Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 2012
Samospráva a státní správa
Zasedání obecního zastupitelstva
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 9. února 2012 bylo projednáno:
· Schválena žádost p. Šolce o pokácení stromů na par. č. 266/2, 239/3, 239/4, 239/5, 239/6,
239/7, 239/8, 239/9 a 277/1, 277/9 v KÚ Záhuby na základě stanoviska p. Smolíkové
z odboru životního prostředí z Jičína.
· Schválena žádost p. Kůse k provádění stavebních úprav na domě čp. 41 v KÚ Zelenecká
Lhota.
· Schválen pronájem domu čp. 13 v KÚ Záhuby panu Smolíkovi a paní Králové.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 22. března 2012 bylo projednáno:
· Schválen rozpočet na rok 2012 jako schodkový s rozpočtovými příjmy ve výši 1 705 tis. Kč
a rozpočtovými výdaji ve výši 1 900 tis. Kč.
· Schválen příspěvek na činnost pro Český svaz včelařů ve výši 1 000,- Kč.
· Schválen příspěvek mateřské školce Markvartice ve výši 3 000,- Kč.
· Schváleno příspěvek sdružení rodičů a přátel libáňské školy ve výši 2 000,- Kč.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 17. května 2012:
· Schválen a uzavřen závěrečný účet obce za rok 2011 bez výhrad.
· Zamítnuta nabídka Rybářství Chlumec nad Cidlinou, včetně návrhu kupní smlouvy na
odkup pozemků zatopených rybníkem v KÚ Zelenecká Lhota.
· Vyhodnocena anketa na vyřešení autobusové zastávky v Záhubech. Došlo 17 anketních
lístků. Pro variantu zachování stávajícího stavu se vyjádřili 2 hlasující, pro variantu
demolice stávající a výstavbu nové autobusové čekárny bylo 14 hlasujících a 1 hlasující
přišel s vlastním návrhem řešení. Na základě vyhodnocení této ankety zastupitelstvo
rozhodlo zbourat stávající autobusovou čekárnu a vystavět novou.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 27. června 2012 bylo projednáno:
· Projednána žádost paní Jiřičkové o pokácení stromu na jejím pozemku v Záhubech 39 a
rozhodlo o provedení místního šetření za účasti odborníka z odboru životního prostředí.
· Schválena žádost manželů Vokráčkových o prodej části pozemku par. č. 1239 v KÚ
Zelenecká Lhota o výměře cca 120 m². Obec pozemek prodá za cenu obvyklou.
· Projednána žádost pana Jiřího Špačka o vyjádření k stavbě na par. č. 67 a 79/1 v KÚ
Zelenecká Lhota a po prostudování stavební dokumentace byl vyjádřen souhlas
s předmětnou stavbou.
· Po provedení místního šetření zamítnuta žádost Ing. Marie Žďánské o prodej části pozemku
par. č. 1220/1 v KÚ Zelenecká Lhota o výměře cca 50 m².
· Zastupitelstvo obce projednalo cenovou nabídku na zpracování územního plánu a rozhodlo
odložit toto na dobu po provedení digitalizace pozemků.
· Zamítnuta žádost Místní organizace Českého rybářského svazu v Libáni o prodej pozemků
v lokalitě vodní nádrže „Přehrada“.
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Schválena nabídka Pozemkového fondu České republiky na odkup ideální poloviny
pozemků vlastněných společně s obcí v lokalitě vodní nádrže „Přehrada“ za cenu 69 690,Kč.

