenární schůzi musí ohlásit s. Bučilovi a postará se o zvolení výboru strany KSČ.
Prověřen jednohlasně všema hlasy.
Prověřen
Životopis s. Ladislava Poustky.
Narozen 27.6.1927 ve Vševilech v roce 1941 šel pracovat do lomu jako pomocný dělník. Byl totálně nasazen do ferum kde byl do revoluce od té doby pracuje na Sublimě.
Do politického života vztoupil roku 1945 kdy kněmu přišli soc. dem. a dali mu přihlášku do strany, ale hned při volbách r 1946 volil komunisty. do strany KSČ vztoupil
5.10.1947.
Se stranou a politikou strany souhlasí čte Rudé právo a Pravdu. Nemá odznak. Svádí
politické boje se spoludělníky Jos. Cibulkou a Sýkorou.
s. Motl navrhuje aby s. Poustka byl prověřen.
S. Bučil dává hlasovat o s. Poustkovi a hlasovaly všichni přítomní.
Úkoly: 1.) Nositi odznak, 2. čísti Dějiny všestrann. bolševiků, knihu Gotvald 10 let.
Prověřen.
Doba již byla pokročilá a proto místopředseda s. Liška poděkoval všem soudruhům
a soudružkám a schůzi ukončil.
Ve Vševilech dne 27. listopadu 1948
Němec Václav čp. 36
t. č. zapisovatel
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Desítkovým důvěrníkům jsou přiděleni tyto soudruzi.
Desítkář soudruh Václav Kouba čp. 67
Poustka Josef čp. 66
Poustka Ladislav
Poustková Kateřina
Kouba Alois
Koubová Otilie
Kuchta Alois
Kuchtová Anna
Daniel Rudolf
Danielová Růžena
Holý Josef
Holá Marie
Desítkář soudruh Karel Jindra
Jindra Mirek
Liška Bohumil
Němec Václav 38
Němcová Růžena
Kouba Václav 38
Janoušek František 64
Harant Rudolf
Kuchta Josef
Kouba Václav 28
Bambas Jan
Desítkář soudruh Ludvík Šimánek
Šimánková Julie
Janoušek Jan
Janoušková Růžena
Placatka František
Motl Josef
Prajzler František
Němec Václav 36
Ráž Josef
Baťková Anna
Ve Vševilech dne 28. ledna 1949
Němec Václav
t. č. zapisovatel

Od Protokolu č. 28 až dosud byli zápisy zaznamenány na zvláštní papíry,
které byly do Knihy zápisů organisace – Vševily vlepeny. (pozn. autora)
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Protokol č. 29
Sepsaný o členské schůzi KSČ konané dne 4. prosince 48 v místnosti s. Václava Němce
za přítomnosti 22 členů.
Program schůze:
1. Kontrola prověřených členů KSČ z minulých schůzí.
Schůzi zahájil předseda s. Václav Němec uvítáním s. Dr. Černého, s. krajského instruktora s. Fekera, s. Bučila a všech přítomných.
Po přečtení zápisů z minulých schůzí strany KSČ dochází ke kontrole jednotlivých členů:
Slova se ujímá krajský instr. Feker dotazem s. Daniela zda doznává vinu;
Soudruh Daniel vinu nedoznává a prohlašuje, že brambory dodal na 100 % a vejce že
ještě dodá.
Haník Josef hledal prospěch ve všech politických stranách a proto s. Feker přiznává
vyloučení ze strany KSČ.
Dodává Podati Haníkovi písemné hlášení o vyloučení a pověsiti o jeho vyloučení vyhlášku.
Na dotaz s. Fekera co strana podnikla na akci 2M bylo hlášeno stavět elektriku do nově vystavených domků a odvodnění obce ale nic se nestavělo neb to bylo bržděno
protistraníkama.
Dále s. Feker vytýká soudruhům nepořádek ve straně navrhuje zvolení nového zapisovatele, postaviti řádně organisaci a všechny členy výboru.
Zvoleni byli tyto členové:
s. Václav Němec čp. 38
předseda strany
s. Bohumil Liška
místopředseda
s. Alois Kuchta
jednatel
s. Josef Holý
pokladník
s. Václav Němec čp. 36
zapisovatel
s. Růžena Janoušková
členka výboru
s. Anna Kuchtová
- // s. Růžena Danielová
- // s. Josef Ráž
člen výboru
s. František Prajzler
- // Všichni členové výboru strany KSČ byli zvoleni jednohlasně.
Soudruzi
Karel Jindra
- // Václav Kouba čp. 67
- // Ludvík Šimánek
byli zvoleni jednohlasně za desítkáře.
Desítkářům objednat zápisníky z krajského sekretariátu. Na dotaz s. Fekera jak má
obec Vševily splněn kontingent odpovídá s. Alois Kouba předseda MNV
Mléko 85 %
Obilí 90,7 %
Maso předáno.
Dále upozorňuje s. Feker o přijímání nových členu do strany KSČ.
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Každý musí být přijet v domácí organisaci, doporučen dvojka členy se dvěma léty
členství.
Krajský instruktor s. Feker doporučuje:
Opatřiti si organizační řád
a odebírat funkcionář.
Prověrka bude provedena znova a žádá členy by se včas dostavovaly do schůzí.
Důvěřuje ve spolupráci strany a přeje hojně zdaru v dalším podnikání.
Jelikož byla doba pokročilá poděkoval předs.s. Němec s. Sekerovi za urovnání ve straně dále s. Dr. Černému s. Bučilovi a všem přítomným a schůzi ukončil.
Ve Vševilech dne 4. prosince 1948
Němec Václav
zapisovatel.

Protokol č. 30
O členské schůzi strany KSČ ve Vševilech konané dne 10. prosince 1948 o 20. hodině
v místnosti p. Josefa Daniela za přítomnosti 22 členů.
Program:
Prověřování členů KSČ
Schůzi zahájil předseda strany s. Václav Němec přivítáním instruktora s. Bučila a všech
přítomných a předal slovo s. Bučilovi.
Po přečtení protokolu z minulé schůze proti kterému nebylo námitek dochází k prověřování členů výboru strany KSČ.
Soudruh Václav Němec čp. 38 předseda.
Životopis: Narozen roku 1917 ve Vševilech od 14. let pracoval ve skále jako kostkař až
do roku 1945 kdy přestoupil na Sublimu a pracuje tam do dnes. Do strany KSČ vstoupil roku 1945. Zastává tyto funkce: Předseda strany člen Akčního a MNV výboru, člen
Hospodářského družstva, osvětové rady, hasičstva a honebního společenstva.
S politikou strany souhlasí. Neodevzdal legitimaci KSČ v závodě k vypsání osobních
dat. Odpracoval 10 hod. Nečte literatůru.
Námitky nebyly a proto s. Bučil prověřuje s. Němce s těmito úkoly:
1.) Objednat a číst Funkcionář
2.) přečísti si knihu Gotvald 10 let
Jednohlasně prověřen.
Soudruh Bohumil Liška: místopředseda
Životopis: Narozen roku 1911 ve Vševilech od 15 let pracoval ve skále jako kostkař až
do roku 1945 kdy přestoupil na Sublimu kde pracuje do dnes poctivě. Odebírá časopisi Rudé právo a Práci. Knihy nečte. Zastává tyto funkce: Místopředseda strany KSČ,
předseda mimořádné vyživovací komise, člen Akčního a MNV výboru. Odpracoval 20
hodin. Neodevzdal legitimaci v závodě k vypsání osobních dat. Ve straně myslí pracovat všichni společně.
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Námitky nebyly a jest s. Bohumil Liška prověřen s těmito úkoly:
1.) Má na starosti desítkáře kteří budou svolávati schůze.
2.) Přečte si knihu Všesvazové komunistické strany bolševiků
Jednohlasně prověřen.

Dějiny VKS(b)

Soudruh Alois Kuchta jednatel.
Životopis: Narozen 21.5.1915 ve Vševilech od 14 let pracoval v lese do roku 1931 pak
skála jako pomocný dělník až do roku 1940 kdy přestoupil na Sublimu kde pracuje
dosud. Odebírá časopisy Rudé právo a Lidovou správu. Má tyto funkce: Jednatel strany
KSČ předseda Akčního výboru, pokladník MNV člen mimořádné vyživovací komise a
člen školní rady. Nemá odznak strany. Neodevzdal legitimaci v závodě k vypsání osobních dat. Dále si s. Kuchta stěžuje že jest přetížen funkcema.
Stížnosti nebyly žádné a dochází k prověřování s těmito úkoly:
1.) Je dobrý pracovník a členové strany mu musí ve funkcích pomáhat po dobu
dvou měsíců.
2.) Odebírat a číst Funkcionář
3.) přečísti si knihu Gotvald 10 let.
Jednohlasně prověřen.
Soudruh Josef Holý pokladník
Životopis: Narozen 27.7.1900 v Modřanech Modřovicích. Pracoval od 14.let ve dvoře
ve Vacíkově kde byl do parcelace a pak sloužil u zemědělců kterých více vystřídal.
Pak přestoupil na lesní správu Liz kde byl 5 roků. Oženil se a pracoval do revoluce ve
skále fi Jos. Tlustý. Roku 1945 pracoval u fi. Jiřík stavitel v Rožmitále kde byl do roku
1946 kdy přestoupil na Sublimu kde pracuje dosud. Do strany KSČ vstoupil roku 1945
a čte tyto časopisy Rudé právo a Družtevní noviny. Jako zemědělec splnil kontingent
brambor a maso na 1/3. S politikou strany souhlasí. Odpracoval v lese 8 hodin. Nemá
fotografii v legitimaci, literatůru čte. Má tyto funkce člen MNV, finanční komise, předsedou JSČZ a pokladníkem strany KSČ. Spolupráci strany si představuje v souladu a
společně pracovat všichni. Stížnosti a výtky:
S. Daniel vytýká by odůvodnil nedodávku mléka roku 1948 neb má dvě krávy.
Odpověď s. Holýho: Krávy byly jalové a dovážel jsem snima na stavbu materiál, tak že
my krávy nenadojily ani pro sebe.
Soudruh Alois Kuchta obhajuje s. Holýho tím že má 5 samozásobitelů pro které musí
míti 1400 litrů mléka na samozásobitelské dávky. Po uvážení jalovosti krav, tahání a
samozásobení dochází k prověření s. Holýho s těmito úkoly:
1.) Jako pokladník strany řádně vylepovat členům příspěvky. Každý člen jest
povinen platit známky každý měsíc.
2.) Řádně zastávat funkci předsedy JSČZ.
3.) Čísti literaturu strany a knihu Gotvald 10 let.
Většinou prověřen.
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Soudružka Růžena Janoušková členka výboru strany.
Životopis: Narozená 30.8.1917 ve Vševilech. vyučila se švadlenou v Rožmitále pak pracovala jako dělnice v Březnici 3 1/2 roku u Javůrkové a 4 1/2 roku u fi Sedlák. Po provdání pracuje v domácnosti. Do strany KSČ vztoupila 1.1.1947. Odebírá časopisy Rudé
právo, Květen a Rozhlas. S politikou strany souhlasí nosí odznak. Chce aby všichni členové strany KSČ společně pracovaly. Jako členka výboru navrhuje práce v obci: opraviti cesty provest kanalisaci a stavět telefon.
Námitky nebyly.
Soudruh instruktor Bučil žádá o plnou moc strany a podnik ve itervenci ohledně stavby telefonu.
Úkoly: Odebírati a čísti Rádkyni žen.
Jednohlasně prověřena.
Soudružka Anna Kuchtová členka výboru.
Životopis: Narozena 10.7.1919 ve Vševilech vychodila obecnou školu pracovala v letě
doma na zemědělství a v zimě v lese. Do strany KSČ vstoupila roku 1945. Čte Rudé
právo, Lidovou správu a Literaturu stranickou v novinách. Je členkou výboru KSČ vdána a má 9.leté děvče.
Námitky
Manžel s. Kuchta si stěžuje by mu nečinila výtky když přichází pozdě domů ze schůzí.
Dalších námitek nebylo a dochází k prověření s těmito úkoly:
1.) Dohlížeti na správné svolávání členů do schůzí
2.) Povede schůze a dbá aby nebyly rušeny
3. Bude odbírati Rádkyni žen
4. Bude hodnotit manžela s. Kuchtu jako straníka
Jednohlasně prověřena.
Soudružka Růžena Danielová členka výboru.
Životopis: Narozena 1.12.1911 v Pňovicích vychodila 3 měšťanky pracovala u rodičů na
zemědělství, vdala se a pracuje v domácnosti. Má dvě děti; dceru vdanou a syn pracuje
na Sublimě. Do strany KSČ vstoupila roku 1945 čte Rudé Právo a Funkcionář. Odznak
strany nemá. Hodiny žádné neodpracovala. Chce aby strana spolupracovala a má nedůvěru v soudruhy aby se neopakovaly předešlé věci. Známky platí 2 Kčs.
Námitky nebyly proto soudruh Bučil prověřuje s. Danielovou s těmito úkoly:
Odebírati a čísti Rádkyni žen.
Jednohlasně prověřena.
Soudruh Josef Ráž člen výboru strany
Životopis: Narozen roku 1904 v Vševilech vyučen zedníkem. Pracuje v letě jako zedník
a v zimě jako kostkař ve skále. Nyní pracuje u fi Zajíček stavitel Rožmitál nečte (poslouchá radio). Do strany KSČ stoupil při sloučení. Jako malozemědělec nesplnil krm-
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né obilí oves neb nesklidil pro sebe. V závodě mají založenu stranu KSČ jest členem
výboru strany a s. Bučil navrhuje do závodní rady v podniku. Odpracoval 8 hod v lese.
Nebyl na schůzi aktivu.
Stěžuje si na poměry v zemědělství. Koupil prase za 1175 Kčs a krmil 5 měsíců pak jej
prodal za 1213 Kčs pas stál 10 Kčs a zahálka 100 Kčs a krmení a dorážka byla za darmo.
Námitky nebyly proto dochází k prověřování s těmito úkoly:
1. Zapojiti se jako člen závodní organisace
2. Propagovat svaz strany československo-sovětské přátelství
3. Odebírat a číst Rudé právo o čem se s. Bučil přesvědčí.
Jednohlasně prověřen.
Soudruh František Prajzler člen výboru strany.
Životopis: Narozen 4.9.1896 Jesenný okres Semily zaměstnán jako kočí v 18 letech šel
do první světové války a vrátil se v roce 1921 a sloužit pak chodil do skály když se oženil. Po čase se zase vrátil za kočího k fi Pompl – Kozák, Birhanzl a pak Sublima.
Nyní si koupil koně a dováží pro Sublimu dříví. Zemědělství předal synovi v roce 1943
kdy mu hrozilo že musí do říše. Čte Rudé právo a poslouchá rozhlas. Legitimaci nepředložil závodu k vypsání osobních dat nemá fotografii v legitimaci a má doplatit
známky, nemá odznak strany KSČ. Odpracoval 8 hodin v lese je členem výboru strany.
Námitky nebyly a s. Prajzler jest prověřován s těmito úkoly:
1. Přečísti si knihu Gotvald 10 let
2. Doplatit známky straně KSČ.
Většinou prověřen.
s. Václav Němec 36 - zapisovatel
Životopis: Narozen 22.IX.1904 ve Vševilech, vychodil obecnou školu. Vyučil se ševcem
a řemeslo dělal do roku 1925, kdy nastoupil vojenskou presenční službu, která trvala
do roku 1927. V tomto roce se přeškolil na kostkaře, jelikož následkem tovární výrobi,
ševcovina upadla. A tak u různých zaměstnavatelů (lomařů), pracuje podnes.
Do politického života vstoupil roku 1921, kdy se stal členem strany soc. dem. kde setrval do okupace, když se přestaly platit příspěvky. V roce 1945 se znovu přihlásil do
strany soc. dem. a byl tam do sloučení.
Jako malozemědělec splnil kontingent masa a vajec. Nečte politické časopisy ani knihy
(poslouchá radio). Funkce – zapisovatel strany KSČ. Odpracoval 45 hod. zadarmo u
MNV v Bezděkově na cestě.
S politikou strany souhlasí až na tyto body.
1. Proč strana KSČ, když je vedoucí stranou ve státě, nesníží věkovou hranici ve starobním pojištění ze 65 roku, alespoň na 60 roků.
2. Případ pí Němcové Antonie. Utrpěla úraz při pádu s kola dne 25.XI. Kdo bude hraditi odvoz do nemocnice a léčení, když jsou oba u Národního pojištění, t. j. Němec
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přihlášen jako zedník a Němcová v zemědělství. Úrazovka poukazuje na nemocenku a ta zase, že to ještě nemá v tom zemědělství zaběhnuté.
3. Dáti zemědělcům přídavkové t. j. modré lístky na cukr (neb jiné nepobírají, jsou samozásobitelé) když pracují víc než každý dělník v továrně a kontingenty řádně plní.
Tyto body zodpoví s. Bučil při příští prověrce.
Na dotaz proč s. Němec nečte odpovídá, že k nim nechodí pošta. Za Rakouska chodila
alespoň s doporučeným dopisem a teď už vůbec ne
Chce spolupráci strany, nechati osobních záští, které straně škodí.
Námitky nebyly a s. Bučil navrhuje prověření s. Němce s těmito úkoly.
1. Navštěvovati členské schůze KSČ – 1 x za měs.
2.
//
výborové // // – 2 x za měs.
3. Vésti o nich správný zápis.
4. Prosazovati spolupráci všech členů výboru
5. Odebírati Rudé právo
Jednohlasně prověřen.
Zápis s. Němce provedl Rudolf Daniel
Soudruh Václav Kouba čp. 67.
Životopis: Narozen roku 1907 od 10 let sloužil u zemědělců, ve 14 letech se šel učit
truhlářem a řemeslo dělal 1 rok po vyučení. Pak šel do skály kde jako kostkař založil
odborovou organisaci. Za protektorátu byl totálně nasazen do škodových závodů do
Plzně. V roce 45 pracoval u fi Jiřík stavitel do roku 46 kdy nastoupil na Sublimu kde
pracuje dodnes. Odebírá Rudé právo, Práci a Zemědělské noviny. Do strany KSČ
vstoupil roku 1947 nemá fotografii v legitimaci. Knihy nečte. Hodiny neodpracoval
žádné. Do práce dochází správně.
Námitky nebyly žádné a s. Bučil prověřuje s. Koubu s těmito úkoly:
1. Čísti Rudé právo
2.) Přečísti si Všesvazové dějiny bolševiků
Prověřen jednohlasně.
Soudruh František Placatka.
Životopis: Narozen 29.3.1913 v Hoděmyšli vychodil 2 měšťanky a 2 roky školu pokračovací. Vyučil se zedníkem u fi Kolář Rožmitál pak dělal řemeslo v Příbrami. Za okupace byl totálně nasazen do říše odkud třikrát utekl a spátky odveden četníky. Po čtvrté utekl a skrýval se v Brdech až do revoluce. Byl členem soc. dem. od roku 1937 do
roku 48 kdy po únoru vstoupil ke straně KSČ. Odebírá Rudé právo, literatůru stranickou nečte, nemá odznak strany. Odpracoval 8 hodin v lese. Má tyto funkce: Pokladní
a výběrčí JSČZ a člen výboru. Dále prohlašuje, že se o politiku nezajímal následkem
persekuce za okupace. Jako malozemědělec splnil kontingent vajec mléka masa dano
448 kg skotu a 68 kg vepřového.
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Námitky:
s. Daniel vytýká že rozšiřuje udaje o Březnických komunistech že rozparcelovaly velkostatek a teď ho budou dávat do hromady.
s. Placatka odpovídá že kdyby o straně KSČ pochyboval tak by do ní nevstupoval.
s. Poustka Doporučuje aby četl a udělal si o straně usudek sám a nenechával se zvyklat dále že slova pronesena ohledně Březnických komunistů nebyla tak myšlena.
Po té dochází k prověřování s těmito úkoly:
1. Přistoupil po únoru je prověřován jako kandidát s čekací lhůtou 1 rok
2.) Odebírat a čísti Rudé právo
3.) do 3 měsíců přečísti knihu Gotvald 10 let
4.) a čísti všesvazové dějiny bolševiků
Většinou prověřen.
Poznámka: Nemá práva hlasovací a může být zván do porad.
Soudruh Kouba Alois.
Životopis: Narozen dne 7.7.1913 ve Vševilech od 10.let pásl u zemědělců krávy. Ve 14
letech šel pracovat do lomu jako kostkař. Za okupace byl totálně nasazen Agrostroj
Březnice a pak pracoval v lese. Po revoluci narukoval na vojenskou službu kde byl do
října 45. Pak nastoupil práci u fi Zajíček stavitel Rožmitál a v roce 46 Sublima kde pracuje podnes. Od roku 1930 byl členem strany soc. dem do okupace a po revoluci se
přihlásil znovu ke straně soc. dem. Do strany KSČ vstoupil 5.10.1947. Čte Rudé právo,
Práci a přečetl Dějiny ruské revoluce. Má tyto funkce: Předseda MNV. Hodiny neodpracoval žádné. Nemá fotografii v legitimaci.
Námitky:
s. Danielová namítá že jako mladý člen strany KSČ by neměl zastávat funkci předsedy
MNV.
s. Daniel namítá že s. Kouba prohlásil že nepovede žádný třídní boj. Dále že potvrzení
od nár. soc. ohledně pana Haníka přijal od největšího reakcionáře ze Vševil.
Soudruh instr. Bučil se táže zda s. Kouba byl stranou KSČ zvolen za předsedu a členové odpovídají že zvolen byl ve schůzi jednohlasně.
Na stížnosti s. Daniela odpovídá takto. U nás v obci jest sousedský boj a tím bylo myšleno nevésti tento boj dále a přesvědčiti občany že ve spolupráci se více dokáže.
Dále žádá jmenování největšího reakcionáře a s. Daniel jmenuje p. Ladislava Černocha
čp. 24.
s. Kouba hlásí že potvrzení od nár. soc. dostal od Václava Smrčky.
Soudruh Bučil uvádí že třídní boj musíme vésti neb je ve nestranicích skryta reakce a
vše týkající se nár. soc. vyšetří přímo u p. Strky štábního v. v. v Rožmitále.
s. Němec Václav čp. 38 Dodává že s. Kouba je dobrý pracovník a proto strana KSČ jej
navrhla za předsedu MNV.
Soudruh Bučil po uvážení výpovědí prohlašuje že odpodstatní práci s. Koubi v příští
prověrce, a prověřuje jej s těmito úkoly:
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1.)
2.)
3.)
4.)

