Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 2011
Samospráva a státní správa
Zasedání obecního zastupitelstva
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 13. ledna 2011 bylo projednáno:
· Schváleno zvýšení příspěvku do DSO Mariánská zahrada z 10,- Kč na 15,- Kč / osoba.
· Schválena nájemní smlouva na nemovitost čp. 45 v KÚ Zelenecká Lhota s Marií
Kořenářovou.
· Schválena nájemní smlouva na nemovitost čp. 13 v KÚ Záhuby s Marcelou Královou a
Jaroslavem Smolíkem.
· Zamítnuta žádost o odkup pozemku 1254/2 v KÚ Zelenecká Lhota.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 2. února 2011 bylo projednáno:
· Schváleny nové vyhlášky platné pro rok 2011 - vyhláška 1/2011 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, vyhláška 2/2011o místním poplatku ze psů a vyhláška 3/2011 o
místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
· Zastupitelstvo obce seznámilo občany s dotací na opravu požární nádrže na návsi v
Zelenecké Lhotě a s harmonogramem prací v roce 2011, dále byli občané seznámení s
termínem a kritérii výběrového řízení.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 23. února 2011 bylo projednáno:
· Zastupitelstvo schválilo změnu člena výběrové komise pro zakázku oprava rybníku na
návsi. Místo původně jmenovaného Marka Krčmaříka byl zvolen František Egrt.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 1. března 2011 bylo projednáno:
· Zastupitelstvo obce převzalo hodnocení výběrového řízení opravy rybníku na návsi od
hodnotící komise a bylo seznámeno s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je
firma ZEPOS RS a.s.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 16. března 2011 bylo projednáno:
· Schválen rozpočet na rok 2011 jako vyrovnaný s rozpočtovými příjmy ve výši 3 380,6 tis.
Kč a rozpočtovými výdaji ve výši 3 380,6 tis. Kč.
· Schválena žádost manželů Šudových k stavbě domu.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 27. dubna 2011 bylo projednáno:
· Schválen závěrečný účet obce za rok 2011.
· Schváleno přijetí dotace na opravu hřbitovních zdí a márnic z Krajského programu obnovy
venkova.
· Schválena žádost paní Prokešové o ukončení členství ve finančním výboru, novým členem
finančního výboru se stal Jan Rozsypal.
· Schválen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – firma ZEPOS RS s.r.o., jedná se o vícepráce
spojené s odstraněním nánosu bahna z nádrže na návsi.

www.zeleneckalhota.cz

© Krčmařík Marek, kronikář obce

Kronika obce Zelenecká Lhota
·

Projednána nabídka divadelního představení z projektu Comenius 2011 - Don Quijote de la
Mancha, představení se uskuteční dne 24.6. 2011 v Zelenecké Lhotě.

