Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1924
Zřízení kroniky
V důsledku zákona ze dne 30. ledna 1920 č.80 Sbírky zákonů a nařízení usneslo se obecní
zastupitelstvo o zřízení nové obecní kroniky.

Kronikář
Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 17. července 1924, ustanoven byl Hradecký
František, řídící učitel ve Lhotě Zelenské, kronikářem obce zdejší. Funkce té ujal se ihned a
zapisoval potřebná data. V tomto prvním zápise jsou některé záznamy vzaty ze staré knihy pamětní,
založené od roku 1760, uložené u obecního úřadu.

Životopis kronikáře
Nejsem rodák zdejší, jsem ve zdejší obci od srpna 1919. Narodil jsem se 30. srpna 1885
v Rožďalovicích. Působil jsem jako učitel ve školách v Popovicích, Údrnicích, Třetinici,
Dětenicích, Osenicích, Ličně, Češově a konečně v obci zdejší.

Poloha obce
Obec Lhota Zelenská rozkládá se po obou stranách silnice z Libáně do Dolního Bousova, od
Libáně směrem severozápadním na kopci 339 metrů nad mořem.

Počet domů
Počet stavení je celkem 56, rozbořeny jsou domek čp.12 a domek čp.11 – stará škola.
Posledně vystavěn byl domek Frant. Hosy, Frant. Dufka, Jos. Žďánského, Josefa Balcara a obecní
domek na Příhoně.

Výměra katastru
Katastr obce Lhoty Zelenské měří celkem 317 ha, 97 a, 14 m². Z toho je rolí 207 ha, 18 a, 40
m², luk 15 ha, 73 a, 65 m², zahrad 27 ha, 6 a, 54 m², lesů 44 ha, 48 a, 93 m², pastvin 10 ha, 13 a, 90
m². Lesů obecních je 6 jiter, stavební plocha 2 ha, 67 a, 46 m², plocha neplodná 4 a, 75 m², náves
měří 2 jitra, plocha jiná (rybníky, cesty, lomy) 10 ha, 63 a, 21 m².

Vznik obce
Založení obce není známo. Vznikla pravděpodobně v době vzniku Lhot. Dle pověsti
jmenovala se původně Lhota Zelenecká. Část pozemků u domů č. 1 a 2 jmenuje se dosud
v Zelenčích.

Křižánek
Od Lhoty Zelenské na severozápad na levé straně silnice k Vlčímu Poli rozkládá se panský
les Křižánek. Zde stávalo město Kříženec, na starých mapách dosud naznačené. Dle starých zpráv
(Ottův slovník naučný) bylo město zbořeno ve válce třicetileté. Obyvatelstvo bylo dílem zahubeno,
dílem se rozuteklo.

Vznik Záhub
Po válce malý zbytek obyvatel se vrátil a založil ves, které dal případné jméno Záhuby,
přiškolené obec od Lhoty směrem jižním.
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Kostel a hřbitov v Křižánku
Na místě zbořeného města byl založen kostel sv. Kříže se hřbitovem, kam pohřbívali občané
Lhoty i Záhub. Kostel po čase sešel a dnes značí vchod do bývalého kostela dvě prastaré lípy. Tam,
kde stával oltář, stojí dnes kříž. Kostelní inventář přenesen do kostela v Libáni roku 1736.

Spor občanů s farářem libáňským
Občané ze Lhoty a Záhub na tomto hřbitově v křižánku pohřbívali dále, dlouho i přes odpor
kněží z Libáně, kteří odepřeli vykonávání obřadů. Pohřební obřady vykonávala žena, dle pověsti
jménem Svobodová, a to modlitby, zpěv, vykropení, atd. Žena ta byla ze Lhoty a při obřadech
oblečena do roucha kněžského. Jelikož kněží z Libáně chtěli, aby se pochovávalo v Libáni, občané
však na hřbitově ve Křižánku, vznikla rozepře mezi občany a farářem a trvala 11 let.