Na zasedání obecního zastupitelstva dne 26. září 2012 bylo projednáno:
· Schválena žádost paní Janečkové o pokácení 2 ovocných stromů na obecním pozemku č.
499/2 v KÚ Zelenecká Lhota v období vegetačního klidu.
· Projednána žádost Marie Kořenářové o postupnou výměnu oken a dveří v objektu čp. 45,
v KÚ Zelenecká Lhota. Okna a dveře jsou v současné době již nevyhovující a netěsnící.
Zastupitelstvo rozhodlo o jejich výměně a zjištění cenových nabídek.
· Vybrána nabídka na zřízení nové autobusové zastávky v obci Záhuby.
· Zastupitelstvo obce projednalo na základě nařízení vodoprávního úřadu, odboru životního
prostředí a hygienické stanice výstavbu kanalizace z důvodu havarijního stavu v dodávce
pitné vody. Budou osloveny firmy na zpracování nabídky na výstavbu.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 11. října 2012 bylo projednáno:
· Zastupitelstvo obce otevřelo podané obálky s nabídkami veřejné soutěže „Prodloužení
kanalizace …“, vzalo na vědomí obsah předložených nabídek. Rozhodlo o následujícím
postupu: Vítěz soutěže bude vyhlášen až po jednání na MÚ Jičín.
· Schválena žádost o povolení nové kabelové přípojky p. Jakubce na obecním pozemku par. č.
1220/1 v KÚ Zelenecká Lhota.
· Na základě podnětu přítomných občanů zastupitelstvo rozhodlo požádat MÚ Jičín o svolání
jednání v záležitosti řešení havárie na zdroji pitné vody.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 22. října 2012 bylo projednáno:
· Ing. Mušková – životní prostředí - seznámila přítomné o průběhu kontroly septiků v obci,
průběh kontroly má 3 etapy, seznámila se souhlasným vyjádřením povodí Labe.
· Ing. Svobodová – životní prostředí – seznámila přítomné s průběhem žádostí o vypouštění
odpadních vod z obce, z důvodu havárie vodního zdroje musí být převedena kanalizace na
opačnou stranu, informovala o možnosti získání dotace od Královéhradeckého kraje.
· p. Jůvová – Krajská hygienická stanice – informovala přítomné o stavu pitné vody, o
pásmech ochrany vodního zdroje.
· p. Haken – VOS – informoval o postupu dodávky náhradního zdroje pitné vody a čištění
zdroje.
· Zastupitelstvo obce vyhlásilo vítěze veřejné soutěže „Prodloužení kanalizace…“. Vítěznou
nabídku dodala firma Stavby Koťátko Sobotka.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 12. prosince 2012 bylo projednáno:
· Schválena obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
· Schválena žádost ČEZ distribuce o zřízení věcného břemene.
· Schváleno rozpočtové opatření č. 2.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 27. prosince 2012 bylo projednáno:
· Schválena smlouva s paní Královou a panem Smolíkem na pronájem nemovitosti čp. 13
v KÚ Záhuby.
· Schváleno rozpočtové opatření č. 3/2012 a č. 4/2012.
· Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí plán inventur a složení inventarizační komise: Marek
Krčmařík – předseda, členové Jan Rozsypal, František Egrt.
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Zastupitelstvo obce rozhodlo, že obec zatím nebude schvalovat řádný rozpočet a bude v roce
2013 hospodařit dle rozpočtového provizoria.

Veřejná schůze zastupitelstva
Ve čtvrtek 11. října 2012 se konala veřejná schůze zastupitelstva obce ohledně znečištění
zdroje pitné vody a výstavby kanalizace k Haltýři. Přítomno bylo 23 občanů včetně 6 zastupitelů.
Starostka Eva Havlová seznámila přítomné se situací. Občanům se nelíbilo, že by obec měla
sama zaplatit výstavbu kanalizace, a že nebyl jasně určen viník znečištění zdroje vody.
Bylo rozhodnuto o žádosti, aby odbor životního prostředí MÚ Jičín svolal schůzku
zainteresovaných stran, zejména aby VOS Jičín byla požádána o částečnou úhradu výstavby
kanalizace okolo vodárny.

Jednání na MÚ Jičín ohledně vody
V pondělí 15. října 2012 se na MÚ Jičín na vodoprávním odboru konalo jednání ohledně
vody a výstavby kanalizace. Za obecní úřad se jednání zúčastnili Eva Havlová, Marie Žďánská a
Jan Jiterský. Ze strany hygienické stanice bylo argumentováno, že kanalizace nesmí vést přes I.
ochranné pásmo zdroje pitné vody, proto už dávno měla být kanalizace přeložena a tudíž toto bude
muset zajistit obec na svoje náklady. VOS Jičín přislíbil se podílet na úhradě nákladů na dovoz
pitné vody, částečně tím přiznal vinu za znečištění, protože se řádně nestaral o čištění kanalizace,
které vedla přes I. ochranné pásmo a zcela se ucpala blátem a obilím.
Zástupci zainteresovaných stran byli pozváni na veřejné jednáni zastupitelstva dne 21. října
2012, kde vše vysvětlí přítomným občanům.