Na zasedání obecního zastupitelstva dne 20. května 2011 bylo projednáno:
· Schválen prodej pozemku 1220/10 v KÚ Zelenecká Lhota o výměře 75 m² paní Mileně
Fridrichové.
· Projednán rozsah prací, které je třeba provést na domu čp. 13 v KÚ Záhuby, práce budou
provedeny dle stavebnětechnické dokumentace, zpracováním pověřen Ing. J. Myška a po
jejím zpracování se zažádá o stavební povolení.
· Projednána možnost použití nepotřebných kamenů z opravy nádrže občany obce, bude
vyvěšeno na úřední desce.
· Projednána nová žádost o převedení Kaple Nejsvětější trojice do majetku obce.
· Schválen text výzvy a obsahu zadávací dokumentace k podání nabídky na veřejnou zakázku
v souvislosti s akcí Oprava hřbitovních zdí a márnic – dotace z POV, projednán termín a
kritéria výběrového řízení. Zvolena hodnotící komise a komise pro otvírání obálek ve
složení: Ing. Josef Myška, Ing. Marie Žďánská, Marek Krčmařík, Jan Jiterský, František
Egrt. Jan Jiterský pověřen jako kontaktní osoba pro administrativní úkony spojené s touto
akcí.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 30. června 2011 bylo projednáno:
· Odsouhlasena stavba skladu na pozemku čp. 79/2 v KÚ Zelenecká Lhota.
· Schválen termín 20.7. 2011 na předání staveniště – oprava hřbitovních zdí.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 31. srpna 2011 bylo projednáno:
· Projednána stížnost na volné pobíhání psů po dětském hřišti.
· Schválen prodej pozemků čp. 116,117,119 v KÚ Zelenecká Lhota manželům Vokráčkovým,
za cenu 50,- Kč /m² s tím, že manželé Vokráčkovi zaplatí náklady spojené s prodejem.
· Zamítnuta žádost Jana Milera o prodej pozemku čp. 1254/14 v KÚ Zelenecká Lhota.
· Projednána žádost p. Fejfara o povolení k uložení odpadního potrubí na pozemku čp. 499/2
v KÚ Zelenecká Lhota. Zastupitelstvo nemá k uložení námitek, rozhodne po předložení
projektové dokumentace.
· Projednán program sousedského posezení, termín stanoven na 17.9. 2011.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 26. října 2011 bylo projednáno:
· Schválena směrnice č. 1/2011 o inventarizaci.
· Schválena smlouva s manželi Fejfarovými o vstupu na pozemek a provedení stavby
s podmínkou udržování předmětného pozemku čp. 499/2 a 1267/3 v řádném stavu.
· Projednána žádost obce Bačalky o stanovisko ke spoluvlastnictví ostatní komunikace v k.ú.
Záhuby. O spoluvlastnictví pozemků obec nemá zájem z důvodu komplikací při získávání
dotací, nabízíme možnost dohody o zimní údržbě.
· Projednána nabídku Pozemkového fondu České republiky na prodej pozemků ve
spoluvlastnictví. Nabídka za těchto cenových podmínek je nepřijatelná, o směně pozemků
obec neuvažuje.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 15. prosince 2011 bylo projednáno:
· Schválen dodatek ke smlouvě na pronájem domu čp. 13 v Záhubech.
· Schváleno zařazení zatrubnění vodoteče do plánu prací na rok 2012. Jedná se o požadavek
orgánu ochrany přírody z Jičína na zatrubnění příkopu po levé straně silnice až pod vodárnu
u Haltýře.
www.zeleneckalhota.cz
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Na zasedání obecního zastupitelstva dne 27. prosince 2011 bylo projednáno:
· Schváleno rozpočtového opatření č. 3 a 4/2011.
· Schválen příkaz k inventarizaci veškerého majetku obce a jmenována inventarizační komise
– předseda Marek Krčmařík, členové Jan Rozsypal a František Egrt.
· Schváleno rozpočtového provizorium na rok 2012.
· Schválen rovnoměrný způsob odpisování majetku.

Rozpočet obce
Rozpočet na rok 2011 byl schválen jako vyrovnaný s rozpočtovými příjmy ve výši 3 380,6
tis. Kč a rozpočtovými výdaji ve výši 3 380,6 tis. Kč. Velké navýšení rozpočtu oproti loňskému
roku bylo dáno započítáním dotace ve výši 1 580 tis. Kč.

