Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1941
Sčítání lidu 1941
V roce 1941 bylo 251 obyvatel. Děti do 1 ½ roku bylo 6, do 6 let 14, do 10 let 13, do 14 let
16. Počet mužů 102 a žen 108. Domů ze dřeva bylo 34, z kamene 27, studní 35. Dobytka hovězího
bylo 231 kusů a prasat 111. Rozloha obce byla 317 ha.

Složení místní školní rady
Na základě vládního nařízení jmenoval pan přednosta okresního úřadu v Jičíně JUDr.
Meluzín nové členy místní školní rady, kteří dne 29. srpna 1941 složili slib. Jmenováni byli: Anna
Konečná – zástupce školy, Josef Kupec – zástupce Záhub a Josef Vondráček – zástupce Lhoty
Zelenecké. Předsedou byl jmenován Josef Kupec.

Školní budova
Školní budova potřebuje velikých oprav. Poněvadž však není materiál, byly omezeny
potřeby školní na míru minimální. Učebna a chodba vymalovány, náklad činil 600 Kč. Do učebny
zakoupeno 6 světelných těles, které účtovány částkou 750 Kč. Dále zakoupeny vlajky říšská a
národní za 170 Kč. Do školy chodilo 40 dětí.

Výstava fotografií
O prázdninách roku 1941 pořádána byla ve školní budově ve Lhotě Zelenecké po několik
týdnů vždy v neděli výstava fotografií, kde bylo vystaveno hodně fotografií ze života hasičských
sborů ve Lhotě Zelenecké a Záhubech. Hlavní pořadatelé: Josef Vondráček, Jaroslav Čuban, Josef
Kupec, dále se o ni zasloužili Jan Petrtýl a K. Havel.

Změna učitelů ve škole
Dne 15. listopadu 1941 byla na vlastní žádost zdejší dosavadní řídící učitelka Anna Konečná
řídící učitelkou v Markvarticích a na její místo byl zase ustanoven řídící učitel z Markvartic
Jaroslav Kout, narozen 17. prosince 1914 v Mlýnci.

Sbírka oděvů a prádla
Ta jako v minulých válečných letech, tak i letos v zimě byla provedena sbírka zimních
oděvů a prádla pro východní frontu.

Úmrtí
29.1. – Přibylá Marie, čp.24, 22 r., vdaná, roz. Bleptová z Kamenice
28.8. – Havlová Františka, čp.15, 67 r., vdova
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