Svolávat schůze poradního zboru (rady)
S výborem strany KSČ o věcech jednati což náleží jako funkcionáři
Usměrní práci MNV
Čísti Rudé právo a knihu Gotvald 10 let
Většinou prověřen.
Jelikož byla doba pokročilá s. instruktor Bučil poděkoval všem soudruhům za pozornost a s. předseda schůzi ukončil.
Ve Vševilech dne 10. prosince 1948
Němec Václav 36
t. č. zapisovatel

Protokol č. 31
Sepsaný o členské schůzi strany KSČ konané dne 18. prosince 1948 o 20. hodině
v hostinci p. Josefa Daniela za přítomnosti 24 členů.
Program: Další prověřování členů KSČ.
Schůzi zahájil s. instruktor Bučil uvítáním s. M. Fousa zástupce okres. národního
výboru, všech soudružek a soudruhů.
Po přečtení zápisu z minulé schůze ujímá se slova s. Fous ohledně stížnosti p. Josefa
Haníka.
Žádá doklady o výstupu p. Haníka ze strany jak ve stížnosti uvádí by strana KSČ
zesílila.
Ze zápisu ze členské schůze ze dne 4.2.46 jest p. Haník jednohlasně ze strany KSČ
vyloučen. Po tomto se přihlásil u nár. soc. v Rožmitále což bylo potvrzeno p. Srkou čet.
strážmistrem v. v. Při přijímání členů do strany KSČ dne 14.11.48 se znovu přihlásil ale
do strany nebyl přijat tak si došel do Březnice k s. Fiřtíkovi kde si zaplatil známky a
tímto spůsobem získané členství strany KSČ uplatňoval ve svůj prospěch.
Dále si stěžuje na nesprávné rozdělování kontingentu obilí v obci kde uvádí případ p.
Karla Daniela který zapřel 1 ha pole oseté žitem. Soudruh Fous se ptá jaké byly
volební výsledky v naší obci. Ze 167 voličů odevzdalo 45 bílé a neplatné lístky kteří to
byli voličové není zjištěno neb se volilo za oponou.
Tímto byla stížnost p. Haníka odložena a dochází k prověřování členů.
S. Kouba Václav čp. 38.
Narozen roku 1898 ve Vševilech pracoval jako dělník v zemědělství a když se oženil
tak pracoval jako lamač ve skále teď jest invalida a výměnkář. Do převratu byl u strany
soc. dem. a roku 1945 vstoupil do strany KSČ. Odebírá Rudé právo literatůru nečte
funkce nemá žádné. Nemá odznak odpracoval 8 hod na akci 30M.
Na dotaz s. Bučila jak nahlíží jako starý socialista na sloučení strany KSČ se stranou soc.
dem. Odpovídá že je to dobré neb to jsou obě dělnické strany.
Námitky nebyly
Soudruh Kouba jest jednohlasně prověřen jako starý socialista a invalida.
Prověřen.
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Soudruh Josef Poustka.
Narozen roku 1890 ve Vševilech pracoval ve skále u fi Tlustý v 1912 Skutec, Hlinsko
pak narukoval do první světové války po válce v roce 21 pracoval v Hudčicích potom
Klatovy do roku 1935 a pak zase ve Vševilech u fi Tlustý. Býval u strany soc. dem. do
strany KSČ vstoupil v lednu 1948. Čte Rudé právo práci a má rozečtenu knihu Gotvald
10 let jest invalida. Literaturu nečte jest členem MNV. Odpracoval 8 hod. v lese na akci
30M. Chce aby všichni pracovaly společně neb v jednotě jest síla. Dále si stěžuje na Dr.
Strnada který neuznal jeho syna Václava 8.4.41 nemocným a poslal jej do práce a když
druhý den se zase hlásil nemocen poslal jej na revisi k Dr. Bartošovi který zjistil zápal
slepého střeva a poslal ho do nemocnice když už bylo pozdě a zemřel.
Námitky nebyly a jest prověřen s těmito úkoly:
1. Bude čísti Rudé právo
2. Dočte si knihu Gotvald 10 let
Jednohlasně prověřen.
Soudruh Ladislav Sýkora.
Narozen 1.9.1916 v Bezděkově vychodil obecnou školu a čtyři měšťanky. Vyučil se obchodním příručím u p. Najmana v Březnici. V roce 1934 šel pracovat do lomu fi Tlustý
a byl tam do roku 1941 kdy nastoupil ke dráze a tam je do dnes.
Politicky činný nebyl až do roku 1945 kdy vstoupil do strany KSČ. Čte Rudé právo a
Práci literaturu nečte nemá čas v sokole nebyl funkce nemá žádné. Odpracoval 16 hod
na akci 30M.
Námitky nebyly a jest prověřen s těmito úkoly:
1.) Čísti dějiny všesvazové komunistické strany
2.) Odebírati Rudé právo
3. Školení v masovém školení
S. Bučil doporučuje s. Sýkoru straně KSČ na okres na školení. Dát mu převedku ke
straně KSČ do Březnice kde se přihlásí o funkci.
Jednohlasně prověřen.
Soudruh Jan Bambas.
Narozen 1.6.1906 ve Vševilech vychodil obecnou školu. Pracoval ve skále 1 rok u fi
Tlustý a pak Žid a spol. jako kostkař kde pracuje do dnes. Politicky činný nebyl až do
roku 1945 vstoupil do strany KSČ. Čte Rudé právo a Jihočeskou pravdu literatůru nečte
nemá odznak. Je členem MNV odpracoval 12 hod na akci 30M.
Námitky nebyly žádné a jest prověřen s těmito úkoly:
1.) Opatří si odznak strany
2.) bude odebírati Rudé právo
3.) Postará se o funkce ve straně
4.) Založí v závodě organisaci KSČ s osmi členým výborem.
Jednohlasně prověřen.
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Soudruh Václav Kouba čp. 28.
Narozen dne 13.8.1906 pracoval jako pomocný dělník ve skále. Za okupace byl totálně
nasazen do Ferum kovoprůmyslové závody v Rožmitále. V roce 46 nastoupil na pile fi
Málek která byla zlikvidována a on přeložen do národního podniku České pily v Rožmitále kde pracuje do dnes. Čte Rudé právo a Práci. Přihlásil se do strany soc. dem.
roku 1945. Do strany KSČ vstoupil 18.3.1948, nemá odznak strany, nechodí na schůze
knihy nečte nemá zaplaceny známky.
Námitky nebyly a dochází k prověřování s. Koubi s těmito úkoly:
1.) opatří si odznak 2.) bude čísti dějiny všesvazové strany bolševiků 3. Odebírati a čísti Rudé právo
Prověřuje se s kandidátstvím 1 roku
Jednohlasně prověřen.
Poznámka: Vystavěti převodku do závodu nár. podnik České pily
Soudruh Ševe upozorňuje Pokladníka a jednatel by nevydávaly legitimaci v které nejsou vylepeny známky.
Soudruh Josef Kuchta.
Narozen 23.10.1895 v Sobědraži okres Milevsko zaměstnán jako kočí na Lizu do první
světové války kde byl půl roku na frontě a 3 roky v Ruském zajetí po válce nastoupil
zase na liz. Pak se oženil a pracoval jako lesní dělník nyní je invalida a pracuje v lese
dále. Býval soc. dem. do roku 1938 do strany KSČ vstoupil v roce 1945. Čte Rudé právo, Práci a zábavné knihy. Nemá v legitimaci fotografii a vylepeny známky. Odpracoval 13 hodin na akci 30M.
Námitky nebyly a prověřuje se s. Kuchta s těmito úkoly:
1.) Doplatiti si známky
2. Opatří si fotografii do legitimace
Jednohlasně prověřen.
Soudružka Anna Baťková.
Narozená 8.3.1908 Judendorf Dolní Rakousy ve 3 letech osiřela a byla vychována u cizích lidí. Roku 1924 šla sloužit do Martinic na zemědělství kde byla 4 roky pak sloužila
v Namicích u Sládka a od něho pak se provdala a šla s manželem do dvora do Hořovic. Tam byla do roku 1942 kdy se přistěhovala do Vševil kde koupila od tety chaloupku. V roce 1943 ji onemocněl manžel a roku 1944 zemřel. jako vdova ze dvouma dětmy pobírala 1200 Kčs měsíčně a nyní pobírá 2000 dík vedení strany KSČ. Čte Rudé
právo knihy nečte nemá čas.
Stěžuje si na Dr. Strnada že když byl její manžel těžce nemocen poslal jej pracovat.
Námitky
Soudruh Prajzler si stěžuje že staví bez plánu.
S. Fous uvádí že se to netýká strany a tuto věc by vyšetřil MNV
Více námitek nebylo a s. Bučil prověřuje s. Baťkovou s těmito úkoly:
Bude čísti Rádkyni žen
Většinou prověřena.

- 30 -

Soudruh Rudolf Daniel.
Narozen 9.4.1907 ve Vševilech pracoval v lese ve skále roku 1931 Sublima 37 lom 41
Sublima. Do strany KSČ vstoupil roku 1945. Odebírá Rudé právo, Funkcionář, Lidovou
správu a Fakta. Býval předsedou strany od roku 1945 do 48. Je členem MNV místopředseda JČSZ a zásobovací referent. Odpracoval 80 hodin na akci 30M. Na otázku jak
pracoval jako předseda strany hlásí že schůze konaly se nepravidelně před schůzí
MNV konala strana předporady. Jako malozemědělec dodá kontingent vajec. Nemá
foto v legitimaci.
Námitky a stížnosti
s. Kouba Alois si stěžuje že nedbale svolával schůze
s. Jan Janoušek žádá by prokázal že jest p. Černoch Ladislav reakcionář a že prosazoval p. Haníka do strany
s. Němec 38 uvádí že nebyl zván do schůzí jako člen výboru
s. Placatka si stěžuje že byl obeslán na schůzi strany KSČ o hodinu později
Jelikož to jsou ty samé stížnosti které byly na s. Daniela vzneseny při prověřovací
schůzi ze dne 20. listopadu a při schůzi 4. prosince byla tato prověrka zrušena krajským instruktorem s. Celerem a jemu slíbeno že se bude pracovat společně bez osobní
záští. Omlouvá s. Němec 36 s. Daniela což mu zástupce ONV soudruh Fous správně
uznává.
Po té dochází k prověřování s těmito úkoly:
1.) Opatří si fotografii do legitimace 2.) chyby napraví a bude spolupracovat.
Dále žádá s. Bučil by mu byla prominuta 6 měsíční lhůta k polepšení.
Většinou prověřen.
Soudruh Jan Janoušek.
Narozen roku 1913 Podčernice u Prahy vychodil obecnou školu od 12 let soužil do roku 1935 kdy nastoupil vojenskou presenční službu roku 1937 do 40 pracovali ve skále
pak Sublima v roce 45 nastoupil vojenskou službu která trvala 6 měsíců a od té doby
pracuje na Sublimě do dnes. Do strany KSČ vstoupil roku 1945 před tím politiku nepěstoval. Má předplaceno Rudé právo. Má tyto funkce člen MNV, JSČZ, finanční komise a
referent zdravotnictví. Legitimaci předložil k vypsání osobních dat do závodu.
Námitky nebyly a dochází k prověřování s těmito úkoly:
Opatřiti se převodku do závodu
Jednohlasně prověřen.
Soudružka Marie Holá.
Narozena 20.10.1905 ve Vševilech od 10 let sloužila ve 14 letech jí zemřel otec a musela se starat o matku a sourozence. Roku 1929 se vdala a má 2 děti 18letou švadlenu a
16letou která ji pomáhá v zemědělství. Do strany KSČ vztoupila roku 1945. Čte Rudé
právo, Práci a Družstevní noviny. Nemá foto v legitimaci, odpracovala 18 hodin na
cestě akce 30M. Jako malozemědělec splnila kontingent brambor.
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Námitky nebyly žádné a dochází k prověřování s těmito úkoly:
1.) Předplatí a bude čísti Rádkyni žen. 2.) opatří si foto do legitimace a doplatí
si příspěvky.
Jednohlasně prověřena.
Soudruh Ladislav Poustka.
Narozen dne 27.6.1927. Od 14 let pracoval ve skále fi Tlustý za okupace byl totálně
nasazen do kovoprůmyslu Ferum Rožmitál. Nyní pracuje na Sublimě. Funkce nemá.
Legitimaci nepředložil v závodě k vypsání osobních dat. Odpracoval 14. hod na akci
30M.
Námitky nebyly žádné a dochází k prověřování s těmito úkoly:
1.) Přečte všesvazové dějiny bolševiku
2. Navržen jako újezdní tajemník
Jednohlasně prověřen.
Soudruh Karel Jindra.
Narozen dne 24.8.1902 Koupě pracoval doma na zemědělství do 18 let pak sloužil u
zemědělců. Oženil se a šel pracovat do skály Klain stavitel v Březnici pak zas skála a
v roce 1937 Sublima kde pracuje do dnes. Odebírá Rudé právo. Odznak má. Hodiny
na akci 30M neodpracoval žádné byl nemocen. Je členem MNV a desítkář strany.
Námitky nebyly žádné a jest prověřen s těmito úkoly:
Přečte si knihu Gotvald 10 let.
Jednohlasně prověřen.
Soudruh František Janoušek.
Narozen dne 9.8.1907 v Pňovicích vychodil 5 tříd obecné a 3 měšťanské školy. Vyučil
se strojním zámečníkem fi Kasik. Rožmitál, Ferum 5 roků, dále byl ve Věšíně jako topič
10 let, nyní silniční správa jako šofer. Do strany KSČ vztoupil roku 1945. Čte časopisy
Rudé právo a Práci dále Odborný časopis. Literatůru nečte jest desítkář u strany. Odpracoval 15 hodin u města Rožmitála a akci 30M.
Námitky nebyly žádné a dochází k prověřování s těmito úkoly:
1. Dá si řádně do pořádku legitimaci
2. Výbor strany se postará o zapojení do funkcích ve straně
Jednohlasně prověřen.
Soudruh Rudolf Harant.
Narozen roku 1901 ve Vševilech pracoval ve skále, v lese na pile a nyní u okresní
správě silnic. Je ženatý a má 5 dětí. Do strany KSČ vstoupil 1.1.1948 nečte odznak nemá býval u soc. demokratů. Odpracoval 16 hodin na akci 30M.
Námitky:
S. Janoušek Jan namítá že nenavštěvuje schůze
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S. Ševe se ptá proč byl potrestán
S. Harant odpovídá že na schůze nechodí neb na to není a trestaný byl pro děti když
mu je vzaly do ústavu za jeho nepřítomnosti a bez jeho svolení, tak si pro ně došel do
ústavu a ošetřovatelku vzal pod krk a ji stiskl že musela volat četnickou asistenci.
Soudruh Bučil žádá s. Haranta by byl mírnější a prověřuje ho s těmito úkoly:
1. Musí navštěvovat schůze
2. Opatří si fotografii do legitimace
A jest prověřován jako kandidát na jeden rok
Prověřen většinou.
Soudružka Otilie Koubová.
Narozena 30.8.1923 v Kateřinkách českomoravská vysočina. Od 8 let je sirotek v roce
1914 když ji bylo 14 let šla sloužit k zemědělcům v 18 letech se vdala a pracuje v domácnosti. Do strany KSČ vstoupila 5.10.1947 čte Rudé právo Práci. Hodiny na akci 30M
neodpracovala žádné má jedno dítě.
Námitky nebyly žádné a s. Bučil prověřuje s. Koubovou s těmito úkoly.
Předplatí a bude čísti Rádkyni žen
Jednohlasně prověřena.
Soudružka Kateřina Poustková.
Narozená 30.9.1922 v Komárně na Slovensku od 2 let byla mezi cizími lidmi ve 14. letech šla sloužit k zemědělcům do strany KSČ vstoupila 5.10.1947. Čte Rudé právo.
Námitky nebyly žádné a jest prověřena s těmito úkoly:
Předplatí a bude čísti Rádkyni žen.
Jednohlasně prověřena.
Soudružka Růžena Němcová.
Narozena 22.2.1920 ve Vševilech jeden rok sloužila a pracovala v lese. Provdala se a
pracuje v domácnosti má 2 děti. Do strany KSČ vstoupila roku 1946. Čte Rudé právo.
Námitky nebyly žádné a dochází k prověřování s těmito úkoly:
Odebírati a čísti Rádkyni žen.
Jednohlasně prověřena.
Soudruh Ludvík Šimánek.
Narozen 17.8.1914 v Březnici v 7 letech osiřel a šel sloužit k zemědělcům. Roku 1936
byl odveden a po nastoupení vojenské služby z upravirován. Pak se oženil pracoval ve
skále za okupace totálně nasazen do Ferum po revoluci pracoval na Sublimě pila a fi
Zajíček Rožmitál. Do strany KSČ vstoupil roku 1945. Čte Rudé právo. Je desítkářem
strany KSČ.
Námitky nebyly a s. Šimánek jest prověřen s těmito úkoly:
1. Opatří si odznak strany KSČ
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2. Opatří si fotografii a razítko do legitimace
3. Bude čísti všesvazové dějiny bolševiků.
Jednohlasně prověřen.
Soudruh Josef Motl.
Narozen 13.2.1889 ve Vševilech vyučen kameníkem nyní je invalida do strany KSČ
vstoupil po únoru 1948.
Jest prověřován jako kandidát na dva roky s těmito úkoly:
1.) Navštěvovat stranické schůze.
2.) Řádně platit příspěvky
3.) Zastávat funkce veřejné a méně zodpovědné
Jednohlasně prověřen jako kandidát na dva roky.
Soudružka Julie Šimánková.
Narozená 4.9.1920 v Bánovce na Slovensku v 7. letech osiřela a ve 14 letech šla sloužit
k zemědělcům do Čech.
Jest prověřena s těmito úkoly:
Odebírati a čísti Rádkyni žen.
Jednohlasně prověřena.
Soudruh Mirek Jindra.
Narozen 10.7.1930 ve Vševilech vyučen kovářem pracuje u fi Bohuslav Jeníček skoušený podkovář v Rožmitále.
Jest prověřován s těmito úkoly:
1. Opatří si odznak strany
2. Čísti Rudé právo
3. Zapojí se dle možností do nějaké funkce
Jednohlasně prověřen.
Tímto soudruhem byli již všichni prověřeni a soudruh instruktor Bučil poděkoval všem
soudruhům a přál jim v dalším počínání mnoho zdaru a provoláním Čest práci schůzi
ukončil.
Ve Vševilech dne 18. prosince 1948
Němec Václav
t. č. zapisovatel

Zápis č. 32
Sepsaný dne 21.12.1945 o výborové schůzi strany KSČ konané v místnosti soudruha
Aloise Kuchty o 19 hodině za přítomnosti 8 členů.
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Program schůze:
1.) Projednání o pronájmu obecních polí a luk
2.) Určení plesu strany KSČ
3.) Projednání o zápůjčce MNV
4.) Poražení stromů okolo kapličky
5.) Výkop přípojky obecního vodovodu
6.) Zavedení Elektriky číslům 63, 64, 65, 66, 67 a 68.
7.) Postavení pamětní desky Rudé armádě
8.) Uprava platu za donášku oběžníků strany KSČ
Projednáno:
1.) Soudružka Janoušková uvádí že věc obecních polí a luk jest v jednání ONV a žádá
o sečkání do odpovědi.
2.) Ples určen na únor 5-12-19 dle možnosti opatření dechové hudby. Hudbu obstará s.
Holý a plakáty opatří a vylepí s. Alois Kuchta.
3.) Zápůjčka pro MNV schválena jednohlasně.
4.) 2 agáty se prodají za odhadní cenu 350 Kčs. Pro každé popisné číslo ve Vševilech
bude lístek a na jednom bude cena ten kdo lístek vytáhne budou agaty po zaplacení
350 Kčs jeho. Jasan se nechá porazit za větve a kmen se prodá některé firmě.
5.) Provest výkop 1m hluboký položiti 10 drinážky. Výkop provést pracovní poviností
občanů.
6.) Rozvodovou síť by hradila obec a přípojku ze sloupku na desku bude hraditi obec
50 %.
7.) Kamen na pomník pro rudou armádu obstará s. Bohuslav Liška a s. Václav Němec
čp. 38. Vybroušení a sekání písmen se zadá fi Fous Bezděkov.
8.) Odložen do příští schůze.
Program schůze byl vyčerpán a předseda s. Němec 38 poděkoval výborům strany a tuto ukončil.
Ve Vševilech dne 21. prosince 1948
Němec Václav
t. č. zapisovatel

Protokol č. 33
O členské schůzi strany KSČ ve Vševiech, sepsaný dne 22. prosince 1948 v místnosti s.
Václava Němce čp. 38 za přítomnosti 18 členů.
Program schůze:
1.) Schválení usnesení z výborové schůze ze dne 21.12.48
2.) Volba obecního pokladníka
3.) Volné návrhy.
Předseda s. Němec 38 uvítal všechny soudružky a soudruhy a schůzi zahájil.
1.) Po přečtení zápisu z výborové schůze dochází k debatě jednotlivých bodů a konečně jest projednání jednohlasně schváleno.
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2.) Za obecního pokladníka byl jednohlasně zvolen s. Václav Němec 38 dále usneseno
by účetní uzávěrku daly vypracovat dle dohody.
Ve volných návrzích navrhuje předseda s. Němec 38 by si každý člen zaplatit příspěvky strany KSČ.
Jelikož nebylo dalších volných návrhů ukončil předseda s. Václav Němec 38 schůzi.
Ve Vševilech dne 22. prosince 1948
Němec Václav
t. č. zapisovatel

Rok 1949
Zápis č. 34
O dni komunistické výchovy konané dne 26. ledna 1949 ve Vševilech o 20. hodině
v místnosti pana Josefa Daniela za přítomnosti 20. členů.
Školení na théma Lenin a leninismus zahájil předseda soudruh Václav Němec přivítáním všech soudruhů a soudružek a předal brožůru Lenin a leninismus soudruhu Ladislavu Poustkovi nastávajícímu ujezdnímu tajemníku a soudružce Anně Kuchtové kteří
tuto brožůru přečetli.
Život Lenina:
Vladimír Iljič Uljanov narozen dne 10. dubna 1870 v Položí v městě Simbirsku syn profesora. Jako 17.letý mladík vstoupil do revolučního života kdy byl popraven jeho bratr
Aleksandr. Když studoval právnickou fakultu byl při studentských manifestacích zatčen
z university vyloučen a překřtěn na Lenina. Roku 1890 dostal povolení složit právnické
skoušky a hned na to se stěhoval do Petrohradu, kde založil úzký kroužek mezi dělniky proti cárismu, který byl roku 1895 zlikvidován a Lenin odsouzen ke 3. rokům vyhnanství na Sibiř. Do ciziny odejel roku 1900 do emigrace která trvala 5 let, při které
navštivil Brusel a Londýn. O ruských volbách byli přívrženci Leninovi nazýváni bolševiky a odpůrci menševiky. Tyto volby roku 1906 byli pro bolševiky porážkou a tak
musel Lenin znovu do emigrace, kdy taky navštivil Prahu roku 1912. Do Petrohradu se
vrátil v první světové válce roku 1917 kdy se ujal vedení ruské revoluce ve které pracující lid zvítězil. Roku 1918 byl na Lenina spachán atentát který velice podlomil jeho
zdraví a dne 21. ledna 1924 zemřel v Gorkách.
Leninovo učení: Leninismus.
Strana marksistická jest stranou dělník, kteří musí být uvědomělí, znalí zákonů, mezi
sebou míti řádnou organisaci a hlavně kázeň. Dále vésti třídní boj a poctivě pracovati.
Novodobá strana Leninova jest strana komunistická vedena žákem soudruhem Gottvaldem, který vypověděl dělnický boj proti kapitalismu v únoru 1948 který povede do
úplného vítězství pracujícího lidu.
Celý boj těchto velkých vlastenců Lenina a Gottwalda pro blaho pracující třídy byl
vyslechnut s velikým zájmem všech našich soudružek a soudruhů.
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Po krátké debatě předseda soudruh Václav Němec výchovu ukončil.
Ve Vševilech dne 26. ledna 1949
Němec Václav

