Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1948
Únor 1948
V únoru roku 1948 přišly nepokoje ve vládě. Vláda Klementa Gottwalda byla nucena svolat
všechny delegáty pracujícího lidu na 28. až 29. února 1948, aby v Praze rozhodli a dali pádný
důkaz, že lid stojí pevně za vládou Klementa Gottwalda. Tak se také stalo, lid svou vůli projevil a
všechny rozvratníky odvolal jak z vlády tak i z veřejného života.
Ve všech obcích a městech v naší republice se zakládaly akční výbory, které měly za úkol
všechny rozvratníky sesadit z vedoucích míst. V naší obci byl zvolen předsedou akčního výboru
Josef Severin z KSČ. Akční výbory začaly pracovat s národními výbory správně a poctivě.
Odstranily z veřejných míst sabotážníky a rozvratníky, liknavce, kteří místo práce brzdili vývoj
demokratických sil v naší republice.
V naší obci byli odvoláni předseda národního výboru Ladislav Žďánský, člen rady Josef
Vokráčka, Václav Bartoň a Stanislav Jakubec.
Prozatímním předsedou národního výboru byl zvolen Josef Klaban. V obci nebylo do dnešní
doby vykonáno nic. Ačkoliv by v naší obci bylo mnoho a mnoho zvelebovat.

Úmrtí Jana Masaryka
Dne 10. března 1948 zemřel ministr zahraničních věcí Jan Masaryk. Na jeho místo byl
jmenován Lad. Klementis.

Volba předsedy národního výboru
Dne 26. března 1948 v naší obci ve svolané schůzi Komunistickou stranou Československa a
akčním výborem byl zvolen předsedou národního výboru Barcal František, t. č. předseda KSČ.

Sázení vánočních stromků
Po celé Československé republice ujala se krásná myšlenka v sázení vánočních stromků, pod
které se kladou na vánoční svátky dárky pro sociálně slabé. V naší obci byl vsazen vánoční strom
dne 17. dubna 1948, jež obstaral člen národního výboru Václav Tomášů a místopředseda Old.
Karel, který se zasloužil svým přičiněním, že obec byla dána do pořádku, kde pomáhali členové
strany komunistické.

Dar samovazu
Naše obec Lhota Zelenecká za vzorné plnění všech dodávek byla dána za vzor všem druhým
obcím a obdržela darem od ministerstva zemědělství stroj samovaz.
Dne 1. května 1948 o svátku práce odpoledne byl předán samovaz občanům Lhoty
Zelenecké zástupci dělnictva jičínské továrny na hospodářské stroje Agrostroj. Z téže továrny
přijela 30 členná kapela, která účinkovala při předání. Zástupce dělnictva přivítal a poděkoval za tak
krásný dar soudruh V. Šmíd, předseda jedn. svazu zemědělců. Dále promluvil M. Folprecht,
předseda okresního nár. výboru, o spolupráci města s venkovem. Dále ještě jednou poděkoval
zemědělský referent Fr. Maxa ze Záhub. Po projevu hrála Knotkova kapela. Zábava trvala dlouho
do noci.

Počasí
Roku 1948 bylo jaro suché, krmení pro dobytek bylo velmi málo. Koncem června přišly
hojné deště, obilí se opravilo. Čekalo se s obavou, že na žně bude nepříznivé počasí, avšak po třech
týdnech dešťů se čas ustálil, takže se žně začaly při pěkném počasí. 14 dní se klidilo pěkně, konec
žní zdržely deště.
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Telefonní linka
V naší obci jsme dobrovolnou prací našich občanů vykopali jámy a postavili telefonní
sloupy. Telefonní linka vede od Libáně přes obec Záhuby na Lhotu Zeleneckou do Skuřiny.

Volba presidenta
Pro churavost odstoupil p. president Dr. Ed. Beneš. Novým presidentem byl zvolen předseda
vlády Klement Gottwald. Předsedou vlády byl zvolen Antonín Zápotocký.

