Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1929
Zima
Zima roku 1929 byla neobyčejně tuhá, v únoru klesl teploměr až na 40°C zimy a sněhu
leželo od nového roku až 60 cm vysoko. Pomrzly brambory ve sklepích, i které byly zakrechtované
v zemi. Pomrzla zvěř lesní i polní a hynula hlady.

Nedostatek vody
Léto zase bylo velmi suché bez dešťů a i podzim byl suchý, takže se jevil citelný nedostatek
vody, jak ve studnách, tak i v rybnících na návsi, takže se voda musela dovážeti z Haltýře.

Cena obilí
Obilí poklesla na podvýrobní ceny, takže stál 1 q pšenice v červnu 150 Kč a 1 q žita 120 Kč,
ku konci roku klesl 1 q žita až na 110 Kč, ječmen 120 Kč, oves 90 Kč.

Oslava 30 let hasičského sboru
Dne 16. června 1929 konal hasičský sbor památku 30letého založení trvání sboru. O
významu slavnosti 30letého trvání sboru promluvil poslanec Bohumír Bradáč. Šesti nejstarším
členům Josefu Vaníčkovi, Františku Linkovi, Janu Petrtýlovi, Josefu Egrtovi, Josefu Valentovi,
Josefu Klabanovi uděleny župou čestné diplomy. Na to promluvil Josef Vaníček, který vzpomněl
doby založení sboru a další jeho činnosti a vzpomínku na členy zemřelé a ve válce padlé. Slavnost
zakončena státními hymnami. Následoval odchod do zahrady Josefa Jakubce, kde koncertovala
hudba Františka Klímy z Mrkvojed, večer věneček v hostinci u Havlů zakončil slavnost.

Opravy ve škole
Místní školní rada provedla ve škole tyto opravy: dala vymalovati třídu, chodbu, byt řídícího
učitele, v němž dala zbořiti pec a opraviti podlahy. Odtok od pumpy bal prokopán a odtokové roury
řádně vyčištěny. Kouřící roury od kamen byly opraveny. Do třídy dány 2 nové židle, pořízen uhlák,
okapová roura ze střechy byla nastavena. Pro školní zahradu zakoupena byla nová konev, lopata a
rýč.

Obnovení místní školní rady
Stará místní školní rada byla obnovena a její členové byli vzati dne 19. června 1929 do slibu.
Jsou to: za Lhotu Zelenskou p. Dovol Bohumil, předseda, za Záhuby p. František Maxa, školní
dozorce, za školu Emil Karpaš, místopředseda a pokladník. Lhota Zelenská má tyto náhradníky: p.
Václava Linku, Frant. Egrta a Jana Petrtýla. Záhuby náhradníka nemají.

Úmrtí
28.1. – Šolcová Barbora, čp.4, 72 r., vdaná
13.2. – Adamec Václav, čp.44, 63 r., ženatý
16.2. – Žďánská Antonie, čp.52, 52 r., vdova
25.7. – Dufková Blažena, dítě 1 den
27.10. – Karpaš Milan, čp.45, dítě 4 měsíce
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