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Rok 1945
Sbírka oděvů
V době od 19. února do 18. března 1945 se konala ve všech obcích Protektorátu sbírka
šatstva a obuvi pod heslem „Národ svým dělníkům“. V naší obci bylo sebráno: 2 kalhoty, 3 kabáty,
5 vest, 9 čepic, 2 šály a 1 pár bačkor.

Revoluce
Dne 5. května 1945 vypukla v Praze i celé republice revoluce, dlouho zadržovaná nenávist
proti okupantům. Pražané stavěli barikády dnem i nocí proti německým tankům. Houževnatě se
bránili proti Němcům. Vojsko německé, poraženo Rudou armádou, počínalo si přímo zběsile. Praha
volala rozhlasem o pomoc všechny věrné a poctivé Čechy. Z naší vesnice rodáci dlící v Praze Jan a
Stanislav Petrtýlové byli svědky pražské revoluce.
6. a 7. května 1945 projížděli naší vesnicí kolony německých vojáků. Lidé poschovávali,
kde co bylo cenného a prchali do lesů.
Důstojník vládního vojska Josef Žďánský, jež přijel z Prahy dne 5. května 1945, říkal, že je
pověřen, aby vedl revoluční hnutí i sestavil revoluční výbor, jehož předsedou zvolen Fr. Žďánský.
V tu dobu se revoluční výbory sestavovaly v celé české republice.
Dík Sovětskému svazu a Rudé armádě, která s napětím všech sil přispěchala, až od Berlína
přes kladený odpor německých vojsk, Praze na pomoc, kde byl při vstupu a bojích ukončen boj
s německými hitlerovci dne 9. května 1945

Návrat vlády
Dne 10. května 1945 se vrátila nová Československá vláda, která pracovala za hranicemi
v čele s presidentem Dr. E. Benešem a předsedou Zd. Filingrem.

Zrádci národa
Ve dnech revolučních a pozdějších nebylo zapomenuto na zrádce našeho národa a
kolaboranty. V Libáni hned 5. května 1945 bylo zajištěno několik osob, z nichž nutno jmenovati
následující: V. Mejzr a Hanzal, soustružníci, Lachman Jan, správce družstva, Jos. Karban, štáb.
četn. strážmistr, J. Vysoký. Další jsou: Fr. Škaloud, řídící učitel z Bystřice, Dědina J., rolník
z Ujkovic, Ing. Mourek ze Seletic, Eršil Fr. z Rokytňan, Jancák J. a Vonka St., stavitel, oba
z Rožďalovic, Alois Pour, řezník z Markvartic a František Havel, řezník a hostinský ze Lhoty
Zelenecké.
Všichni jmenovaní se provinili na českém národě, že spolupracovali s Němci, využívali
jejich výhod a udávali naše lidi. Za to budou souzeni lidovým soudem a stihne je spravedlivý trest.
František Havel ml., syn zatčeného hostinského a řezníka Františka Havla ze Lhoty
Zelenecké, obcházel po vsi, aby lidé podepsali, že jeho otec během války s nacisty nespolupracoval
a nikomu neublížil. Lidé ze vsi se mu ochotně podepisovali, protože to byla pravda, tím byla
prokázána nevina jeho otce a František Havel byl asi po týdnu z vězení propuštěn. Hostinský Havel
sice během války hostil Němce nebo jejich české přisluhovače, kteří přišli dělat do vsi kontroly, ale
to bylo jen z důvodu, aby se najedli, pořádně napili a pak už neměli chuť něco po vsi kontrolovat.

Slavnost vítězství a oslava narozenin pana presidenta
V neděli 27. května 1945 uspořádaly Národní výbory Lhoty Zelenecké a Záhub „Slavnost
vítězství“. Významným činitelem této slavnosti byl p. Josef Kupec, zemědělec ze Záhub.
Jmenovaný ukryl obraz p. presidenta Edvarda Beneše do věže márnice záhubského hřbitova, odkud
byl nyní obraz odnesen na Lhotu a předán škole.
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Mramorová deska s českým nápisem na škole byla v roce 1939 uložena, aby dnes mohla býti
zase na školu připevněna.
V čele průvodu byla krojovanou skupinou nesena státní vlajka československá. Nebyla
zničena ani odevzdána, jak nařídili Němci, ale plných 6 let byla uschována řídícím učitelem, aby
zase zavlála na naší škole, což se stalo 5. května 1945 ve 12 hodin.

Kroupy
Dne 8. května 1945 o 17 ½ hodině se přihnala na zdejší kraj bouře. Padaly kusy ledu
velikosti většího holubího vejce a okenní tabule obrácené k západu byly vesměs rozbity.

Změna řídícího učitele
Řídící učitel Jaroslav Kout se přihlásil dobrovolně do služby v pohraničí a dne 11. června
1945 převzal správu pětitřídní německé obecní školy ve Sloupu u České Lípy.
Zdejší obecnou školu převzal dne 14. června 1945 učitelský čekatel Vlastimil Michal, který
sem byl přidělen z I. obvodu jičínského.
Od 1. září 1945 byl na zdejší škole ustanoven Jos. Kulich, učitelský čekatel z Rožďalovic, za
Vlastimila Michala, který odešel vyučovati do pohraničí.

Počet žáků ve škole
Školní rok 1945–46 byl započat s 21 žáky. Úbytek žactva můžeme pozorovati na všech
obecných školách a byl způsoben přestupem žáků na měšťanské školy.

Vichřice
Dne 22. července 1945 v půl sedmé navečer se přehnala bouře přes naši krajinu a zbořila
stodolu Františka Brodského č.33, vrata od stodoly byla větrem nesena přes celý dvůr asi 30 metrů.

Úmrtí
11.1. – Vondráčková Anna, čp.36, 82 r.
29.1. – Balcarová Barbora, čp.13, 75 r.
25.2. – Jihlavcová Františka, čp.41, 78 r.
16.4. – Lamančík Josef, čp.37, dítě 3 r., *10.3.1942, utopil se v rybníku
10.5. – Machovcová Růžena, čp.7, 30 r., vdaná, roz. Pecková, učitelka v Dětenicích
16.10. – Přibylá Františka, čp.24, 62 r.

www.zeleneckalhota.cz

© Krčmařík Marek, kronikář obce