Zápis č. 35
Sepsaný dne 28. ledna 1949 ve Vševilech o výborové schůzi strany KSČ v hostinci pana Josefa Daniela za přítomnosti 9. členů a soudruha instruktora Václava Hrzala.
Pořad schůze: Příprava na slavnostní zahájení výroční plenárky a provedení plánu
do 15. května 1949.
Předseda soudruh Němec přivítal soudruha instruktora Hrzala a všechny soudružky
a soudruhy, pak předal slovo soudruhu Hrzalovi.
Po přednášce soudruha Hrzala o nutnosti plánování a příprav jak v průmyslu, zemědělství, tak i strana KSČ musí si vytýčit pracovní úkol, kterým budou pověřeni jednotliví členové strany KSČ kteří za provedení ručí.
Projednáno:
1.) Vyzdobení místnosti na slavnostní výroční valnou hromadu strany KSČ obstará
předseda soudruh Němec s manželkou. Schůze se zahájí hymnou československou a
soudruh Holý připraví přednášku básní.
2.) Jednatel soudruh Kuchta podá činnost strany za uplynulý rok a odpracované hodiny na akci 30M hodin republice.
3.) Pokladník soudruh Holý podá pokladní správu za rok 1948.
4.) Soudruh Holý jako předseda JSČZ se bude starat by všichni zemědělci správně plnily kontingenty.
Soudruh Kouba Václav čp. 67 jest pověřen o vysázení ovocného stromoví kolem silnice.
Každý soudruh odpracuje zdarma 8 hodin ve prospěch MNV na obecních cestách za
co ručí Karel Jindra.
Strana se zavazuje dodržovat a navštěvovat politickou výchovu.
Zapisovatel soudruh Němec rozdělí desítkovým důvěrníkům soudružky a soudruhy
které budou řádně informovat, zváti do schůzí a dbáti by správně byly členské schůze
navštěvovány.
5.) Výbor strany zůstane nezměněn až na jednatele soudruhu Kuchtu který jest přetížen funkcemi. Zvolení bude provedeno při výroční schůzi. Výroční členská schůze jest
stanovena na den 27. února 1949 ve 2 hodiny odpoledne v místnosti Josefa Daniela.
Tímto byl program schůze vyčerpán a předseda soudruh Němec poděkoval soudruhu instruktoru Hrzalovi a schůzi ukončil.
Ve Vševilech dne 28. ledna 1949
Němec Václav 36
t. č. zapisovatel
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Protokol č. 36
Sepsaný o výroční plenární schůzi strany KSČ ve Vševilech konané dne 28. února 1949
o 20. hodině v hostinci pana Josefa Daniela za přítomnosti 20. členů.
Program schůze:
Probírání jednotlivých bodů z přípravné výborové schůze ze dne 28. ledna 1949.
V místnosti slavnostně vyzdobené sešli se soudruzi a soudružky v ustanovenou hodinu které tam uvítal soudruh předseda Němec též přivítal soudruha Václava Hrzala a
jeho bratra Ladislava jako hosta.
Schůze byla zahájena československou hymnou a soudruh Miroslav Jindra přednesl
báseň.
Po té se ujímá slova soudruh Václav Hrzal a připomíná všem soudruhům a soudružkám by každý darem práce pro celek podpořil 9. sjezd strany.
Po přečtení zápisu z přípravné schůze proti kterému nebyly namitky dochází k projednávání jednotlivých bodů:
Správa jednatele za rok 1948.
Strana čítá 34. členů z toho 9 žen a 25 mužů. Koncem roku 1947 bylo 33 členů ze
kterých vylo 6. vyškrtnuto neb neplatili příspěvky. V roce 48 se přihlásilo nových 6
členů a 2 byli přijati slučovacím výborem dne 23. června 48.
Na akci 30M hodin republice odpracováno celkem 261 hodin na cestách a v lese.
Strana pořádala jeden ples 31. ledna.
Schůzí bylo celkem 20. Z toho 11. členských, 3 výborové, 1. slučovací a 5 prověřovacích. Prověřeni byli soudruzi a soudružky s menšími úkoly. Soudruzi Placatka, Kouba Václav 28 a Harant s kandidátstvím 1 rok a soudruh Motl Josef s kandidátstvím na 2
roky. Pan Josef Haník byl ze strany vyloučen.
Školení na théma:
Družstevnictví, Peněžnictví a stavebnictví v pětiletém plánu provedl soudruh Mikuláš 1. prosince.
Dne 5. října 48 vzala strana do rukou vedení obecní samosprávy v čele se soudruhem předsedou Aloisem Koubou.
Správa pokladní:
Hotovost k 1.1.1948 byla
1.014,10 Kčs
Příjem za rok 1948 byl
1.244, -- -//celkem
2.258,10 -//Vydání za rok 1948 bylo
1.463,20 -//Hotovost k 31.12.1948 činí
794,90 Kčs
K 9 sjezdu strany vysází naše organisace asi 50 ovocných stromů okolo silnice stromy
v ceně asi 20 Kčs =
1000 Kč
Vykopání a vsazení stromů to je 25 hodin po 12 Kčs =
300 //
Dále odpracuje každý člen KSČ 8 hodin na obecních cestách
a v lese což je při 34 členech 272 hodin x 12 Kčs =
3264 Kčs
Celkem daruje naše organisace sjezdu strany
4.564 Kčs
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Volba výboru strany:
Navrženi a zvoleni byli tyto soudruzi a soudružky.
Soudruh
Václav Němec čp. 38 předseda
-//Bohumil Liška
místopředseda
-//Alois Kuchta
jednatel
-//Josef Holý
pokladník
-//Václav Němec čp. 36 zapisovatel
Soudružka Růžena Janoušková členka výboru
-//Anna Kuchtová
-//Soudružka Růžena Danielová
členka výboru
soudruh
Josef Ráž
člen
-//soudruh
František Preizler
člen výboru.
Všichni byli zvoleni jednohlasně všemi přítomnými. Po zvolení výboru vzal si slovo
soudruh Ladislav Hrzal který připomenul zvoleným jejich povinosti a zvlášť zdůraznil
že jest výbor zodpověden plénu strany a jimi vytyčené úkoly bude plniti. Dále doporučuje by si v nejbližší schůzi prostudovali řádně organizační řád a dle něho se řídili.
Co se týče celku strany, jako komunisti zemědělci musí správně plniti kontingenty a
jíti vzorem druhým. Za správné plnění kontingentů v obci ručí předsedové MNV, MVK
a JSČZ. Pak přáním zdaru v podnikání řeč ukončil.
Soudruhu Aloisu Kuchtovi bude odebráno obecní pokladnictví na jeho žádost a
MNV se postará o zvolení nového pokladníka.
Jelikož už byla doba pokročilá poděkoval předseda soudruh Němec oběma bratrům
Hrzalům a schůzi provoláním Práci čest ukončil.
Ve Vševilech dne 28. února 1949.
Němec Václav
t. č. zapisovatel

Zápis č. 37
Sepsaný o výborové schůzi strany KSČ ve Vševilech konané dne 9. března 1949 o 20
hodině v hostinci p. Josefa Daniela za přítomnosti 12 členů.
Program:
1.) Plnění darů republice k 9 sjezdu strany KSČ
2.) Sestavení a doplnění MNV
3) Volba obecního pokladníka
4.) Projednání prodeje probírky z obecního lesa
5.) Žádost Anny Bláhové obecního posla
6.) Žádost Josefa Němce čp. 45 obecního vodáka
7.) Projednání obecních dávek
8.) Odměna funkcionářům lidové správy
Projednáno:
Schůzi zahájil soudruh předseda Václav Němec uvítáním přítomných a tuto řídil. Po
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přečtení zápisu z minulé schůze proti kterému nebylo namitek, dochází k projednávání
jednotlivých bodů.
bod 1.) Jako dar republice usnesli se soudruzi upraviti okolí kapličky tak že staré agáty
které jsou poschlé vyporáží a vysadí novými 5 stromky okrasnými a okolo plotu vysází
hloh.
Na této akci opracují soudruzi 60 hodin x 10 Kčs
= 600 Kčs
Za zakoupení stromku po 60 Kčs
= 300 //
Při výroční schůzi strany KSČ ze dne 28. února
bylo odhlasováno darovati republice k 9. sjezdu strany
4564 //
Celkem odpracují a darují republice k sjezdu strany
5464 Kčs
Kontrolou darů jest pověřen soudruh Rudolf Daniel
Bod 2.) Do MNV jako členi byli navrženi:
Soudruzi: Alois Kouba, Alois Kuchta, Rudolf Daniel, Bohuslav Liška, Jan Janoušek, Václav Němec 38, Josef Holý, Jan Bambas, Václav Kouba 67, Josef Poustka 66 a páni
František Tuháček a Ladislav Jeník.
Za náhradníky byly zvolen navrženi soudruzi a soudružky:
Růžena Janoušková, Růžena Danielová, Josef Ráž a Václav Němec čp. 36.
Proti navrženým nebyl nikdo z přítomných.
Bod 3.) Za obecního pokladníka byl jednomyslně navržen pan Ladislav Jeník.
Bod 4.) Předseda sodruh Němec navrhuje by se probírka na hromadách odhadla za
přiměřenou cenu a každé popisné číslo si může vytáhnouti jeden lístek který bude označen číslem a cenou hromádky. Po vytažení musí ihned hromádku zaplatiti. Po tahu
a zaplacení nebudou nikomu peníze vráceny. Zbylé hromádky budou ponechány a
dány zájemcům ve volném prodeji. Na hromádky s tyčovinou se musí zájemci přihlásiti
kterým bude termín ohlášen.
Návrh byl jednomyslně odhlasován všemi přítomnými.
Bod 5.) soudruh předseda Němec navrhuje by se Anně Bláhové zvýšilo poselné o 50
Kčs měsíčně.
Dále navrhuje soudruh Liška by se ji zvýšil plat o 20 Kčs měsíčně.
Návrh soudruha Němce byl odhlasován neb nikdo nebyl proti. O druhém návrhu nebylo hlasováno.
Bod 6.) K tomuto bodu navrhuje Bohuslav Liška by se zaplatily hodiny obecnímu vodákovi Josefu Němcovi celkem 52 které odpracoval při uzavírání pouštění vody a při
odhazování sněhu ze šoupat v ceně 520 Kčs.
Proti návrhu nebyl nikdo z přítomných.
Bod 7.) Navrženo a odhlasováno jednohlasně všemi přítomnými vybírati vysoké dávky:
Ze psů z prvního 80 Kčs a ze druhého 120 Kčs. Z uskladněných hmot na obecních pozemcích 3 Kčs za 1m2. Za úřední výkon 15 Kčs. Obecní vyřízení s doručením 3 Kčs. Za
vystavení průvodních listů na koně 30 Kčs voli krávy jalovice 18 Kčs prasata, telata,
hříbata, ovce, kozy, 12 Kčs jehňata kůzlata a podsvinčata 4.50 Kčs. Hry karet 6 Kčs
z každého hráče. Se světelného proudu elektrického 10 h za KV hodinu. Z místnosti to
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je předsíň, kuchyně, pokoj, prádelna, koupelna, spíš 50 Kč z místnosti obchodních
spolkových dílen a skladů 100 Kčs.
Dávky tyto jsou stanoveny na rok 1949.
Soupis provede: V chaloupkách V. Němec a Jos. Ráž a ve Vševilech členové KSČ.
Bod 8.) Stanovená odměna funkcionářům lidové správy 12000 Kčs byla navržena takto:
Předsedovi MNV
7300 Kčs
Obecnímu pokladníkovi 2700 -//Zásobov. referentu
2000 Kčs
Cestovné hrazeno zvlášť a stráta času při úředních jednání hradí: Zaměstnavatel je-li
v týdnu promeškano jenom 8 hodin ostatní hradí obec ale nesmí přesahovati částku
200 Kčs za 8 hodin.
Tímto byl program schůze vyčerpán a předseda soudruh Němec poděkoval všem přítomným a schůzi ukončil.
Ve Vševilech dne 9. února 1949
Němec Václav
t. č. zapisovatel

Protokol č. 38
Sepsaný o členské schůzi strany KSČ ve Vševilech dne 11. března 1949 o 20. hodině
v hostinci pana Josefa Daniela za přítomnosti 19. členů.
Schůzi zahájil předseda soudruh Němec uvítáním všech přítomných a tuto řídil.
Po přečtení zápisu z výborové schůze která se konala 9. března t. r. dochází k projednání navržených bodů.
k bodu 1.) Soudruh Václav Kouba čp. 67 se ptá kdo bude platit stromky které mají být
vysázené okolo kapličky a silnice.
Odhlasováno: Okrasné stromky hradí strana KSČ a ovocné darují někteří soudruzi, jako Kuchta švestky.
Bod 2.) Navržení členů MNV a náhradníků byl jednomyslně schválen všemi přítomnými.
Bod 3.) Ladislav Jeník navržen jako obecní pokladník. Pro něho hlasovali všichni přítomní.
Bod 4.) Spůsob prodeje probírky s obecního lesa zůstává podle usnesení výborové
schůze ze dne 9. března t. r. Odhlasováno všemi přítomnými.
Bod 5.) Žádost Anny Bláhové o zvýšení poselného byla většinou zamítnuta.
Bod 6.) Na návrh soudruha Aloise Kuchty ohledně žádosti Josefa Němce 45 za práci
zastavování a pouštění vody a odhazování sněhu z vodovodních šoupat, byla vyplacena odměna 500 Kčs. což bylo odhlasováno všemi přítomnými.
Bod 7.) Obecní dávky byly jednohlasně schváleny všemi přítomnými tak jak byly navrženy výborem strany KSČ.
Bod 8. Soudružka Marie Holá navrhuje by platy funkcionářům lidové správy zůstali při
starém to je.
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Předsedovi MNV
3.600 Kč ročně
Obecnímu pokladníku
1.400 -//- -//Zásobovacímu Referentu 1.200 Kč ročně
Dále stanoví diety do Březnice za cesty 20 Kčs a do Blatné 100 Kčs v četně dráhy (jízdného) a stráty času.
Návrh tento byl odhlasován většinou přítomných.
Volné návrhy:
Soudruh Alois Kouba připomíná by si soudruzi navrhli nového předsedu MNV neb za
těchto platových podmínek nemůže tuto funkci zastávat.
Jelikož nebylo více volných návrhů poděkoval předseda soudruh Němec všem přítomným a provoláním „Práci čest“ schůzi ukončil.
Ve Vševilech dne 11. března 1949
Němec Václav
t. č. zapisovatel

Protokol č. 39
Sepsaný o členské schůzi strany KSČ ve Vševilech konané dne 14. března 1949 o 20
hodině v hostinci p. Josefa Daniela za přítomnosti 22. členů.
Schůzi zahájil předseda soudruh Němec uvítáním všech přítomných a předal slovo
soudruhu Aloisu Kuchtovi, který referoval o dopisu Ústředního výboru strany KSČ.
Soudruh Kuchta žádá přítomné by vyslechli pozorně dopis a po přečtení jednotlivých dílů se přihlásili k diskusi.
Dopis četli: Soudružka Anna Kuchtová a s. Ladislav Poustka.
Diskuze se súčastnili soudruzi Josef Kuchta, Josef Holý a Vác. Němec 36. Výsledek
zvyšování výroby v průmyslu při nedostatku strojního zařízení musí nésti dělník neb
při úkolové úpravě na stejné práci nemůže vydělat 52 letý dělník tolik jako 20. letý i
když jsou oba zdraví.
Zemědělství: Pozemková reforma byla přijata s velikým nadšením drobných zemědělců, neb se říkalo: „ Půda patří těm kdož na ni pracují.“ Zaváděním zemědělských
družstev naráží u starších soudruhů malozemědělců na veliký odpor, neb jsou mezi nimi ti kteří bývali zaměstnáni ve dvorách a mají smutné skušenosti jak snimi bylo jednano a za jakých podmínek pracovali.
Řemeslníci (živnostník) Byli postiženi že nedostali šatenky, dále žádný příděl materialu. Jak má eksistovat 50. letý švec který se poctivě živí opravou obuvi a nemá potřebný materiál. Má na stará kolena zakládati družstvo a jíti pracovat na strojích jako
dělník co by si asi vydělal na té strojní výrobě.
Veřejná správa jest stále rozšiřována a kombinována, neboť byly nově zřízeny akční
výbory a krajské národní výbory, které záplavem dotazníků a hlášení zatěžují MNV
které vedou dělníci a nemají úřední sílu, která by jim toto zesilované papírové úřadování vyřizovala. Bylo by opravdu na místě, kdyby byli požadovány na MNV jenom věci
opravdu nutné.
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Školení bylo provedeno na théma: Družstevnictví, peněžnictví a stavebnictví. Mimo
to marxisticko leninské. Budiž je to dobré. Ale že se zapomíná na školení funkcionářů
MNV kteří nastoupili po únoru 1948 a nikdy prakticky k těmto věcem nepřišli, nezbývá
jim nic jiného než jíti k bývalým mocipánům se opata a nebo si dát věci vypracovat,
což je pro veřejnost nepříjemné. Poučení z funkcionáře nikdy nedá tolik jako praktické
školení.
Celkový posudek organisace o dopisu ÚV strany KSČ.
Dopis byl se zájmem vyslechnut a po diskusi starších soudruhů a delší debatě soudruhů mladých, dochází k vysvětlování jednotlivých názorů kde převládá ještě starý
zvyk, a že nové věci třeba dobré měli často v počátcích veliké překážky.
Dále žádáme, by za referenty na vesnice byli posíláni soudruzi z venkova, kteří opravdu znají život vesnického lidu a jemu dovedou podat věc i choulostivou lidově.
Potom půjde vše lehčeji než když přijde a řekne: Nemůžeme potřebovat průmyslové
dělníky a zároveň malozemědělce nebo napařte to těm velkým, máte právo na jejich
stroje a. t. d.
Taková schůze nepřinese nikdy výsledek který jest očekáván, naopak určitý strach a
nedůvěru. Jinak se přijímá věc ve spolupráci venkovského lidu který po mírném výkladu a úvahy nechá se vždycky dobře vésti k vitčenému cíli.
Soudruh Rudolf Daniel byl zvolen za referenta přislíbených prací k IX. sjezdu strany
KSČ
Soudruh Václav Němec 38 zodpověden za plné využití hospodářských strojů a potahů v obci
Soudruh Josef Holý provede plán jarních prací na polích
Soudruh Bohumil Liška obstará včas potřebné osivo
Soudruh Alois Kuchta se postará o zavodňování v obci.
Tímto byl program schůze vyčerpán a předseda soudruh Němec schůzi ukončil provoláním „Čest práci.“
Ve Vševilech dne 14. března 1949
Němec Václav
t. č. zapisovatel

Protokol č. 40
Sepsaný o aktivu strany KSČ konaný dne 23. března 1949, na který byly pozvány organisace Vševily, Bezděkov a Pročevily. Aktiv se konal v hostinci p. Josefa Daniela ve
Vševilech za přítomnosti 14 členů na thema:
Jednotné zemědělské družstevnictví.
Schůzi zahájil předseda soudruh Němec uvítáním instruktora Václava Hrzala, výbor organisace KSČ Bezděkov a všechny přítomné soudruhy a soudružky.
Po zahájení schůze ujal se slova instruktor soudruh Hrzal který referoval o nutnosti
a výhodách jednotného zemědělského družstva. Tento referát byl sice vyslechnut, ale
hned po ukončení instruktorova proslovu nastal mezi přítomnými odpor k jakémuko-
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liv družstevnictví.
Na žádost soudruha instruktora Hrzala, by byl navržen a zvolen družstevní referent,
dostal jednohlasnou odpověď všemi přítomnými, že žádného voliti nebudou neb jej
nepotřebujou.
Dále ještě soudruh Hrzal připomíná že se za rok na družstevnictví v zemědělství budem všichni pohlížet lépe, a poznáme jaké jsou to pro zemědělce veliké výhody.
Je-likož už byla doba pokročilá poděkoval soudruh předseda Němec všem přítomným a schůzi ukončil.
Ve Vševilech dne 23. března 1949
Němec Václav
t. č. zapisovatel

Protokol č. 41
O členské schůzi strany KSČ sepsaný dne 1. května 1949 která se konala o 21. hodině
v hostinci Josefa Daniela za přítomnosti 17. členů.
Program:
Postavení pomníku Rudé armádě jako nadplán k IX. sjezdu strany:
Schůzi zahájil místopředseda soudruh Bohumil Liška a tuto řídil. Po delší debatě o programu dochází k jednomyslnému usnesení by se dal pomník udělati fi. Adolf Fous
v Bezděkově a odhalení stanoveno na den 15. května t. r.
Soudruh jednatel Alois Kuchta s soudruh Josef Holý jsou pověřeni obstarati na tento
den hudbu a zhotovení plakátů ostatní soudruzi upraví okolo pomníku místo a postaví
tribůnu. Soudružky Kuchtová, Holá a Janoušková se postarají o večeři pro hudebníky.
Dále byl pověřen soudruh Bohuslav Liška by požádal svaz české mládeže o přednesení básní, recitace a spěvu.
Je-likož už byla doba pokročilá a úlohy rozděleny, ukončil místopředseda soudruh
Bohuslav Liška schůzi, přáním hodně zdaru v našem podnikání.
Ve Vševilech dne 1. května 1949
Němec Václav
t. č. zapisovatel
Hlášení závazku místní organisace k IX. sjezdu strany.
Na schůzi ze dne 28. února 1949 bylo usneseno zakoupení stromků a pracovati na obecních cestách.
Koupeno 50 švestek stromků po 20 Kčs =
1000 Kčs
na vykopání jam a zasazení stromků odprac. 25. hod. po 10 Kč = 250 -//na návsi a cestách délka 200 m odpracovano 272 hod. po 10 Kč = 2720 -//Dále na schůzi ze dne 9. března 1949 bylo usneseno odpracovati okolo kapličky na
poražení starých suchých stromů, zakoupení nových okrasných hlohů a zasazení.
Vyporážení a zasazení nových stromků 40 hod po 10 Kčs =
400 Kčs
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zakoupení 10. okrasných hlohů po 85 Kčs =
oprava plotu okolo kapličky 25 hod. po 10 Kčs =
Celkem

850 -//250 -//5.470 Kčs

Ke dni 15. května t. r. splnila naše organisace slib k IX. sjezdu strany na 100 %.
Jako nadplán k IX. sjezdu strany postavila naše oragnisace pomník Rudé armádě, který
byl odhalen dne 15. května 1949, a upravila okolí pomníků vše v ceně
15.000 Kčs
Celkem
20.470 -//Takže naše organisace darovala celkem k IX. sjezdu strany 20.470 Kčs.
Hlášeno 16. května 1949
Němec Václav
t. č. zapisovatel