Veřejná schůze zastupitelstva
V pondělí 23. října 2012 se konala druhá veřejná schůze zastupitelstva obce Zelenecká
Lhota ohledně situace okolo zdroje pitné vody. Schůze se zúčastnilo 21 občanů obce včetně
kompletního zastupitelstva, jako hosté byli přítomni: p. Haken – pověřen řízením VOS Jičín, ing.
Mušková a ing. Svobodová z odboru životního prostředí MÚ Jičín a Mudr. Jůvová z KHS Hradec
Králové pobočka Jičín.
Ing. Mušková a ing. Svobodová popsaly celou situaci, ze které jasně vyplývá, že obec musí
okamžitě řešit přeložení kanalizace na pravou stranu silnice, aby neprotékala I. ochranným pásmem
okolo zdroje pitné vody. Informovaly, že povodí Labe souhlasí s vypuštěním odpadní vody
z kanalizace do vod povrchových za podmínek, pokud bude voda bude splňovat zákonem dané
hodnoty a ty budou kontrolovány. Z tohoto důvodu se začaly po obci provádět kontroly septiků
v jednotlivých domech.
Mudr. Jůvová vyzdvihla kvalitu vody ve zdroji, která je nyní ohrožena a může se stát, že
vodní zdroj bude navždy zničen. Žádala, abychom se nevraceli nazpátek, kdo kde udělal chybu, a
snažili se situaci vyřešit, aby vodní zdroj nebyl ohrožen. Ocenila přístupu VOS, že vodu dovážel
přímo do vodárny a nepřistavil na náves cisternu, protože způsob dodání pitné vody není zákonem
stanoven.
Pan Haken odmítl spolufinancovat přeložení kanalizace, protože VOS tuto kanalizaci
k ničemu nepotřebuje. Částečnou vinu uznal za ucpání kanalizace, protože ji řádně nečistili a je
ochoten jednat o podílu na nákladech na dovoz vody společně s obcí a Zemou Markvartice, až bude
mít náklady vyčísleny. Nabídl pomoc s posouzením projektu a rozpočtu firem, které se přihlásily do
veřejné soutěže, také je schopen sehnat levný materiál na kanalizaci.

Rozpočet obce
Rozpočet na rok 2012 byl schválen jako schodkový s rozpočtovými příjmy ve výši 1 705 tis.
Kč a rozpočtovými výdaji ve výši 1 900 tis. Kč.
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Zvýšení vodného
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. Jičín zvýšila s platností od 1. ledna 2012 cenu
vodného z 35,56 Kč/m³ na 37,63 Kč/m³ včetně DPH. Zdražení bylo způsobeno hlavně zvýšení DPH
z 10% na 14%.

Poplatky z popelnic a ze psů
Poplatky z popelnic a ze psů se vybíraly v sobotu 14. dubna 2012 v budově obecního úřadu
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.

Volby do krajských zastupitelstev
Ve dnech 12. – 13. října 2012 se konaly volby do zastupitelstev krajů. V Zelenecké Lhotě se
ze 130 zapsaných voličů voleb zúčastnilo 43 voličů, tj. 33,08 %.
Výsledky voleb v Zelenecké Lhotě
Název kandidátní listiny
Komunistická str. Čech a Moravy
Česká str. sociálně demokrat.
VÝCHODOČEŠI
Koalice pro KHK - KDU-ČSL-VPM
DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
Občanská demokratická strana
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
TOP 09 a Starostové pro KHK
Strana soukromníků ČR
Suver.-Strana zdravého rozumu
Změna pro Královéhradecký kraj

Platné hlasy
celkem v %
14
33,33
13
30,95
4
9,52
2
4,76
2
4,76
2
4,76
1
2,38
1
2,38
1
2,38
1
2,38
1
2,38

Výsledky voleb v Královehradeckém kraji
Název kandidátní listiny
Česká str. sociálně demokrat.
Komunistická str. Čech a Moravy
Koalice pro KHK - KDU-ČSL-VPM
Občanská demokratická strana
TOP 09 a Starostové pro KHK
VÝCHODOČEŠI
Změna pro Královéhradecký kraj
PATRIOTI
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
SNK Evropští demokraté
Česká pirátská strana
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Platné hlasy
celkem v %
32 248
19,73
31 685
19,39
19 721
12,07
17 366
10,62
13 483
8,25
12 577
7,69
6 687
4,09
6 496
3,97
4 517
2,76
3 648
2,23
3 110
1,9
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Strana svobodných občanů
DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
Suver.-Strana zdravého rozumu
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
Věci veřejné
Strana soukromníků ČR
Nár. socialisté-levice 21.stol.
Česká strana národně sociální

