Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1956
Estráda k MDŽ
K Mezinárodnímu dni žen uspořádala Osvětová beseda estrádu.

Pole pí. Klabanové
Dne 25. března 1956 opět MNV jednal o polích pí. Klabanové, která je nechce obdělávat.
Rozhodnuto, by si na poli pracovala sama.

Zajištění Ulrichova hospodářství
Dne 16. dubna 1956 jednal MNV o přípisu, ve kterém František Ulrich žádá, aby MNV
zajistil řádný chod jeho hospodářství, neb sám je stár. Rozhodnuto: Má 7 dětí a všechny poslal
z domu, nechť některý se vrátí domů a pracuje pro staré rodiče.

Vodovod
V dubnu 1956 jednáno o vodovodu. O postupu financí i pracovním učiní se dotaz na KNV.

Jednocení řepy cukrovky
Dne 4. července 1956 jednáno na MNV o dokončení jednocení řepy cukrovky. Je zapotřebí
brigádu. Některým zemědělcům byla zástupci cukrovaru přeměřena osevní plocha cukrovky. Bylo
zjištěno nedosetí a nařízeno plochu doset, i přestože se zaoraly kultury obilí a ze řepy, tak pozdě
naseté, stejně užitek byl velmi malý.

Žádost o samovaz
Předseda a tajemník MNV byli pověřeni, aby podali žádost o vrácení samovazu, který je ve
Psinicích.

Průvod k mezinárodnímu dni dětí
K MDD uspořádali žáci školy lampiónový průvod na obec, kde byl zapálen táborák.
František Havel, vedoucí jednoty a hostince, se postaral o občerstvení (buřty, housky, bonbóny,
limonáda). Děti se velmi dobře bavily a budou jistě ještě dlouho vzpomínat na ten večer.

Požární sbor
Místní požární jednota ve Lhotě Zelenecké v roce 1956 čítala 30 činných členů. Během roku
konalo se sedm schůzí. Byla opravena motorová stříkačka. Josef Zmátlík motorovou stříkačku již
sestavil a u rybníka vyzkoušel. Shledáno, že stroj skutečně pracuje, ale má nedostatečný výkon
motoru. Tato závada bude odstraněna při opravě v odborné dílně v Jičíně.

Úmrtí
21.4. – Brodská Růžena, čp.33, 41 r., vdaná, *1915
1.11. – Nešněra Václav, čp.34, 35 r., ženatý, *17.10.1921
8.12. – Kovář Josef, čp.33, 74 r., ženatý
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