Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1938
Počasí
Zima v roce 1938 byla mírná, sněhu málo, jaro teplé a suché, léto suché, až koncem žní
vlhké a zima až do vánoc bez sněhu a mrazu.

Ceny obilí
Ceny obilí se částečně zvýšily: pšenice 150–155 Kč, žito 135–140 Kč, ječmen 130–135 Kč,
oves 125–130 Kč za 1 q.

Úroda
Rok 1938 byl dosti úrodný, ale konec žní mokrý, takže ovsy a otavy jetele se zkazily.

Polární záře
20. ledna 1938 večer o 9. hodině objevila se nad severem nádherná polární záře, která trvala
až do 12. hodiny noční a 16. května objevila se podruhé ve 12 hod. a trvala až do 2 hod. v noci.

Částečná mobilisace
Dne 21. května 1938 byla částečná mobilisace. Z obce odešli 3 muži na obsazení hranic
proti Německu.

Obecní volby
Na den 12. června 1938 byly vypsány obecní volby. Bylo podáno pět kandidátek a to: 1.
Občansko lidová, 2. Poplatníci obce Lhoty Zelenecké, 3. Malorolníci a domkáři, 4. Republikánské
skupiny zemědělského lidu, 5. Republikánské skupiny zemědělského lidu a domoviny. Zvoleni byli
za kandidátku č.1: Egrt František, čp.30, Zemánek Karel, čp.34 a Vondráček Josef, čp.36, za
kandidátku č.2: Havel František, čp.15, Ulrich Frant., čp.9 a Petrtýl Frant., čp.32, za kandidátku č.3:
Severin Jos., čp.17 a Žďánský Frant., čp.52, za kand. č.4: Žďánský Jos., čp.40 a Egrt Frant., čp.6, za
kand. č.5: Kupec Viktor, čp.19 a Dovol Boh., čp.48.

Volba starosty, náměstka a radních
Starostou zvolen byl Egrt Frant., čp.30 již po čtvrté období. Náměstkem zvolen Havel
Frant., čp.15 a radními Žďánský Jos., čp.40 a Severin Josef, čp.17.

Mobilisace všeobecná
Dne 23. září 1938 vyhlášena mobilisace všeobecná. Z obce odešlo k vojsku 24 mužů a 13
koní, z nichž 3 koně se vrátili jako nezpůsobilý neb březí. Na přípřež odjel 1 pár koní i s vozem.
V obcích byly zavedeny hlídky letecké, poplachové, požární, asimilační, samaritská a pořádková.

Odstoupení presidenta
Za napjaté situace odstoupil president dr. Edvard Beneš a odjel za hranice dne 4. října.

Dělení republiky
V Mnichově sešla se komise 4 velmocí a oddělila od Československa území osídlena Němci,
Maďary a Poláky, celou 1/3 země a republika musela se podrobiti, protože spojenci Francie a Rusko
v poslední hodině odřekli pomoc, ač smlouvami byli vázáni a postavili se proti nám, když republika
neposlechne a nepodrobí se.
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Průchod vojska
Obcí několikrát projelo a prošlo vojsko, když vyklízelo pohraniční pásmo.

Návrat záložníků
V druhé polovině října 1938 byla demobilisace vojska a záložníci se pomalu vraceli domů i
koně, vše bez ztrát.

Slintavka a kulhavka
V červenci 1938 propukla v obci slintavka a kulhavka. Trvala až do konce září, takže se
nemohlo s hovězím dobytkem jezditi. Nemoc prošla celou obcí, jen ve dvou dvorech se uchránili, u
Fr. Ulricha a Boh. Dovola. Nemoc probíhala dosti prudce, vysoké horečky, dobytek se dával
očkovati sérem proti slintavce v ceně 20–30 Kč za kus, několik kusů i podlehlo.
Podzimní práce byly dost svízelné, koně i muži na vojně a hovězí dobytek nemocen, neb po
nemoci velmi sláb, takže práce v polích stála, neb šla velmi zvolna.

Volba presidenta
Dne 30. listopadu 1938 byla volba nového presidenta a zvolen byl president nejvyššího
soudu dr. Emil Hácha.

Zřízení patronátu
V roce 1938 byl zřízen patronát pro zdejší kapli Nejsvětější Trojice, zde o tom zápis do
zemských desek:
Zemský úřad v Praze č. j. 2495/3 z roku 1938 7a do 14/9 1938.
Patronát římskokatolické kaple Nejsvětější Trojice ve Lhotě Zelenecké – knihovní provedení
ve vložce č. 250 desek zemských. K č. 8820 z 27. prosince 1937. Přílohy 1: Vysoce důstojné
biskupské konsistoři v Litoměřicích. Zasíláme na vědomí opis usnesení krajského soudu civilního
v Praze z 21. července 1937 č. j. 8325/38. Z. D. k číslu 2495/3 1938 odd. 7.
Ve složce číslo 250 českých desek zemských na statkové podstatě velkostatku Staré Hrady,
tj. na všech nemovitostech v této vložce zapsaných, povoluje se tento zápis:
Na základě dožadování okresního úřadu v Jičíně ze dne 12. května 1938 č.j. 23262–5 L/12 a
návrhu finanční prokuratury v Praze ze dne 11. července 1938 č.j. G 75/311-1 povoluje se tento
zápis.
1. Záznam reálného patronátu zpravení nepotřebující na listu G a to jakožto veřejnoprávního
reálného břemene ve prospěch římskokatolické kaple Nejsvětější Trojice ve Lhotě
Zelenecké a vkladem předností před všemi knihovními věřiteli.
2. Poznámku reálného patronátu ve prospěch kaple Nejsvětější Trojice ve Lhotě Zelenecké na
listu A2.
Krajský civilní soud v Praze 1 dne 21. července 1938.

Volby činovníků hasičského sboru
V roce 1938 byli činovníky hasičského sboru zvoleni: předseda Václav Linka, velitel František
Žďánský čp.52, náměstek Albert Jakubec, jednatel Josef Janoušek, pokladník a velitel samaritské
stráže Karel Zemánek, četař Jan Viták, dozorce náčiní František Barcal čp.22, vzdělavatel Josef
Bartoň. Do výboru zvoleni: František Bartoň čp.2, František Egrt čp.6, Karel Zemánek čp.34 a Josef
Janoušek čp.8. Za náhradníky zvoleni: Jaroslav Čuban čp.35, Josef Severin čp.17. Za revizory účtů
zvoleni: František Hosa čp.54 a Václav Tomášů čp.60.
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Úmrtí
12.1. – Vondráček Jan, čp.36, 75 r.
2.3. – Jakubec Josef, čp.5, 74 r., vdovec, pohřeb 6.3. do Libáně
17.5. – Bartoň Josef, čp.2, 30 r., svobodný, největší pohřeb na Zelenecké Lhotě
20.8. – Janoušek Josef, čp.8, ženatý, 40 r.
2.12. – Vaníčková Veronika, čp.19, 47 r., svobodná

Svatba
26.2. - Kopecká Božena, čp.28 a Krčmařík František, ze Svídnice
Mlejnková Anna, čp.18 a Zima Václav z Bystřice
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