Veřejná schůze zastupitelstva
Ve středu 2. února 2011 se konala veřejná schůze obce v budově obecního úřadu za účelem
informování občanů o opravě vodní nádrže na návsi. Občané byli seznámeni s harmonogramem
prací a způsobem financování opravy. Dále byli občané seznámeni se záměrem zastupitelstva získat
dotaci na opravu domu čp.13 v Záhubech a se záměrem získat Kapli Nejsvětější Trojice do
vlastnictví obce, popřípadě do dlouhodobé výpůjčky, v současnosti nám nabízejí výpůjčku pouze na
10 let, proto znovu žádáme o osobní schůzku na Diecézi v Litoměřicích.
Následovala diskuze: p. Tesař požadoval znovu vyvěšení původního kříže na štít na kapli –
osloví se pan farář z Libáně. Pan Viták Fr. navrhl vrácení plůtku k Božím mukám, současný stav se
mu nelíbí, p. Tesař navrhl zřízení i klekátka, které tam kdysi bylo. Dále pan Viták navrhl zvaní na
veřejné schůze místním rozhlasem, stěžoval si i s p. Tesařem, že rozhlas je málo slyšet, p. Viták Jar.
říkal, že nefunguje rozhlas u paní Plíškové, p. Vokráčko taky rozhlas neslyší – v příznivém počasí
se provede zkouška rozhlasu. Pan Klaban si stěžoval na špatný elektrický sloup u jeho domu,
přestože obec není majitelem rozvodné sítě, zašle dopis na VČE se žádostí o jeho výměnu. Pan
Tesař požadoval vyřešit padající větve u silnice směrem na Dolní Bousov, zastávka Skalka –
přizveme firmu Strom na posouzení stavu stromů. Pan Klaban vznesl dotaz, jak budou v letošním
roce probíhat čarodějnice, na jakém pozemku – pálení čarodějnic proběhne na místním hřišti
s opékáním buřtů a občerstvením pro občany. Pan Viták Fr. se ptal na pořízení nové buňky na hřiště
v Zelenecké Lhotě - v současné době má obec nové stany na pořádání akcí, buňka se momentálně
pořizovat nebude. Občané byli seznámeni, jak probíhá jednání ohledně odkoupení pozemků na
zřízení dětského hřiště. V současné době je 7 majitelů předmětného pozemku, sjednání smluv
zprostředkovává právník, majitelé pozemku na výzvy nereagují, dojde k dalšímu pokusu oslovení
majitelů.Pan Viták Jar. se ptal na cestu k Haltýři, jestli se bude nějak opravovat - obec není
výlučným vlastníkem všech pozemků. Pan Klaban upozornil na děravou střechu na autobusové
čekárně na Skalkách – v průběhu jara dojde k opravě střechy.

Zvýšení vodného
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. Jičín zvýšila s platností od 1. ledna 2011 cenu
vodného z 34,96 Kč/m³ na 35,56 Kč/m³ včetně DPH.

Poplatky z popelnic a ze psů
Poplatky z popelnic a ze psů se vybíraly v sobotu 9. dubna 2011 v budově OÚ Zelenecká
Lhota. V Zelenecké Lhotě se z popelnic platilo 400,- Kč za dospělou osobu a 100,- Kč za dítě, pro
trvalé obyvatele Záhub bylo 10 pytlů za 400,- Kč a chalupáři platili za 7 pytlů 400,- Kč. Za psa se
platilo 50,- Kč a za každého dalšího 150,- Kč.
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Výstavba a úpravy v obci, domy v obci
Trvalé obydlení čp. 28
Koncem roku 2010 se do domu čp. 28 nastěhoval autor těchto řádků Marek Krčmařík
s rodinou k trvalému bydlení. Od smrti Františka Krčmaříka v roce 1993 byl dům užíván jen
rekreačně. Půda domu byla v průběhu roku přestavována na obytné podkroví.

Prodej domu čp. 41
Od manželů Švancarových koupili v únoru roku 2011 dům čp.41 Petr a Hana Kůsovy
z Prahy. Do domu se nastěhovali k trvalému bydlení, do této doby byl dům od roku 1974 užíván
jako rekreační.

Nový dům čp.21
V listopadu 2011 dokončil Jaroslav Viták z čp. 26 stavbu nového domu čp. 21 započatou
v loňském roce a koncem měsíce na posvícení se domu začal stěhovat.

Stavba nového domu na místě čp. 53
Břetislav Šuda začal v roce 2011 stavět nový dům na místě čp. 53.

