Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1979
Počasí
1. ledna byl velký vítr a mráz -17 stupňů. Pro velké mrazy byly uzavřeny školy a i některé
průmyslové závody (Strojtex Dolní Bousov od 11.ledna), televizní vysílání bylo omezeno, důvodem
byly mrazy a tím způsobené velké omezení dodávek elektrické energie. 16. ledna padal sníh po celý
den. 18. ledna byl mráz -19 °C, 19. ledna také -19 °C, ve dne -4 °C. 1. května byl na vodě led a pak
padal sníh. Od 13. května už bylo pěkné počasí. Teploty +26 °C, 27.5. +28 °C a od prvního června
+30 °C, 3.6. +32 °C, 4. a 5.6. +33 °C.

Letní čas
1. dubna byl zaveden letní čas, hodiny se posunuly o 1 hodinu vpřed.

Oprava silnice
16. dubna 1979 byla uzavřena silnice ze Zelenecké Lhoty do Vlčího Pole. Byl dělán nový
asfaltový povrch. Asi jeden týden se navážel štěrk, ten byl rozhrnut až 17.října. Také lesy udělaly
nové asfaltové silnice lesem do Dolního Bousova a z Kopanin přes Křižánek k hájence.

Úprava pozemků Na obci
19. února začalo vracení všech stromů na Skalkách a Na obci (pozemky od Skalek až po les
– pravá strana směrem Zelenecká Lhota – Dolní Bousov). Bylo zlikvidováno hodně stromů,
remízků a lesíčků (obecní borek, na Skalkách topoly, Egrtův lesíček a stráň, Tesařův lomeček,
Knoblochova stráň a lesíček, Bartoňův lesíček). Celkem bylo zničeno 7 lesíčku a remízků.
O likvidaci této pěkné krajiny se postaral Josef Pauš, předseda JZD 1.máj Dětenice, bytem v
Dolním Bousově. V roce 1980 byly rozstříleny pařezy, udělána meliorace a v roce 1981 byl
proveden první osev (pouze části) směsky na krmení. Sklizena byla pouze z části, na místech bývalé
skály nic nevyrostlo a tam co byla mokřina, zůstala mokřina dále. Pak byly pozemky opět zasety
travou, ale ještě v roce 1988 na místech, kde byla skála, nic neroste a tam kde byly mokřiny, jsou
bažiny stále. Celá akce stála mnoho peněz, ale výsledek žádný, naopak velmi hezký kus přírody
zmizel.

Stavební úpravy
2.8. byla položena nová střecha na dům čp.7. (Patková – Jičín, dříve Peckovo).
15.9. dodělal novou omítku na čp.12 Tesař Jaroslav.
10.10. byl zakopán elektrický kabel do domku p.Erbana (dříve stodola J.Jirků).
20.10. byl zakopán el. kabel do domku čp.7.
V říjnu byl zakopán telefonní kabel z budovy školy do domu čp.35 Čuban Jaroslav.
Šuda Břetislav začal přistavovat místnosti k domu čp.36.

Prodej domu čp. 38
Tomášů Stanislav prodal domek čp.38 ing. Barcalové z Prahy, dosud do domku dojížděl na
chalupu Moskaljev z Prahy, který obstaral požárníkům auto T 805.

Stěhování
V dubnu se odstěhovali z čp.9 Jirkovi do Plané a 1.7. Fidrichova do Nadslavi. Přistěhovali
Hrubých, Vondráčkovi a Bartoň Milan s rodinou z čp.2.
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Pohřeb
24. února měla pohřeb paní Tomášková ze Záhub. Byla to matka paní Hruškové ze
Zelenecké Lhoty čp.27. Pohřeb měla z kaple ze Zelenecké Lhoty na hřbitov v Záhubech.

Úmrtí
4.4. - Zimová Anna, čp.18, 69 roků, kremace Nymburk
10.5. - Šmíd Václav, čp.46, 75 roků
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