Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1955
Počasí
Počátkem ledna 1955 bylo příznivé počasí, ale 17. ledna 1955 se přehnala přes naši obec
sněhová smršť, která nadělala mnoho škod na střechách. V únoru uhodily velké mrazy a se setím se
začalo až v dubnu. První v naší obci sel Karel Zemánek na stráni u Záhub.

Komise pro zvelebení obce
11. ledna 1955 byla v obci ustavena komise pro zvelebení obce. Členové komise: Viták
František čp.21, truhlář, Plíšek Vlastimil čp.39, zedník a elektrikář, Havel František ml. čp.15,
řezník, Kopecký Josef čp.28, zedník, Přibylý František čp.24, kovář – dělník Drožďárny Libáň.

Osvětová Beseda
Osvětová beseda v roce 1955 sehrála 2 divadelní hry a 1 estrádu. 20.2. 1955 byla v obci
uspořádána velká maškara „Cirkus bude“. Odpoledního průvodu se zúčastnili všichni občané ze
Zelenecké Lhoty.

Pozemky po Václavu Klabanovi
MNV se v mnoha schůzích zabýval 1,14 ha pole pí. Klabanové, která, když její manžel
v roce 1952 zemřel, prohlásila, že na poli pracovat nebude, ať je pozemek přidělen jiným
zemědělcům. MNV a ostatní zemědělci trvají na tom, by si sama pozemek obdělávala, neb není
stará a má dospívajícího syna.

Koupě pozemku u čp. 56
Paní Balcarová z čp. 56 koupila od obce 7 a pozemku pro zahrádku u svého domu.

Prodej slámy a sena
Někteří zemědělci prodávali seno a slámu, přestože je jí v obci nedostatek. Rozhlasem byl
vyhlášen zákaz prodeje.

Plnění plánu žní
Dne 2. září 1955 jednal MNV o plnění plánu žní a podzimních prací. Při žních jsou dodávky
plněny uspokojivě a rovněž v podzimních pracích si zemědělci vedou dobře.

Výměna čp. 55 za čp. 8
Dne 2. září 1955 přednesl předseda MNV Albert Jakubec zprávu, že obecní domek čp. 55
byl vyměněn s paní Janouškovou za čp. 8. Doplatek, neb rozdíl kupní ceny, bude uhrazen
z rozpočtu MNV. MNV měl doposud dům čp. 8 v pronájmu od jara 1954. V domě byla úřadovna
MNV, předsíň a místnost Osvětové besedy (knihovna). Paní Janoušková se svou dcerou Hedvikou
přestěhovala v roce 1945 do pohraničí (Hostinné).

Stavba nové školy
Okresní inspektor při inspekcích ve škole se zmínil o tom, že by bylo možno postavit novou
školu v rámci akce Š. Podrobnosti, že sdělí ONV. Ředitel školy J. Zmátlík toto přednesl v září 1955
ve schůzi MNV a všichni členové byli povděční uvedenému návrhu.
Začalo se již s plánováním místa a s opatřením potřebné technické dokumentace. Ředitel
školy jednal s Ing. Žďánským, zdejším rodákem, který by byl vypracoval plány a veškerou
dokumentaci sám a zdarma. Předběžné plány byly již v náčrtcích hotovy. Avšak ze stavby sešlo,
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protože předseda místního výboru KSČ s. Tomášů, zřejmě ovlivněn a v osobní zášti proti řediteli
školy se postavil proti a ze stavby jakož i přípravných prací sešlo.
Jak již bylo psáno na několika místech v této kronice o stavbě školy, vždy se vyskytlo
několik jedinců, kteří stavbu nové školy překazili.

Zpráva finanční
2. prosince 1955 podal ve schůzi MNV zprávu finanční Jos. Zmátlík. Pro uhrazení účtů je
potřeba ještě 6 277 Kčs, ale není možno tuto částku z rozpočtu vyčerpat, protože zemědělci Linka,
Ulrich, Kelbich, Šmíd a Dovol Jos. dosud nezaplatili daně.

Požární sbor
V tomto roce čítala místní požární jednota ve Lhotě Zelenecké 32 činných členů. Místní
požární jednota konala v tomto roce celkem 8 schůzí, v lednu pořádala požárnický ples.

První motorová stříkačka v obci
V měsíci listopadu 1955 na přání členstva ponechal poručík státního požárního dozoru
v Jičíně zdejší jednotě motorovou stříkačku polské výroby s podmínkou, že do konce března r.
1956 dá si ji místní jednota do pořádku.

Úmrtí
6.2. – Vaníček Josef, čp.14, 81 rok stár
20.3. – Bláha František, čp.33, 57 roků stár, kočí, sloužil u Brodských
20.5. – Dovolová Marie, čp.29, 86 roků stará
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