Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1930
Počasí v roce 1930
V roce 1930 bylo jaro více suché, léto a podzim mokré, zima mírná se sněhem.

Cena potravin
Hospodářská krise trvá stále, ceny obilí jsou pod normálem. Žito kleslo až na 90 Kč za 1 q,
pšenice 130 Kč, ječmen 100 Kč, oves také 100 Kč za 1 q. Průmyslové výrobky a obchodní zboží
stojí v ceně jako v minulém roce.

Bohumír Bradáč jmenován čestným občanem zdejší obce
Pan ministr zemědělství Bohumír Bradáč byl jmenován za zásluhy o blaho zemědělství
všemi obcemi libáňského okresu, mezi nimi i zdejší obcí, čestným občanem ve schůzi obecního
zastupitelstva dne 16. května 1930.

Koupě usedlosti čp. 39
Pan J. Klaban z Volšiny na mnichovohradištsku koupil od Stan. Jakubce hospodářství čp.39.

Koupě usedlosti čp. 41
Tentýž Stanislav Jakubec koupil zase hospodářství čp. 41 od Bohumily Kupcové, vdovy po
Jos. Kupcovi. Ta odprodala také část pozemku 10 korců Františku Ulrichovi, 2 korce Jos. Šmídovi,
2 korce Františku Havlovi, 3 korce Karlu Zemánkovi, 1 ¼ korce Františku Vaníčkovi na Záhuby a
zbytek asi 10 korců se všemi budovami Stanislavu Jakubcovi. (1 korec= 28 arů).

Zabrání II. pramenu
Město Libáň koupilo z nedostatku pitné vody druhý pramen, ve Vápenici, od J. Žďánského a
spojilo jej potrubím s pramenem koupeným v roce 1926 od p. Jana Petrtýla v jeden vodoteč.

Škůdce švestek
Na švestkových stromech vyskytl se škůdce, takzvaná puklice švestková, která zvláště starší
stromy hubí napořád. Mladší stromky se uchrání od puklice postřikem zvláštními stříkačkami
roztokem ovoc. karbolinem.

Stav budovy školní
Dne 10. ledna 1929 došel místní školní radě přípis ohledně šetření okresní školní rady za
účelem zjištění stavu školní budovy. Při inspekci dne 10. prosince 1928 zjištěno toto:
1. Školní budova nemá polohu volnou, neboť celá jižní strana v bezprostřední blízkosti oken
jest zastavěna. Chodby úzké, vlhké, nábytkem zastavěné.
2. Školní budova nestojí na místě suchém, jest vlhká, čímž ohrožuje zdraví žáků měrou zvláště
zvýšenou. Tělocvičny ani hřiště není.
3. Přízemí má být zvýšeno 70 cm nad silnici. Schody z tvrdého staviva.
4. Světlo má přicházeti pouze z levé strany, a to ze strany jihovýchodní. U vás přichází ze tří
stran.
5. Školní lavice odporují všem zásadám vkusu a zdravotnictví.
6. Každá škola má míti studnu s dobrou pitnou vodou. Vody vaší školy užíti nelze.
7. Každá škola má míti tělocvičnu – u vás tělocvičny není.
8. Kuchyň pro dívky není. Dílna chybí.
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9. Chybí uhlák, záclony, nátěr tabulí, kartáče.
10. Kabinetu není, drahé pomůcky válí se po půdě a jsou téměř zničeny, obrazy prohnilé, mapy
zničeny.
11. Dotace na pomůcky, knihovny, zahradu, ruční práce vůbec žádné.
Okresní školní rada důrazně žádala, aby do 14 dnů byla podána zpráva o tom, jak budou upraveny
poměry ve škole, protože škola v tomto stavu je nemyslitelná.
Dne 2. června 1930 opět došlo k úřednímu ohledání budovy školní se zástupci obce Záhuby:
Frant. Zemánek, starosta, Frant. Maxa, Josef Šmíd, Josef Tomíček a zástupci Lhoty Zelenské: Fr.
Egrt, starosta č.30, Frant. Havel, Boh. Dovol, předseda m. š. r. a místostarosta, Frant. Bartoň. Dále
p. JUDr. A. Sluka, vládní rada, prof. Václav Zavadil, okresní škol. inspektor, Ing. Brabec, technický
rada a MUDr. Matys, zdravotní komisař. Sepsán protokol, v němž se uvolili provésti následující
opravy:
1. Jest třeba, aby vlhká severní strana učebny i bytu správce školy byla proti zemní vlhkosti
isolována. Omítka budiž oboustranně na výšku nejméně 1 m otlučena, spáry vyškrabány,
holá stěna vysušena větráním, pak natřena asfaltem a omítnuta cementovou omítkou. Na
zevní straně jest třeba zříditi podél celé severní zdi vzduchový kanál o šířce nejméně 30 cm
a hloubce 40 cm.
2. Jest nutno zříditi kabinet pro školní pomůcky. Bylo by jej zříditi v prostoru půdním blíže
schodiště se stěnami zděnými a oknem navenek. Zřízení kabinetu musí býti ohnivzdorné.
Výška nejméně 2 m 60 cm.
3. Vadná podlaha budiž vyspravena a proti prachu olejována. Tyto opravy budiž provedeny do
31. srpna 1930, následující do 31.12. 1931.
4. Za účelem vadného poměru osvětlovacího v učebně, jeho odstranění je třeba, aby tabule
byla postavena na straně jižní, a aby na straně východní byla stávající okna rozšířena na
šířku 1,80 m a výšku 2 m, takže postraní pilíře mohou míti šířku 1 m, dva střední
meziokenní po 60 cm. V těchto oknech zříditi větrací křídla v horní části. Poměr osvětlovací
bude 1:6. Tato okna budou opatřena různými záclonami. Do třídy bude zavedeno elektrické
osvětlení.
5. Do školy bude zavedena pitná voda budoucího obecního vodovodu.

Volby činovníků hasičského sboru
V roce 1930 byli za činovníky hasičského sboru zvoleni: Václav Linka předseda, František
Egrt čp.6 velitel, František Havel náměstek. Za členy výboru zvoleni: František Egrt čp.30, Jaroslav
Čuban, Karel Zemánek a Josef Janoušek. Za náhradníky: Viktor Kupec, František Vokráčka. Za
revizory účtů František Petrtýl a František Barcal.

Úmrtí
25.2. – Hosová Jaruška, čp.54, dítě 3 roky, zajelo ji auto
29.3. – Klaban Jan, dítě 3 měsíce
6.5. – Barcal Josef, čp.13, 71 r., ženatý
11.12. – Barcal Antonín, čp.13, 38 r., svobodný, † v ústavu v Kosmonosích
30.12.- Kovář Jaroslav, čp.33, 38 r., svobodný
Dovolová, dítě 1 měsíc
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