Výběrové řízení úprava rybníku na návsi
Dne 7. února 2011 byla zveřejněna výzva na podání nabídek na stavební práce při úpravě
rybníku na návsi. Lhůta k podání nabídek byla do 28. února 2011. Nabídku podalo 6 firem, z toho
jedna byla vyloučena, protože nesplňovala podmínky. Ve výběrovém řízení zvítězila firma ZEPOS
RS a.s. z Libuně, která již upravovala rybník u Tesařů.

Oprava rybníku na návsi
V sobotu 2. dubna 2011 se začal pomocí čerpadla vypouštět rybník u bytovky na návsi.
Vypouštění pokračovalo i další den, rybník byl vypuštěn asi ze 2/3. Rybník byl úplně vypuštěn 6.4.,
byly v něm tyto ryby: 1 kapr, 3 sumečci americký a zbytek byly malí karasi.
12. dubna začalo bagrování bahna z rybníku. Koncem dubna začalo betonování a zdění hrází
z kamenů. Bahna bylo v rybníku více, než se předpokládalo, až 60 cm. To si vyžádalo dalších
120.000 Kč finančního nákladu oproti předpokladům.
Dne 15. června proběhl na stavbě kontrolní den za přítomnosti majitelů stavební firmy
Zepos bratrů Ševců, projektanta ing. Myšky a 5 členů obecního zastupitelstva. Řešil se problém
s tím, že sloupky pro hrazení okolo rybníku se zdají být příliš vysoké. Přítomným projektantem ing.
Myškou bylo sděleno, že sloupky nemohou být nižší, protože výška zábradlí musí být dle normy
minimálně 1 metr nad terénem. Pokud by se sloupky snížily o jeden díl, nemohlo by dřevěné
hrazení být dle normy, i kdyby stříška sloupků byla zároveň s hrazením, což by ani nevypadalo
pěkně. Dále projektant upozornil, že po namontování dřevěných kuláčů mezi sloupky se zábradlí
opticky sníží, což bylo také odzkoušeno přiložením těchto kuláčů. Bylo rozhodnuto, že na straně
k obchodu se zábradlí nebude dělat a ponechá se zde křoví, které skryje nevzhlednou starou
betonovou hráz a zároveň zamezí přístupu dětí k rybníku. Další část staré betonové hráze okolo
domu pí. Žďánské bude osázena skalníky, které hráz porostou a skryjí.
Dokončená stavba byla předána 20. července 2011. Celá oprava si vyžádala 2.098.103,- Kč
finančního nákladu, z toho bylo více 1.573.000 Kč pokryto z dotace Program rozvoje venkova ČR
na období 2007 – 2013.

www.zeleneckalhota.cz

© Krčmařík Marek, kronikář obce

Kronika obce Zelenecká Lhota
Vzhledem k tomu, že rybník nemá vlastní přítok, tak si mnoho lidí myslelo, že bude trvat
velmi dlouho, než se rybník naplní. Léto roku 2011 bylo velmi deštivé, tak už 30. července 2011
byl rybník naplněn a začal, přetékat přepadem.
Dne 13. září 2011 proběhla kontrola stavby kvůli čerpání dotace, nebyly shledány závady.

Výběrové řízení oprava hřbitova
Dne 20. května 2011 bylo vyhlášeno výběrové řízení na opravu hřbitova v Zelenecké Lhotě.
Do výběrového řízení se přihlásily jen dvě firmy. Zvítězila firma ZEPOS RS a.s. z Libuně, které již
provádí opravu rybníku na návsi. Na opravu hřbitova se podařilo získat dotaci z Programu obnovy
venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2011.

Oprava hřbitova
V měsíci červenci 2011 začala oprava hřbitova. Nejprve bylo zbouráno staré oplocení,
kromě zdi směrem k Libáni. Zdi márnice byly zbaveny omítky uvnitř i zvenku, celá stavba byla
stažena železnými kleštinami a nově nahozena.
Koncem měsíce srpna se práce přerušily, protože stavební firmě utekli ukrajinští dělníci.
V září práce opět pokračovaly. Jižní zeď hřbitova byla drenáží odvodněna, okolo hřbitova byl
udělán nový plot včetně základů. V říjnu byla přeložena novější půlka střechy na nové latě a na
druhou půlku byly položeny nové tašky. Celá oprava byla dokončena koncem října a stála 653.000
Kč, z toho bylo 274.000 Kč pokryto z dotace Programu obnovy venkova.