2 935
2 480
1 784
1 728
1 525
807
414
163

1,79
1,51
1,09
1,05
0,93
0,49
0,25
0,09

Výstavba a úpravy v obci, domy v obci
Kanalizace k Haltýři
Kvůli zkažené pitné vodě bylo hygienickou stanicí nařízení zatrubnění příkopu a převedení
kanalizace na druhou stranu silnice až pod pramen u Haltýře. Dle rozpočtu v projektu vycházelo
provedení prací 255 metrů kanalizace na více jak 1.100.000 Kč. Dne 5. října 2012 byla vyhlášena
veřejná soutěž na provedení kanalizace.
Ve čtvrtek 11. října 2012 se otevíraly obálky veřejné soutěže. Přihlásily se 4 firmy, vyhrála
firma Stavby Koťátko.

Natřené zábradlí u rybníku
V srpnu 2012 pracovníci firmy Zepos natřeli zábradlí okolo loni rekonstruovaného rybníku.
Práce byly provedeny v rámci reklamace.

Prodej ½ domu čp. 26
Radek Viták koupil ½ domu čp. 26 od Jaroslava Vitáka, který se s manželkou odstěhoval do
nového domu čp. 21. Druhou ½ domu čp. 26 vlastní otec Radka Vitáka František Viták.

Výměna výloh v prodejně
V srpnu 2012 byly v prodejně vyměněny výlohy včetně vchodových dveří.

Rekonstrukce čp. 41
14. května 2012 začala rekonstrukce čp. 41, byla sundána střecha včetně trámů, vnitřek
vybourán, zůstali jen obvodové zdi.

Úprava hřiště
V dubnu bylo hřiště postříkáno Roundapem, aby se zahubila veškerá tráva. V květnu bylo
hřiště srovnáno kultivátorem a byla zaseta tráva.
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© Krčmařík Marek, kronikář obce

Kronika obce Zelenecká Lhota
Životní prostředí, doprava a spoje
Roští na čarodějnice
Jaroslav Viták ml. koncem března pokácel staré stromy za obchodem, prořezal křoví po
obci, které vadilo při sekání, vše odvezl na hřiště, kde se budou pálit čarodějnice.

Znečištění zdroje pitné vody
Koncem srpna 2012 začala voda v obecním vodovodu podivně smrdět. Pracovníci vodovodů
odebrali vzorky a řekli, že voda je stále pitná, jen došlo k ucpání chlorovací nádoby, kterou měnili.
V dalším týdnu přijela na kontrolu hygienická stanice na stížnost obyvatel obce na kvalitu vody.
Byly opět odebrány vzorky a na základě výsledků rozboru byla voda shledána nepitnou. Studna
byla znečištěna fekálními bakteriemi. Studna vodárny u Haltýře byla odpojena od vodovodu a
vyčerpána, aby se vyčistila. Voda do vodovodu byla dovážena z Libáně. Pracovníci vodovodů měli
podezření, že znečištění způsobily splašky, které tečou příkopem z obce k vodárně a protékají
v betonových trubkách ochranným pásmem I. stupně. Vyústění trubek je přímo u zdroje vody. Při
havárii došlo k ucpání těchto trubek nánosy bláta a obilí, které Zema Markvartice vysypala při žních
do příkopu u vodárny. Znečištěná voda, která neměla, kam odtékat, prosákla do zdroje pitné vody.
Dne 3. září 2012 byly odebrány vzorky z vody z vodovodu a dne 7. září 2012 byl odvolán
zákaz pití vody. Voda do obecního vodovodu byla stále dovážena cisternami z Libáně a pouštěna do
vodárny. Nádrž od pramene byla stále odstavena a pravidelně odčerpávána, aby se vyčistila. Voda
byla dovážena až do 8. října 2012, kdy byl opět připojen pramen s doporučením, že voda je pitná až
po převaření.

Kontrola septiků
V pondělí 1. října 2012 proběhla v obci 1. etapa kontroly septiků kvůli znečištění pitné
vody. Nedostatky byly nahlášeny na stavební úřad do Libáně k dalšímu šetření. Postupně byly
zkontrolovány všechny domy v obci.

