Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1926
Elektrizace obce
Dne 3. ledna 1926 ve schůzi obecního zastupitelstva rozhodnuto pro stavbu elektrické sítě a
usneseno ve věci té vyjednávati s Družstevními podniky v Dražicích.
Do komise pro stavbu elektrické sítě zvoleni Frant Egrt, č.30, Bohumil Dovol, č.48, Petrtýl
Jan, č.32, Bartoň Frant., č.2.
Stavba transformátoru zadána staviteli p. Odvarkovi z Kopidlna za 7.000 Kč.

Volba kronikářů
Dne 17. srpna 1926 zvoleni za kronikáře p. Karel Filip a Jan Petrtýl.

Neúroda roku 1926
Rok 1926 byl mokrý, velká neúroda brambor a řepy, píce zkažená, pole, cesty, úvozy
strhané, takže úprava stála značnou položku obecního rozpočtu.

Svícení elektřinou
Dne 30. září 1926 poprvé se ve zdejší obci začalo svítit elektrickým světlem.

Náklad na stavbu elektrické sítě
Stavba elektrické sítě pro světlo a pohon stála zdejší obec:
stavba sítě...................64.000 Kč
přípojek......................58.656 Kč
Celkem.....................122.656 Kč
Stavba transformátoru stála:
za písek............................119 Kč
dovoz písku.....................170 Kč
za cihly.........................2.147 Kč
dovoz cihel...................1.058 Kč
práce zednická.............7.000 Kč
Celkem.......................10.584 Kč

Jmenování čestného občana
Dne 10. 1926 byl jmenován p. Jos. Kotlář, rolník ze Pševsi, čestným občanem zdejší obce za
zásluhy 30letého starostenství okresu libáňského.

Posvícení
Ve schůzi obecní zastupitelstva dne 10. září 1926 usneseno slaviti posvícení, které bývalo
30. září až 20. listopadu za příčinou pilné polní práce.

Vysazování lesních sazenic
V měsíci březnu pokračováno bylo v osazování pustiny Skalek lesními sazenicemi. Žáci za
vedení učitelů vysázeli opět 400 sazenic březových a 200 sazenic olše červené.

Kroupy
Dne 13. května 1926 o 5. hodině odpoledne za prudké bouřky počaly padati kroupy ve
velikosti holubích vajec. Nejvíce řádily v pásu Veselice – Bačalky – Lhota – Skuřina.
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Úroda
Jaro roku 1926 bylo pro polní práce příznivé, ale léto opět velmi vlhké, takže v polovině
srpna byla sotva polovina obilí svežena. Ovoce bylo velmi málo, brambory skoro žádné. Nejhůře
postiženo včelařství, včelaři již třetí rok nemají žádného výtěžku. Začátkem srpna hynula včelstva
hladem.

Ceny životních potřeb
Ceny životních potřeb zůstali většinou na výši dosavadní. Dne 20. srpna 1926 platilo se dle
bursy: 1 q: pšenice 230–235 Kč, žito 154–160 Kč, ječmen 150–180 Kč, oves 140–145 Kč, kukuřice
135 Kč, hrách 200–240 Kč, mák 750 Kč, bílé jetelové semeno 700-1.500 Kč, růžák 750–850 Kč,
seno 97–100 Kč, sláma 40–59 Kč. Potraviny 1 kg: máslo 28 Kč, tvaroh 4 Kč, med 35–35 Kč,
hovězí maso 10–16 Kč, vepřové maso 13–16 Kč, telecí 8–14 Kč, vejce kus 70 hal., mléko litr 1,502 Kč. Různé: sešit 50 hal., pero 15–20 hal., boty 90–120 Kč, oblek 200–300 Kč, klobouk 35–90 Kč.

Mzdy
Dělník vydělává 10–20 Kč denně ku stravě, řemeslníci – tesař, zedník 35–45 Kč denně bez
stravy, služebná 100–200 Kč měsíčně.

Stavba záchodů a dřevníku u školy
Jelikož záchody a dřevník školní byly v tak špatném stavu, že byla obava před spadnutím,
usnesla se místní školní rada, že postaví záchody a dřevník nové. Plán zhotovil Jos. Chaloupecký,
stavitel z Libáně. Stavební práce provedl Jos. Kynčl, stavitel z Libáně za 4.550 Kč, stavební
materiál dodala místní školní rada za 9.451,50 Kč, takže celá stavba stála 14.491,50 Kč. Se stavbou
započato 10. srpna 1926 a ukončeno počátkem září.

Zápis do školy
Pro školní rok 1926–27 zapsáno bylo celkem 52 žáci, z nichž jinam chodilo 10 žáků. Do
naší školy chodili 42 žáci, a to 20 chlapců a 22 dívek. Do I. třídy chodilo 23 žáků, do II. třídy
chodilo 19 žáků.

Zrušení třídy místní školní radou
Jelikož počet školních dítek v důsledku let válečných byl malý, usnesla se místní školní rada
na návrh člena Boh. Dovola na tom, že postačí třída jedna. Přes protest řídícího učitele, který
poukazoval na to, že místní školní rada není kompetentní rušiti třídy, zrušila první třídu, vypověděla
najmutou světnici u Jos. Jakubce a dala odnésti školní nábytek na půdu budovy školní. Řídící učitel
usnesl se přikázaným učitele na tom, že budou vyučovati obě třídy ve II. třídě a to dopoledne žáky
II. třídy, odpoledne žáky II. třídy, do dalšího rozhodnutí okresního školního výboru.
Dne 7. září 1926 dostavil se do školy pan okresní školní inspektor Frant. Jirutka a dal svolati
schůzi místní školní rady. Do schůze dostavili se 4 členové a řídící učitel. Předmětem jednání bylo
překročení působnosti místní školní rady v příčině zrušení I. třídy. Okresní školní inspektor
připomněl zákonitý postup, který v té věci měl být zachován, vytknul trestní povahu tohoto činu.
Místní školní rada usnesla se, že opět najme a opraví místnost pro I. třídu, což se stalo dne 10. září
1926.

www.zeleneckalhota.cz

© Krčmařík Marek, kronikář obce

Kronika obce Zelenecká Lhota
Úmrtí
20.2. – Tomášů Václav, čp.38, 68 r., ženatý
29.4. – Kupec Josef, čp.41, 42 r., ženatý
2.5. – Kopecký Josef, čp.28, dítě 14 měsíců
17.6. – Kopecký Josef, čp.28, dítě 4 dny
2.7. – Žďánský Josef, čp.40, 74 r.
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