Ukončení sporu
Konečně přinuceni občané k ukončení sporu. Dle starého zápisu stalo se vyrovnání dne 17.
dubna 1736 a to mezi občany a farářem z Libáně v příčině „nepořádného pohřbívání mrtvých těl u
kaple sv. Kříže v lese Křižánku“. Jednání konalo se ve Vlčím Poli. Sjednáno bylo, aby občané ze
Lhoty a Záhub navždy pochovávali na hřbitov v Libáni, odevzdali včecky věci, kostelní roucha a
zvony ze starého kostela sv. Kříže kostelu libáňskému. Odevzdáno bylo: 1 kříž železný, 1 mosazný,
oba ku mši svaté, krucifix, 2 zvonky, 2 cínové a 4 dřevěné svícny, 1 ubrus, plachetka na oltář, 5
šátků, 5 ručníků, 2 polštářky pod misál, 2 korouhvičky a truhlu, ve které toto vše uschováno bylo.
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Dále pevně stanoveno, co platiti se bude z pohřbu, svatby a křtu, co za jednotlivé výkony zaplatí
sedlák, chalupník i podruh, co za vykopání hrobu, zpěváku a učiteli.

Železné krávy
Železné krávy a to při gruntě Jakuba Helikara 15 zl 10 kr, Matěje Košťáka 19 zl 50 kr,
Václava Skuřiny 15 zl 10 krejcarů, Václava Žďánského 19 zl 35 krejcarů, propláceny budou do
Libáně faráři od každé krávy 35 krejcarů ročně. Z toho bude se opravovati a udržovati kříž v lese
Křižánku postavený na místě kaple sv. Kříže.

Zvonek na návsi
Lhotě byl ponechán jeden zvon malý ku vyzvánění poledne a klekání. Zvon ten byl na
zvoničce u božích muk na návsi až do 24. listopadu 1917, kteréhož dne byl vojenským úřadem sňat
a odvezen k účelům válečným. Vážil 16 ½ kg a obec zaň dostala 60 K. Též z Libáně vzat byl zvon
z bývalého kostela křižáneckého k témuž účelu. Toto vyrovnání stalo se za rychtáře Matěje Čížka a
konšela Václava Linky. Celé podrobné jednání zapsáno je ve staré knize pamětní.

Horní valy
Od Lhoty Zelenské směrem jihovýchodní má část pozemků název Horní valy, též místo
historické.

Žižkův buk
Od Horních valů k Milkovicím u dvora je ohromný buk zvaný Žižkův. V buku je viděti silný
kruh, u něhož prý byl uvázán Žižkův kůň.

Názvy jednotlivých částí parcel
Též blíže Markvartic a Řmenínu je místo, které připomíná starodávné hradiště. Jiné části
pozemků v katastru Lhoty mají názvy „Šafranice“ na pravé straně silnice k Bousovu, dále v
„Zelenčích“ směrem ke Skuřině, „Skalka“ po obou stranách silnice k Bousovu, lom patřící obci.
Z toho lomu byl lámán kámen na stavbu školy č.45, část měl pronajatu stavitel Kynčl z Libáně do
roku 1922. Část u Skuřiny zvaná „Rokle“, níže „Vápenice“, část těchto roklí, kdež je vápenitý
pramen. Část strání ku Řmenínu zve se „Na horách“. Po pravé straně silnice k Libáni, níže
k Záhubům táhne se část zvaná „Na čtvrti“, dále „Horní valy“, po levé straně část v „Bukovině“ až
k „Bukovému mlýnu“.

Voda
Vody bývalo na Lhotě nedostatek. Mnozí hospodáři kopali studně, ale bez výsledků. Ve
všech stávajících studních bývá voda jen povrchní. Aby alespoň pro dobytek bylo vody, zřízeny na
návsi dva rybníky větší a 4 malé. Ve většině živností mají vlastní nádržky na zahradách. Dobrá
voda pitná chybí na Lhotě vůbec. Někteří občané chodí do studánek k Záhubům (u Zemánků, u
křížku, u Sůvů), část občanů dochází k Haltýři.

Haltýř
Haltýř, silný pramen velmi chutné a studené vody, je u cesty vedoucí na Hora, od Lhoty asi
200 m vzdálený. Pramen je silný a stálý, vody v něm bylo vždy hojně. V letech velmi suchých
zásoboval celou obec. Před časem zabývali se občané plánem zříditi z Haltýře vodovod, aby celá
obec vodou zásobena byla. Zdejší rodák inženýr Poláček již vše vyměřil a vyšetřil, ale pro odpor
jednotlivců sešlo z celého plánu. Snad se jednou i to povede, bylo by to ku prospěchu celé obce.
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Počet obyvatel
Dle starších zápisů byl počet obyvatel na Lhotě Zelenské:
1880.........................................................................celkem 265
1890....119 mužů, 131 žena.....................................celkem 250
1900 ...143 muži, 119 žen........................................celkem 262
1910....135 mužů, 140 žen.......................................celkem 275
1920.........................................................................celkem 293

Zaměstnání obyvatelstva
Obyvatelstvo obce živí se velkou většinou polním hospodářstvím. Menší domkaři jsou často
vyučeni řemeslu (zednictví, tesařství), ale řemeslo provozují jen občas, jinak se živí polním
hospodářstvím. V obci je 1 kovář, 1 obuvník, 1 kolář, 1 hostinský. Průmysl ve zdejší obci není
žádný.