Kontejner na odpad
4. – 6. května 2012 byl na návsi přistaven velkoobjemový kontejner na odpad.

Sběr nebezpečného odpadu
V sobotu 21. dubna 2012 proběhl v Zelenecké Lhotě a Záhubech sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu.

Živnostníci, zemědělství, obchod, zaměstnání
Zdražení vajec
V únoru roku 2012 začala velmi růst cena vajec. Začátkem roku se jedno vejce prodávalo za
2,50 Kč, už v březnu se cena vyšplhala přes 5,- Kč a někde se dokonce vejce prodávala až za 7,- Kč.
Zdražení bylo způsobeno nařízením Evropské unie platným od nového roku o úpravě klecí v chovu
slepic, kdy se klec musela zvětšit o několik centimetrů čtverečních a každá slepice musí mít vlastní
hnízdo. Vejce z chovu ve starých klecí se nesmí v obchodech prodávat.
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Sázení brambor
První lidé sázeli brambory už v půlce března, kdy se teploty pohybovaly přes 20°C.

Zákaz prodeje alkoholu nad 20%
Začátkem září 2012 se v republice začaly objevovat otravy metylalkoholem. Ministr
zdravotnictví vyhlásil nejprve zákaz prodeje tvrdého alkoholu ve stáncích. V pátek 14. září 2012 byl
vyhlášen plošný zákaz prodeje alkoholu s obsahem lihu nad 20%. Zákaz prodeje byl odvolán za
týden. Lahve s prokazatelným původem byly označeny novými kolky. Do konce roku 2012 se
otrávilo metylalkoholem 124 lidí, z toho 39 zemřelo.

Veřejný život v obci
Hasičský ples
Hasičský ples se konal v sobotu 18. února 2012 v sále U Havlů. K tanci a poslechu hráli
PAKA BOYS, vstupné 70 Kč. Návštěva na plesu byla velmi slušná. V tombole bylo mnoho
menších cen a dvě větší ceny, uzenou kýtu vyhrála Jana Fejfarová a syrovou kýtu vyhrál Václav
Bartoň. Poprvé v historii se na sále při plesu nekouřilo, což docela překvapivě nikomu nečinilo
obtíže a všichni kuřáci kouřili v lokále.

Přípravná schůzka na Masopust
V úterý 21. února 2012 se U Havlů konala přípravná schůze ohledně pořádání Masopustu.

Masopust
V sobotu 25. února 2012 se konal 1. pokus o obnovení tradice s názvem Masopust. Ráno
v devět hodin se u Bartoňů sešlo téměř 40 maškar, muzikanti Honza Jiterský s harmonikou a Petr
Kůs s basou, nechybělo spřežení páru krásně vystrojených koní Martina Havla s kočárem, který
využili pro svezení muzikanti a děti. Všichni se nejprve odebrali na Záhuby a po té se pokračovalo
na Zeleneckou Lhotu. Průvod maškar v čele se šaškem (František Egrt) a stařenou (Eva Havlová) se
zastavil u každého stavení, kde se popřálo hospodáři či hospodyni mnoho zdaru a hojnosti
v nadcházejícím roce. Muzikanti zahráli písničku k tanci s hospodáři, za vše byly maškary
odměněny občerstvením. Masopust byl zakončen u obchodu v Zelenecké Lhotě, kde bylo
uchystáno občerstvení.
Masopust se konal na Lhotě téměř po 60 letech. Myslím, že celá akce se velmi vydařila,
přálo nám i počasí s polojasnou oblohou bez srážek, průvodu se zúčastnilo velké množství maškar.
Bohužel se našli i domácnosti, kde lidé maškarám neotevřeli, i když byli doma za oknem, ale bylo
to naštěstí jen pár výjimek, které nemohly celou akci pokazit, ostatní vítali průvod s otevřenou
náručí a bohatým pohoštěním.

Dětský maškarní karneval
V sobotu 24. března 2012 se konal dětský maškarní karneval netradičně na Božích mukách,
protože bylo krásné, teplé a slunečné počasí. Děti nechtěly příliš tancovat, ale soutěží se zúčastnily
s chutí. Na závěr hledaly ukrytý poklad v podobě truhly plné sladkostí.
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Velikonoce
V roce 2012 byly Velikonoce v prvním dubnovém týdnu, bylo velmi chladno jen okolo 5°C.
Na Velikonoční pondělí se vyjasnilo, svítilo sluníčko, bylo 12°C. Od Zeleného čtvrtku, který
připadl na 5. dubna 2012, do Bílé soboty chodily po vsi děti klapat, chodilo jen okolo 7 dětí.