Protokol č. 42
Sepsaný o členské schůzi strany KSČ konané dne 23. května 1945 o 20. hod.
v místnosti Josefa Daniela za přítomnosti 16. členů.
Schůze měla ráz pracovní neb se prováděla kontrola legitimací zda-li souhlasí s kartotékami uloženými na sekretariátě v Blatné. Dále byli vylepováný prověřovací známky
a zjištěno jak soudruzi a soudružky platí své příspěvky straně.
Kontrolu provedl soudruh Budinský z Rožmitála jako referent za okresní vedení
strany KSČ.
Ve Vševilech dne 23. května 1949
Němec Václav
t. č. zapisovatel

Protokol č. 43
Sepsaný dne 21. června 1949 o 21 hod. při členské schůzi za přítomnosti 9 členů
hos. Josefa Daniela schůzi zahájil s. místopředseda Bohumil Liška. Přivítal všechny přítomné a referenta s. Bláhu z Rožmitálu.
Program
s. Bláha za předně zdůraznil jaký má být postup M.N.V. Že má být svoláván vždy před
schůzí M.N.V. klub výboru KSČ. Dále vystínil že IX. sjezd dal straně generální linii pro
celou další etapu její činnosti je to generální linie výstavby socialismus v naší vlasti.
Proto se musí všechno členstvo dále referovat o hlavním referátu z IX. sjezdu s. Gottvalda pak vyjasnil otázku o katolické akci.
Jelikož už byla pokročilá doba prohlásil schůzi za skončenou s. místopředseda Bohumil Liška. Čest práci.
Kuchta Alois
jednatel
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Zápis č. 44
Sepsaný při členské schůzi konané dne 13.XI.1949 místnosti SČM o 19 1/2 hod za
přítomnosti 16 členů schůze měla rázu rok stranického školení na théma jak bojovali a
vítězili dělnici a rolnici v rusku skupinu marxistického kroužku vedl s. Alois Kuchta a
pomocník s. Bohumil Liška.
Při skončení marxistického kroužku podal zprávu ohledně telefonní linky s. A. Kouba
před N.V. ve Vševilech Že telefonní linka bude státi 40.100 Kčs – 20.050 Kčs že se uhradí pracemi a dalších 20.050 Kčs je třeba vybrati mezi obyvatelstvem. Proto KSČ ve
Vševilech na své schůzi se usnesla dáti částku 3.000 Kčs. pro tuto částku hlasovali všichni přítomní. čest práci
Kuchta Alois
jednatel

Zápis č. 45
Sepsaný při členské schůzi konané dne 17.XI.1949 místnosti S.Č.M. o 20 hod večerní
za přítomnosti 16 členů schůzi zahájil a řídil s. místo předseda B. Liška přivítal všechny
přítomné a zároveň přivítal s. Nováka z Březnice jako okresního kádrového referenta s.
J. Novák se ujímá slova předně zdůrazňuje že všichni členové se musíme napřed stmelit jak říká s. Lenin. Po delší debatě s. Novák přichází k tomu že je nutno zvoliti nový
výbor strany. Pro celý výbor KSČ ve Vševilech hlasovali všichni přítomný členové. Přichází k volbě. do výboru jsou zvoleni tito členové
předseda Alois Kuchta místo-před. B. Liška
jednatele Placatka František pokladníka s. J. Holý
členové s. Jan Janoušek s. Rudolf Daniel
desítkáři s. K. Jindra s. J. Kouba čp. 67
Jelikož nebylo volných návrhů prohlásil schůzi za skončenou s. místo před. Bohumil
Liška čp. 30.
Kuchta Alois

Protokol č. 46
Sepsaný při výborové schůzi konané dne 29.XI.1949 v místnosti s. A. Kuchty za přítomnosti 3 členů
schůze měla rázu předávání knih nově zvolenému s. jednateli Františku Placatkovi. s.
Placatka přebírá od Aloise Kuchty tyto věci 4 knihy 2 deníky hlášení místní organisace
a 1 razítko K.S.Č. a 1 polštář a záznamy místní organisace.
Opraveno na členské schůzi dne 25.IV.1951.
Kuchta Alois
Poustka
Placatka Frant.
Liška Bohumil
Liška Boh.

Zápis. č. 47
29.XI.1949 Zápis plenární zchůze K.S.Č. ve Vševilech v místnosti Sv.Č.M. za přítomno-

- 46 -

sti 11 členů v 19 h. Zchůzi řídil míst. před. soudr. Liška
za I. Přivítal všechny přítomné a zároveň přivítal Ref. Kopra. Bř. Zchůze měla rázu Referent Kopr nám zdůrazňoval jakou cestou máme jíti k socialismu za II. nám zdůraznil
co to dalo v Rusku krveprolití než si to vybojovaly a my že to máme o hodně snažší.
Pak se také referent Kopr zmínil o Jed. Zem. Družstvech, že musíme lépe a levněji vyrábět abysme dokázaly že si dovedem lépe vládnout když se budeme chtít dostat
k blahobytu a. j. Vol. návrhů nebylo žádných. Soudr. míst. př. Liška B. prohlásil zchůzi
za skončenou. Poděkoval Ref. Koprovi. za jeho krásný referát. a ostatní soudruh. pozdr. soudr. pozdravem
práci čest.
Jako dodatek. Strana se dohodla s Ref. Koprem aby byly vyškrtnuti tyto dva členi:
Kouba Václav č. 28. Harant Rudolf.
Placatka jed.

Zápis. č. 48

22.I.1950.

Na členské schůzi.
Nejprve předseda Kuchta přivítal Instruktora Hrzala a pak všechny přítomné, a zahájil
schůzi. Za přítomnosti 12ti členů a tří soudružek t. j. 15 celkem. Instruktor Hrzal z Volenic nám znovu z opakoval tak na příklad:
Zpráva o resolucích informačního byra komunistických stran a naše úkoly, dále O Iljiči
Leninovi a jeho úmrtí a. j. Také nám zdůraznil když nebudeme znát učení Marx Leninysmu, že nemůžeme dojít k socialismu. Dále při jeho přítomnosti jsme zvolily volební
komisi. A ta se skládá ze 6ti členů, a jsou to.
1. Liška Bohumil 2. Holý Josef 3. Kouba Václav 38 4. Kouba Václav 67 5. Jindra Karel
6. Kuchtová Anna.
Dále bylo projednáno, že Fr. Placatka sebere všechny legitimace a dá do pořádku aby
je mohl Instruktor Hrzal z kontrolovat. Dále bylo navrženo. Vedoucí zkupiny roku stranického školení byl navržen Daniel Rudolf. Dále Bloky které přišly z Blatné z Okresu,
bude kontrolovati Karel Jinra jako desítkový důvěrník. Volných návrhů nebylo žádných a proto předseda Kucha zchůzi ukončil poděkoval s. Hrzalovi za jeho krásný výklad a též poděkoval ostatním soudruhům a soudružkám. Práci čest
Placatka
jednatel.

Zápis. č. 49
Na výborové zchůzi
26.I.1950.
Nejdříve předseda Kuchta přivítal Instruktora Hrzala a pak všechny přítomné a zahájil
zchůzi. Za přítomnosti 7 dmi členů.
Za I. bylo usneseno že desítkový důvěrníci Jinra Karel a Kouba Václav se svými desítkami vypracují: Závazek ke splnění k 1. máji. Pozváni byly hasičí a mládež i občani.
za II. Vypracování střícných plánů hodnota 20.470 Kč
za III. Na mléko svolati zchůzi. a. j.
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za IV. Instr. Hrzal provedl kontrolu legitimací a. j.
Volných návrhů nebylo a tak prohlásil předseda Kuchta schůzi za skončenou poděkoval všem přítomným soudruhům.
Práci čest.

Zápis č. 50
Na členské schůzi.
5.II.1950.
Za přítomnosti 13ti členů a tří soudružek.
Program: S. Kuchta př. Instr. Hrzala a přítom.
Jedním z nejdůležitějších úkolů, které před nás postavil IX. sjezd strany je, přesvědčit a
získat vesnici pro plné zapojení do výstavby socialismu v naší zemi. Tento úkol vyžaduje pol. vyspělé místní funkcionáře.
za II. In. Hrzal nás školil o dřívě. vl. a. j.
za III. Navržen na školení byl Poustka Lad. 27.II.1950. do Sušice na 3 týdny odjede.
za IV. s. Kuchta rozdá lednový brožury soudr.
za V. s. Placatka vyzve s. Koubovou aby si zapl. přízpěvky do r. 50 a na př. schůzi podá hlášení. Volných návrhů nebylo a tak prohl. př. Kuchta schůzi za skončenou. Poděkoval s. Hrzalovi a pak soudruhům a soudr. soudr. poz.
Práci čest
Placatka. jed.

Zápis. č. 51
Sepsaný dne 9. února 1950. za přítomnosti osmi členů na výborové schůzi v místnosti Al. Kuchty. Schůze měla rázu a řídil ji s. př. Kuchta.
za I. Nejprve přivítal Instr. Hrzala a pak všechny přítomné.
za II. Soutěž o nejlepší vesnickou organisaci zvolení soutěžní trojky a její předseda.
za III. Příprava k I. části výroční členské schůze, ke které Instr. Hrzal dal vysvětlení.
za IV. Plánování jarních prací o kterých nám též s. Hrzal dal vysvětlení.
V. Alois Kouba podal resignaci o zbavení úřadu. Volných návrhů nebylo a tak s. Kuchta prohl. schůzi za skončenou poděkoval všem soudruhům za účast soudr. pozdr.
Práci čest.
Placatka. jed.

Zápis. č. 52
na schůzi dne 5.III.1950. Za přítomnosti Instr. Hrzala a 10 členů.
Program:
Vyřešení neschody v členstvu a. j:
Přítomný Hrzal stanovil tento program:
1. Zahájení schůze 2. úkoly organizace 3. rozpracování. 4. usnesení 5. volba nového
výboru K.S.Č. 6. volba delegátů na usnesení konference. 7. zakončení. Po neschodě
členů nebylo nic projednáno.
Placatka. jednatel

- 48 -

Zápis. Jako schůze výroč. č. 53
Na schůzi konané dne 2.IV.1950. Za přítomnosti 10 členů a 2 soudružek.
za I. Předseda Kuchta Al. přivítal všechny přítomné a pak přikročil k věci. Volení nového výboru. za II. Bambas Jan dává návrh na předsedu strany Daniela Rudolfa odhlasován jednohlasně nar. r. 9.4.1907. zaměstnání Sublima. Březnice. za III. Zapisovatel
Němec Václav nar. r. 1095 zaměst. Komunální p. Rožmitál. IV. Hospodář byl navržen
Bambas Jan nar. 1.6.1906. zam. Nár podnik Hudčice. V. Ref. mládeže Němec Václav
tech. úřed. zam. Rožmitál nar. r. 1929. VI. Ref. žen Baťková Anna nar. 8.3.1908. zam.
v dom. za VII. Kulturně propagační ref. Kuchta Al. nar. r. 21.5.1915. zam. Sublima
Březnice – Nar. p. za VIII. Do Vyživovací komise byly navrženi tyto členové. Předseda
v. Liška Bohumil členové Haník Josef. Bambas Jan.
Volné návrhy.
Daniel Rudolf dává návrh při vyžvání na čl. schůzi i na výborovou který člen zamešká
3. řádně neomluvené schůze tak se mu odebéře knížka. Jako dodatek k tomu, že když
se nevyjádří co mu určí linie strany tak se dá dotaz na firmu, aby se mu dostalo také
podle toho zaměstnání i když vrátí leg. strany t. j. totéž.
Poté Předseda Kuchta poděkoval všem a prohlásil zchůzi za skončenou. V místnosti
Jos. Daniela.
Ve Vševilech dne 2.IV.1950
zap. Placatka Fr.

Zápis na schůzi členské. 54
dne 13.IV.1950. za přítomnosti osmi členů.

Zápis. č. 55
Na členské zchůzi konané dne 20.IV.1950. v místnosti Jos. Daniela za přítomnosti 10
členů. Za I. s. Předseda R. Daniel přivítal všechny přítomné a pak přistoupil k věci za
II. Dvojice byly zvoleny které budou zváti osobně na 1 máje, všechny občany. Zvoleni
byly
Liška Bohumil a Daniel Rudolf. 1 – 10 čp
Kuchta Alois Bambas Jan. 10 – 20 čp
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Janoušek Jan Kouba Václav 20 – 30 čp
Placatka František Šimánek Ludvík 30 – 40 čp
Pak byl zvolen Májový Výbor tříčlenný Alois Kuchta Bohumil Liška Placatka Frant.
Volných návrhů nebylo a tak prohlásil s. předseda zchůzi za skončenou poděkoval
všem soudruhům za účast soudružským pozdravem práci čest.
ve Vševilech dne 20.IV.1950
Placatka Fr. zapisovatel

Zápis. č. 56
Na Výborové schůzi konané dne 4.V.1950. V místnosti Jos. Daniela, za přítomnosti 6
členů. Nejprve Př. s. Daniel Rud. přivítal všechny přítomné a pak zahájil schůzi. Jako
první bod jest.
1.b. Kdo nemá zaplaceny přízpěvky u skupiny aneb v továrně pro dobu 9 měsíců, Výbor strany navrhuje aby mu byla odebrána legitimace strany.
2.b. Blažek a Zemanský mají ještě legitymaci strany a tak byl navržen Václav Němec a
Rud. Daniel že legitymace seberou 7.V. ve 13 h.
3.b. Jelikož se Otilie Koubová nedostavuje vůbec do schůzí členských a do oběžníku
již dvakráte podotkla, že, do schůze choditi nebude aby jí tam více nepsaly. proto dává Liška Bohumil návrh aby jí byla odebrána legitimace strany, což bylo všemi přítomnýmy schváleno.
4.b. V pondělí t. j. 8.V.1950. ve 20. h. več. v hostinci Jos. Daniela. bude se konati členská schůze a zároveň thema školení.
5.b. Doplnění Nár. Výboru. Navržen byl Němec Václav t. úř. za Mládež a dva členy Výbor strany ponechává rozhodnutí členský schůzi:
6.b. Projednání hlavní vedení vodovodu tento bod zůstal zatím nevyplněn.
Volné návrhy.
Němec Václav čl. Mládeže dává návrh, že mají dvě vývěsné skříňky které nejsou používány takže 1 darují K.S.Č. org. dále Baťková Anna dává návrh aby stříkačka na stromy byla používána jenom na postřik stromů. Kdo by jí používal na bílení bude pokutován 100 Kč. Jiných návrhů nebylo a tak prohlásil s. př. Daniel Rud. schůzi za skončenou poděkoval všem přítomným soudružským pozdravem. Práci čest.
Ve Vševilech dne 4.V.1950.
Placatka Fr. zapisovatel

Zápis. č. 57
Na členské schůzi dne 23.V.1950. v místnosti O.b.Ú. ve Vše. Za přítomnosti 11. členů.
Schůzi zahájil předseda soudruch Daniel Rud. uvítáním všech přítomných, a instruktora Bláhy z Rožmitála. a předal slovo soudruhu Bláhovy.
Na schůzi byl přečten referát konference okresního výboru strany K.S.Č.
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Zápis č. 58
Z výborové schůze K.S.Č. ve Vševilech konané dne 9.VI.1950.
Schůzi zahájil soudruch Daniel Rud. který přivítal všechny přítomné členy.
Přítomní
Liška Bohumil
Daniel Rud.
Baťková Anna
Němec Václav č 43.
Jako první bod byl projednávány žňové plány které přečetl předseda Daniel.
K tomuto bodu byla zavedená živá debata. Bylo projednáno: Toto plánování bylo uznané za v hodné a ujednáno aby toto bylo ponecháno k širší veřejnosti a to na příští
členskou schůzi K.S.Č.
2.) Bylo jednáno ohledně desítkových důvěrníků kteří mají býti hlášeny, na OV.K.S.Č.
Jsou to. Kouba V. č 67. Šimánek L. Jindra Karel. Tyto neměli doposud žádnou agilní činost a proto soudruch Daniel navrhuje se jich znovu optati zda tuto funkci chtějí dále
vykonávat a teprvé hlášení poslat.
3.) Žádost Janouška o přídělu lístků na maso
Výbor strany společně toto zamítl poněvač žádost byla špatně podaná. Jelikož Janoušek Jan lístek pobírá a má přes 2. h. půdy. Toto nemůže býti povoleno ohledně na
druhé občany.
4.) Volné návrhy
s. Daniel dává návrh aby bylo naplánováno 2 členské schůze a 2. výborové ve dnech
každého 5 a 15. výborová každého 10. a 25. členská.
Na tomto bodě předseda s. Daniel Rud. u. končil schůzi.
předs. Daniel Rud.

Zápis č. 60
Z Výborové schůze K.S.Č. ve Vševilech konané dne 11.XI.1950.
Zchůzi zahájil s. před. Rudolf Daniel který přivítal všechny přítomné soudruhy a soudružky.
Přítomní. Ref. Bláha z Rožmitálu. Bambas Jan. Baťková Anna. Liška Bohumil. Poustka
Lad. Kuchta Alois. Daniel Rudolf. Placatka Frant.
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Jako první bod rozpis mléka na rok 1951. bylo jednohlasně usneseno 830 l na 1 dojnici do 2 ha. půdy. od 2 ha výše bylo usneseno 500 l mléka pro 1 ha. z toho že se odpočítá na 1 samozásobitele 200 l mléka za 1 rok.
Druhý bod. Rozpis vepřového a hovězího masa. a obilí

Usnesení:

Výbor strany se usnesl na rozpisu dne 14.XI.1950. s. Liška Bohumil dává návrh aby pokud možno do 2 ha. nebyl vepřový kontigent.
Poté nám nadnesl s. Bláha několik příkladů, podle kterých by se rozpisy také mohly usměrnit.
Poté s. Daniel před. ukončil schůzi poděkoval všem přítomným. Práci čest.
Placatka zapisovatel

Zápis. č. 61
Členská schůze ohledně prověrky:
Výbor strany
dne 16. listopadu 1950.
Nejprve s. Rudolf Daniel předseda K.S.Č. přivítal všechny přítomné, a pak zahájil zchůzi. Po jeho proslovu předal slovo Ref. Bláhovi z Rožmitálu který začal prověřovati. Nejprve Výbor strany.
1.
S. Rudolf Daniel.
Legitimaci má v pořádku a zastává tyto fungce. Předsedou strany od 20.IV.1950
v M.N.V. člen rady pracuje jako Referent finanční a zásobovací v Jednotném svazu
Českých zemědělců. S. S. pl. na 130 %. Jde podle linie strany hájí zájmy strany a je pro
přípravný Výbor J.Z.D. Prověřen jednohlasně.
2.
Liška Bohumil.
Legitimaci strany má v pořádku a zastává tyto fungce Místopředseda a předseda vyživovací komise člen M.N.V. člen rady. Členem v. Jednotném svazu Českých zemědělců.
Politku strany hájí přesvědčivě. Zemědělský pokrok na vesnici podpořil. Vstupem do
přípravného Výboru J.Z.D. Jednohlasně prověřen.
3.
Jinra Karel.
Legitimaci strany má v pořádku a zastává tyto fungce. Je v M.N.V. a desítkovým důvěrníkem. Politiku strany hájí přesvědčivě a proti J.Z.D. se nestaví a tak jest jednohlasně
prověřen.
4.
Kuchta Alois.
Legitimaci strany má v pořádku a zastává tyto fungce: Předseda M.N.V. Předseda šk.
rady v Pročevilech v J.S.Č.Z. Učitel stranického školení. Politiku strany hájí přesvědčivě
a je pro J.Z.D. Návrh kladného prověření jednomyslně schválen.
5.
Bambas Jan.
Legitimaci strany má v pořádku a zastává tyto fungce: Člen Výboru hospodářský Referent, Pracuje svědomitě soc. sml. podepsal schůze navštěvuje. Je členem přípravného
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Výboru J.Z.D. ač hosp. nemá. Návrh na prověření jednomyslně schválen, s podmínkou
že se súčastní školení.
6.
Baťková Ana. vdova.
Legitimaci strany má v pořádku a zastává tyto fungce. Referentka žen v M.N.V. schůze
plně navštěvuje pol. strany hájí přesvědčivě. Bylo jí uloženo aby přiměla svého syna
ke vstupu S.Č.M. Do přípravného Výboru vstoupila. Návrh kladného prověření jednomyslně přijat.
7.
Placatka František.
Legitimaci strany má v pořádku a zastává tyto fungce. Člen Výboru, zapisovatel dosud
výběrčí u J.S.Č.Z. Na školení chodí v závodě pracuje dobře a má podepsanou soc.
smlovu a je pro J.Z.D. Návrh kladného prověření jednomyslně přijat.
Členové
Václav Němec č. 38.
Návrh na vyškrtnutí jednohlasně schválen.
Kuchta Josef 31.
Leg. strany má v pořádku schůze navštěvuje částečně poněvadž již je stár. Pol. strany
hájí přesvědčivě. Návrh na prověřování z podmínkou na 1/2 roku, že vstoupí do
přípravného Výboru J.Z.D.
Janoušková Růžena.
Legitimaci strany má v pořádku schůze navštěvuje a je členem J.Z.D. Přípr. Výboru.
Jako závazek vypomůže při stavbě prádelny.
Návrh kladného prověření jednomyslně schválen.
Kuchtová Anna
Legitimaci strany má v pořádku schůze navštěvuje pol. strany hájí přesvědčivě. Na školení chodí a vstoupí do J.Z.D. Jako závazek též vypomůže na stavbě prádelny prověření jednomyslně schváleno.
Danielová Růžena 53.
Legitimaci strany má v pořádku. schůze navštěvuje pol. strany hájí kladně na školení
chodí. Jako závazek vypomůže na stavbě prádelny. Návrh kladného prověření jednomyslně schválen.
Marie Holá.
Legitimaci strany má v pořádku na školení chodila pol. strany hájí přesvědčivě. Do přípravného Výboru vstoupí a jako závazek že přemluví manžela aby též vstoupil do
J.Z.D. a vypomůže na stavbě prádelny aby strana neupadala. Návrh na prověření jednomyslně schválen.
Kouba Václav 38.
Legitimaci strany má v pořádku souhlasí s linií strany do schůze chodí. Návrh na pověření jednomyslně schválen.
Poustka Ladislav.
Leg. strany má v pořádku a zastává tyto fungce. Člen Výboru souhlasí s linií strany hájí
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zájmy pracujících školení navštěvuje soc. smlouvu má podepsanou do přípravného Výboru vstoupí. Jako závazek aby vypomohl s. Placatkovi aby bylo vše v pořádku. Návrh
kladného prověření jednomyslně schválen.
Jelikož již byla pokročilá doba s. Předseda ukončil schůzi a poděkoval Ref. Bláhovi a
všem přítomným
Daniel
Práci čest.
V…. U. pí. Řídicí.
dne 16.XI.1950
Placatka Frant.
M.N.V.
zapisovatel
Následuje 1 vystřižený list v Knize zápisů organisace – Vševily. (pozn. autora)

Zápis č. 59
ze členské schůze K.S.Č. ve Vševilech, konané dne 18.X.1950 v místnosti Jos. Daniela.
Schůzi zahájil a zároveň přivítal všechny přítomné členy soudruh předseda Daniel Rud.
Přítomno 10 členů.
Soudruh předseda Daniel Rud. se ujal slova a přečetl došlý přípis ohledně poselství sovětskému lidu – rozestavěný běh z Prahy na hranice SSSR.
Soudr. Liška Boh. dává návrh aby byly svolány všechny složky N.F. včetně ostatních
složek, které se mají tohoto poselství zůčastnit na neděli 22.10.50.
Tento návrh byl jednohlasně schválen.
Dále přečetl soudr. předseda Blatenský zemědělský zpravodaj.
Jelikož nebylo přítomno dostatek členů nemohla býti projednáno ohledně přípravného
výboru J.Z.D.
Tímto soudr. předseda prohlásil schůzi za skončenou.
zapisovatel
před.
vzastoup. Poustka Lad.
Daniel Rud.