Vybagrování rybníčku
Začátkem října byl prohlouben bývalý rybníček u Václava Šmída, nyní skoro zavezený,
zbývá jen asi 1 m široké koryto, které bylo prohloubeno.

Oprava cest okolo rybníku na návsi
V listopadu byla opravena cesta okolo rybníku na návsi. Povrch byl odebrán do hloubky asi
30 cm, navezen hrubý kámen a povrch byl udělán z vyfrézovaného asfaltu, vše bylo upěchováno
vibračním válcem.

Životní prostředí, doprava a spoje
Úprava živého plotu u kaple
Habrový živý plot u kaple byl v únoru 2011 výrazně ořezán, protože byl již tak přerostlý, že
nešel sestřihovat.

Svoz roští
V pátek 29. dubna 2011 se po vsi posbíralo roští a odvezlo ke spálení na hřiště při
čarodějnicích.

Kontejner na odpad
Od pátku 15. do neděle 17. dubna 2011 byl na návsi u hospody přistaven kontejner, kam
mohli občané vyhodit směsný rozměrnější odpad. Už během soboty byl kontejner naplněn. Na
podzim byl kontejner přistaven v sobotu 12. listopadu 2011.
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Sběr železa
Sběr starého železa provedl sbor dobrovolných hasičů v sobotu 14. května 2011.
V Zelenecké Lhotě a Záhubech se sebrala jedna fůra, vše bylo odvezeno na hřiště, kde se železo
vyklopilo ke zbytkům ze stavební buňky, spálené o čarodějnicích. Odvoz zajistil kovošrot z Mladé
Boleslavi.

Veřejný život v obci
Hasičský ples
Hasičský ples se konal v sobotu 19. února 2011 v sále U Havlů. K tanci a poslechu hrál LK2
– Stanislav Lhota, vstupné 70 Kč. Návštěva na plesu byla velmi slušná.

Cvičení v hospodě
V březnu začalo v sále hospody U Havlů cvičení zumby, vedla ho Michaela Jiterská ze
Záhub. Cvičení pokračovalo i v dalších měsících vždy ve středu.

Dětský karneval
V sobotu 26.března 2011 se v hospodě U Havlů konal dětský maškarní karneval. Pro děti
byly připraveny různé soutěže a při hudbě si zatancovaly. Na závěr byly všechny masky odměněny.

Pálení čarodějnic
V roce 2011 se pálily čarodějnice na hřišti. Stará stavební buňka, která se dosud používala
pro občerstvení při fotbale nebo stavební soutěži, se obložila roštím a vše se zapálilo. Hasiči
zakoupili buřty, limonády a sud piva.

Pouťová zábava
Pouťová zábava se konala 18. června 2011, hrál Skalský Josef.

Divadelní představení
V pátek 24. června 2011 v hospodě U Havlů sehrálo divadlo Klauniky z Brna didaktickou
klauniádu inspirovanou románem Miguela de Cervantese Saavedry Don Quijote de la Mancha
uchopenou dle vzoru Jana Ámose Komenského.
Výborné a vtipné představení shlédl zaplněný sál hospody. Do hry byli zapojení přítomní
diváci, všichni se velmi pobavili.
Představení se mělo původně odehrát Na zelené louce v Záhubech u p. Jiterského, ale
z důvodu nepřízně počasí, bylo na poslední chvíli přesunuto do hospody.
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Turnaj v nohejbalu
V sobotu 9. července 2011 se v Záhubech konal turnaj v nohejbalu na Ranči Bodláka a
Pampelišky v Záhubech. Za krásného slunečného počasí se turnaje zúčastnilo 6 tříčlenných družstev
ze Záhub, Zelenecké Lhoty, Šlikovy Vsi a Veliše. Turnaj vyhrálo družstvo ze Šlikovy Vsi. Po
skončení nohejbalu zahrála skupina Fiakr staropražské a české lidové písně. Večer pokračovalo
hraní písní před hospodou U Havlů.