Lomy
V lomech jednotlivců každoročně naláme se něco kamene pískovce, který prodává se do
okolních obcí. Kamene pískovcového je v okolí hojnost. Obec má lom u lesa po obou stranách
silnice k Bousovu. Poblíž je lom doktora Kučery z Libáně. I většina hospodářů má svůj vlastní lom
(Jakubec, Jirka, Ulrich, Linka, Dovol, Vondráček a jiní).

Silnice
Spojení s okolním světem má obec silnicí k Libáni, Vlčímu Poli a Skuřině. Silnice od
Libáně přes Lhotu na Vlčí Pole byla vystavena v letech 1877–83.

Rozloučení obce Lhoty a Skuřiny
Ve starších dobách tvořila Lhota Zelenská a Skuřina jednu obec, která patřila k okresu
soboteckému. Rozdělení se stalo dne 1. listopadu 1878 po 3letém dobývání. Ovšem okresem patřila
Lhota dále k Sobotce.

Připojení k okresu libáňskému
Přičiněním některých občanů byla Lhota od okresu soboteckého přičleněna k okresu
libáňskému roku 1900.

Pošta
Poštou je Lhota přidělena k Libáni, kde je i telegraf a telefon.

Dráha
Stanice dráhy je Libáň – Psinice, stejně tak daleko je nádraží v Dolním Bousově. Některé
věci (vápno, uhlí) je výhodnější objednati do stanice Bousov, jiné do Psinic.

Autobus
Autobusové spojení Z libáně do Jičína a Rožďalovic od roku 1923.

Ovocné stromoví
Ovocné stromoví pěstuje se ve zdejší obci hojně, hlavně třešní, švestek, hrušek, ořechů,
méně jablek. Některé odrůdy pro vyšší polohu špatně se daří.

www.zeleneckalhota.cz

© Krčmařík Marek, kronikář obce

Kronika obce Zelenecká Lhota
Včelařství
Včelařství daří se ve zdejší obci dosti dobře, včelí pastva bývá velmi pěkná, ale škodí na jaře
dlouhá zima a studené větry od Křižánku. V obci je této doby 5 včelařů, a to řídící učitel, 3 rolníci,
1 hostinský, celkem mají asi 30 včelstev.

Socha
Stará socha Boží muka postavena byla roku 1772 na návsi blíže živnosti Frant Egrta č.30 a
Václava Bartoně č.31. Okolo je několik lip z té doby.

Škola
Nejvýznačnější budova v obci je škola. Původně založena byla jako stanice výpomocná r.
1812, od roku 1872 jako škola jednotřídní. Umístěna byla v domku postaveném r.1792 čp.11, nyní
majetek Josefa Žďánského.
Nynější budova školní postavena byla v roce 1883 číslo p. 45 za starosty Jana Poláčka a
řídícího učitele Václava Knoblocha. Místo pro budovu koupeno od čísla 36, nyní majetek Jana
Vondráčka. Koupeno bylo 434 sáhy za 151 zlatých. Stavba dokončena byla 26. listopadu 1883,
kteréhož dne k účelu svému odevzdána. Stavba stála celkem 5.435 zl 54 kr. Z toho zaplatila:
Obec Lhota Zelenská.....................................2.552 zl 25 kr.
Obec Záhuby....................................................372 zl. 68 kr.
Velkostatek Staré Hrady..................................937 zl. 86 kr.
Velkostatek Dětenice.........................................72 zl. 75 kr.
Subvence státní..............................................1.500 zl.