Posezení před hospodou
V půlce března bylo tak krásné a teplé počasí, že se už nechalo sedět venku před hospodou.

Pálení čarodějnic
V pondělí 30. dubna 2012 se pálily čarodějnice na hřišti za bytovkou. Vše začalo sletem
čarodějnic před hospodou. Následně se všichni odebrali na hřiště, kde čarodějnice a ostatní děti
soutěžily o sladké odměny. Okolo osmé hodiny byl zapálen oheň. Pro všechny byly k občerstvení
zdarma připraveny dva sudy piva, špekáčky, párky a limonády.

Pouťová zábava
V sobotu 2. června 2012 se konala Pouťová zábava. Vstupné 60 Kč, hrál KANTOR – Jan
Jiterský. Na zábavu přišlo velmi málo lidí, platících bylo okolo 40, přesto se všichni dobře bavili.

Mše svatá
O pouti 2. června 2012 se v kapli Nejsvětější Trojice sloužila mše svatá, kterou celebroval
libáňský páter Augustin Štěvica.

Nohejbal
Druhý ročník sportovní akce "Záhubský nohejbal" se konal v sobotu 14. července 2012 na
ranči Bodláka a Pampelišky v Záhubech. Zúčastnilo se 6 družstev, vyhrál tým Záhuby.

Country festiválek
0. ročník miniFestivalku country-folk-bluegrass "Modrá tráva na Zelené louce" se konal na
ranči Bodláka a Pampelišky v sobotu 21. července 2012. Záštitu nad festivalem převzala
bluegrassová legenda Petr Kůs, který vystoupil se svou kapelou Fámy. Dále se představili ZPRZ
HO, Kuba Kazda a Přátelé, Maňana Bluegrass a Kantor – Bodlák.

Pohoda na Zelendě
V sobotu 25. srpna 2012 se konala akce s názvem Pohoda na Zelendě jako rozloučení
s prázdninami. Pro děti byly připraveny soutěže, zúčastnilo se jich 25 dětí. K občerstvení byly 3
sudy piva, 3 kýty, utopenci a limonády. Vše se prodávalo za 10 Kč, takže zájem byl veliký,
limonády byly zdarma. K dobré zábavě a tanci hrál Honza Jiterský. Děti, ale i dospělé na obličej
malovala Petita Kůsová, která si zaslouží velké poděkování za trpělivost, se kterou děti malovala
více jak 5 hodin.

Posvícenská zábava
24. listopadu 2012 se konala posvícenská zábava, hrál GRAND – J. Hloušek. Návštěva
zábavy byla slušná.

Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka se konala v sobotu 1. prosince 2012 na návsi před obchodem. Čerti si
zapsali dětské hříchy a zvážili je na pekelných váhách. Martin Havel vozil děti koňmi v kočáře.
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Čerti s andělem rozdali dětem nadílku a na závěr zahráli Honza Jiterský na harmoniku a Petr Kůs na
basu.

Tvůrčí dílny na ranči Bodláka a Pampelišky
V neděli 1. dubna 2012 se konala Velikonoční dílna. Účastníci si vyráběli velikonoční
výzdobu pod vedením Petry Kůsové.
5. května 2012 byla dílna drátování.

Sbor dobrovolných hasičů
K 31. prosinci 2012 měl SDH Zelenecká Lhota 40 členů, z toho 27 mužů a 13 žen. Sbor
pořádal hasičský ples, pouťovou a posvícenskou zábavu. Konal dvě členské schůze a zúčastnil se
dvou hasičských soutěží.

Školství
Školka v Markvarticích
Do školky v Markvarticích chodily Natálie Egrtovi, Viktorie a Amálie Vyziblovi, Nikola
Vitáková a Tereza Krčmaříková.

Docházka do škol
Do první třídy v Libáni nastoupila v září 2012 moje dcera Tereza Krčmaříková z čp. 28.

