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Letecké hlídky
Okresní hasičská jednota jičínská č.19 vydala rozkaz číslo 3 dne 9.srpna 1944, kterým se
nařizuje všem hasičským sborům zavedení leteckých hlídek ve zbrojnici dne 15.srpna t.r. a to ve
dne 1 muž a v noci 2 muži. Výzbroj: plátěný pracovní kroj, lodička, přilba na opasku. Tyto stálé
hlídky ustanoví velitel sboru vždy na týden a písemné určení vyvěsí ve zbrojnici. Veškeré tato
opatření jsou nutná, jelikož nepřátelské letectvo ohrožuje nejen města ale i venkov.

Sběr papíru
Ve dnech 15. března až 5. dubna 1944 byl opět proveden v celém protektorátu mimořádný
sběr papíru. Sběr byl u nás proveden školními dětmi dne 30. března 1944. V Zelenecké Lhotě bylo
sebráno 40 kg, v Záhubech 20 kg.
Při podzimním mimořádném sběru bylo v obou obcích sebráno jen 50 kg papíru. Malé
množství je odůvodněno pravidelným týdenním sběrem, jenž se stále udržuje na dostatečné výši.

Očkování proti záškrtu
K zamezení šíření záškrtu bylo nařízeno hromadné ochranné očkování proti záškrtu.
Očkovány budou všechny děti od 1 roku do 14 roků, pokud již nebyly loni očkovány.

Sociální pomoc
Sbírka na II. dílo Sociální pomoci vynesla v Zelenecké Lhotě 1.017 Kč, v Záhubech 970 Kč.
Školní sbírka na Sociální pomoc činila 112 Kč.

Kuratorium
V neděli 7. května 1944 byl konán ve všech místech Protektorátu „Jarní den mládeže“. Po
zatroubení budíčku sešla se mládež Kuratoria (od 10 do 18 let) a v průvodu s hudbou odešla ze
Zelenecké Lhoty na záhubské cvičiště. Po zahájení místním vedoucím p. Fr. Švorcem bylo stavění
máje, tanečky dívek, závody v běhu a další cviky. Slavnost ukončil p. starosta Frant. Maxa ze
Záhub pěkným proslovem.

Tuberkulinová zkouška
V měsíci květnu 1944 navštívila zdejší školu pracovnice Okresní péče o mládež v Libáni pí.
Odvárková, aby nalepila dětem od 6 do 10 let tuberkulinové náplasti. Třetí den byly děti
prohlédnuty p. obvodním lékařem a jenom u tří dětí z 22 byl shledán 1. stupeň náchylnosti
k tuberkulose. Tyto 3 děti půjdou ještě k rentgenologické prohlídce.

Zrušení místní školní rady
Výnosem ministerstva školství byly zrušeny všechny místní školní rady a veškerá pravomoc
jejich přešla na starostu obce, kde je škola. Zdejší pan starosta, jsa zaneprázdněn jinými pracemi pro
válku důležitými, navrhl p. Františka Havla, hostinského, aby vykonával tuto funkci. Okresní úřad –
školská úřadovna návrh schválila.
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Slavnost v Záhubech
V neděli 25. června 1944 o záhubské pouti připravilo místní vedení Kuratoria pěkné
odpoledne na záhubském cvičišti. Krojovaný průvod s 18 člennou hudbou p. Kyziváta vyšel ve 2
hodiny odpoledne ze Zelenecké Lhoty. Po krátkém projevu místního vedoucího p. Fr. Švorce a p.
starosty Záhub zatančili chlapci i dívky v národních krojích českou a moravskou besedu za
doprovodu hudby. Poté následovaly běhy chlapců od 10 do 16 let a cyklistické závody starších na
trati Záhuby – Libáň – Zelenecká Lhota – Záhuby. Jako první dojel p. František Havel ml. ze Lhoty
Zelenecké v čase 19 minut. Slavnost ukončila mladší děvčata tanečky.

Příušnice
Koncem měsíce května 1944 se objevila u dvou žákyň školy epidemie – příušnice. Po jejich
uzdravení onemocněly další děti a nemoc se šířila neustále. Poslední případy byly ještě o
prázdninách, takže všichni žáci školy tuto nemoc museli zažít.

Úmrtí
17.2. – Adamcová Marie, čp.44, 67 r.
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