Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1936
Počasí
Rok 1936 byl tento: zima mírná, sněhu málo, jaro vlhčí, léto též vlhčí a teplé, podzim mokrý
a začátek zimy suchý.

Ceny obilí
Ceny obilí byly o něco nižší než v roce 1935, pšenice dle hektolitrové váhy a tvrdosti až 140
Kč, žito 123 Kč, ječmen 130–140 Kč, oves 100 Kč.

Ceny výrobků
Ceny průmyslových výrobků stále pomalu stoupají, ale hospodářské výrobky klesají v ceně.

Úprava rybníku
Obecní zastupitelstvo se rozhodlo upraviti malý rybník a okres vyrovnal silnici vedoucí po
břehu přímým směrem, takže se část rybníka musela zavésti a břehy kolem rybníka vyzdily se
kamenem nalámaným na dně rybníku.
Úprava rybníku byla provedena v rámci akce pro péči o nezaměstnané a vyžádala si nákladu
od obce, jež byl vyplacen na dělnických mzdách 10.710 Kč. Na úhradu této práce byl vyplacen
příspěvek od zemského úřadu v Praze v částce 3.990 Kč, dále bylo úhrnnou tržbou za prodaný
kámen ze dna rybníka 3.620 Kč. Mimo toho byly kamenem zbylým vyštětovány obecní cesty.
V celku bylo na dně rybníku nalámáno kamene 219 m³, mimo kámen, který byl upotřeben na
úpravu břehu a kámen, který byl nalámán okresem na místě, po němž jde nyní okresní silnice.

Úroda píce
Protože bylo počasí roku 1936 vlhké, narostlo píce a slámy taková hojnost, že již kolik roků
nebylo takové úrody, ale sýpka obilí byla zvláště u žita malá. Obilí bylo následkem vlhka
rozváleno, samé ležáky, že nešlo strojem sekati a muselo se sekati ručně kosami.

Stavby studní
V obci byly od roku 1932 do roku 1936 postaveny studny a to u čísel popisných: 3, 7, 16,
19, 20, 24, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 40, 42, 50, 52, 53, 54 a 59.

Úmrtí
7.3. – Čubanová Aloisie, čp.35, 56 r., vdova, na pohřbu bylo 20 hasičů
28.5. – Mlejnková Anna, čp.28, 79 r., vdova, † v Libáni
30.5. – Kovář František, čp.33, 86 r., na pohřbu bylo 19 hasičů
25.6. – Brzák Václav, čp.27, 83 r., ženatý, na pohřbu bylo 14 hasičů
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