Počasí
Leden: Prvních 14 dní v lednu teploty okolo 5°C, pršelo. V půlce měsíce napadlo asi 10 cm
sněhu, ale opět pršelo, tak skoro všechen roztál. Ke konci měsíce ochlazení v noci -8°C, přes den 3°C.
Únor: Mrazy, které začaly koncem ledna trvaly až do 14.2., celou dobu bylo v noci -15°C
až -20°C, přes den bylo okolo -10°C. 15.2. se oteplilo přes den bylo okolo 0°C, v noci -4°C, napadl
sníh a foukal silný vítr. Ve 3. týdnu teploty přes den 5°C, v noci slabě pod nulou. Ke konci měsíce
přes den +5°C, v noci -2°C.
Březen: V prvním týdnu přes den 7°C, v noci 3°C, déšť, občas sníh. Ve druhém a třetím
týdnu bylo krásné slunečné počasí teploty přes 20°C, padaly teplotní rekordy, v noci okolo 8°C. Na
konci měsíce ochlazení, přes den 10°C, noci okolo 4°C.
Duben: Začátkem měsíce byla zima, přes den okolo 6°C, v noci okolo 0°C. Ve druhém
týdnu, přes den 12°C, v noci 4°C, někdy přízemní mrazíky. Ke konci měsíce velké teploty, jasno,
přes den 30°C, v noci 17°C.
Květen: V prvním týdnu ochlazení, déšť, přes den 15°C, v noci 9°C. Pak do 11.5. bylo
teplo, jasno 30°C, v noci 18°C, od 12.5. ochlazení 10°C, v noci 5°C. Do konce měsíce proměnlivé
počasí, polojasno, 20°C, skoro vůbec nepršelo.
Červen: V první polovině měsíce velmi proměnlivé počasí, často pršelo, někdy jen 10°C,
v noci 3°C a o dva dny déle 28°C, v noci 16°C.
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Červenec: V prvním týdnu bouřky, přes den 28°C, v noci 20°C. V druhém týdnu ochlazení,
déšť, přes den 20°C, v noci 9°C. Do konce měsíce proměnlivé počasí, někdy déšť, jindy jasno.
Srpen: První dva týdny polojasno, teploty do 26°C. Ve třetím týdnu jasno, vysoké teploty
34°C, v druhé polovině týdne 28°C. Do konce měsíce okolo 23°C.
Září: Do 11.9. krásné slunečné počasí 28°C, od 12.9. ochlazení na 17°C, déšť. Koncem
měsíce pěkné slunečné počasí, teploty okolo 22 °C.
Říjen: V prvním týdnu jasno, teploty 22°C, od 7.10 ochlazení, přes den 13°C, v noci 4°C.
V druhé polovině měsíce chladno, v noci slabé mrazíky, přes den 6°C. 26. října napadl první sníh a
dva dny se udržel. V posledním týdnu přes den 9°C, v noci 5°C.
Listopad: První dva týdny přes den 9°C, v noci okolo 4°C.

Arktické mrazy a zaváté silnice
Od konce ledna do poloviny února trvaly silné mrazy, u nás bylo v noci -15°C až -20°C,
přes den bylo okolo -10°C. Na některých místech republiky bylo až -38°C. Po skončení mrazů
napadl sníh a foukal silný vítr. V republice bylo mnoho silnic neprůjezdných, některé obce byly
odříznuté od světa až více jak 2 metrovými závějemi, na některé silnice spadly laviny.

Absolutní teplotní rekord
20. srpna 2012 bylo velké vedro, na Lhotě bylo 35 °C. Ve středočeských Dobřichovicích byl
překonán absolutní teplotní rekord na českém území. Dvacet minut po čtvrté odpolední tu naměřili
40,4 stupně Celsia. To je o dvě desetiny stupně více než dosavadní maximum z roku 1983.

Teplotní rekordy
V polovině března bylo krásné slunečné počasí, teploty byly přes 20°, padaly teplotní
rekordy.
Koncem dubna bylo také velké teplo, teploty vyšplhaly přes 30°C, takže na mnoha místech
republiky padaly po několik dní za sebou teplotní rekordy.

Různé drobné zprávy
Převedení kaple do majetku obce
23. března 2012 přišel dopis z litoměřického arcibiskupství, že souhlasí s převedením kaple
Nejsvětější Trojice do majetku obce Zelenecká Lhota. Součástí dopisu byl stavebně technický popis
kaple, kde bylo mnoho nepřesností. Například se zde psalo, že kaple má střechu z tašek bobrovek,
která je v dobrém stavu a jen jedna taška potřebuje vyměnit, přitom na střeše jsou eternitové
šablony, které potřebují vyměnit kompletně. Dále psali, že je nově natřená věžička, která se
naposledy natírala asi před 40 lety, nebo že elektroinstalace je v dobrém stavu a přitom v kapli není
žádná.