Sousedské posezení na návsi
V sobotu 17. září 2011 se na návsi před prodejnou konalo Sousedské posezení u příležitosti
dokončení opravy rybníka na návsi.
Na úvod přivítala přítomné starostka obce Eva Havlová, v proslovu sdělila, že oprava
rybníku na návsi stála více než 2 miliony korun, z toho bylo přes 1,5 mil. zaplaceno ze získané
dotace. Dále informovala o probíhající opravě hřbitova, kde dotace činí 50 % nákladů. Přítomné
občany ze Záhub ujistila, že se na ně nezapomnělo. V příštím roce bude v Záhubech uděláno
zábradlí u silnice okolo rybníku, bude vyřešen problém s chátrající autobusovou čekárnou podle
rozhodnutí lidí ze Záhub. Dále obec vyvine snahu o opravu obecního domku čp.13, kde se pokusí
opět získat státní dotaci.
V průběhu akce byl přivítán nový občánek obce Richard Špaček z čp.59.
Pro děti i dospělé byly připraveny soutěže, o hudbu se postaral DJ Pepa Kodrik z Dolního
Bousova. Pro všechny přítomné bylo připraveno občerstvení, podávala se grilovaná uzená kýta,
utopenci, pivo, víno a limo, vše bylo zcela zdarma. Petita Kůsů malovala na obličej děti i dospělé

Posvícenská zábava
Posvícenská zábava se konala v sobotu 19. listopadu 2011 v sále U Havlů. Hráli Velebovi,
vstup 60,- Kč, návštěva zábavy byla velmi slušná.

Mikulášská nadílka
V sobotu 3. prosince 2011 se v sále U Havlů konala Mikulášská nadílka. Dětí a lidí přišel
hojný počet, hudbu obstaral Jan Jiterský. Nadílku těm přinesli 2 čerti s Mikulášem a andělem.

Vánoční koncert
V sobotu 10. prosince 2011 se v kapli Nejsvětější Trojice konal vánoční koncert Kůsovic
koledníků

Sbor dobrovolných hasičů
K 31. prosinci 2011 měl SDH Zelenecká Lhota 38 členů, z toho 28 mužů a 10 žen. Sbor
pořádal hasičský ples, pouťovou a posvícenskou zábavu. Konal dvě členské schůze a v prosinci
výroční valnou hromadu. Sbor provedl po vsi sběr starého železa, během roku se nezúčastnil žádné
hasičské soutěže.

Školství
Školka v Markvarticích
Do školky v Markvarticích chodila Erika a Natálie Egrtovi, Viktorie Vyziblová. Od září
2011 odešla do základní školy Erika Egrtová a začala chodit Tereza Krčmaříková
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Docházka do škol
Do první třídy v Libáni nastoupila Erika Egrtová z čp. 30.

Sociální záležitosti
Životní jubilea občanů obce
Dne 24. dubna 2011 oslavila 80. narozeniny paní Božena Dovolová z čp. 48.
Dne 14. prosince 2011 oslavil 90. narozeniny pan Jaroslav Čuban z čp. 35.
Všem oslavenců byli blahopřát zástupci obce s kyticí a dárkovým košem.

Počasí
Počasí v průběhu roku 2011
Od Nového roku 2011 nebyl skoro vůbec žádný sníh, hodně mrzlo, teploty klesly až k 20°C.
Jaro bylo velmi suché, mnoho dní nepršelo. Od června pršelo velmi často. Zcela se vyplnila
pranostika o Medardovi. V průběhu června pršelo skoro každý den, byly velmi silné bouřky, např.
22.6. napršelo za jediný večer 33 mm srážek.
V červenci a srpnu bylo velmi deštivé počasí, pršelo skoro každý den. Až na konci srpna
byly jeden týden tropické teploty přes 30°C.
Celé září a první týden v říjnu bylo krásné slunečné počasí, teploty šplhaly až přes 25°C, na
mnoha místech republiky padaly teplotní rekordy.
Listopad byl velmi suchý, byl to nejsušší měsíc v historii od počátku měření srážek.
První sníh poletoval 5. prosince, ale byl to jen poprašek.