Rozšíření školy
Jelikož škola, stavěna jako jednotřídní, nedostačovala později pro velký počet dětí 84–85,
byla rozšířena na dvoutřídní. To stalo se vynesením zemské školní rady ze dne 31. července 1911.
Světnice pro jednu třídu najata v domě č.41 od Jos. Srba za 100 Kč ročně. Jelikož se třída skoro
každý rok přemísťovala jinam a byla vždy nevhodná, usneseno, aby postavena byla nová budova
školní a dosavadní budova školní přeměněna na hostinec. Po dlouhých sporech o místo, kde by
měla býti postavena, usneseno, aby postavena byla na „Příhoně“ na poli č. kat. 269/1. Pozemek ten
patřil Jos. Kupcovi. Místní školní rada koupila potřebné místo za 1.200 K, dala vykopati studni a
zhotoviti plány. Bylo též vypsáno zadání stavby. Jelikož proti stavbě podávány rekursy od občanů
ze Lhoty a Záhub, nezadala se stavba ihned. V tom nastala světová válka a stavba se odsunula na
dobu velmi vzdálenou, snad na vždy. Pozemek prodala místní školní rada B. Dovolovi č.48, studně
je tam dosud. Starost o třídu zůstala dále, a jelikož následkem válečných let počet dětí klesá,
vyskytují se opět hlasy, aby žádáno opět o školu jednotřídní, což by mělo velmi neblahý vliv na
vzdělanost občanů.

Kaple
Kaple v obci zdejší vystavěna byla roku 1910 nákladem 6.889,93 K. Vystavěna je na
pozemku p. Linky Frant. č.16 přičiněním jmenovaného a Jana Petrtýla č.32. Náklad hrazen
milodary.

Hřbitov
V obci je též hřbitov obecní. Rozkládá se na Příhoně na pravé straně silnice k Libáni.
Postaven byl roku 1908 nákladem 2.948,72 K. Původně měl být pro potřebu obce Lhoty i Záhub,
avšak k dohodě občanů obou obcí nedošlo, jistě ku škodě obce Záhub, kteří pochovávají dále na
hřbitov libáňský. Někteří občané ze Záhub mají místa pro hroby zakoupena na hřbitově zdejším.
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První pohřeb na nový hřbitov
První byl na novém hřbitově pohřben Jan Šolc, cestář ze Lhoty, dne 24. října 1908.

Kříž na hřbitově
Uprostřed hřbitova je železný kříž, po stranách zasazeny 2 thuje. Zasazeny byla na památku
padlých ve světové válce a to dne 30. dubna 1917 v přítomnosti Josefa Vaníčka, č.19, t.č. správce
hřbitova, Bohumila Dovola, č.48, t.č starosty obce a Václava Tomášů, č. 38, hrobníka.

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů zřízen byl v obci roku 1899. Téhož roku pořízena stříkačka dne
30. května 1899 za 1.600 korun.

Hasičský župní sjezd
Hasičský župní sjezd konal se na Lhotě Zelenské dne 19. července 1910.

Ostatní spolky
Jiné spolky v obci jsou Spořitelní a záložní spolek a Kroužek divadelních ochotníků.

Válka světová
Přišel neblahý rok 1914. Na sv. Annu byla vyhlášena mobilisace. Narukovat muselo ihned
všechno mladší mužstvo. Též musela obec vyslat několik povozů s potahem. Rád nešel nikdo, ale
muselo se. Kdo neuposlechl nařízení, toho odvedli četníci násilím. Všeobecně se soudilo, že válka
dlouho nepotrvá, ale po mladších narukovali starší až do 50 let. Doma zůstali jen muži starší a
nemocní. Pole obdělávaly většinou ženy s pomocí chlapců 14-17letých.
Dle nařízení musel každý majitel pozemků a hospodářství pro vojskou a veřejné zásobování
odevzdávati obilí, brambory, seno, slámu, dobytek, ba i máslo a sádlo z vepřů. V obci nastal veliký
nedostatek všech životních potřeb, cukru, látek, mýdla, atd. Obilí směl si dát každý do mlýna jen na
úřední povolení. Peněz bylo mezi lidem stále více, ženy dostávaly peněžité podpory, ale nebylo co
si za ně koupiti. Potraviny a životní potřeby lidé schovávali a výrobky průmyslové vyměňovali.
Veřejně koupily se různé potřeby jen na lístky, vydané úřady, tak cukr na lístky zvané „cukřenky“,
chléb na „chlebovky“, mýdlo na „mýdlenky“, atd. Jelikož lidé ve městě nemohli na tyto úřední
příděly být živi, docházeli tajně do vesnic, aby nakupovali. Ač na obilí o jiné stanoveny úřední
ceny, lidé se přepláceli, čehož někteří nesvědomití lidé využili a žádali ceny ještě vyšší. Drahota
rychle rostla a s ní nespokojenost a boje mezi lidem venkovským a městským. Úřady zakročovaly
proti těm, kteří nedodali nařízené množství obilí a prohledávaly s četníky i vojáky stavení, půdy,
špýchary. Lidé ukrývali zásoby na různá místa nevhodná, čímž se opět mnoho potravin zkazilo.
Mezitím trvala válka dále. Následovaly nové prohlídky mužů. Kdo byl jen poněkud
schopný, musel na frontu, neb ku službě pomocné. Ranění a nemocní po vyléčení znovu do bojů
posíláni. Co smutku a strachu vytrpěli ti, kteří nevěděli o svých drahých. Hned od 15. prosince 1914
stal se nezvěstným Josef Vaníček z č.19, později Josef Žďánský z č.38 padl v bojích proti Rusku,
Frant. Mlejnek z č.28, který zemřel na tyfus na jižním bojišti. Mnozí teprve za dlouhý čas psali ze
zajetí z Ruska, Srbska, ba až ze Sibiře a Asie.
Též různé nemoci se dostavily, zvláště 1917 a 1918 nemoc zvaná španělská chřipka,
tyfus a jiné. Není účelem této kroniky vypsati světovou válku, o tom jsou již obsažné podrobné
knihy. Utrpení bylo hrozné a jen naděje, že nadejde okamžik smíru a svobody usnadňovala život.