Krádež auta
V noci z 20. na 21. dubna 2012 neznámý pachatel odcizil vůz Škoda Fabia paní K., které
stálo zaparkované u transformátoru. Shořelý vrak auto policie později objevila na vrakovišti.

Krádež plotu na hřbitově
V noci na čtvrtek 12. července 2012 vnikl neznámý pachatel na místní hřbitov, kde
demontoval a následně odcizil 19 kusů „oplastovaného“ kovového oplocení v celkové hodnotě
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téměř 25 tisíc korun. Oplocení bylo dáno nové loni při rekonstrukci hřbitovních zdí. Případ šetří
sobotečtí policisté jako přečin krádeže, za což pachateli hrozí až dva roky vězení.

Informační tabule
V srpnu 2012 byla u obecního úřadu nainstalována informační tabule o obci od Mariánské
zahrady

Krádeže v domech
Někdy během měsíce října 2012 se neznámý pachatel vloupal do rekreační chalupy pí. H.
čp. 38. Pachatel rozbil okno a dveře. V interiéru si přivlastnil nádobí, vybavení kuchyně, potraviny,
alkohol, batoh, ložní prádlo a další věci. Majitelka škodu odhadla na 8 tisíc korun.
V noci ze 4. na 5. listopadu 2012 se zloděj vloupal do rekreačních chalup pana P. čp. 55 a
paní H. čp. 56. Nic však neodcizil. Jenom prohledal všechny prostory a při důkladném rejdění
způsobil škodu ve výši necelých 6 tisíc korun.
Začátkem listopadu byla vykradena rekreační chalupa p. S. čp. 26. Neznámý pachatel
odcizil tři motorové pily, křovinořez a další věci v hodnotě 90.000 Kč.
V noci z 11. na 12. listopadu nás v 23:30 probudilo štěkání našeho psa. Vylezl jsem ven a
posvítil, co se děje. U stodoly čp. 17 stál zaparkovaný bílý pickup, ve kterém seděli dva muži. Jeden
z nich vylezl a přišel k našemu plotu, že je od policie a hlídá kvůli opakovaným krádežím, měl
černou policejní kombinézu. Moc se mně to nezdálo, ale po ověření na policii Jičín jsem zjistil, že
je to pravda.

Autonehoda
Ve čtvrtek 6. prosince 2013 jel řidič osobního motorového vozidla Škoda Yetti ve směru od
Libáně na obec Dolní Bousov. V Zelenecké Lhotě u čp.38 dostal při průjezdu zatáčky na
zledovatělé vozovce smyk, který již nestačil vyrovnat. Vjel do protisměru, kde narazil do levého
předního rohu přívěsu, který byl tažen nákladním vozidlem Iveco, jehož řidič jel v opačném směru.
Po nárazu byla škodovka ještě odhozena na oplocení domu čp.38. Celková hmotná škoda přesáhla
částku 170 tisíc korun. Při nehodě nedošlo ke zranění osob.

Obyvatelstvo
Statistika obyvatelstva
K 1. lednu 2012 bylo v obci k trvalému pobytu přihlášeno 151 osob, z toho 80 mužů a 71
žen.

Úmrtí Jaroslava Čubana
18. října 2012 zemřel bývalý kronikář Jaroslav Čuban z čp. 35 ve věku nedožitých 91 let.
Zemřelý byl nejstarším obyvatelem obce, byl dlouholetým členem místního hasičského sboru,
celkem 73 let, vedl i hasičskou kroniku.
Poslední rozloučení se zemřelým se konalo 24. října 2012 v Jičíně.
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Zemřelí
9.3. – Zmátlík Josef, bývalý učitel v čp. 45 (nyní na Ličně), 91 let, vdovec
31.3. – Havel František, chalupář čp. 43, rodák z čp. 15, 59 let, ženatý
18.10. – Čuban Jaroslav, čp. 35, 90 let, vdovec, mistr kovářský a podkovářský, kronikář,
rozloučení 24.10. v Jičíně
Zapsal dne 13. prosince 2013 Krčmařík Marek, kronikář obce
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