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Rok 1970
Nová hasičská zbrojnice
Bylo započato se stavbou nové hasičské zbrojnice bouráním chléva u Janouška čp.8. Nejvíce
odpracoval br. předseda Jakubec Albert (52 hodiny) a jeho syn Rosťa 15 hodin. V roce 1971
odpracují všichni členové celkem 500 hodin.

Oprava kaple
Byla udělána nová omítka u kaple. Započato bylo 30.září. Omítku dělali zedníci JZD:
Podhajský Fr.z Bačalek, Egrt František, Hruška Luboš, Tesař Jaroslav všichni ze Zelenecké Lhoty.
Přidavači: Pecho Miroslav ze Záhub a Oplt František z Bačalek. Oškrabání staré omítky a udělání
nové stálo 10.000 Kčs, materiál a dovozy 5.000 Kčs, zasklení oken a sklo 2.000 Kčs. Zasklení
prováděl Viták František, truhlář a jeho syn František. Zedníci skončili 17.října 1970. Peníze na
opravu 17 000 Kčs dal ONV z Jičína.

Stavby a opravy domů
Špaček Jiří udělal novou omítku a plot u domu čp.59. JZD v čp.9 budovalo 4 nové byty.
Tesař Jaroslav se nastěhoval do nového domku čp.12 (dům byl předělán ze stodoly).
Petrtýl František čp.32, udělal nový plot u silnice.

Veřejné osvětlení
Bylo upraveno veřejné osvětlení (zářivky).

Hodně sněhu
V zimě 1969 – 1970 napadlo velmi mnoho sněhu, následkem toho prolomila se střecha na
domě Marie Egrtové čp.6. V létě byla opravena. Také se prolomila střecha u domu čp.8, majetek
MNV. Dům byl úplné rozbourán roku 1976.

Žně
Žně začaly opožděně a stálými dešti se protahovaly. JZD na Zelenecké Lhotě ještě 2.září
mělo sekat 20 ha pšenice a všechen oves (JZD Údrnice mělo sekat ještě 100 ha pšenice).

Dopravní nehody
24.12. havarovala Bartoňová Eva v lese s autem zn.Moskvič. Auto se převrátilo. Eva utrpěla
pouze malé zranění, spolujezdec její bratr Milan vyvázl bez zranění.
31.5. havaroval na motocyklu v Brodcích za Mladou Boleslavi Stanislav Rejman /1922/
bývalý mlynář ze Záhub. Zemřel 1.6.pohřeb měl 6.6.

Úmrtí
18.3. – Balcar František, čp.22, ženatý, 70 roků
4.4. – Kopecký Josef, čp.28, 83 r., ženatý, zemřel v Jablonci u dcery
25.8. – Jakubec Stanislav, čp.41, ženatý, 76 roků
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