Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1927
Obecní volby
Volby do obecního zastupitelstva konati se měly dne 16. října 1927, jelikož byla podána
společná kandidátka jediná, odpadly vůbec. Součet všech voličů volbou oprávněných byl 64 mužů a
77 žen, celkem 141. Za členy zastupitelstva zvoleni: Fr. Egrt, rolník č.30, Čuban Jar., kovář č.35,
Dovol Boh., rolník č.48, Filip Karel, rolník č.27, Bartoň Fr., rolník č.2, Linka Vác., rolník č.16,
Havel Fr., hostinský č.15, Hosa Fr., rolník č.34, Petrtýl Jan, rolník č.32, Zemánek Karel, č.34,
Ulrich Fr., rolník č.9, Vaníček Jos., č.14. Náhradníci tito: Kříž Fr., rolník č.21, Janoušek Jos., rolník
č.8, Kovář Jos. rolník č.33, Kupec Viktor, rolník č.19, Severin Jos., rolník č.17, Jakubec Stan.,
rolník č.39.

Starosta a obecní rada
Za starostu zvolilo obecní zastupitelstvo již podruhé období p. Egrta Frant., rolníka č.30,
náměstek Dovol Boh., rolník č.48, radní Linka Vác., rolník č.16, radní Havel Fr., hostinský č.15.

Volba presidenta
Dne 27. května 1927 konána byla volba presidenta republiky. Zvolen byl opětně po třetí, pan
T. G. Masaryk 274 hlasy.

Spojení školních tříd do jedné
Nařízením zemské školní rady ze dne 22. září 1927 byla spojena II. třída školy zdejší s I.
třídou a škola byla od té doby jednotřídní.

Zápis do školy
Pro školní rok 1927–28 byly zapsány 44 děti, z nichž do školy měšťanské chodí 2 žáci. Do
zdejší školy skutečně chodilo 22 chlapců a 20 děvčat, tedy 42 žáci.

Úmrtí
1.1. – Žďánský Jan, čp.52, 53 r., ženatý, † v Praze v nemocnici
7.2. – Dovol Václav, čp.43, 51 r., ženatý
8.2. – Dovol Matěj, čp.43, 84 r., vdovec
16.2. – Povolná Barbora, čp.21, 86 r., vdova
12.8. – Huňka František, čp.3, vdovec, 73 r.
15.8. – Zemánková Marie, čp.34, dítě 6 týdnů
24.9 – Dovolová Marie, čp.37, 44 r., vdaná
2.12. – Brzáková Františka, čp.51, 69 r., vdaná
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