Zápis č. 62.
Sepsaný na členské schůzi K.S.Č. ve Vševilech konané v místnosti úř. M.N.V. dne
5.12.1950.
Program. Další prověřování členů.
Soudr. předseda schůzi zahájil, přivítal všechny přítomné členy a zároveň přivítal s.
Jos. Bláhu.
Přichází k prověřování.
Soudr. Janoušek Jan.
Legitimaci nepředložil, neboť ji má zadrženou předsedou závod. organisace fi. Sublima
Březnice s. Karlem Kotorou z důvodu, že nemá zaplaceny čl. příspěvky za 2 roky.
Na dotaz proč nemá zaplaceny, odpovídá že za r. 1949 je chtěl zaplatit na konci roku
ale soudr. pokladník tyto známky neměl a prý mu řekl že jemu by je stejně nemohl
nechat. Tudíž s. Janoušek když neměl zapl. přísp. za r. 1949, se o placení v r. 1950 již
vůbec nestaral.
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Na dotaz s. Daniela, zda se staví proti J.Z.D., odpovídá že ne. Soudruh předs. se dále
ptá, jak se dívá na dnešní úroveň prac. lidu. Na to s. Janoušek odpovídá, že je málo
peněz a málo látek. Tento bod správně vysvětlil s. Janouškovi a všem ostatním s. instr.
Jos. Bláha konkrétními příklady. Sodruh instr. Bláha říká že prověření s. Janouška může být až po rozhodnutí záv. organisace a po předložení čl. legitimace s řádně zaplacenými příspěvky.
Soudruh Motl Josef, kandidát.
Legitimaci strany má v pořádku. Schůze částečně navštěvuje. Na dotaz jak se dívá na
dnešní poměry, odpovídá jako všichni.
Prověřen jako kandidát na půl roku.
Soudruh Kouba Alois.
Schůze vůbec nenavštěvuje, nezapojil se do žádné stranické ani mimostranické práce.
Ač byl několikráte vyzván by se do schůze dostavil, neučinil tak, byl bez své přítomnosti dán návrh na jeho vyškrtnutí. Pro tento návrh hlasovali kromě s. Janouška Jana a
s. Kouby Václava 67 všichni přítomní.
Soudružka Koubová Otilie.
Do schůzí se vůbec nedostavuje. Na opak na oběžník napsala „nikam na schůzi nepůjdu a přijďte si pro knížku.“ Odhlasováno všemi přítomnými aby s. Koubová Otilie byla vyloučena.
S. Kouba Václav 67, předseda J.S.Č.Z.
Legitimaci straby má v pořádku. Schůze navštěvuje na 30 %. Na otázku jak hájí a podporuje polit. strany odpovídá, že se to dělá špatně. Na dotaz kdo to s. Poustky L. kdo
to dělá špatně, jestli vláda nebo kdo myslí odpovídá jak pracuje vláda že neví ale místní funkcionáři prý pracují špatně. Dále není s. Koubovi jasné, proč byl O.A.V.N.F. zbaven všech veřejných funkcí.
Do J.Z.D. vstoupí, avšak s podmínkou, když se to povede poctivě. Soudr, Poustka se
ptá, jak pohlíží na prověrku norem ve svém závodě. Soudr. Kouba odpovídá že to musí být ale že záleží do jaké třídy je zařazen. A právě toto třídování prý se v závodě děje
nesprávně. Dále chce s. Poustka vysvětlit prohlášení s. Kouby před rokem, kde s. Kouba říká že platy dělníků rapidně klesnou a dělníci budou mít bídu a že to bude horší
než za první republiky. Na to s. Kouba odpovídá že když se sníží dělníkům mzdy a životní potřeby zůstanou stejné bída bude. Stranické funkce přijmouti nechce. Ve straně
je od r. 1948 po únoru.
Závazek: Zapojí se do práce buď stranické neb jiné, tudíž přijme nějakou funkci.
Prověřen jako kandidát na půl roku.
Soudružka Poustková Kateřina.
Legitimaci strany má v pořádku, politiku strany hájí přesvědčivě. Schůze navštěvuje na
20 %, - školení na 80 %.
Závazek: bude navštěvovat řádně schůze a zapojí se na vybudování družst. prádelny.
Prověřena jako kandidát na půl roku.
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Po prověření těchto členů bylo všemi členy usneseno: Zapisovatel vyzve písemně vyškrtnuté a vyloučené členy aby odevzdali ihned členské legitimace. Neučiní-li tak bude
to ohlášeno S.N.B.
Jelikož nebylo více volných návrhů, poděkoval s. předseda s. instr. Bláhovi a všem
přítomným za účast a prohlásil schůzi za skončenou.
Ve Vševilech 5.12.1950.
v zastoup. Poustka Lad.
předseda
zapisovatel
Dodatek ke členské schůzi čj. 62/50 konané dne 5.12.1950. Dále bylo usneseno že
zapisovatel vyzve písemně pana Zemanského, Blažka Karla č 8 a pí. Süsmelichovou
Lidm., kteří již nejsou členy K.S.Č. a dosud vlastní legitimace K.S.Č., aby tuto odevzdali
M.O.K.S.Č. Neučiní-li tak obrátí se organisace ke S.N.B.
v zastoup. Poustka Lad.
zapisovatel

předseda

Zápis č. 63..
Sepsaný na členské schůzi K.S.Č. ve Vševilech konané dne 9.12.1950 v míst. úř. M.N.V.
Program: 1. Dokončení prověrky – revize.
2. Zemědělská otázka – rozpis dodávek.
3. Rok stranického školení – zajištění – kontrola.
4. Mezinárodní situace.
5. Nábor pracovních sil.
6. Příprava výroční zprávy výboru K.S.Č.
Místopředseda s. Liška Bohumil přivítal všechny přítomné a zároveň přivítal s. Bláhu
a schůzi zahájil. Slovo předal s. Bláhovi, který navrhuje aby byl projednán případ s.
Daniela Rud. S. Kuchty Al. přečetl přípis O.N.V. v Blatné zn. 173-28/11-1950-I/a, ze
dne 29. listopadu 1950 kde je psáno, že s. Danielovi R. musí být okamžitě odčerpány
všechny funkce, které má v lid. samospr., z důvodu pro přečin. Na základě tohoto přípisu říká s. Bláha že musí být s. Daniel ze strany vyloučen. Soudr. Daniel proti odčerpání funkcí nenamítá ničeho ale není mu jasné, proč má být vyloučen ze strany, když
byl u soudu osvobozen. Legitimaci strany však odevzdal. S. Bláha navrhuje bude-li s.
Daniel očištěn, bude vzat zpět do stavu členstva. Jelikož s. Daniel nedostal ještě od
soudu rozsudek, zůstává tento bod – má-li být ve straně jako člen, nebo nemá-li tam
být – nevyřízen. S. Daniel zůstává zatím vyloučen.
Soudr. Kuchta navrhuje aby byli hned zvoleni noví funkcionáři místo s. Daniela.
Jako první přichází volba předsedy strany.
S. Poustka Ladislav dává návrh na s. Lišku Bohumila. Pro tento návrh hlasovali všichni
přítomní soudruzi.
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S. Liška funkci předs. strany přijímá.
Přichází k volbě místopředs. strany.
S. Kuchta Al. dává návrh na s. Poustku Ladislava. Pro tento návrh hlasovali všichni přítomní soudruzi. S. Poustka L. funkci přijímá.
Dále volba finančního referenta.
S. Holá dává návrh na s. Poustku Ladislava. Tento návrh byl jednohlasně schválen. Zároveň je zvolen s. Poustka L. do M.N.V. a do rady. L. Poustka tyto funkce přijímá.
Funkci zásobovacího referenta nechtěl nikdo přijmout, proto s. Kuchta Al. dává návrh aby tento funkcionář byl zvolen později, z řad nestraníků.
Jako další přichází, prověření zbývajících členů.
S. Šimánková Emilie, nar. 4.9.1920.
Ve straně je od 3.V.1945. Legitimaci strany má v pořádku. Politiku strany hájí přesvědčivě. Na schůze nechodí, neboť má nemoc. manžela a 3 děti. Ujala se s. Bělkové, které
je 64 roků a nemá kde bydlet, přesto že má těžce nemoc. manžela a 3 děti. S. Bláha
dává návrh aby byla prověřena kladně. Pro tento návrh hlasovali všichni přítomní.
Závazek: Bude dle možnosti navštěvovat schůze.
Zapojí se na vybudování družstevní prádelny.
Jednohlasně prověřena.
S. Šimánek Ludvík,
nar. 17.8.1914. Legitimaci str. má v pořádku. Pro stálou nemoc se do schůzí nemůže
dostavovati.
S linií strany souhlasí. Politiku strany hájí přesvědčivě.
S. Liška dává návrh na kladné prověření.
Tento návrh byl jednohlasně přijat.
Prověřen kladně.
S. Janoušek František.
Nepřítomen
Na schůze nechodí, jelikož má málo času. Částečně však by chodit mohl. Není námitek
proti jeho prověření.
Bude prověřen v závodní organisaci.
Jelikož se při této schůzi prováděla revise prověrky s. Kouba Alois, který při minulé
prověřovací schůzi, - ač byl k tomu několikrát vyzván, se nedostavil, byl za své nepřítomnosti vyškrtnut, byl nyní za jeho přítomnosti prověřován znovu.
Znovuprověřování s. Kouby Aloise
Narodil se 7.7.1913, ve straně je od 5.10.1947.
S. Kouba nejprve žádá by mu bylo vysvětleno, proč mu nebyla podáno žádné vyrozumění ohledně jeho resignace, kterou podával jako předseda M.N.V. a proč byl potom
odvolán O.N.V.
S. Bláha vysvětluje s. Koubovi, že tato přeorganisace M.N.V. se prováděla takřka všude.
Po delší debatě, ve které nemohl s. Bláha se s. Koubou Al. dojiti k žádnému cíli, z důvodu jak říká s. Bláha – zatvrzelostí s. Kouby – ukončil rázně tuto jeho prověrku a doporučuje s. Koubovi aby se odvolal na okresní kádrový výbor strany.
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S. Holý Josef
Legitimaci sebou nepředložil – schází mu v ní fotografie. Soc. smlouvu má podepsanou.
Funkce: Pokladník strany, místopředseda J.S.Č.Z., byl předsedou J.S.Č.Z.
Závazek: Bude navštěvovat podle možnosti schůze a školení. Opatří vždy včas příspěvky. Vyzve do 3 dnů s. Prajzlera aby si zaplatil čl. příspěvky. Navržen na
O.P.Š. Škvořetice.
Proveřen.
S. Prajzler František
Nemá zaplaceny známky za r. 1950. Do schůzí se vůbec nedostavuje.
S. pokladník jej vyzve aby zaplatil čl. příspěvky. Nezaplatí-li do jednoho týdne, bylo
usneseno, aby byl vyškrtnut.
Jako další bod byl zajistit správné školení.
S. Bláha napomíná by strana se věnovala jednomu z nejdůležitějších úkolů t. j. roku
stranického školení. Zajistit správné školení aby bylo pravidelné a při člens. schůzi
aspoň jednou měsíčně provádět kontrolu.
V případě nebude-li s. Daniel očištěn a vzat zpět do strany jest navržen s. Poustka L.
jako učitel R.S.Š.
Dále s. Bláha podává krásný výklad o mezinárodní situaci. Rozvinul dále – o kapitalismu jak v něm žil a žije prac. lid. a co v něm má. příkl. války – dříve Německo – nyní
Korea, krize, nezaměstnanost.
V socialismu – odčerpání peněz a výr. prostř. od kapitalistů. zajištěna práce všem, zvýšení životní úrovně prac. lidu.
Pro velmi pokročilou dobu nemohl již býti 5 bod t. j. nábor prac. sil projednán.
Tento bod projedná M.O. v příští schůzi.
Tím S. předseda poděkoval všem přítomným za účast a provoláním „Práci
čest“ schůzi ukončil.
Ve Vševilech 9.12.1950
vzastp. Poustka Lad.
předseda
zapisovatel

Zápis 64.
ve Vševilech dne 13.XII.1950.
v místnosti M.N.V.

Členská schůze
Zchůzi zahájil s. předs. Bohumil Liška.
Přivítal všechny přítomné a pak přikročil k věci.
Jako první bod byla projednána kontrola prověrky která byla provedena správně.
druhý bod. Rozpis dodávkových úkolů byl v živočišné výrobě i v mléce rozepsán třídně ve prospěch drobných zemědělců.
III. bod. Odebírati časopis Funkcionář budou Liška Bohumil Baťková Anna Šimánek
Ludvík.
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IV. bod. Jako závazek vypomáhat na stavbě prádelny Danielová Růžena Baťková
Anna Kuchtová Anna Holá Marie Janoušková Růžena Šimánková Emilie Liška Bohumil Poustková Kateřina Ladislav Poustka Karel Jindra Kouba Václav Ludvík Šimánek Bambas Jan Placatka František.
Volné návrhy: Kde bychom vzaly potřebný materiál na stavbu prádelny? a různé názory.
Poté s. předseda Liška Bohumil poděkoval za účast všem přítomným a ukončil zchůzi.
Práci čest.
ve Vševilech v místnosti
Placatka Frant.
M.N.V.
zapisovatel.

65.
Členská schůze
dne 17.I.1951,
Schůzi zahájil s. Předseda Boh. Liška. Přivítal všechny přítomné a pak přikročil k věci.
Za 1. Bylo usneseno že se bude konati ve Vševilech bál K.S.Č. že každý člen K.S.Č. dá
100 Kč do začátku když by se nevybralo a když se vybere že jim budou peníze vráceny. S. Poustka že si zařídí muziku. Plagáty a všechno ostatní. Když sežene L. Poustka
Muzikanty tak uděláme schůzi v sobotu. Pot za účasti 11 členů s. Před. Liška Bohumil
po vyčerpání programu schůzi ukončil.

66.
Protokol.
Sepsaný při členské schůzi konané dne 21.I.1951. za přítomnosti 12 členů v místnosti
M.N.V. ve Vševilech.
Program:
1. Projednání plesu. Schůzi zahájil s. Před. Boh. Liška. Jednohlasně usneseno aby vybírali s. Bambas Jan Placatka Fr. Liška Boh. po př. (Prodávání tytéž) Plakátování koupení kolků žádost O.V. z jednání hudby s. L. Poustka zařídí.
Výzdobu sálu Liška Boh. Kouba V. čp. 38 Kuchta Al. Daniel Rud.
Jako druhý bod s. L. Poustka promluvil o zásobování chlebem a moukou. Po vyčerpání programu byla schůze ukončena.
Následuje 1 vystřižený list v Knize zápisů organisace – Vševily. (pozn. autora)

67.
Zápis
Na Výroční schůzi která se konala dne 4.II.1951. v místnosti M.N.V. za přítomnosti 9
členů a 1. kand.
Zchůzi zahájil s. před. Boh. Liška a pak předal slovo s. Tuhačkovi Frant. s. Tuháček
nám řekl o významu strany a udělal kontrolu legitimací K.S.Č. a jiné věci.
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1. Správa o činnosti org.
2. Rozprava
3. Volba volební komise
4. Referát o velké cti být členem strany a významu čl. leg.
5. Závěr
Poté se rozvinula debata kde s. Rud. Daniel kritizoval práci předsedy M.N.V. s. Kuchty
Aloise, že nesvolává schůzi rady a namážel že tuto práci má dělat rada. s. Kuchta bude
vyzván Výborem místní organisace aby tuto věc si vzal za své a svolával schůze rady
pravidelně každý týden.
Usnesení členské schůze.
Místní org. se usnesla že rozvine širokou kampaň na získání členů a to malozemědělců
do přípravného Výboru J.Z.D. Splnění závazků které si dali členi při prověrce 9 členů
si dalo závazky že vstoupí do přípravného Výboru J.Z.D. tento úkol nesplnily jelikož
se schůze nesešla.
Jména členů kteří dobře projevují ve své činnosti. K.S.Č. Liška Bohumil Poustka Ladislav Kuchta Alois Daniel Rud. Holý Jos. Placatka Frant. Janoušková Růž. Kuchtová
Anna.
Volební komise a její členi.
1. Kouba Václav 38. 2. Liška Bohumil před. vol. komise 3. Holý Josef 4. Janoušková
Růž. 5. Daniel Rud. 6. Kuchta Al.
Hodnocení práce celkem M.O. jest asi taková. Práce ve straně jest špatná a členi si
stěžují na určité věci s. Placatka si stěžoval na špatně rozepsaný kontingent ale soudruzi mu to vysvětlily a Placatka uznal že rozpis byl udělán správně. Po vyčerpání programu s. před. Boh. Liška poděkoval s. Instr. Fr. Tuháčkovi který nám tu vše objasnil a
pak všem přítomným a ukončil schůzi. Práci čest.
dne 4.II.1951. ve
Placatka Fr. zap.
Vševilech M.N.V.

Zápis. 68
Na II. části Výroční schůze za přítomnosti 12 členů. Schůzi zahájil s. před. Bohumil Liška a pak se ujal slova s. Ref. Tuháček Instruktor, který nám objasnil volbu nového Výboru a další fungcionáře, a jiné věci. Též nám objasnil nutnost nového Výboru.
Za I. Ref. o usnesení Ústř. Výboru.
2. Rozprava
Za III. Volba nového Výboru.
Za IV. Volba delegátů na Okr. Konferenci: Kuchta A., Liška B.
Nový Výbor se skládá s těchto členů K.S.Č. Bohumil Liška předseda K.S.Č. Kuchta
Alois Předseda M.N.V. Holý Josef pokladník K.S.Č. a před. J.S.Č.Z. Placatka Frant.
Jednatel. Daniel Rudolf.
Revizoři účtů Růž. Janoušková Bambas Jan.
Desítkoví důvěrníci Jindra Karel Bambas Jan.

- 60 -

Usnesení které vzniklo po volbě nového Výboru. Výbor si dal za úkol, že ve své práci
se polepší a budou svědomitě úkoly plnit: Diskusi se zúčastnilo všichni přítomní. Po
vyčerpání programu s. před. Boh. Liška poděkoval všem přítomným a s. Tuháčkovi
Instr. a ukončil schůzi.
Dne 20.II.1951. v místnosti M.N.V.
za přítomnosti 12ti členů.
Placatka zapisovatel.

Zápis. 69
Sepsaný při výborové konané dne 5.4.1951 o 20 hod, večerní místnosti M.N.V. za
přítomnosti 5. členů.
Výbor strany se usnesl že je nutno rozšířit akční Výbor a Národní Výbor aby skýtal plno záruku na plnění 5. l. pl. Jako akční Výbor byly navrženi tyto členové.
1. Holý Josef. Předseda
Schůzi zahájil s. před. Boh. Liška.
2. Liška Bohumil
Do rady byly navrženi tyto členové.
3. Kuchta Alois
1. Kuchta Alois Předseda
členové M.N.V.
4. Kouba Václav 67.
2. Liška Boh. míst. před.
1. Němec Václav 36.
5. Poustka Lad.
3. Poustka Lad. fin. Ref.
2. Černoch Jos. 42.
6. Placatka Frant.
4. Baťková Anna Ref. žen a šk.
3. Janoušek Jan
7. Vondrášek St.
5. Tuháček Frant. Ref. Tech. a vyž. 4. Bambas Jan
8. Černoch Jos 42.
5. Placatka Frant.
10. Kouba Václav 38.
6. Holá Marie
11. Kouba Václ. 67.
7. Vondrášek Stanislav
Po této sestavě s. před. Liška Boh. ukončil zchůzi.
8. Štěpán Václav ml.
9. Daniel Rudolf

Zápis. 70
Sepsaný na členské schůzi konané dne 25.IV.1951. v místnosti M.N.V. za přítomnosti
těchto členů: s. L. Hrzal Tajemník Instr. Tuháček Frant. Lad. Poustka Jindra Miroslav a
18 dalších členů.
Schůzi zahájil s. Předs. Boh. Liška. Přivítal všechny přítomné a s. L. Hrzala Tajemníka
Instr. Tuháčka Frant. Poustku L. a Jindru Mir. a pak všechny přítomné a předal slovo s.
L. Hrzalovi. s. Ladisl. Hrzal nám nastínil jaký má účel Akční Výbor a Národní Výbor že
veškerá činnost závisí na nich, dále nim nadnesl o 1 máji jaký Význam má 1 máj. že
jest to svátek pracujících spojené dělnickou třídou celého světa dále o mezinárodní situaci a. j. Též s. L. Poustka a Jindra Mir. zhodnotily 1 máj že jest nutno v největším počtu se dostaviti do oslav 1 máje dále se ustanovily dvojice které budou zváti na 1 máje
3. dvojice. Baťková Anna. M. Holá Jindra Mir. Poustka L. Bohumil Liška. Kuchta Alois.
Jako závazek k 1. máji jsme si ustavily že každý odpracuje několik hodin podle možnosti na obecních cestách neb na studni.
Dále s. Lad. Poustka nadnesl že bychom měly zde v místě utvořiti organisaci Československého přátelství S.S.S.R. že jest to takový nepatrný příspěvek který žádnému ne-
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ublíží, tím že bychom daly najevo že vděčíme za to co pro nás Sovětský svaz učinil.
Tímto nepatrným přízpěvkem že bychom projevily úctu k Sovětskému Svazu.
Výbor Svazu přátel.
Předseda: Baťková Anna. zapisovatel Jos. Jindra. zvoleni jednohlasně. 17 hlasy.
Dále bylo přikročeno ke schválení Akčního Výboru z předešlé Výborové schůze.
Akční Výbor se skládá stěchto členů
1. Holý Josef. Předseda
2. Liška Bohumil
3. Kuchta Alois
4. Kouba Václav č. 67
Hlasováno o každém zvlášt
5. Poustka Ladislav
každý odhlasován 17. členy.
6. Placatka František
7. Vondrášek Stanislav
Dále bylo přikročeno ku schválení rady M.N.V. a doplnění M.N.V. také již z předešlé
Výborové schůze.
Místní Národní Výbor se skládá s těchto členů.
1. Kuchta Alois
Předseda M.N.V. člen rady schválen jednohl. 17. členy
2. Bohumil Liška
míst. předsed. M.N.V.
schválen
//
17. členy
3. Poustka Ladislav
finanční Referent
schválen
//
17. členy
4. Baťková Anna
Ref. žen a školství
//
//
17. členy
5. Tuháček František
Ref. Výživy a Techniky
//
//
17. členy.
Jako další členové M.N.V.
1. Němec Václav
36.
8. Daniel Rudolf.
2. Černoch Josef
42.
9. Štěpán Václav ml.
10.
3. Janoušek Jan
51.
10. Kouba Václav
38.
4. Bambas Jan
27.
11. Kouba Václav
67.
5. Placatka František
45.
6. Holá Marie
Předseda strany K.S.Č. Ladislav Poustka
7. Vondrášek Stanislav
zvolen 17 členy jednohlasně.
Po vyčerpání všech záležitostí s. před. Bohumil Liška poděkoval všem přítomným s.
Tajemníku Hrzalovi Instr. Tuháčkovi Lad. Poustkovi Jindrovi Mir. a všem přítomným a
ukončil schůzi. Práci čest.
zap. Placatka Frant.

