Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1952
Výsadba lesa na obci
400 kusů sazenic pro výsadbu lesa na obci zakoupí Pecka Josef.

Rovnání mezi J. Vondráčkem a M. Hosovou
17. května 1952 proběhlo na MNV rovnání mezi M. Hosovou a J. Vondráčkem, kvůli škodě
způsobené drůbeží na poli. Rozhodnuto, by paní Hosová zaplatila 200 Kčs do státní pokladny.

Převzetí výstroje pro požární sbor
Dne 30. května 1952 převzal MNV výstroj pro místní požární sbor, a sice: 10 pracovních
stejnokrojů, 10 služebních stejnokrojů, 10 košil a 10 kravat.

Znovuzřízení plotu u Kelbichů
Dne 5. července 1952 rozhodl MNV znovu zřídit plot u Kelbichů k Záhubům. Dále jednáno
o zemědělcích, kteří znečišťují obec vytékáním močůvky. Vyzvou se, aby učinili patřičná opatření.

Odvezení samovazu
Tajemníka MNV Sypala vystřídal Bohumil Hnízdo za Starých Hradů. Ten se přičinil o to,
aby byl ze Zelenecké Lhoty odvezen pětistopý samovaz do Psinic. Samovaz byl dar Agrostroje
Jičín zemědělcům ze Zel.Lhoty v roce 1948 za vzorné plnění dodávek. Agrostroj předal samovaz
1.5.1948 odpoledne s hudbou, která pak vyhrávala před hostincem.
Při odvozu dne 25. června 1952 již hudba nehrála. Byl odvezen za účasti zástupce okresního
národního výboru Prokopa Karla a Hnízda Boh., t.č. tajemníka MNV v naší obci, Pecky Josefa a
Tesaře Jos. z naší obce. Samovaz odvezli Folprecht Frant., tajemník a Pavlíček Mil, předseda JZD
ze Psinic. Odvezení chtěl zabránit Zemánek Karel, t.č. předseda MNV. Výměr pro odebrání byl na
MNV odevzdán až po naložení. Také byl bez náhrady odvezen valník od Šudy a zrnomet od Linky.
V červenci odešel Hnízdo a nastoupil Hlaváček ze Střevače.

Koupě domku čp. 62
15. září 1952 MNV schválil paní Rejmanové koupi domku čp.62 od státu. Domek se stal
majetkem státu, když byl jeho majitel Jirků Václav odsouzen k trestu odnětí svobody na 11 roků a
propadnutí jeho majetku státu.

Snahy o založení JZD
5. září 1952 na návrh Komunistické strany byla zahájena náborová akce pro založení
Jednotného zemědělského družstva. Dále usneseno obecní sad trhat brigádně.
4. října 1952 je první zmínka o ustavení JZD. Obecní pozemky, louka i les přechází
v nedílný majetek družstevníků. Protože zemědělci již měli zaseto, bylo určeno, že JZD začne
společně hospodařit až po žních 1953. Předsedou JZD byl zvolen Bartoň Stanislav z čp.2 (28 roků).

Stav zvířat v obci
V roce 1952 bylo v obci 41 koní, skotu 282 z toho 162 krav, prasat 179 z toho 18 prasnic.

Převoz do ústavu v Kosmonosech
Do ústavu do Kosmonos byl v červenci odvezen chorobomyslný Zástěra Bedřich (*1913) z
čp.43.
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Zatčení Petrtýlových
V říjnu 1952 byli zatčeni Petrtýl František z čp.32, rolník, 47 roků a jeho syn Petrtýl
Stanislav, 22 roky. Petrtýl František byl odsouzen na 7 roku nepodmíněně a jeho syn Stanislav na 4
roky nepodmíněně za přechovávání nepřátelské osoby. Také jejich majetek propadl státu. Za vzorné
chování byli oba propuštěni po odpykání polovičky trestu. Při hospodářství Františka Petrtýla bylo
12 ha polí, 24 kusy hovězího dobytka, 2 koně, prasata. Hospodařit zůstala jeho manželka se synem
Františkem (l6 let). V říjnu při sklizni řepy jim pomohli všichni občané ze Zelenecké Lhoty.

Pomoc Janu Linkovi při sklizni brambor
24. října 1952 byla ve schůzi MNV nařízena pomoc všech zemědělců při sklizni bramborů u
Jana Linky. Sešlo se asi 50 lidí a 1 ha brambor byl za 4 hod. hotov.

Zemědělská komise
Dne 29. října byla zvolena zemědělská komise. Předseda František Brodský. Členové: Jar.
Tesař, Vikt. Kupec, Frant. Přibylý, Vác. Tomášů a Frant. Krčmařík

Pomoc Janu Linkovi při sklizni řepy
Dne 25. listopadu 1952 se zemědělská komise usnesla, by občané i majitelé koňských
potahů pomohli sklidit řepu Janu Linkovi. Platit se bude za 1 hodinu práce s potahem 40 Kč a za
práci ruční 20 Kčs.

Pomocná stráž místní bezpečnosti, kursy účetní a promítací
Dne 23. prosince 1952 navržena ve schůzi rady MNV pomocná stráž místní bezpečnosti.
Jsou to: Hruška Jos., Tomášů Ant., Tomášů Vác., Pecka Jos., Přibylý Frant. a Tesař Jar. Kurs
účetních JZD budou absolvovat Čuban Jar., Nešněra Vác. a Brodský Frant. Do kursu promítání
filmu vyslání Zmátlík Jos., Havel Frant. ml, Petrtýl Frant. ml.

Opravy školy
Byla pořízena nová okna směrem k silnici a budova obílena, opravena omítka. Dále v bytě
ředitele pořízeny byly nové dveře a ke třídě rovněž. Celá školní budova byla o prázdninách nově
vymalována SKP z Libáně.

Nemoci v obci
Všechny děti prodělaly zprvu černý kašel, po něm zase všechny spalničky. Když skončilo
nebezpečí černého kašle a spalniček u dětí, rozšířila se po celé obci nebezpečná slintavka dobytka,
kterou onemocněly také dvě děti.

Volby funkcionářů požárního sboru
O výroční členské schůzi místní jednoty ČSH ve Lhotě Zelenecké konaly se dne 20.dubna
volby funkcionářů. Zvoleni byli: předseda: František Egrt čp.6, velitel a nám. předsedy Josef
Hruška, náměstek velitele Jan Viták, jednatel Václav Nešněra, pokladník František Brodský, velitel
sam. stráže: František Egrt čp.30, kronikář Václav Klaban, kulturní org. ref. Josef Zmátlík, revisoři
účtů: Václav Knobloch, Václav Tomášů, Josef Tesař, zbrojmistr a pomocník: Jaroslav Čuban a
František Přibylý. Do výboru navrženi: Karel Zemánek, Antonín Tomášů, Fr. Havel ml., Viktor
Kupec ml. Za náhradníky: František Přibylý a Josef Vokráčka.
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Úmrtí
16.4. – Čuban Jaroslav, kovář čp.35, 72 roky
14.7. – Egrt František, čp.30, 66 roků
27.9. – Egrtová Františka, čp.6, 81 rok
l0.l0. – Jirků Josef, čp.50, tesař, 71 rok
l8.l0. – Klaban Václav, krejčí, čp.23, 43 roky
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