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Rok 1946
Volby do národního shromáždění
Dne 26. května 1946 byly provedeny volby do národního shromáždění. Rozdělení
kandidátních listin v číslech: č.I Československá strana komunistická, č. II Československá strana
lidová, č. III Československá strana sociálně demokratická, č. IV Československá strana národně
socialistická.
Na prvním místě skončila strana komunistická, která získala největší počet hlasů. Jejímž
předsedou byl Klement Gottwald, který se stal také předsedou vlády.

Obecní volby
V roce 1946 proběhly v obcích volby do místních národních výborů. V Zelenecké Lhotě
skončily strany v tomto pořadí:
1. strana lidová
2. strana komunistická
3. strana národně socialistická
4. strana sociálně demokratická
Předsedou národního výboru se stal národní socialista Ladislav Žďánský.

Odsun z pohraničí a jeho osídlování
V porevolučních dobách naše vláda začala pracovat. První prací naší vlády bylo, že z našeho
pohraničí jsme odsunuli Němce a vystěhovali do Německa, což se po částech provádělo.
Po odsunutí Němců začala naše vláda s osídlováním pohraničí. Také z naší obce Lhoty
Zelenecké přesídlil do pohraničí Kratochvíl Antonín, jež vlastnil domek čp.4, který koupil V. Šmíd.
Dále přesídlila rodina Sůrova a Fr. Dovol z čp.37, od nich koupil domek Ladislav Žďánský, Josefa
Janoušková z čp. 8 a rodina Filipova z čp.27. Živnost po Filipovi koupil Josef Hruška, rodák ze
Starých Hradů.

Změna řídícího učitele
Od 1. února 1946 byl jmenován na zdejší školu učitel Emil Chrtek. dosavadní správce školy
Jos. Kulich byl přikázán do pohraničí. Vzhledem k tomu, že zdejší občané žádali školní úřady, aby
správce školy Josef Kulich zůstal na této škole, oddálil se jeho odchod až do března, kdy byl 3.
dubna 1946 vystřídán učitelem Emilem Chrtkem.

Oslava 4. května 1946
V sobotu 4. května 1946 byl na zdejší škole ve 20 hodin vzpomínkový večer věnovaný
padlým a umučeným za nacistického režimu.
Toho večera zúčastnili se zdejší občané a školní mládež. Slavnostním řečníkem byl zdejší
předseda MNV p. Ladislav Žďánský, který ve věcné přednášce nastínil dobu okupace a zhodnotil
oběti, kterých bylo položeno na oltář naší svobody. V další části byly recitace žákyň naší školy
(Marie Jakubcová, Marie Filipová, Růžena Filipová a hana Klabanová). Program zakončen zapěním
hymny.

Volby do místní školní rady
V měsíci červnu 1946 byla provedena volba do místní školní rady. Předsedou zvolen p.
Kupec, rolník ze Záhub, členové: p.Fr. Dovol, dělník ze Záhub, p. Fr. Petrtýl, rolník ze Lhoty
Zelenecké, p. Fr. Brodský, rolník ze Lhoty Zelenecké, školu zastupuje řídící učitel Emil Chrtek.
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Manifestační volba presidenta republiky
Ve Vladislavském sále na pražském hradě byl dne 19. června 1946 jednomyslně všemi
přítomnými poslanci (298) zvolen Dr. Edvard Beneš presidentem republiky.

Volba hasičských činovníků
Dne 27.ledna 1946 na výroční valné hromadě místního hasičského sboru konaly volby
činovníků aklamací. Zvoleni: předseda: Václav Linka, velitel: František Brodský, náměstek: Josef
Hruška, jednatel: František Egrt čp.6, pokladník: Jan Viták, velitel sam. stráže: Karel Zemánek,
vzdělavatel: Jaroslav Čuban, kronikář: Stanislav Bartoň, zbrojmistr: František Barcal, výbor:
František Bartoň, Josef Vokráčka, Antonín Tomášů, Josef Severín, náhradníci: Václav Knobloch,
Václav Bartoň, revisoři účtů: Josef Tesař a Václav Tomášů.

Slavnost 300 let trvání obce Záhub
Místní osvětová rada v Záhubech uspořádala pod záštitou okr. nár. výboru v Jičíně dne 29.
června 1946 slavnost 300 let trvání obce Záhub s I. sjezdem rodáků a přátel obce.
Pořad: V 10 hodin otevření výstavky odboje. Ve 13 hod. vítání hostí předsedou MNV a
MRO. Ve 14 hod. seřazení průvodu v sadech na hasičském cvičišti a odchod k základnímu kamenu
kulturního domu. Vztyčení státní vlajky, hymna, zahájení předs. MRO J. Zemánkem a předsedou
ONV Mir. Folprechtem, recitace žáci obecné školy ze Lhoty Zelenecké a Záhub. Pak byl položen
základní kámen kulturního domu a koncert hudby kapelníka Fr. Kohouta.

Úmrtí
31.1. – Tesařová Marie, čp.13, 40 r., vdaná, roz. Šimůnková z Vlčího Pole
31.1. – Ulrichová Kateřina, čp.9, 87 r.
3.4. – Bartoňová Anna, čp.2, 59 r., vdaná
18.4. – Žďánský František, čp.52, 49 r., ženatý
28.5. – Egrt Josef, čp.6, 74 r., ženatý
10.10. – Švorc František, čp.3, 80 r., ženatý
28.12. – Klabanová Božena, čp.23, 31 r., svobodná
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