Sázení ovocných stromků
Místní národní výbor v naší obci se usnesl, že vysází se ovocné stromy, tam kde dřívější
během času uschly neb zmrzly. Soudruh Karel byl pověřen zakoupením stromků, což ku
spokojenosti místního národního výboru vykonal.
Dne 24.10. 1948 dobrovolnou pracovní povinností byly vykopány jámy pro stromky.
Kopání se zúčastnili soudruzi: Barcal Fr., Karel Old., Tomáš V., Šmíd V., Kupec Vikt., Šíp J.,
Petrtýl Fr., Vokráčka J., Viták Jan, Vaníček J., Dufek Fr. Čuban Jar. a Bartoň St.
Bylo vysázeno 150 kusů ovocných stromků ke 30letému trvání republiky. Sázení se
zúčastnili soudruzi: Barcal Fr., Karel Old., Dufek Fr., Tomáš V., Klaban V., z občanů: Vaníček J.,
Knobloch V., soudruh učitel Zmátlík J. se školními dětmi.

Úmrtí Dr. Edvarda Beneše
Dne 3. září 1948 zemřel bývalý president Dr. Edvard Beneš. Mnoho občanů se zesnulým
rozloučilo se v Praze a odtamtud byl převezen do Sezimova Ústí.

Zakoupení promítacího aparátu
Místní národní výbor se usnesl, pořádati pro občanstvo vzdělávací kulturní večery, k tomu
účelu byl zakoupen promítací aparát. Přístroj koupil a přivezl učitel J. Zmátlík. Každý týden je
promítán film, v pátek pro děti ve škole a v sobotu pro občanstvo v hostinci u Havlů.

Ceny zemědělských výrobků
V roce 1948 stál 1 q obilí 400 Kčs, brambory 100 Kčs, řepa 60 Kčs, olejniny 600 Kčs, 1
vejce 3,20 Kčs, mléko 1 l 5,50-6 Kčs.

Prodej zemědělských přebytků
Po splnění dodávek mohli rolníci přebytečné výrobky zemědělských produktů prodati volně
za libovolnou cenu, takže rolníci mají možnost získati a zvýšiti si svůj příjem.

Autobusová linka do Jičína
Dne 10. prosince 1948 byla zavedena nová autobusová linka z Libáně přes naši obec do
Jičína, což je velkou věcí a zlepšení v dopravě osob, tak dlouho požadované všemi občany.

Změny v místní školní radě
Dosavadní předseda místní školní rady Josef Kupec se vzdal funkce. Místo něho nastoupil
dosavadní člen m.š.r. p. František Krčmařík. Novým členem m.š.r. byl jmenován p. Jan Viták,
rolník ze Lhoty Zelenecké.

Počet dětí ve škole
Ve školním roce 1948–49 chodilo do školy 17 dětí, z toho 8 chlapců a 9 dívek.
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Masarykova vatra
Dne 6. března 1948 konána oslava 98. narozenin presidenta Osvoboditele T.G. Masaryka.
Pořad oslavy byl následující: V 18 ½ hod. vyšel průvod krojovaných členů hasičského sboru, školní
mládeže a občanstva od školy za ves na Příhon, kde byla připravena hranice. Po zapálení vatry
přečetl řídící učitel Josef Zmátlík projev ČZHJ, dále žákyně Marie Brodská přednesla báseň „Slib
mladých“. Po té všichni přítomní zazpívali státní hymnu. Při písních „Teče voda teče“ a „Synku,
synku doma-li jsi“ hranice dohořela. Následoval odchod za zpěvu sokolských písní. Této oslavě
bylo přítomno 15 členů hasičského sboru v kroji, místní národní výbor, akční výbor, 15 školních
dětí a 65 občanů a občanek. Byla to poslední Masarykova vatra ve Lhotě Zelenecké pořádaná.

Oslava 52. narozenin Klementa Gottwalda
Dne 20. října 1948 sešli se členové hasičského sboru do schůze společně s MNV a zástupci
MAV v 8 hodin večer v místnosti MNV, aby společně oslavili 52. narozeniny presidenta republiky
československé Klementa Gottwalda. Po uvítání přečetl řídící učitel Josef Zmátlík životopis pana
presidenta, načež provoláním zdaru byla tato oslava skončena. Přítomno 30 osob.

Úmrtí
2.3. – Viták Vincenc, čp.25, 78 r., ženatý
22.7. – Lamr Jaroslav, čp.47, 45 r., ženatý
27.7. – Kovářová Anna, čp.33, 87 r.

Svatba
10.7. – Bartoň Stanislav, čp.2 a Anna Kupcová, čp.19
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