Státní převrat
Radostná zpráva o převratu, míru a naší samostatnosti došla do zdejší obce večer 28.října
1918. V první chvíli zdála se neuvěřitelná. Ale když večer vrátilo se několik vojínu, kteří rozprchli
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se z nemocnic a vyprávěli, jak je ve městech, nastala veliká radost. Prapory vlály na škole, obecním
úřadě a jednotlivých domech. Lidé stáli ve skupinách a živě rokovali.

Oslava naší samostatnosti
Na oslavu naší samostatnosti uspořádána byla národní slavnost dne 10. listopadu 1918.
Občané shromáždili se před školou, kdež je přivítal nejstarší člen obecního zastupitelstva Josef
Vaníček č.19. Učitel Jos. Haken promluvil o významu naší samostatnosti. Průvodu a slavnosti se
zúčastnila mládež školní, dívky v národních krojích, hasiči ze Lhoty i Záhub, obecní zastupitelstvo i
místní školní rada a veškeré občanstvo zdejší i Záhub.

Památné lípy před školou
Na památku našeho osvobození zasazeny před školou dvě lípy dne 9. května 1919. Lípa na
straně k Vlčímu Poli nazvána „Lípa svobody“, na straně k Libáni „Lípa Masarykova“.

První president
Prvním presidentem naší republiky zvolen T. G. Masaryk, který s legionáři svobodu
vybojoval.

Legionáři z obce
Mezi legionáři byl z naší obce František Egrt, hospodář z čísla 6 a František Jakubec z čísla
5, který je usazen na Veselici.

První volby obecní
Po celou dobu válečnou byl obecním starostou Bohumil Dovol, č.48. Jako všude i ve zdejší
obci konaly se první obecní volby dle nového volebního řádu dne 15. června 1919. K volbě
dostavilo se 147 voličů. Volby provedeny dle poměrného zastoupení. Strana agrární obdržela 99
hlasů, strana sociální 46 hlasů. Ze strany agrární zvoleno 8 členů obecního zastupitelstva, ze strany
sociální 4 členové. Ze strany agrární zvoleni: Václav Linka, Frant. Bartoň, Frant. Egrt, Jos.
Žďánský, Josef Jakubec, Josef Kovář, Josef Valenta, Frant. Jihlavec. Ze strany sociální: Václav
Dufek, Václav Šmíd, Jan Žďánský a Marie Mlejnková.

Obecní starosta
Dne 8. července 1919 konána volba starosty. Zvolen byl Václav Linka, náměstkem Václav
Dufek. Nový starosta převzal úřad dne 16. července 1919.

Změna ve škole
V měsíci srpnu 1919 odstěhoval se ze zdejší obce řídící učitel Josef Fejfar, který byl
přeložen do Lužan. Na jeho místo byl ustanoven František Hradecký, který se přistěhoval 24.srpna
1919.

