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Rok 1943
Mobilisace pracovních sil
Na jaře roku 1943 byla vyhlášena totální mobilisace pracovních sil. Za tím účelem muži od
16 do 60 let, ženy od 17 do 45 let vyplnili soupisové lístky, které jsou soustředěny na pracovních
úřadech. Vyplněné lístky dávají přehled o zaměstnání všech mužů a žen. Osoby neplně zaměstnané
jsou povolávány na práci, buď na území Protektorátu, nebo na ostatním území říše. Matky jednoho
dítěte do 6 let, nebo dvou dětí do 14 let jsou osvobozeny.

Okrskové hasičské cvičení ve Lhotě Zelenecké
Hasičské sbory I. okrsku Bradáčova obvodu OHJ č.19 konaly dne 31.května 1943 zkoušku
požární pohotovosti ve Lhotě Zelenecké za přítomnosti obvodového velitele Jiřího Vrány a účasti
sborů: Lhota Zelenecká, Záhuby, Libáň, Zliv, Psinice a Kozodírky v celkovém počtu 80 cvičících
členů. V námětu požárního útoku – dřevěné došky kryté stavení paní Valentové čp.26, stojící na
nejvyšší části obce a vzdálené od vydatného vodního zřídla 340 m. Celkem použito 800 m hadic. Po
ukončení nástup cvičících sborů a rozprava obvodového velitele. Hadicové můstky sborů Lhota
Zelenecká a Záhuby pro projíždějící povozy dobře se osvědčily. Velitel I. okrsku Ladislav Žďánský
poděkoval všem přespolním sborům za dochvilnost v pohotovosti.

Opravy školy
Byl vymalován zadní pokoj, vyčištěna studně a odpadový kanál od studně. Živý plot kolem
zadní zahrady odstraněn a drátěný plot posunut na správnou hranici. Řídící učitel se staršími žáky
zavezl na zahradě dolíky a vyštětoval dvůr. Na přední zahrádce byly vykáceny dva hlohy a nově
vysazeny 4 jalovce. O velikonočních prázdninách byla celá školní budova znovu opravena a
obílena.

60 let trvání školy
Dne 10. června 1943 uplynulo 60 let od položení základního kamene k nynější budově
obecné školy. Jubilea vzpomněla místní školní rada a správa obecné školy na vzpomínkové
slavnostní schůzi na Svatodušní neděli dne 13. června 1943 v 9 hodin dopoledne ve školní učebně.
Na schůzi byli pozváni všichni doposud žijící členové místních školních rad a dostavili se
následující: Josef Sůva, František Bartoň, František Egrt, František Šolc, Jan Vohnout, Josef
Žďánský, František Petrtýl, Karel Filip, František Maxa, František Zemánek, Antonín Kupec, Josef
Kupec, Josef Vondráček a Jaroslav Kout, řídící učitel.
Nynější předseda Josef Kupec schůzi zahájil, vzpomněl všech členů místních školních rad,
přítomní uctili zemřelé členy a učitele povstáním. Na to měl předseda delší přednášku, v níž probral
stavbu budovy, snahy postaviti novou budovu a dále všechny větší opravy. Zmínil se také o
odškolení dvora Milkovice a změně školních přirážek. Druhou část dějin školy přednesl řídící
učitel, který si všiml vnitřní organisace školy. Zmínil se stručně o všech řídících učitelích, pánech
inspektorech, o učitelkách industriálních a učitelích náboženství. Ku konci podal přehled o různých
začátcích školních roků, obrátil se k rodičům žáků a vybídl je ke svorné spolupráci rodiny a školy.
Potom děti přednesly několik příležitostných básní a zazpívaly skupinu písní. Všichni
členové místních školních rad byli požádáni, podepsati se do školní kroniky. Potom na připomínku
na dnešní den dali se žáci, ostatní přítomní a členové místních školních rad vyfotografovati panem
Tichým ze Sobotky.
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Dětská obrna
Ve druhé polovině srpna vyskytla se dětská obrna v Libáni, Údrnicích, Bačalkách a v jiných
vzdálenějších místech našeho okresu. Školní vyučování mělo začít 3. září 1943, ale v důsledku
obrny bylo odloženo. V neděli 19. září 1943 onemocněla dětskou obrnou paní Milada Jakubcová
z čp. 5, začátek školního roku byl na zdejší škole posunut na 4. října 1943.

Změna klasifikace ve škole
Od začátku školního roku 1943–44 byla zavedena 6-ti stupňová klasifikace žáků. Vnější
úprava písemných prací se podle nového nařízení neklasifikuje. Od 25. října 1943 byla délka
vyučovacích jednotek stanovena ministerstvem školství na 50 minut. Hlavní přestávka prodloužena
opět na 20 minut, ostatní přestávky jsou deseti minutové.

Úmrtí
2.4. – Tesařová Františka, čp.13, 39 r., vdaná

Svatby
Švorcová Jiřina, čp.3 a Kšír
5.6. – Čuban Jaroslav, čp.35 a Jakubcová Květa, čp.41
Egrt František, čp.30 a Tomášková Růžena ze Skuřiny
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