Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1942
Hasičská poplachová služba
Ve výborové schůzi místního hasičského sboru dne 11.března 1942 usneseno, by podle
nařízení ČZHJ umístěny byly na staveních trubačů Josefa Vokráčky a Jaroslava Čubana tabulky
velikosti 40*50 cm s nápisem tohoto znění: Feuerwehr – Alarm Dienst Hornist – Trubač – Hasičská
poplachová služba. Podle vládního nařízení má se poskytnouti pomoc postižené obci do 15 km
vzdálenosti na vyzvání a do 8 km bez vyzvání podle dosavadních zvyklostí.

Místní školní rada
Místní školní rada byla rozšířena o další dva členy a sice p. Františka Havla a Františka
Petrtýla. Složení místní školní rady je nyní následující: p. Josef Kupec – předseda, zástupce Záhub,
p. Josef Vondráček – místopředseda a pokladník, zástupce Lhoty Zelenecké, p. Frant. Havel – člen,
zástupce Lhoty Zelenecké, p. Frant. Petrtýl – člen, zástupce Lhoty Zelenecké, p. Jar. Kout, řídící
učitel – člen, zástupce školy.

Opravy školy
Pořízeny nové dveře do místnosti s vchodem ze dvora. Do třídy pořízena nová stáložárná
kamna za 2.500 Kč, do kuchyně nové kouřící roury. Místnost u sklepa byla nově vymalována
z prostředků školy.

Sbírka barevných kovů
V listopadu 1942 byla provedena sbírka barevných kovů. Ze všech veřejných budov, tedy i
škol, musely se odevzdat všechny volné i vestavěné předměty z barevných kovů. Ve všech obcích
byly sebrány zvony a byly ponechány jen zvony velmi staré. Ze Lhoty Zelenecké byl odvezen
zvonek z Božích muk, ze Záhub oba zvony.

Sbírka na Německý červený kříž
Tak jako v předešlých letech i letos byla provedena sbírka na Německý červený kříž. Na
Lhotě Zelenecké sbírka vynesla 1.970 Kč, v záhubech 2.000 Kč. Kromě toho byla poprvé
provedena sbírka školní, která činila 116 Kč.

Sbírka oděvů a tkanin
V době od 1. do 21. října 1943 byla provedena všeobecná sbírka starých oděvů a tkanin.

Sbírka papíru
Dne 20. listopadu 1943 byla provedena mimořádná sbírka papíru. Ve Lhotě Zelenecké bylo
sebráno 64 kg a na Záhubech 35 kg.

Úmrtí
14.1. – Vaníček Josef, čp.19, 84 r.
24.1. – Kříž František, čp.21, 69 r.
13.6. – Valenta Josef, čp.26, 72 r., ženatý
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