Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1925
Zabrání pramenu
Dne 4. února 1925 chtělo město Libáň zabrati prameny v katastru zdejší obce a to: ve
Vápenici p. Jos. Kopeckého a v lese p. Petrtýla. Při komisním šetření uznán a zakoupen pramen od
p. J. Petrtýla, kde téhož roku postaven bazén k zachycení filtrování vody a ohražen plotem.

Úmrtí žákyně Ludmily Jirkové
Dne 30. ledna 1925 o půl deváté dopoledne zemřela žákyně II. třídy Ludmila Jirková ze
Lhoty Zelenské č.50. Byla raněna mozkovou mrtvicí ve škole, právě když psala u tabule. Oba
učitelé snažili se umělým dýcháním udržeti ji při životě až do příchodu lékaře. Ten však mohl jen
konstatovati smrt. Pohřeb její konal se za účasti školní mládeže dne 2. února 1925.

Volba nové místní školní rady
V dubnu 1925 volena nová místní školní rada. Voleno bylo dle polit. stran. Za stranu agrární
zvolen Linka Václav předsedou, za domovinu Boh. Dovol místopředsedou, za stranu lidovou Egrt
Frant školním dozorcem, za obec Záhuby zvolen Kupec Josef. Dalšími členy jsou oba učitelé,
náhradníky Bartoň Frant. a Kupec Josef. Slib složen dne 16. dubna 1925.

Osazování pustých Skalek
Ve dnech 20.-25. dubna 1925 vysázeli žáci pustou stráň Skalka lesními sazenicemi.
Vysázeno bylo 300 sazenic březových a 200 sazenic olše červené. V letech předešlých bylo žáky
vysázeno několik set stromků jehličnatých. V práci té bude pokračováno i v letech budoucích, aby
se tak zalesnila celá plocha.

Bouře a smrt Františka Zajíčka
Prudká bouře snesla se na krajinu zdejší dne 2. června 1925. Po krátkém dešti začaly padati
značně veliké kroupy. Jelikož padaly s deštěm, nenadělaly větších škod.
Ve chvíli nejprudší bouře vraceli se z práce ve Starých Hradech zedníci ze Záhub, mezi nimi
i František Zajíček. U dvora Milkovic ukryli se pod stromy. Do stromu, pod kterým stál pan. Frant.
Zajíček, sjel blesk a jmenovaný klesl mrtev.

Ceny životních potřeb
Všeobecně se doufalo, že po válce v několika letech klesne cena životních potřeb na stupeň
předválečný, ale nestalo se tak. Ceny měnily se značně, ale většinou udržely se jako v letech
předešlých. Prodávalo se: 1 kg maso: hovězí 14–18 Kč, telecí 28 Kč, skopové 12–14 Kč, vepřové
14–20 Kč. Kachna 20–40 Kč kus, husa krmená 60–85 Kč, kuře 12–20 Kč. 1 kg: tvaroh 5–6 Kč,
máslo 28–34 Kč, lůj hovězí 8–10 Kč, sádlo 17–20 Kč, med 18–20 Kč, brambory nové 1 Kč, houby
6–10 Kč. Vejce čerstvé kus 75–80 hal. Obilí 1 q: pšenice až 205 Kč, žito 175–185 Kč, ječmen 180–
200 Kč, oves 190–195 Kč.

Opravy ve škole
Před počátkem školního roku 1925–26 dala místní školní rada opraviti a natříti okna a dveře
v celé školní budově. Nově netřeny i školní tabule. Práce tyto provedl truhlář Jan Trnka ze Starých
Hradů za obnos 750 Kč.
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Zápis do školy
Pro školní rok 1925–26 zapsáni byli celkem 63 žáci, z nich do školy měšťanské chodilo 8,
jinam 2. Do školy zdejší chodili 53 žáci a to 26 chlapců a 27 dívek.

Dětská divadelní hra
O vánocích roku 1925 sehráli žáci řízením řídícího učitele divadelní hru Č. Habarta „Lesní
ženka“, pohádka se zpěvy a tanci.

Úmrtí
30.1. – Jirková Ludmila, čp.50, 13 r., zemřela ve škole u tabule raněna mrtvicí
18.6. – Balcar Josef, čp.13, 28 r., ženatý, krejčí
2.6. – Zajíček František, ze Záhub, otec 3 dětí, zedník, zabil ho blesk v Kálku pod
stromem, když šel z práce ze Starých Hradů
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