Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1933
Počasí v roce 1933
Rok 1933 byl celkem suchý, zima mírná, jen málo sněhu, jaro suché, léto suché a velmi
teplé, podzim suchý a zima až do vánoc bez sněhu. Od 10. prosince do 17. prosince nastaly tuhé
mrazy až -20 °C.

Ceny obilí
Celková krise trvá stále a není naděje, že by se zlepšila, trpí jí veškerá odvětví, jak
zemědělské, tak průmyslové i živnostenské. Prodává se 1 q obilí: pšenice 126–130 Kč, žito 88–90
Kč, ječmen 85 Kč, oves 60–65 Kč.

Nový zvonek
Obecní výbor se usnesl, aby se koupil nový zvonek na obecní zvonici za starý, který byl
v roce 1916 odňat pro válečné účely, od firmy R. Maňousek a spol. Brno – Husovice, ve váze 17 ½
kg, za cenu 449,50 Kč.

Nové popisné číslo 60
Domek p. Václava Tomáše dostal popisné číslo 60.

Nedostatek vody
Protože byl celý rok velmi suchý, je velký nedostatek vody v obci, studny vysychají, obecní
rybníky jsou prázdné, a tak většina občanů musí veškerou vodu dovážeti z Haltýře, jak pitnou tak
užitkovou.

Volba místní školní rady
V měsíci září 1933 byly provedeny za předsednictví okresního škol. inspektora Václava
Zavadila volby do nové místní školní rady. Předsedou zvolen p. Fr. Maxa ze Záhub,
místopředsedou říd. učitelka Anna Konečná a školním dozorcem p. Václav Linka ze Lhoty
Zelenecké. Všichni volbu přijali a hned složili slib. Odstupující předseda místní školní rady
Bohumil Dovol byl ve funkci od roku 1911 až do roku 1933.

Počet dětí ve škole
Ve školním roce 1933–34 chodilo do školy 50 žáků, z toho 23 chlapců a 27 děvčat.

Volby činovníků hasičského sboru
Dne 10. prosince 1933 o valné hromadě konány volby činovníků místního hasičského sboru. Za
předsedu jednomyslně zvolen Václav Linka, za velitele zvolen František Egrt čp.6, za náměstka
velitele František Havel, velitelem samaritské stráže Karel Zemánek. Za členy výboru zvoleni: Josef
Janoušek, František Bartoň, Jaroslav Čuban, František Egrt. Za náhradníky zvoleni: Zemánek Karel,
Josef Bartoň. Za revizory účtů na jeden rok: František Petrtýl a František Žďánský.

Úmrtí
18.3. – Matějů Anna, čp.8, 66 r., vdaná
7.5. – Vitáková Františka, čp.25, 60 r., vdova
9.11. – Šolc František, čp.4, 76 r., vdovec, manželka Barbora †28.1.1929
30.11. – Kocourek Jan, čp.14, 80 r., ženatý, manželka Anna †26.10.1934
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