Zápis. 71
V.V.1951.
Zápis ze schůze Výborové která se konala 5.V.1951. v místnosti M.N.V. ve Vševilech.
Schůzi zahájil s. před. L.Poustka. Přivítal všechny přítomné a pak přikročil k věci. s. L.
Poustka zdůraznil, program 1 máje, že skutečně výnik podle dřívějších let, že skutečně
agitace měla účinek, dále kontrolovat závazky 1 máje.
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Hodnocení polní práce, že skutečně se má Výbor organisace zabývat obděláváním
půdy.
Příprava rozpisu rostlinné výroby.
Na letošní rok bude předepsán kontingent i pod 2 ha ale po dohodě zemědělskou komisí u velkých zemědělců přihlížet aby mohli kontingent splnit, dále svolat všechny
zemědělce aby si sami odhadli jakou mají škodu po dohodě s komisí % rozhodne mu
a přespí kontingent na rok 1951.
Splnění plánu za první čtvrtletí Výbor organisace se musí v první zabývat plněním aby
skutečně nám dávali hlavně velcí zemědělci produkty aby více přišlo na Národní stůl,
pracující třídě. Dále placení pokut za rok 1950. Malí zemědělci se mohou vyrovnat
protidodávkou všech produktů velcí zemědělci bez náhrady kteří budou pokutováni s.
Liška Boh. a L. Poustka navštíví zemědělce Praizlera Poustku č. 22 a promluví sním do
kdy zasází brambory.
Organisace Č.S.M. aby se více zabývala prácí a aby jí pomohla organisace strany K.S.Č.
ve Vševilech.
OD 20. t. r. do konce května probíhají slavnostní schůze k třicíti letům K.S.Č. na tuto
slavnostní schůzi se mohou dostavit rodinný příslušníci člena K.S.Č.
Přijímání nových členů do strany K.S.Č. ve Vševilech přibírat opravdu lidi kteří by měly
zájem o zlepšení strany.
Výbor strany ve Vševilech aby připomněl s. Placatkovi aby měl o schůzích zápis zapsaný v knize.
Program příští schůze členské.
1. Kontrola závazků a usnesení
2. Příprava rozpisu rostlinné výroby.
3. Příprava přípravného Výboru.
4. Pomoc Č.S.M. jeho práci.
5. Oslavy 30 let K.S.Č. spojeny z Prazkým Veletrhem
6. Nábor nových kandidátů do strany K.S.Č.
7. Placení příspěvků. (známek)
Po vyčerpání programu s. před. L. Poustka zchůzi ukončil poděkoval ovšem přítomným Práci čest.
ve Vševilech 5.V.1951.
Placatka Fr. zap.
Až dosud byly protokoly a zápisy číslovány zpětně zeleným inkoustem či
běžnou tužkou. Pravděpodobně k tomu došlo v roce 1951. (pozn. autora)

Zápis č 72
na členské schůzi, která se konala dne 28.V.1951 v místn. úř. MNV.
Program:
1.) Zahájení
2.) osvětlení otázky socializace vesnice – JZD
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3.) pomoc ČSM
4.) nábor nových členů do strany.
Projednáno
1.) Na příští schůzi, která se bude konati 19.VI. se pozve s. Malý zem. ref. OS – člen
JZD aby řádně členům vysvětlil otázku JZD.
2.) Přímou účastí na opravení klubovny ČSM aby skupina měla kde konat schůze.
Usneseno aby s. Holý zařídil impregnaci prken na podlahu do klubovny.
3.) Po dobrém uvážení a prodiskutování přichází v úvahu jak nový kandidát členství
Marie Holá členka ČSM.
Usneseno aby s. Poustka promluvil s touto soudružkou a případně ji získal jako kandidátku členství.
Po vyčerpání programu byla schůze ukončena.
zapsal
Poustka Lad.

Zápis. č. 73.
na Výborové schůzi která se konala 14.IX.1951. za přítomnosti 4 soudruhů a 1 soudružky. 5. čl.
Schůzi zahájil s. před. Lad. Poustka přivítal všechny přítomné a pak přikročil k věci.,
za 1. nám objasnil jaký význam mají nové mynysterstva, že jest to velmi nutné že se
při tom ještě ušetří 35 % úřednictva.
Za 2. aby si dal každý do pořádku Legitimaci a řádně si vyrovnal známky.
za 3. Schůze budou 4. října Výborová 18. října členská.
za 4. Svolají se všichni členové kteří pracovali na společních žní a výmlata kde bude
stanoven hodinový plat. zodpověden s. Kuchta před. M.N.V.
Program na členskou schůzi
Zajištění včasného provedení podzimních prací,
Rok Stranického školení
Kontrola Legitimací
Placení příspěvků. Po vyčerpání programu před. L. Poustka ukončil schůzi. Práci čest.
Placatka Fr. zap.

Zápis č 74.
Sepsaný dne 18.9.1951. o 20. h. večerní konané při členské K.S.Č. za přítomnosti 13.
členů. Schůzi zahájil s. L. Poustka před. M.O.K.S.Č. přivítal všechny přítomné zároveň s.
Referenta kraiského instruktora Rajchla. s. Poustka objasnil mezinárodní politiku dále o
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mezinárodním rychlíku který přejel s Aše za hranice. Dále byl probrán dopis Ú.V-K.S.Č.
Soudruzi přijali celkem přijaly toto usnesení Ú.V. v celku se souhlasem. Po kratší diskusi se ujal slova s. Rajchl který vytýčil správnou linyi naší organisace. Dále velmi pěkně objasnil otázku J.Z.D. Po tomto referátu se rozvinula živá diskuse kolem socialisace
vesnice. Potéto diskusi byla schůze ukončena s. L. Poustka poděkoval všem přítomným soudružským pozdravem Práci čest.
Placatka Fr. zapis.

Zápis č. 75.
Výborová schůze
Za přítomnosti 4. členů Výboru a újezdního tajemníka s. Tuháčka. s. Tuháček na nás
apeloval proč nemáme podzimní práce dále u předu dále se ptá jak zajistíme řádné
obdělání půdy u zemědělce Poustky J. č. 22. s. Kuchta dává návrh na svolání schůze
všech občanů aby se cestou dobrovolnou přihlásily kdo mu vypomůže ve zvládnutí
podzimních prací. Nepřihlásí-li se nikdo budou vyzváni příkazem podle zákona 55.
s tímto návrhem souhlasily všichni přítomní. Dále byl projednán zemědělec Havelka
Jindřich. Usneseno že tohoto zemědělce navštíví s. Kuchta a s. Liška B. a projednají
sním řádné obdělání veškeré půdy. U zemědělce Poustky č. 25. bude poskytována jako u Poustky 22. Na založení přípravného Výboru bude svolána členská schůze na
které bude projednáván pouze tento bod.

Zápis č. 76.
17.XII.1951.
Členská schůze.
Za přítomnosti 10 členů.
Zchůzi zahájil s. před. Poustka Lad. Nejprve přivítal Instr. Tuháčka a pak všechny
přítomné. za I. s. Před. nám vysvětlil o mezinárodní situaci po stránce politické. Za II.
zakončení 3. roku 5 L. P. a přípravu nástupu do 4 r. 5. L. P. a dále jak se rozrůstá mohutně tábor míru. Dále o Amerických imperialistech a. j. III. Navržená nového zběrače
mléka Josefa Zemanskému. když to přijme. IV. bod. Prověrka kandidáta Jos. Motla.
Nedostavuje se do schůze a když se dostaví schůzi více méně zesměšňuje kazí morálku členů. Propaguje zahraniční rozhlas. Členská schůze se usnesla na vyškrtnutí. Po
menší diskusi s. Lad. Poustka před. str. poděkoval všem přítomným za účast a ukončil
schůzi. Práci čest.
Fr. Placatka
zap.

Zápis.
Z Členské schůze 17.II.1952.
Nejprve před zahájením schůze nás všechny s. před. B. Liška přivítal a zároveň L.
Poustku. Jako úvodem nám s. L. Poustka o imperialist. že jsou schopni každého kroku
proti Lidově demogratického zřízení a. j. Dále, že již musíme společně začít na jaře se
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společnými jarními pracemi a proto již musíme jednou skoncovat se soukromým sektorem v. J.Z.D. ve Volenicích víme že životní úroveň stoupá. Dále byla ustanovena volební komise která se skládá ztěchto členů Bohumil Liška před. strany Daniel Rudolf.
míst. před. str. Pokladník Holý Josef. zap. Placatka Frant. členi Výboru Kuchta Alois Šimánek Lud. Marie Holá kulturně prop. ref. žen. Revizoři účtů Kouba Václ. 38. Bambas
Jan. 1. Dále Výbor org. se bude zabývat z. str. školení zodp. L.Šimánek. 2. budeme poznávat vesnické boháče. 3. Výbor strany se bude scházet aspoň jednou za měsíc zodp.
s. R. Daniel. Dále s. R. Daniel se za prohlašuje že bude bezplatně B. Liškovi pomáhat
v úkolech. Pak byla zvolena trestní komise která e skládá z tří členů a jsou to Kuchta
Alois Daniel Rudolf Liška Bohumil. L. Poustka předává jedno razítko a polštář B. Liškovi před. strany. Dále bylo projednáno jednoho člena str. vyslat na Okr. konferenci a
byl vyslán Daniel Rud. Dále jest tu podchycena jenom tak zhruba pokladní zpráva
Příjem 4801, –
Vydání 5957,10
zbývá
939,40
Po živé diskusi s. před. Liška Boh. zchůzi ukončil poděkoval všem přítomným a L.
Poustkovi soudr, poz. práci čest a prohlásil schůzi za skončenou.
dne 17. února 1952.
zap. Fr. Placatka.

Zápis,
na členské schůzi MO KSČ ve Vševilech dne 1.VII.1952 v místn. klubovny MS ČSM.
Přítomen s. Hrzal Vláďa.
Program: 1.) Zakončení III. RSŠ.
2.) Společné žňové práce.
1.) Po zahájení předs. s. Liškou upozorňuje s. Hrzal Vlad. na to abychom zhodnotili
RSŠ v pravdě tak jak to ve skutečnosti probíhalo.
Soudružka Baťková jako učitelka RSŠ hodnotí průběh asi tak, že žáků se scházelo
poměrně málo, na seminářích v Rožmitále se též scházeli učitelé, mnohdy se ani nedostavil učitel. Dále soudr. Baťková říká že se jí vyskytly často otázky které neznala
a nemohla je vysvětlit.
Soudruh Kuchta předs. MNV a s. Liška zem. ref. si ztěžují na mnoho práce při
MNV a že ji musí konat sami dva. K tomuto podotýká s. Hrzal že jest nedostatek
špatného provádění RSŠ.
Soudruzi i soudružky hodnotí učit. s. Baťkovou jako velmi snaživou a soudružka
Janoušková navrhuje aby s. Baťková dělala propagandistku dále. S tímto návrhem
souhlasili všichni přítomná s. Baťková toto přijímá.
Soudruh Hrzal znovu upozorňuje, aby výbor organizace spolu s předsedou se
opravdu zajímali o přípravu a průběh IV. RSŠ neboť tím nám mohou růst nové kádry, budeme-li se neustále ideologicky vzdělávat.
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2.) Soudruh Liška podotýká k druhému bodu že je nutno již jednat o společných žních
neboť jsou již nedaleko před námi.
Byly prodebatovány řádně společné žňové práce v r. 1951 a vycházeje z jejich nedostatků je nutno letošní žně vést ještě lépe a podchytit do nich malé a hlavně
střední zemědělce.
Usneseno: v neděli 6.VII. provést agitační neděli pro usnes získání zemědělců pro
společné práce. Do agitačních dvojic budou zapojeni všichni členové MO KSČ.

Zápis
Z výborové schůze K.S.Č. ve Vševilech dne 22. srpna 1952. v místnosti M.N.V. za účasti
6. členů výboru a tajemníka M.N.V.
Program:
1. zahájení
2. Projednání výměny předsedy org. a zapisovatele.
3. Projednání výmlatu.
Ujednáno.
1. Předseda s. Liška schůzi zahájil a uvítal přítomné
2. předseda uvádí že nemůže funkci předsedy zastávat že jest přetížen prací. Návrh s.
Lišky na s. Daniela všichni členové Výboru stím souhlasí. Dochází jednání ohledně
zapisovatele. Návrh s. Daniela na s. Holou všichni projednali. s. Poustka promluví se
soudružkou zdali fungci přijme.
3. Rozpracování plánu výmlatu a s. Liška zajistí mlátičky a uvědomí o tom zemědělce.
Usnesení.
1. Výbor organizace se usnesl, že v neděli 24. srpna se svolá členská schůze a tam se
projedná usnesení strany a vlády o J.Z.D. Jak se zaměřit u nás na přesvědčení malých
a středních zemědělců. s. Daniel.
2. Postavení místního rozhlasu. S. Holý vykopá jámu na sloup. s. Liška zajistí sloup a s.
Kuchta zajistí konsoli.
3. Na členské schůzi se zhodnotí plnění dodávek a výmlatu. z. s. Liška. poté s. Liška
poděkoval všem přítomným za účast a schůzi ukončil práci čest.
zap. Placatka Fr.

Protokol.
Místní organisace K.S.Č ve Vševilech při výborové schůzi která se koná dne 26.9.1952.
o 20. h. več.
1. Místní organizace se usnesla na schůzi, že bude splněn dodávkový úkol brambor na
100 % do 16.X.1952.
2. do 5.X.1952. zaseta na 100 % všechna pšenice
4. do 30.X.1952. zorána veškerá půda na 100 %
5. Místní organisace zajistí lepší dodávku mléka tím že udělá kontrolu u zemědělců
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kteří nesplní svůj úkol.
6. místní organisace zajistí, že bude v rámci obce zastoupen plán skotu plán prasat
plán prasnic plán ovcí a bachnic do 30.XI.1952. Výbor K.S.Č. Liška Boh. Kuchta Al.
Daniel Rud. Baťková Anna.
Po vyčerpání programu s. předseda Boh. Liška schůzi ukončil a poděkoval všem
přítomným za účast.
zap. Placatka.

Zápis.
Z schůze členské která se konala dne 14.X.1952. v místnosti M.N.V. kterou zahájil s.
před. Liška Bohumil. Přivítal všechny přítomné a pak přikročil k věci.
za 1. Jak místní organisace zajistila učitele R.S.Š. Byla vyslána s. Baťková na školení
zákl. kursu a to 26. října R.S.Š. dále 2. listopadu. 16.XI. 23.XI. 7.XII. 1952. původní lekce
Beseda.
2. Jak proběhly společné práce zemědělců apod. Obilý je splněno na 100 % brambory
mají zemědělci dodat do 18.10.1952. ten který nezvládne úkol s. Kuchta a s. liška se
zemědělci promluví a když se nezaručí že brambory nedodají do 18.10.1952. tak se
bude musiti udělati pracovní povinnost za jednu hodinu se bude platit 40 Kč. Po vyčerpání programu s. Před. Liška Bohumil schůzi ukončil poděkoval všem přítomným
za účast, práci čest.
Seznam odevzdaných knih
3.V.1953.
4 knihy 2 deníky hlášení místní organisace a záznamy místní organisace. Přebírá veškeré záznamy s. M. Holá.
vl. podpis
Marie Holá
Zvolení nového výboru.
předseda – Daniel Rud
jednatel zapisovatel – Holá Marie
pokladník – Jindra Karel
místopředseda – Liška Bohumil
člen výboru – Janoušková Růžena
člen výboru – Kouba Václav

Zápis
s členské schůze KSČ ve Vševilech, konané dne 13. května 1953 v klubovně za účasti
instruktora s. Kotta z Volenic.
Na programu: Jednáno o pohřbu zesnulého s. Františka Janouška. Bylo ujednáno, že

- 68 -

každý soudruh daruje 40 Kčs na zakoupení věnce.
Dále byly hodnoceny dodávky mléka v naší obci za I. čtvrtletí 1953. Předseda MNV
podal zprávu o tom, že mléko bylo splněno na 80 %.
Plochy brambor jsou osázeny celé, až na dva zemědělce, kteří neměli sadbu
(Poustka – Havelka)
Bylo dále jednáno, že zítra t. j. ve čtvrtek půjde s. Liška s. Daniel a s. Baťková na
kontrolu k zemědělci Poustkovi č 22 prohlédnout si po tom, jak mu dají krávy a jak je
na tom z vejci.
Schůzi zakončil instruktor s. Kott, který jednal o tom, kteří zemědělci by se dali získat k založení J.Z.D. Jeho referát byl velmi dobrý a výstižný.

Zápis
Z členské schůze KSČ ve Vševilech konané dne 12. června 1953 na MNV (u Trčkové).
Na této schůzi byl přítomen s. Kott. a s. Vohnický. Schůzi zahájil s. místopředseda
Liška Boh., neboť předseda KSČ byl v zaměstnání. Na této schůzi víše jmenované s.
uvítal. s. Kott přednesl svůj referát. Týkal se situace v Koreji. a zároveň podotkl, a zavedl svůj referát k měnové reformě, která v těchto dnech, v naší republice proběhla.
Narazil rovněž n situaci která v těchto dnech proběhla v Plzni. Ale díky dělnické třídě,
uměla těchto několik fanatiků skrotit a vzít otěže znovu pevně do rukou.
Dále poukázal s. instruktor, aby se soudruzi poohlédli po mladších kádrech ve svazu mládeže, aby výbor částečně doplňovali, a aby se postupně zapracovávali.
Po tomto referátě byla schůze považována za skončenou, neboť diskuse nebyla žádná.
účast 14 členů

zapsala
Marie Holá

Zápis
Z výborové schůze, konané dne 19. června 1953 na MNV (u pí Trčkové).
Na této schůzi byl přítomen s. Kott jako instruktor a s. Vladimír Hrzal za ONV.
Předseda KSČ s. Daniel uvítal přítomné a schůzi zahájil, nato předal slovo s. instruktorovi. Na programu bylo jednáno o otázce Jednotného zemědělského družstva. Soudruzi poukazovali na to, že v místní obci mají podány přihlášky do J.Z.D. jen drobní
zemědělci. Bylo by zapotřebí, aby se získali ještě střední zemědělci, kteří mají koňské
potahy, a kteří mají více půdy.
Dále s. Daniel dal návrh, aby šli znovu dvojice mezi zemědělce, které by ke vstupu
do JZD drobné a střední zemědělce získávali. Soudruh Hrzal poukázal, že bude-li zapotřebí, že k získávání zemědělců by dopomohli.
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Po tomto jednání se schůze zakončila, neboť se konala schůze veřejná MNV, na
kterou se přítomní soudruzi chtěli dostavit.
účast 6 členů
zapsala
Marie Holá

Zápis.
Z členské schůze konané dne 24. června 1953 na MNV ve Vševilech u Trčkové. Na této schůzi byl rovněž s. Kott. a s. Hrzal. předseda KSČ nebyl přítomen, jelikož byl
v práci. Tuto schůzi zahájil s. místopředseda Liška.
Byl vypracován plán schůzí KSČ na III. čtvrtletí takto.
červenec
srpen
září
výb. schůze …. 3.VII.
výb. schůze …. 7.VIII.
výb. schůze …. 4.IX.
//
//
…. 10.VII.
//
//
…. 14.VIII.
výb. schůze …. 11.IX.
//
//
…. 17.VII.
//
//
…. 21.VIII.
//
//
…. 18.IX.
členská
…. 24.VII.
členská
…. 28.VIII.
členská
…. 25.IX.
výb. schůze …. 31.VII.
Soudruh Kott se ujal slova a poukázal na to, že alespoň členove KSČ musí jíti vpřed
k vybudování socialismu tím, že je poviností každého řádného člena KSČ, aby toto plně pochopil a tuto otázku podporoval. Bylo poukazováno na to, že se musí získat tyto
členyové, kteří ještě nemají přihlášku podanou.
S. Hrzal znovu poukázal na to, že je potřeba získat takového člověka, za kterým by lidé šli a kterému důvěřují. Zdejší soudruzi, se stále k této otázce staví chladně, a naříkají, že v naší obci je to těžké a tak podobně, ale já podotýkám k tomu to, že v sovětském svazu měli daleko horší a nebezpečnější překážky a přece se ničeho nezalekli a
šli a jdou dále za svým cílem, kupředu a spátky ani krok.
s. Hrzal naznačuje, že začátky jsou všechny těžké, ale že členové do toho musí jít
s chutí a že nesmí kvůli každé maličkosti plakat.
Soudruh Hrzal ukončil schůzi a další projednáme v pátek se znovu sejdem a další
projednáme a v socializaci vesnice že ustat nemůžeme. naopak.
zapsala
Holá M.

Zápis.
Z členské schůze, konané dne 3. července 1953 na MNV ve Vševilech. Na tuto schůzi
se též dostavily soudruzi z OV.KSČ.
Na programu byla … příspěvková morálka všech členů. Jeden popodruhém člen
popodruhém diskutoval o tom, jaký má čistý příjem a podle toho, že bude platit
příspěvky.
Dále se soudruzi ptali, zda jsme pravidelně měli politické školení, zda se propa-
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gandista na tuto schůzi dostavoval. Soudružky podotkli, že s. Baťková byla opravdu
snaživá, že na schůzky se dostavovala pravidelně, třebaže to měla kus cesty. Za nového propagandistu byla zvolena znovu, ale s podmínkou, že ji budou soudruzi pomáhat,
a že se na školení budou rovněž dostavovat.
Jako další program byl, že s. František Prajzler vůbec členské příspěvky neplatí a na
schůzi se vůbec nedostaví, třebaže je zván. Soudruzi podotkli, že je poviností, aby byl
pozván třikrát a když se ani v tomto případě nedostaví, je zapotřebí mluvit o vyloučení
tohoto člena.
Rovněž bylo jednáno, jak pokračuje senoseč. předseda MNV podotkl, že v místní
obci pokračuje senoseč dobře, neboť je příznivé počasí. a zemědělci sami ve vlastním
zájmu koukají, aby měli seno sklizené.
S. Kouba dal Daniel projedná se s. Hrzalem, zda-li by nám mohli kamenolomy ve
Vševilech půjčit naftový motor, pokud nebudeme naše obec mít dostatek prostředků,
abychom mohli dobře a včas zvládnout žně.
Dále s. předseda MNV podotkl, že je zapotřebí aby byl zvolen výmlatový referent.
Za tohoto referenta byl zvolen s. Daniel a jeho pomocník byl s. Kuchta.
S. Kuchta zajistí vypracovaní planu výmlatového plánu v radě MNV do 14 dnů.
Na to, se s. Daniel ptal, zda má ještě někdo nějakých připomínek a jelikož takových
nebylo, schůzi zakončil.
Účast 12 členů
zapsala
Holá M.