Kroužek divadelních ochotníků
Řídící učitel František Hradecký s pomocí několika obětavých občanů založil Kroužek
divadelních ochotníků ve Lhotě Zelenské – Záhubech. Kroužek se ustavil dne 16. října 1919. Za
členy kroužku přistoupilo 85 osob. Peníze opatřeny sbírkou po domech jednak dary, jednak
půjčkou. Ve Lhotě Zelenské sebráno na darech 432 Kč, půjčeno 290 Kč, v Záhubech na darech
203,40 Kč, půjčeno 50 Kč. Zápisné vyneslo 247 Kč.
Od ochotníků ze Samšiny koupeno bylo starší jeviště za 950 Kč. První hra hrána byla
„Černé oči“ od Malocha. Hrubý příjem činil 546 Kč. Do konce roku 1924 sehráno bylo řízením Fr.
Hradeckého přes 30 her. Dnes má kroužek jeviště nově vymalované, v celkové ceně 8.000 Kč.
www.zeleneckalhota.cz
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Veřejná knihovna obecní
Knihovna obecní založena 20. listopadu 1921. Počátek učinili Frant. Hradecký a Jos. Vlk,
kteří darovali 80 Kč a 10 knih a provedli sbírku po domech. Celkem sebráno bylo 708 Kč a 23
knihy. Sbor dobrovolných hasičů daroval 26 knih vázaných a 23 nevázané. Ze sbírky pořízena starší
skříň na knihy za 300 Kč, za knihy nové a vazbu dáno 480 Kč. Knihy vázal Jan Rejman
v Rožďalovicích. Později získána byla podpora okresní i státní. I obec přispívá dle zákona. Nyní
čítá knihovna 160 svazků vázaných. Umístěna je ve škole.

Spořitelní a záložní spolek
Dne 5. března 1922 založen byl Spořitelní a záložní spolek pro Lhotu Zelenskou a Záhuby.
Za členy přistoupilo 16 členů. Starostou zvolen řídící učitel Frant. Hradecký, pokladníkem Václav
Linka. Za členy představenstva Frant. Ulrich, Jaroslav Čuban, Frant. Egrt, ze Záhub Josef Kupec.
Do konce roku 1924 čítal spolek 30 členů, peněžní obrat činil 250.000 Kč.

Obecní váha
V roce 1923 29. dubna postavena byla obecní vozová váha od firmy Václav Červený
z Prahy za 4.743 Kč.

Obecní domek
Obecní domek na Příhoně zřízen byl roku 1923. Stavbu provedl Jos. Havlík, stavitel
z Vestce u Sobotky.

Ceny životních potřeb v roce 1924
Ceny některých životních potřeb poklesly, jiné zůstaly na stejné výši jako roku předešlého.
V roce 1924 platilo se za: Obilí 1 q: pšenice 200–240 Kč, žito 155–170 Kč, ječmen 200–210 Kč,
oves 152–160 Kč. Potraviny 1 kg: máslo 28 Kč, tvaroh 4–5 Kč, med 13–15 Kč, maso hovězí 14 Kč,
vepřové 16–18 Kč. Litr mléka 2 Kč, l piva 2,40 Kč, vejce kus 80–100 haléřů. Různé: boty 90–160
Kč, klobouk 40–100 Kč, zajíc 35–40 Kč, kuře 8–10 Kč.

Zápis do školy
Ve školním roce 1924–25 bylo při zápisu zapsáno 68 dětí, z toho chodilo jinam, hlavně do
měšťanské školy v Libáni 12 žáků. Do naší školy chodilo skutečně 23 chlapců a 23 dívek, celkem
56 žáků.

Dětská divadelní hra
O vánocích roku 1924 sehráli žáci divadelní hru od B. Plumlovské „Sůl nad zlato“,
slovenskou pohádku se zpěvy a tanci. Provedení bylo velmi zdařilé.

Volby činovníků hasičského sboru
Předsedou zvolen Václav Linka, velitelem František Egrt čp.6, náměstkem jeho Jaroslav
Čuban, do výboru František Bartoň, František Egrt, Karel Zemánek, František Ulrich. Za
náhradníky: František Havel, Josef Egrt, revizory účtů Jan Tomášů a František Barcal.

www.zeleneckalhota.cz
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Úmrtí
18.1. – Dufek Václav, čp.10, 40 r., ženatý
24.1. – Filipová Miroslava, čp.27, dítě 2 dny
11.5. – Najfus Josef, čp.49, 52 r., † v Jičíně v nemocnici, manželka Antonie †5.12.1912
28.5. – Bartoňová Anna, čp.31, 84 r., vdova, manžel Václav †10.8.1913
8.6. – Dovol František, čp.37, 86 r., krejčí
Maruška František, Záhuby čp.15, obuvník
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