Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1951
Schůze MNV
Místní národní výbor, rada a zemědělská komise konaly 27 schůzí. Program všech schůzí
není zaznamenán, neb některé z nich jsou rázu jen pracovního a bezpředmětné pro tuto kroniku.
19. února 1951 byli jmenováni sběrači mléka na dvou stáncích, Tesař Josef a Egrt František
č.6. Ve schůzi 11. června 1951 byla schválena stavba bazénu u Haltýře. V této schůzi byl jmenován
hrobníkem Frant. Barcal č.22. Ve schůzi 13. srpna 1951 se prodal obecní sad za podmínek: ovoce
sadař otrhá na polovinu. Kontrolují členové MNV. 28. října 1951 stanoveny dávky z místností a ze
psů. Z místnosti 50 Kčs, z prvního psa 80 Kčs, z druhého 120 Kčs. 3. listopadu 1951 jednáno o
rozdělení cukru dělníkům na řepě cukrovce. Za každý odpracovaný den 10 dkg.

Koupě domku čp. 26
27. listopadu 1951 byla MNV schválena koupě domku čp.26. Domek koupili František a
Helena Vitákovi z čp.21 od Marie Valentové a Marie Zemánkové.

Sucho
V roce 1951 bylo velké sucho a MNV zakázal odebírat vodu z rybníku ve vsi (požární
nádrž).

Bazén u Haltýře
V roce 1951 bylo započato s kopáním bazénu na pitnou vodu u Haltýře mezi pramenemstudánkou a původní nádrží.. Tato nádrž byla z kamene a měla být již připravena na stavbu
vodovodu, který již po mnoho roků byl plánován. Bazén se začal dělat za předsedy MNV Zemánka
Karla a tajemníka Sypala.

Změna názvu hasičského sboru a volba činovníků
Dne 26.března 1951 konala se výroční členská schůze hasičského sboru, od té doby takto
nazývaná, v hostinci u Havlů. Od této ustavující výroční členské schůze změněn název Hasičský
sbor na nové pojmenování Místní jednota ČSPO ve Lhotě Zelenecké, která potom převzala veškerý
majetek bývalého hasičského sboru. Schůze zahájena byla předsedou MNV bratrem Karlem
Zemánkem, který přivítal přítomného zástupce OHJ jičínské bratra Jaroslava Kavku z Libáně a
učinil vzpomínku na zemřelé bratry Václava Linku a nejstaršího člena Josefa Klabana. Památka
jejich uctěna povstáním. Za zemřelého bratra předsedu Václava Linku navržen a předsedou zvolen
František Egrt čp.6, za velitele Josef Hruška, za nám. velitele Jan Viták, za jednatele Jaroslav
Čuban, pokladníkem František Brodský, velitelem sam. stráže František Egrt čp.30, kulturním a
osvětovým referentem Josef Zmátlík, za revisory účtů zvoleni Václav Tomášů a Václav Knobloch,
do výboru navrženi: František Egrt čp.30, Antonín Tomášů, Josef Vokráčka, Václav Klaban.
Náhradníky: František Přibylý, Josef Tesař.

Úmrtí
23.2. – Šudová Stanislava, čp.36, dítko l rok
25.2. – Linka Václav, čp.l6, 65 roků
8.4. – Dovol Bohumil, čp.48, 80 roků
8.6. – Vondrák Gustav, čp.l0, 77 roků
22.9. – Frys František, čp.5, 71 roků
19.10. – Matějů František, čp.8, 89 roků
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