Protokol:
ze schůze konané dne 10. července 1953 na MNV ve Vševilech u Trčkové.
Schůzi zahájil s. předseda KSČ uvítáním s. instruktora Kotta a s. Hrzala Vl.
Na programu bylo: příprava na žně, vypracovat výmlatový plán, aby šel výmlat dobře.
Předseda MNV poukazuje, zde je těžké něco plánovat, že on sám na to nestačí a výbor
ani plénum se neschází. Na tož mu s. Kott odpověděl, že kdyby plénum a výbor svolával pravidelně, že by si na to členové MNV zvykli a že by bylo zapotřebí k práci je přitahnout. –
– Soudruzi se znovu vrátily k provádění nastávajících žní. Bylo nanášeno, že zde žně
proběhnou dobře, až na zemědělce Havelku, který je zaměstnán v Příbrami v armastavu a nemá ještě posečenou louku. Bylo jednáno o tom, že MNV zašle dopis do armastavu, aby tohoto zemědělce propustily s pracovního poměru, neboť členové rodiny,
třebaže je jich dostatek, jsou neschopni.
Dále s. Daniel podotknul, že mu s KV.-KSČ přišla žádost o vypracování posudku, na
Františku Poustkovou, neboť je jim tohoto zapotřebí k doplnění kádrového materiálu.
s. Daniel se ptal, zda má někdo nějakých připomínek, jelikož těchto nebylo schůze se
zakončila
zapsala
účast 5 členů
Holá
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Protokol
ze schůze konané dne 24. července 1953 v 9 hodin večer na MNV u Trčkové.
Schůzi zahájil s. předseda Daniel uvítáním s. instruktora Kotta. Na programu bylo hlavně společný výmlat, všech členů i nečlenů, kteří by se do společného výmlatu zapojily.
S. Kott se přihlásil o slovo, a podotkl, že jest-li si soudruzi ještě pamatují, jak mu dávali
číst svůj závazek a to, že zde do konce roku založí J.Z.D. Podotknul, že je třeba, aby
se soudruzi nad tímto problémem zamyslili a tento závazek splnily. Aby ti členové,
kteří již podepsali přihlášky do JZD Šli po malých a středních zemědělcích a přesvědčovali je do JZD.
S. Kott na otázku s. Kouby jak pohlíží na JZD odpověděl, že do JZD nepůjde ale že je
mu jedno zda-li manželka jeho tam půjde ale on že bude do práce na Sublimu chodit
stále.
Některým členům nebyla jasná otázka JZD, proto s. Kott jim to důkladně vysvětlil.
Pak ještě v diskusi se hodně mluvilo o společném výmlatu, kam se umístí mlátička a
podobné věci.
Jelikož byla již pokročilá doba, schůze se ukončila.
zapsala
Holá

Účast 10 členů

Protokol
ze schůze, konané dne 24. července 4. srpna 1953 v 9 hodin večer na MNV u Trčkové.
Tato schůze byla výborová a na programu byla prověrka členů výboru.
Na schůzi byl přítomen s. Kott, který členy prověřoval. Měl se dostavit s. Tuháček, ale
ten se nedostavil. Měla být schůzka již minulý týden v sobotu ale s. Tuháček řekl s.
Danielovi, aby schůzi nesvolával, že on musí jet na schůzi od KSČ do Blatné, aby ji
svolal na dnešek t. j. úterý. Ale rovněž se na schůzi nedostavil. Prověrku začal s. Daniel. př. KSČ.
Rudolf Daniel: podotýká, že měnová reforma u něho nevyvolala žádný rozklad, naopak že z měnovou reformou plně souhlasí. Že tento postup byl ohledně dělnické třídy
správný.
Bohumil Liška: Když přišla měnová reforma, měl také doma nějaké peníze, překvapilo
jej to, ale pak se s tím smířil a řekl, že peníze si vydělá zase a podotýká že mu nebylo
dosti dobře jasné že kteří měli peníze v záložně, že dostanou 1 : 5 a že budou mít peněz zase dost ale že všechno skoupí. Ale teď podotýká, že se mýlil, že zboží je v obchodech dost.
Karel Jindra: Ale měl jeden nedostatek. Měl doma peníze za inseminaci od zemědělců
a tyto do záložny nedal, proto si trochu zanadával, když bude muset platit ze svého
z nových peněz.
Karel Jindra: Podotýká, že rovněž trochu zanadával, protože měl doma trochu peněz.
Nevydělával, čekal doposud na invalidku a obával se, že nebude s čeho živ, když přij-
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de o peníze které měl doma. Tak že jeho syn Pepík, který je na vojně, také šetřil a že
o to také přišel. No nyní invalidku již dostal, tak když uvážil o mnohých všěcech a vidí
dnešní situaci, plně s tím souhlasí.
Anna Baťková: V první chvíli když byla vyhlášena měnová reforma, zarazilo jí to, ničemu nevěřila a proto si to tak ohromilo. Celkem zlost neměla, protože peněz na hotovosti mnoho neměla. Plně s tím souhlasím, říká, že když jí vdovský důchod nestačí, že
má zdravé ruce, že si obživu obstará. Mnohé lidi přesvědčovala, že tento zákrok dělnické třídy byl velmi dobrý, že pro dělnickou třídu to bylo opaření velmi dobré.
Růžena Janoušková: V prvním momentě jí to mnoho překvapilo, protože tomu špatně
rozuměla, myslela že všichni dostanou 60 Kčs, ale pak když to dobře pochopila, byla
spokojená. Podotýká, že byla ráda, že Ti kteří budou měli mí hodně peněz, že o ně
přišli. Podotýká, že nyní je naše koruna váženější a hodnotnější. Dříve že jsme si staré
koruny nevážily.
Marie Holá: Rovněž byla v první chvíli překvapená protože mnohému nevěřila, ale po
krátkém uvažování přiznala, že když naše strana a vláda chtěla odbourat lístkový systém, musela ku měně přikročit.
Naskytl se jí takový případ že mladí manžele si šetřily na nábytek a teď že o to přijdou
ale ona jim řekla že dříve na tu ložnici šetřily rok a dnes za celoroční výdělek si koupí
mnohem více. Její matka v první chvíly byla zaražena ale po dobrém uvážení pochopila, že tento postup byl docela správný.
Tento člen byl poslední, který byl prověřován a na programu byla diskuse všech členů.
Vrátily jsme se znovu k výmlatu, jednalo se o společném mlatu. Naráželo se zde, že
je špatná organisace práce, že není zvolen výmlatkář. Tohoto zastává s. Daniel ale podotýká že toto dělat nemlže, že má svoji práci ale že bude organizovat výmlat v obci.
Usn. Předseda MNV, jelikož dával výměr na mlátičku, je zodpověden spolu s tajemníkem,
že mlátička bude udržována v pořádku a že Černochovi se odvede znovu v bezvadném stavu.
Zítra bude večer rada MNV a při této příležitosti s. předseda se ptá, zda má ještě někdo
nějaké připomínky. Ještě se jednalo o propagačních tabulí o místním rozhlase, vyzdvihnout nejlepší a nejhorší zemědělce.
Jelikož byla pokročilá doba, schůze byla prohlášená za skončenou.
Usn. Projednat přestěhování úřadovny MNV odpověden předs. MNV do 14 dnů.
Účast 7 členů
zapsala
Holá

Protokol:
Z členské schůze konané dne 14. srpna 1953 na MNV ve Vševilech v 9 hod. Na
Programu prověrka všech členů. Jako první byl prověřen s. Josef Holý:
Josef Holý: Naznačil, že měnová reforma musela přijít, že lidé chodily do města s plnými kapsami a nekoupily nic. Nyní že je naše koruna váženější. Že měnová reforma u
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něho nevyvolala žádný rozvrat.
Václav Kouba: Na měnovou reformu nenadával. V první řadě si řekl, že nejdříve na
měnové reformě utrpí nejvíce kapitalismus.
Marie Holá: V první chvíly jí to překvapilo a i si trochu zanádávala, ale říká že si nyní
z málo penězi koupí více zboží. Že byla ráda, že zrušení lístkového sistému přišlo.
Alois Kuchta: V první chvíly nadával ale potom se s tím smířil, protože měl většinu peněz v záložně.
Alois Kouba: Podotýká, že toto přímul kladně, že myslel že měnovou reformu vláda
provede, až po žních. Že se v závodě smáli, že přišli o peníze ti, kteří jich měli hodně.
Jan Bambas: Podotýká, že byl rád, že toto přišlo, protože on žádné peníze neměl, ale
říká, že jen by měla přijít měnová reforma častěji, protože za chvilku bude mezi lidmi
peněz zase dost.
Ludvík Šimánek: Pohlížel na měnovou reformu dobře, protože o nic nepřišel. Měl velkou radost, že takový kteří měli hromadu peněz, že jim to leželo v hlavě. Byl rád, že
to na takové lidi přišlo, protože takový lidé to nenabily poctivě.
s. Emilie Šimánková: Nahlížela na měnovou reformu dobře, protože pro dělnickou třídu to byla velká výhoda.
Anna Kuchtová: V první chvíly si zanadávala ale až pochopila mnohé, uznala, že to
bylo dobré. Ale oni měli peníze v záložně, tak když se dověděla jak to je, smířila se
s tím.
Růžena Danielová: Rovněž si zanadávala, ale když mnohé uvážila úplně s tím souhlasila, neboť tento postup vůči dělnické třídě byl správný.
Tento soudruh byl poslední, který byl prověřován, připomínky k měnové reformě nebyly žádné.
Ohledně žních soudruzi podotýkají, že mlat šel dobře, že všichni malý zemědělci si vymlátily včas.
Po tomto se schůze zakončila, neboť neměl nikdo žádných připomínek. Při příští schůzi se projedná vyúčtování z mlátičky.
Účast 15 členů

Protokol
z výborové schůze KSČ, která se konala dne 25. srpna v 8 ho. večer na MNV u Trčkové. Na této schůzi byl přítomen s. Kott.
Na programu: Výkup rostlinné výroby.
Schůzi zahájil s. Kott, neboť s. Daniel byl v práci. S. Kott podotýká, že je více obilí více
vymláceno, než skli odevzdáno, že je třeba, aby se ti zemědělci přesvědčovali kteří
neplní že je nutno plnit dodávky a zajistit výživu národa.
Naznačil, že zemědělci chtějí plnit náhradně, ale že pokud možno, musí svoje dodávkové úkoly splnit ve vobilí.
Ve volných návrhách se hovořilo o zbylých zemědělcích, kteří ještě mají mlátit dodávat.
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Hlavně se musí MNV zaměřit na dodávky, aby byl termín do 5. září splněn.
Jelikož již nebylo žádných připomínek, a byla již pokročilá doba, schůze se prohlásila
za skončenou.
Účast 8 členů

Protokol
z výborové schůze KSČ která se konala dne 11. září na MNV ve Vševilech. Na této
schůzi by přítomen s. instruktor Kott.
Na programu: Projev soudruha, presidenta Antonína Zápotockého. Na schůzi, ústředního výboru strany. Tento projev byl ponejvíce namířen na výstavbu naší lidovědemokratické republiky, na to, že nyní jsme si v mnohých výrobkách soběstačni, které jsme
dříve museli dovážet s kapitalistických zemí, a za které, jsme museli zaplativ velké devise.
Rovněž v referátu bylo objasněno to, že máme v našem státě o výživu postaráno jak
v době přede žněmi tak i po žních.
Po stránce zemědělské, bylo v referátu hovořeno o tom, že malý a střední zemědělci
si mají do JZD získávat cestou přesvědčovací, že zemědělci se JZD nesmějí získávat
žádným chytračenim ani nucením že o svém vstupu k společnému hospodaření mají
být přesvědčeni sami, že se jim povede dobře.
Dále byla na programu diskuse členů, v tomto se podrobněji referát probral.
Rovněž se hovořilo o dodávkách. V naší obci chybělo 181 q a nyní chybí již jen 60 q.
O toto se zasloužily funkcionáři svou přesvědčovací akcí. po tomto se chůze ukončila.
Účas 6 členů
zapsala Holá

Protokol
ze schůze členské konané dne 10. září 1953 na MNV u Trčkové. Na této schůzi byl přítomen s. Kott.
Schůzi zahájil s. Holá, neboť s. předseda byl zůčastněn na schůzi rady.
Slova se ujal s. Kott, který poznamenal, že je malá účast, že je třeba kteří se vůbec
nedostavují mluvit s nima a zdali opravdu je jim lhostejné, že jsou ve straně a nebo mimo, a že by bylo záhodné jednat o jejich vyloučení.
Dále bylo na programu referát s. Antonína Zápotockého, který pronesl v ÚV.KSČ.
Bylo rovněž hovořeno o některých nedostatcích v našem zásobování, jako na př. o
nedostatku cukru, a o sádle, muselo se přiznat, že tato situace se značně zlepšila, neboť se nyní není již situace taková, kdy se cukr a ostatní špatně schánělo.
Rovněž bylo v referátě naznačeno, že nyní při zakládání JZD, musí být zemědělci
přesvědčeni o výhodách a ku vstupu do JZD se nesmí nutit, naopak přesvědčovat.
Při tomto referátě se mnoho o některých věcech dosti diskutovalo, a po delší chvíly
kdy byl program vyčerpán, se schůze zakončila.
zapsala
účast 8 členů
Holá M.
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Protokol
z výborové schůze KSČ na této schůzi se měla projednávat prověrka kandidátky KSČ
Marie Holé ale jelikož měl potřebné tiskopisi s. předseda Daniel a byl v zaměstnání,
toto se odložilo na příští schůzi. Dále bylo na programu, převést s. Kateřinu Poustkovou a s. Františka Peláka do základní a závodní městské organisace, toto dostala za úkol s. Holá, která přeměnu udělá a doručí to osobně v úterý 29. září na OV – KSČ
Blatná.
Bylo hovoření o dodávkách a různých věcech.
zapsala
účast 8 členů
Marie Holá

Protokol
s členské schůze, která se konala 1. října 1953 na MNV ve Vševilech. Na této schůzi
byl rovněž přítomen s. Kott. Dokonce Na programu: Dokončení referátu soudruha Zápotockého, hodnocení práce strany, hodnocení instruktora a OV-KSČ.
Soudružka Baťková nanáší, že ve Vševilské organisaci není kritika přímo do očí a říka
se vše jenom po straně. Členové strany samy kritisují, že svojí praci ze nikdo řádně nedělá, ani usnesení není řádně respektováno. S. Holá říká, že nikdo nechce přijmouti
funkci, když není placená a tím práce v organisaci vázne. S toho je viděti, že členové
strany jsou ještě založení sobeckého.
S. Liška říka, aby se všechny funkce dali sedlákům, a pak že soudruzi budou tancovat
jak oni budou pískat. Přestože dělnická třída mnoho let bojovala o svá práva, a teď po
vydobytí těchto práv, si toho neváží. Kritika na s. instruktora: Dostavuje se do každé
schůze pravidelně, připravuje si své referáty dobře a včas. OV-KSČ byl ve spojení
s místní organisací se s. Poustkou.
zapsala
Holá

účast 11 členů

Protokol
s členské schůze, která se konala dne 9. října 1953 na MNV ve Vševilech. Na této schůzi byl přítomen rovněž s. Kott. Na programu bylo prověřování kandidátky s. Marie Holé, která se přihlásila za člena. Schůzi zahájil s. místopředseda Liška, neboť předseda
KSČ nebyl přítomen, jelikož byl v práci.
Když se s. Liška otázal přítomných členů, zda mají něco proti jmenované soudružce,
připomněla s. Baťková, že proti jmenované nemůže namítat, že pokud se s ní sešla, že
nikdy proti dnešnímu režimu křivě nemluvila, naopak že se někdy stavěla lépe než
který je několik let komunistou. Že se může říci, že dobrým komunistou bude. Ona
nato odpověděla, že do dobrého komunisty jí mnoho schází, neboť ještě není tak stará
a dost na politické výši. S. Liška podotýká, že jako jeho spolupracovnice, když on něco potřebuje, že mu se snaží, aby mu veškeré úkoly, které on si přeje – splnila. Na
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otázku, jak se dívají na její práci, podotýká s. Janoušková, že co se týká práce ve straně, že oběžníky svolává pravidelně a rovněž na schůze že se dostavuje.
Po těchto bodech s. poděkovala přítomným, za důvěru a řekla, že se bude snažit, aby
ůkoly na ní kladené plnila dobře. Jelikož nebylo žádných jiných připomínek, schůze
se prohlásila za skončenou.
účast 11 členů

zapsala
Marie Holá

Při volných návrhách:
P.S. Rovněž bylo nanášeno, že pole, které pouští Zemanský, přebýrá Jindra. Daniel
Rudolf, že si vezme po Němcové, které by se poslal výměr, neboť nedrží na to
žádný dobytek.

Protokol
s výborové schůze, která se konala dne 23. října 1953 na MNV ve Vševilech. Na této
schůzi byl rovněž přítomen s. Kott. Schůzi zahájil místopředseda s. Liška, neboť předseda s. Daniel byl v zaměstnání. Bylo nutné. zaslat posudek na Marii Holou, jak se stavěla k měnové reformě. Tento posudek byl zapotřebí k přihlášce kandidáta za člena.
Dále se projednával plán roku stranického školení.
Rovněž poznamenal s. Liška, že obec Vševily splnila dodávku brambor na 78 %.
Školení Roku stranického školení se naplánovat takto:
I. šk 27. října 1953.
II // 3. listopadu 1953.
III // 17. listopadu 1953.
IV // 1. prosince 1953.
V. // 22. prosince 1953.
Podle usnesení výboru a návrhu s. Kotta bylo jednáno o tom, že by se měli přibrat ke
školení nějací chlapci a děvčata.
Jako pomocník učitele s. Baťkové byl zvolen s, Kouba Alois jako místní tajemník.
Po těchto bodech se schůze prohlásila za skončenou
účast 6 členů.

Protokol
s členské schůze, konané dne 30 1. listopadu 1953 na MNV ve Vševilech na této schůzi
byl rovněž přítomen s. Kott. Po zahájení schůze předsedou, instruktor vzpomenul úmrtí s. Klimenta, 5 min. tichem, dále byl přednesen skrácený životopis s. Klimenta jako 2
bod: rozvedla se debata že s. funkcionáři si poučí koně od vesnických kulaků. Výslovně byl naznačen s. tajemník Kouba A. Instruktor nanáší, že není možné aby funkcionář,
který má řídit politickou práci vesnice se takto na vesnici choval. Bylo hovořeno o tom,
aby se pozval do příští schůze, kde s ním bude hovořeno. S. Liška, jako zemědělský
referent dostal za úkol do příští schůze podal správu o tom jestli má Havelka obdělány
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všechny pole.
Dále bylo na programu, zaslat smuteční telegram k úmrtí s. Klimenta na ÚV.KSČ
Volných návrhů nebylo, proto předseda prohlásil zahá schůzi za skončenou.
Účast 7 členů

Protokol
z výborové schůze konané dne 10. listopadu na MNV ve Vševilech. Na této schůzi byl
přítomen s. Kott. S.předseda uvítal přítomné a dále se ptal s. Lišky, jak splnil úkol, který mu byl uložen t. j. ohledně Havelkovo polí. s. Liška odpovídá, že když u něho byl,
že mu odpověděl, že nejmladší syn nyní zůstává doma a který bude na polích pracovat, ale soudruzi pochybují o tom že to oseje neboť neměl dobrou úrodu a nebude mít
ani čím svoje pole osít.
Bylo dale hovořeno, že tam znova půjde předseda KSČ a ještě jeden soudruh. Diskutovalo se o tom, že se s ním promluví a to již naposled, když neuposlechne, že se toto
podá na ONV v Blatné, aby nejstaršího, propustily s práce, aby svoje pole obdělával.
Dále s. instruktor přečetl referát s ÚV.KSČ, který hovořil o závazku všech obcí na okrese.
Toto bylo usnesení s aktivu konaného 31. října v sokolovně v Blatné.
Na otázku s. Kotta, zdali zde budou něco podnikat odpovídá s. tajemník, že nebudou
podnikat nic, když nedostanou žádné peníze ale že se bude pracovat na těžbě v lese.
Na to se diskuse vrátila k tomu, aby se zodpověděl s. tajemník proč si vzal koně vesnického kulaka on odpovídá, že byl u několika středních rolníků a že mu nikdo nechtěl jít, proto šel kulakovi. Podotýká, že se kulakovi potah zaplatil a že je vyrovnán. S.
instruktor podotknul, že kdy má takový příklad aby si došel na STS, aby se domluvil
s brigadýrem, ale on jako politický pracovník že takto nemá pracovat.
Na otázku, za má ještě některý soudruh nějaké připomínky, jelikož nebylo žádných
návrhů, schůze se zakončila.
Účast
Zapsala
9 členů
Holá Marie.

Protokol
z výborové schůze, která se konala dne 11. prosince v místnosti MNV za účasti s. Kotta.
předseda KSČ s. Daniel přivítal přítomné,
1.) Organizační záležitosti: Bylo hovořeno o to, že by bylo zapotřebí získat nějaké mladé lidi do organisace. Byl prostudován úvodník „rudého práva“
2.) Prohloubit propagandu marxleninysmu.
2.) Hospodářské záležitosti: V naší obci je velká nedodávka mléka a brambor. Bylo hovořeno o tom jak by bylo možné zvýšit tuto nedodávku.
Mnozí členové podotýkají, že teď je těžko dělat nějaké zákroky, že je konec roku a teď
že to nepochytá. Bylo počítáno s tím, že nynější akce, kdy chodí školní děti po zemědělcích aby dodali nějaké mléka nadplán, že touto akcí se nějaké mléko získá.
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Do této schůze přišel rovněž s. Poustka s OV-KSČ a svým dobrým referátem přispěl
do diskuse. Podotkl, že v naší organisaci nejsou členové sebekritický, rovněž říkal, že
v naší organisaci jsou dosti dobré pokroky již v tom, že naše organisace schůzuje pravidelně, ale že ve svých schůzích máme projednávat věcné body a načem se usneseme,
tak to splnit a neschůzovat nadarmo.
Jelikož nebyly žádné připomínky, schůze byla prohlášena za skončenou.
Zapsala
Účast 9 členů
Marie Holá
Usnesení: Každá složka komunisté si udělá dvojice a obejdou zemědělce, kteří by dali
mléko nadplán. Tato nedodávka se rovněž projedná v radě a plánu MNV.
V akčním výboru toto projedná – Holý upozorní Daniel a v MNV – tajemník MNV s.
Kouba
ČSM Jindrová uvědomí Holá Marie
v Myslivecké organisaci s. Kouba V. 58
V MO-KSČ – s. Daniel.
Rovněž bylo usneseno, že místní člen KSČ bude navštěvovat schůze ČSM a bude podávat správu o práci ČSM místní organisaci. Toto bude vykonávat s. Holá.