Přízemní mrazíky v květnu
První týden v květnu byly v noci po tři dny přízemní mrazíky. Kdo měl již venku rajčata a
papriky, tomu zmrzly. Omrzly brambory, vinná réva a hlavně vlašské ořechy.

Různé drobné zprávy
Jednání o převedení kaple do majetku obce
V úterý 17. května 2011 navštívila starostka Eva Havlová a ing. Marie Žďánská biskupa
Mons. Jana Baxanta v Litoměřicích, kde jednali o převedení lhotecké kaple Nejsvětější Trojice do
vlastnictví obce. Bylo jim přislíbeno převedení kaple, pokud obec o převedení kaple opět požádá,
bude jí vyhověno, když obec dá záruky, že kaple bude sloužit k církevním účelům.
Žádost převedení kaple byla opět zaslána na litoměřické arcibiskupství v měsíci červenci
spolu se souhlasným vyjádřením libáňského pátera Augustýna Števici. Obci se nedostalo odpovědi.
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Další žádost byla zaslána v měsíci prosinci, Mons. Jan Baxant byl v dopise upozorněn na
špatný stav střechy, protože do kaple zatéká. Obec nemůže financovat opravy a ani žádat o dotace
pokud není vlastníkem kaple.

Krádež trámů ze zábradlí u rybníku
V noci na 29. srpna 2011 bylo ukradeno šest dřevěných trámů ze zábradlí okolo rybníku u
Tesařů. Krádež byla nahlášena polici. Později se ukázalo, že ještě tu noc policie zastavila v Hořicích
třiadvacetiletého mladíka se Škodou Pick-up, který vezl zmíněné trámy. Mladík vysvětlil, že je pro
zaneprázdněnost převáží nyní v noci z akce, kde sloužily jako přístřešek. Další den, když si policie
spojila obě události, byl mladík opět předvolán na policii, kde najednou své tvrzení změnil a řekl, že
trámy našel a označil i místo nálezu. Policii ale nepřesvědčil a byl obviněn z trestného činu krádeže.
1. září 2011 o všem psal Jičínský deník.
Korunu všemu nasadil p. H., který druhý den po krádeži s vážnou tváří v obchodě tvrdil, že
se trámy už našly. Trámy že jsou v hospodě, kde je chlapi natírají a paní starostka na to zapomněla,
i když jim k tomu kupovala barvu, takže na krádež trámů zavolala policii. Panu H. jeho tvrzení
všichni přítomní uvěřili, a jakmile uviděli paní starostku, tak se jí ptali, jak mohla zapomenout, že
jsou trámy u nich.
Za 14 dní se trámy vrátily zpět na původní místo.

Obyvatelstvo
Statistika obyvatelstva
K 1. lednu 2011 bylo v obci k trvalému pobytu přihlášeno 150 osob, z toho 85 mužů a 76
žen. Průměrný věk obyvatel byl 39,9 roku, z toho muži 38,9 roku a ženy 41,1 roku.

Úmrtí
28.1. – Adamcová Marie, čp.44 (nyní na Ličně), 89 let, vdova, roz. Pazderská z Chyjic,
pohřeb do hrobu v ZL 3.2..
26.3. – Tomášů Josef, čp. 60, 74 let, ženatý, rozloučení v Jičíně 1.4.
20.9. – Kretbová Jaruška, Záhuby, 78 let, rozloučení 22.10. na hřbitově v Záhubech

Zapsal dne 11.června 2012 Krčmařík Marek, kronikář obce
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