Protokol
s členské schůze která se konala dne 15. prosince na MNV u Trčkové.
1.) S. Daniel jako předseda uvítal přítomné, a pochválil všechny členy, neboť byla účast 100 %. Na programu: ustanovit dvojice k akci ke sběru mléka. Někteří členové namítají, že to nebude nic platné, neboť který zemědělec chtěl dát mléko navíc, že ho dal
školním dětem, které měli svoji akci.
2.) Ustanovili se dvojice za KSČ – Jindra K. Placatka Fr.
za MNV – s. Kouba s. Kuchtová ČSM – Holá – Jindrová
// KSČ – s. Daniel Liška MJ – Kouba Tuháček
// AV-NF – s. Holý Bambas.
Všichni členové s tímto souhlasili. Když přišla řada na VŽ s. Baťková si k sobě vzala
s. Janouškovou. Tato však prohlásila, že VŽ může udělat dvě dvojice. Neboli že s. Janoušková půjde se s. Koubovou a s. Baťková že si k sobě vezme s. Danielovou. Tato
však poukázala, že ona nikam nepůjde. K tomuto s. Holý ostře prohlásil, že oni také
dvá nepůjdou. Na to soudruzi poukazovali, proč jako soudružka se této akce nechce
súčastnit. Bylo jim řečeno, že dvá ze stavení nepůjdou. Nato bylo nanášeno, že takovýchto případů je několik že jdou z jednoho čísla dvá. Že byl i takový případ, že šli i
bezpartajní, jako př. Tuháček a Koubová Ot. Nato př. strany s. Daniel prohlásil, to že
je jeho věcí. že jeho manželka nepůjde nikam, i kdyby sama chtěla, že jí to přímo zakazuje. Na otázku s. Jindry proč jí to zakazuje, aby řekl důvody, prohlásil s. předseda,
to že je jeho věcí. S. Jindra mu na to řekl „to proto, že nemáš dobytek.“ s. Daniel
hrubě vyskočil a rozkřikl se že Jindra může mít dobytek, když sežral všechny obecní
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louky, když jsou zadarmo, ale že on se o to postará že z nich bude muset zaplatit. Na
poznámku s. Holého, že jako předseda špatně vystupuje tento mu sprostě odpověděl
„Ty mě taky vyliš p---l. Po tomto hrubém vystoupení se část členů sebrala a odešla domů a řekli že na takovéto schůze docházet nebudou. Zůstali tam s. Daniel. Danielová
Liška Kouba Kuchtová Janoušková.
Na to s. Kuchtová vystoupila a poznamenala jak to bude s dvojicemi.
Proto se zbývající soudruzi dohodli a vytáhly lístky pro odhlasované dvojice.
Po tomto se zbývající členové rozešli.
Zapsala
Účast 13 členů
M. Holá

Protokol
ze schůze, která se konala dne 22. ledna 1954. na MNV ve Vševilech.
1. Uvítání členů předsedou MNV
2. Na programu bylo, ustavit volební komisi
byly zvoleni s. Josef Holý s. Anna Baťková a s. Fr. Placatka.
s. Daniel dal návrh na B. Lišku, aby byl zvolen do výboru.
s. Liška dal návrh na s. Holého a Placatku.
s. Baťková dala návrh na s. Šimánka.
s. Holá dala návrh na s. Baťkovou.
s. Šimánek dal návrh na s. Holou.
s. Baťková znovu navrhuje s. Janouškovou.
Nato se odebrala komise do druhé místnosti, kde bude projednávat návrhy.
Dále byl s. předseda KSČ podával správu o činosti místní organisace. Kritizuje sám sebe, že špatně kontroloval výbor KŠČ, dodávky, že nedohlíželi na práci MS.ČSM, že se
nesnažily získávat kandidáty ze řad mládeže.
Jako další bod, si vzal referát s. Pouska, který velmi dobře nastínil mezinárodní situaci.
Podotknul, že američtí imperialisté se všemožně snaží rozpoutat novou světovou válku,
s které tyto provokatéři vždy jen těžily a nekoukali na to, že tím zatracují miliony lidí,
ale jejich velká námaha je marná, neboť většina lidí stojí na straně silnější, t. j. na straně
světového míru.

- 80 -

Po tomto referát ukončil a předal slovo předsedovi. s. Poustka podotknul, že správa
předsedy byla stručná a krátká. Dále s. Baťková poukazuje, že v místní organisaci by si
měli členové lépe rozumět. Co se týče toho, ona že je učitelkou RSŠ a žádá zdejší členové aby jí v tom pomáhali.
S. Kott říká, že když byl do zdejší obce byl zařazen, že sem šel, protože myslel, že bude tato organisace činá, ale podotýká že se zmýlil, neboť zjistil po delší době, že předseda KSČ nestojí na svém místě, neboť že řekl Kottovi, že nestojí na svém místě ho ta
práce nebavý a že není k tomu schopný.
S. Poustka dále podotýká, že je třeba aby všichni členové diskutovali a obraceli se na
starý výbor.
S. Šimánek rovněž naznačuje že je třeba, aby zdejší členové neměli být závislí na sedlákách, a aby se k nim většina zemědělců neobracela o pomoc.
Po tomto bodě se přistoupilo k volbě.
Jako první byl navržen s. Liška jelikož bylo z mnoha stran nanášeno že má mnoho
funkcí, proto se s této funkce vyřadil. Jako druhý byl navržen s. Placatka jako další s.
Kouba s. Janoušková s. Kuchta. s. Holá
Jako předseda KSČ byl zvolen s. Al. Kouba
// zapisovatel // //
// s. M. Holá
// pokladníka // //
// s. A. Baťková
Usnesení: 1.) Komunisté zajistí převzetí obecní kroniky do 25.I. odpovídá s. Kuchta
2.) Všichni členové budou zajišťovat účast na všech veřejných schůzí. Zodpovídá výbor.
3.) Výbor org. bude pravidelně na svých schůzích hodnotit RSŠ a důsledně a
operativně odstraňovat zjištěné nedostatky.
6.) Komunisté v MNV budou pravidelně používat místního rozhlasu. k agitaci kde rovněž bude použito argumentů ze zápisů obecní. zastupitelstva
zo. Kouba Al.
5.) Výbor org. zajistí vypracování dohamově plán RSŠ a bude jej dodržovat
zod. předseda org.
6.) Výbor bude pravidelně hodnotit práci ČSM a zajistí mu účinnou pomoc
zvláště přes komunisty svazáky zodp. předs. org.

Protokol
z výborové schůze, která se konala dne 5. února v místnosti Josefa Holého.
Účastnil se rovněž s. Kott.
Na programu bylo, rozvrhnout na měsíce rok stranického školení, a zvolení delegáta
na konferenci.
1.) Školení bylo rozvrženo takto:
1. 9. února : 4 théma RSŠ
2. 16. //
: diskuse RSŠ

- 81 -

3. 2. března : úvodní přednáška
4. 16. března : diskuse RSŠ
2. Za delegáta byla zvolena s. Baťková.
Účast 4 členové

Zapsala Holá

Zápis
z členské schůze konané dne 10. května na MNV.
Předseda uvítal přítomné a přečetl referát k volbám do národních výborů.
Dále bylo na programu vybrání dvojic a určení k pozvání na neděli aby se každý dostavil k volební urně zastoupily Dvojice zastupovali všechny složky NF.
Soudruzi si stěžovali, že přes celou přípravu voleb sem do naší obce vůbec nepřišel
žádný referent. Soudruzi se domluvily, že si nechají seznam osob a od každého jej podepíší aby bylo pravdou že akce proběhla.

Zápis
z členské výroční schůze, která se konala dne 24. ledna 1955 v místnosti MNV
1.) Volení volební komise 1. Daniel R.
2. Kuchta Al.
3. Janoušková R.
4. Šimánek L.
Předsedou volební komise zvolen s. Kuchta A.
2. Zpráva o plnění usnesení X. sjezdu strany. Zajišťování vrácení zemědělců s průmyslu
do zemědělství. Jenomže ONV v tomto případě nevycházel vstříc.
3. S. předseda přečetl referát k mezinárodní situaci
4. Diskuse
5. Předseda volební komise převzal řízení schůze. Do výboru byly navržení Liška,
Kuchta Kouba Daniel Šimánková, jelikož byl Kuchta a Daniel ve volební komisi podotýkají že nemohou být ve dvou funkcí.
Do nového výboru byly zvoleni
předseda: Liška Bohumil
jednatel:
Jelikož se předseda nezvolil, zůstává předsedou s. Kouba do té doby, až se zvolí
předseda nový.
Tím se schůze zakončila.
Účast 10 členů
Delegát na okresní konferenci zvolena s. Baťková.

Zápis
Z členské schůze která se konala dne 8.II.1955 místnosti MNV. 20 hod večerní. za přítomnosti 9 členů Daniel Rudolf navrhuje s. B. Lišku č. 30 aby byl zvolen před. organisace K.S.Č. hlasovali pro tento návrh všichny přítomní.
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Zápis
Z členské schůze konané dne 7.VIII.1955 o 21 h. večerní ve schůzové místnosti za účasti 10 členů a instruktora s. Kotta a s. Fr. Tuháčka
1. Závada v legitimaci Holá Marie nevilepeny v roce 1952 3. známky byli straceny a to
za měsíc IX. X. XI. a za r. 1954 za V. měs. 1. známka
2.) Závada v legitimaci Janoušková Růžena za r. 1953 I. a II. měsíc zaplacena 3. násobná známka a za 2. měs. zaplacena 1. vylepena 1. známka
3. Závada Anna Baťková má duplikát a má zaplaceno od VIII. měs. 1952 a v r. 1953
má za 3. a 4. měs 1. známku v dvojnásobné hodnotě.
Kuchtová Anna, závada v legitimaci v r. 1952 XI. a XII. měsíc zaplaceno, ale straceno.
Projednána usnesení OV.KSČ ze dne 18.VI.1956.

Protokol se schůze konané dne 19.VII.1955.
Této schůze zúčastnilo se 11 členů a instr. s. Marková
1) S. Kouba schůzi zahájil přivítáním všech přítomných a předal sl. s. Markové, která
přečetla a seznámila přítomné usnesení ÚV-KSČ v němž se jednalo o Varšavské konferenci, Ženevské konferenci čtyř …… která právě probíhá.
2 V naší obci má proběhnout 27.VII. veřejná schůze, na níž se bude jednat o mezinárodní sit.
3) Vypracovat plán žňových prací, průběh žní nemá probíhat déle než-li 27 dní. První
dodávky spl. do 5. září a poslední 15. září.
Zapisovat společně žně, pracovat při … JZD.
S. Marková kritisovala nám … a stránky schůzový a placení členských příspěvků.
Získat nové kandidáty strany z řad malých a středních rolníků.
Zvýšit odběr stranického tisku.
V diskusi mluvil s. Kuchta o rozpisech.
Usnesení
Do 21.VII. budou připraveny rozpisy od s. Kuchty spolu se zemědělskou komisí.
Zaměříme se na s. V. Koubu aby se stal kandidátem strany zodp. s. Šimánková.
Jako další připadá s. Bocan zodp. Kouba.
Byl navržen s. Vacil promluví s ním s. Holá a Kuchtová.
Tečky zobrazují nečitelná místa v textu. Z toho důvodu bude reprodukce
rukopisu přiložena pro porovnání na konci Knihy zápisů organisace – Vševily.

Zápis
o výborové schůzi konané dne 3.8.1955 ve schůzové místnosti za účasti před. KSČ.
Kouba, předs. MNV Kuchta, Liška Boh.
Projednáno
1.) na výborových schůzí bylo celkem přítomna 1. schůzí 4.na druhé 3. členové. Projednání usnesení z ústředního výboru KSČ z 29. a 30. června a usneseno podporovat
podporovat přesvědčovat kzakládání JZD na vesnici.
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Zápis
s členské schůze konané dne 6.9.55. o 21 h. večerní ve schůzové místnosti za přítomnosti
Program
1) Organizační záležitosti

Zápis
Z členské schůze výroční, která se konala dne 5. února 1955 v místnosti před. M.N.V.
ve 14 hod odpoledne.
1) Volení volební komise. Daniel Rudolf č 53 Kuchtová A. 56 Bambas Jan č 27
2 Před. strany s. Kouba Alois podal zprávu o činnosti organisace strany
3 Dále s. Kouba předčetl referát o mezinárodní situaci.
4 Diskuse nebyla provedena kontrola hospodaření organisace s. Baťková podala jakou
naše organisace měla výdej a příjem. 231,10 Kčs vydání 73,90 Kčs.
5 Předseda volební komise převzal řízení schůze. Do výboru byly navrženi členové
Kuchta a Holá M. Liška B. Daniel R. Šimánková E. Kuchta Kouba A.
Do nového výboru byli zvoleni tyto členové.
6. Volba delegáta na okresní konferenci byla zvolena Šimánková Emilie č 61.
Usnesení 1) Hospodaření kontrola za r. 1955.
2 Zlepšit schůzovou činost
3 RSŠ pravidelnost školení.
4 Projednání Usnesení ÚV-KSČ ve zvýšené zemědělské výroby příprava J.Z.D.
5 Diskuse.

Zápis
Ustavující schůze se konala dne 9.II.1956 o 20 hod. večerní místnosti před M.N.V. za
přítomnosti 5 členů.
1 Volba předsedy a zapisovatele a hospodáře organisace K.S.Č.
Předseda s. Kouba Alois schůzi zahájil a bylo přistoupeno k volbě předsedy.
29.I.1956 byl přítomen na přípravné výborové schůzi člen okresního výboru strany s.
Hájek bylo domluveno předsedou organisace s. Koubou, že předsedu organisac bude
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dělat s. Liška Bohumil. Odmítá vést funkci předsedy organisace s těchto důvodůch říka,
že nemá výřečnost.
s. Holá dává návrh na s. Koubu Aloise aby dále zůstal předsedou organisace. Hlasovali
všichni přítomní. s. Kouba Alois říka, že tuto funkci nemůže zastávat ohledně jeho zaměstnání.
Volba nebyla provedena jak na předsedu organisace tak zapisovatel tím byla schůze ukončena.
sepsal
Kuchta.
razítko

Zápis
Ustavující členské schůze která se konala dne 2.III.1956 o 20 hod večerní místnosti
před M.N.V. za přítomnosti 8 členů 1 Volba před zapisovatele hospodáře organisace
K.S.Č.
1) Zástupce O.N.V. doporučuje aby byl zvolen před. organisace s. Kouba Alois. Jako
zapisovatel byl zvolen Kuchta Al. a hospodáře Holá Marie st.
schválení všemi přítomnými.
2) Projednání O.N.V. o jarních prací v 1956
Na základě usnesení se doporučuje provést agitaci ustanovení J.Z.D.
Hovořeno bude se všemy malými a středními zemědělci. Nepůjde se za těmito zemědělci Daniel K. č 13 Němec L. 12 Poustka J. č 22 Černoch A. č 2.

Zápis
z členské schůze která se konala dne 27.VI.1956 o 21 hodině ve schůzové místnosti
za přítomnosti 8 členů ztoho 4 ženy a zástupce OV.KSČ s. Brettla
1.) Projednání celostátní konference KSČ. rozvinula se diskuse k zvýšení důchodů a 70
h. pracovní době, a zajištění mechanizace dále jak se rozrostla organisace tabora míru.
2. Propagan

Zápis
z členské schůze výroční která se konala dne 14.II.1958. o 20. hodině ve schůzové
místnosti.
Schůze byla zahájena za přítomnosti 9. členů a předsedy organisace. Z toho byly 4 ženy. Za O.N.V. K.S.Č. byl přítomen soudruh František Tuháček z Bezděkova.
Prokram.
1. Volba volební komise.
2. Zpráva předsedy o činosti organisace.
3. Diskuse ke správě předsedy a diskuse o dopisu ustř. výboru.
4. Volba výboru organisace.
5. Volba delegáta na okresní konferenci K.S.Č.

- 85 -

6. Schválení usnesení o rozpočtu organisace.
7. Závěr výroční schůze.
Volba volební komise nebyla provedena, členská schůze navrhla noví návrh jednotlivě.
Předseda ve své správě o práci strany a všech fungcionářů zhodnotil že se málo schůzovalo a proto celá strana vyvynovala malou činost. Připomínky které byly podány nepřišli ještě dopovědění.
Dále bylo diskutováno o práci v J.Z.D., a byly navrženy nekteré změny ve vedoucích
funkcionářů. Za předsedu J.Z.D. byl navrhován všemy hlasy soudruh Kuchta A. ale po
uvážení že manželka dělá účetní nebyla tato volba schválená.
Dále byly navrženy tyto členové za funkcionáře a zároveň členy představenstva.
Němec J. č. 20. předseda.
Vondrášek č. 5. skupinář.
Kuchtová A. účetní
st. Bambas R. skladník
Daniel K. st. pokladník
Kuchta A. zootechnik
Němec L. č. 12. agronom
Němcová R. č. 38. členka
Bacík J. člen.
Stěpán V. člen.
Dále byly navrženy členy za kandidáti strany po projednání snima.
Bělka F., Teska J, Koubová O, Němcová R. 38.
Dále bylo usneseno řádně svolávat členský schůze a usnesení členské schůze prosazovat jak v národním výboru tak v zemědělském družstvu. Potom byly navrženy členové
výboru organisace.
Za předsedu Kuchta Alois
Za pokladníka Danielová Růžena
Zapisovatele Kouba Alois
Holá Marie
Kult. referent. Liška Bohumil
členka.
Jako další bod byla zvolena s. Kuchtová Anna za delegáta na Okresní konferenci. Toto
usnesení bylo zvoleny všemy přítomnými. Dalších připomínek nebylo a proto předseda schůzi ukončil o 24. hodině.
Kuchtová Anna zapisovatelka.

Zápis o předání pokladny.
Dne 20.II.1958 se předala pokladní kniha ze všemy doklady, zároveň i pokladník hotovost od pokladníka soudružky Holí Marie k soudružce nově zvolené a to Růženě Danielové která to se souhlasem přebrala. Na hotovosti bylo 4,90 Kč.
Zápis provede člen O.V.S. soudružka Anna Kuchtová.
dne 21.II.1958.
Holá Marie
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Zápis
s členské schůze KSČ. konané dne 20.3.58 na MNV. ve Vševilech za přítomnosti 10.
členů stoho 7 mužů a 3 žen a za přítomnosti veoucího tajemníka OV.KSČ s. Zemka a
členů Štěrby, Kuchtové a Emlera a s. Zárybnického.
Projednáno.
1.) Členská schůze ukládá výboru organizace KSČ:
aby schůzovala každý pátek.
2.) Za předsedu JZD ve Vševilech se navrhuje:
Nádherný Karel č.1 a za místopředsedu Kuchta Al. Dálší členové představenstva JZD.
Vondrášek skupinář, Liška Boh., Nemcová Růžena č. 38, Štěpán Václav. Liška Václav.
skladník: Bambas Rudolf. star, pokladník Holý Jos. neb. Němec Jos. č. 20
revisní komise Němec Václav č. 38, Janoušek Jan Holá Marie, účetní: Kuchtová
Anna, agronom: Vondrášek Stanislav.
Zapsáno 20.3.58
Kouba

Zápis
členské schůze ze dne 24.3.1958 na MNV. ve Vševilech za přítomnosti 10 členů 3
ženy a s. Zárybnického jako instruktora K.S.Č.
Projednáno
1 Volba
předsedy JZD
Josef Němec č. 20
místopředseda
Kuchta Alois
skupinář
Vondrášek Stanislav.
agronom
účetní
Kuchtová Anna
pokladník
Holý Josef
skladník
Bambas Rud.
členové
Štěpán Václav
Němcová Růž. 38
Liška Boh.
Liška Václav.
schůze ukončena o 11 hod večerní.
zapsal Kouba

Zápis
člensk výborové schůze KSČ ve Vševilech konané dne 2.V.1958 za přítomnosti 5 ti členů a předsedy revisní komise JZD. Němce V. a zástupce OV.KSČ. s. Kuchtové
Projednáno
Předseda s. Kuchta přečetl navrh XI. sjezdu KSČ.
1) výbor místní org. KSČ. navrhuje stavbu kravína jak již bylo usneseno představenstvu a členskou schůzí JZD v r. 1957
2.) usneseno aby skladník JZD předložil představenstvu J.Z.D. vyúčtování veškerých
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dávek nově přijatých členů zodpovídá účetní předloží soupis veškerého inventáře.
zodpovídá předseda KSČ s. Kuchta
3.) výbor organisace navrhuje kdo se doposud nevirovnal JZD aby zaplatil za 100kg
sena 80 - 100 Kčs za 100kg slámy 50 - 70 řípa 100kg 30 Kčs brambory 100kg 60 Kčs obilí 100kg volná cena nákupní. a nevirovná-li se některý člen družstva bude mu částka
dluhující JZD srážena při doplatcích a případně vyloučen JZD.
4. výbor organisace navrhuje aby představenstvo JZD. bylo svoláno na neděli dne
4.V.1958 a členskou schůzi 6.V.1958
5.) dalších připomínek nebylo a předseda prohlásil schůzi za skončenou
zapsal. Kouba

Zápis
členské schůze ze dne 12.5.1958 na M.N.V. ve Vševilech za přítomnosti 5 členů a s.
Červenky člena O.V.S.
Projednáno.
s. Červenka přednesl referát k XI. sjezdu strany.

Zápis
výborové schůze dne 16.5.1958 o 20 hod večerní místnosti M.N.V. ve Vševilech za přítomnosti členů a s. Bretla. s. Kuchtové Bacíka před. MNV a Němce č 20 před. JZD a
před. revisní komise.
Program: Zajišťovat úkoly v J.Z.D. a
Zajisti Projednáno. Předseda J.Z.D. předseda M.N.V. a předseda K.S.Č. zajistí aby u
Smrčky se krmilo seno a nebo nebude uklízet. Seno odvézt nesmí. Další členové všecko dodat kdo to neodevzdá tak to zaplatí do konce května.
Tuháček vůz odevzdá a když ho neodevzdá tak ho zaplatí v částce co bude stát noví
při doplatkách.
Jiných připomínek nebylo předseda schůzi ukončil o 23. hodině.

Zápis
z výborové schůze dne 23. června konané u s. Kuchty za účasti 3. členů a s. Bretla a
člena O.V.S. s. Kuchtové.
1. Program: Seznámení členů J.Z.D. (kulaků) ze 100 % vkladem do N.F.
Organisace strany se ztotožňuje s tímto návrhem rozhodnutím rady O.N.V.
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