Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 2013
Samospráva a státní správa
Zasedání obecního zastupitelstva
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 5. února 2013 bylo projednáno:
· Schváleny žádosti o pokácení stromů: paní Ireny Jiříčkové u na pozemku Záhuby 39 v KÚ
Záhuby, pana Martina Havla o pokácení stromu na pozemku Zelenecká Lhota čp. 14 v KÚ
Zelenecká Lhota a paní Boženy Venclové na pozemku 95 v KÚ Zelenecká Lhota.
· Schválena žádost paní Mádlové a paní Řeháčkové o ořezání vrb na pozemku 581/9 v KÚ
Záhuby.
· Schváleny tyto příspěvky: na činnost pro Český svaz včelařů ve výši 1 000,- Kč, mateřské
školce Markvartice ve výši 3 000,- Kč a sdružení rodičů a přátel libáňské školy ve výši
2 000,- Kč.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 19. března 2013 bylo projednáno:
· Schválen rozpočet na rok 2013 jako schodkový s rozpočtovými příjmy ve výši 1 774,4 tis.
Kč a rozpočtovými výdaji ve výši 2 452 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 677,6 tis. Kč
bude pokryt z prostředků na účtu.
· Schválena žádost paní Marouškové o pokácení stromu na pozemku st. 52 v KÚ Zelenecká
Lhota.
· Schválen příspěvek na činnost pro Občanské sdružení Loutkové Divadlo „Martínek“ Libáň
ve výši 2 000,- Kč.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 23. května 2013 bylo projednáno:
· Schváleno celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012.
· Schváleno rozpočtové opatření č. 1/2013 a č. 2/2013.
· Schválena smlouva o poskytnutí dotace na kanalizaci ve výši 550 000,- Kč.
· Projednána žádost pana Knoblocha o pronájem pozemku č. 708/1 v KÚ Zelenecká Lhota a
rozhodnuto, že do provedení digitalizace obec nebude disponovat s nemovitým majetkem.
· Projednán dopis pana Pacholíka, který chce proplatit náklady na zatrubnění příkopu před
jeho domem a rozhodnuto o zjištění stanoviska u kontrolního orgánu.
· Schválena smlouva o výpůjčce nádob na odpad se společností EKO-KOM.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 19. června 2013 bylo projednáno:
· Zamítnuta žádost o pronájem vodní nádrže v KÚ Záhuby.
· Vyhodnocena anketa o barvu oken v budově čp. 45 v KÚ Zelenecká Lhota – 44 hlasů zlatý
dub, 2 hlasy bílá barva, 10 hlasů ořech.
· Zastupitelstvo obce seznámilo občany se získáním dotace z Královéhradeckého kraje na
prodloužení kanalizace.
· Zastupitelstvo obce projednalo vyjádření auditora o neprůkaznosti dokladu o zatrubnění
vodoteče z roku 1997 pana Pacholíka.
· Schválena materiální pomoc obci Nové Kopisty na odstranění následků povodně ve výši
10 000,- Kč.
www.zeleneckalhota.cz
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Schváleno rozpočtové opatření č. 3/2013.
Projednána úpravu obecního prostranství na par. č. 1220/1 v KÚ Zelenecká Lhota, dojde
k oslovení odborníka v oboru stavitelství.
Schválena oprava obecních cest po vydatných deštích.

Na zasedání obecního zastupitelstva dne 7. srpna 2013 bylo projednáno:
· Schváleno rozpočtové opatření č. 4/2013.
· Schválena půjčka skupině MAS ve výši 150 000,- Kč v období říjen 2013 až březen 2014.
· Projednáni neplatiči odpadů a rozhodnuto o rozeslání složenek s termínem úhrady do 31. 8.
2013 a posléze bude přistoupeno k vydání platebních výměrů.
· Projednány nabídky na výměnu oken v čp. 45, požádali jsme o zaslání doplňujících
informací a ke konečnému výběru dojde 9. 8. 2013.
· Projednán neustále se opakující nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad a rozhodnuto o
urychleném řešení tohoto problému.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 11. září 2013 bylo projednáno:
· Schváleno rozpočtové opatření č. 5/2013.
· Schválena smlouva o financování nákladů projektu – výměna oken v čp. 45 v KÚ Zelenecká
Lhota – obec se bude podílet na nákladech projektu ve výši 62 249,- Kč a zároveň na dobu
do 30. 4. 2014 poskytne p. Kořenářové Marii půjčku ve výši 93 373,- Kč.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 25. září 2013 bylo projednáno:
· Provedena kontrola pozemků po digitalizaci, porovnán stav původních a nových parcel.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 11. prosince 2013 bylo projednáno:
· Projednány dlužné poplatky za psa a odpady – byly rozeslány složenky chalupářům, p.
Pazderský a p. Fidrichová zaplatí na začátku roku 2014, byli vyzvání k písemnému
vyjádření o úhradě poplatků.
· Projednána žádost manželů Kovářových o navrácení pozemku 461/2/F a požádalo je o
doložení dokumentu, na základě kterého měl být pozemek převeden.
· Zastupitelstvo obce znovu projednalo žádost pana Pacholíka o proplacení zatrubnění
vodoteče a rozhodlo postoupit celou záležitost nezávislému právníkovi.

Rozpočet obce
Rozpočet na rok 2013 byl schválen jako vyrovnaný s rozpočtovými příjmy ve výši 2 452 tis.
Kč a rozpočtovými výdaji ve výši 2 452 tis. Kč.

Poplatky z popelnic a ze psů
Poplatky z popelnic a ze psů se vybíraly v sobotu 13. dubna 2013 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.

Zdražení vody
Od 1. ledna 2013 Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín zdražila cenu vody, vodné
stouplo z 37,63 Kč/m³ na 38,74 Kč/m³ včetně DPH včetně DPH.

www.zeleneckalhota.cz
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Volby prezidenta České republiky
Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 se konalo první kolo voleb prezidenta České republiky. Byly
to historicky první volby prezidenta, kdy volili sami občané. V Zelenecké Lhotě se 1. kola voleb
zúčastnilo 82 voličů ze 126 zapsaných voličů, tj. 65,08 %. V celé České republice byla volební
účast 61,31%.
Výsledky 1. kola voleb v Zelenecké Lhotě:
Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Zeman Miloš Ing.
Schwarzenberg Karel
Fischer Jan Ing. CSc.
Dienstbier Jiří
Franz Vladimír Prof. JUDr.
Bobošíková Jana Ing.
Sobotka Přemysl MUDr.
Roithová Zuzana MUDr. MBA
Fischerová Taťana

Politická
příslušnost
SPOZ
TOP 09
BEZPP
ČSSD
BEZPP
SBB
ODS
KDU-ČSL
KH

1. kolo
hlasy
28
14
10
9
8
4
4
3
1

%
34,56
17,28
12,34
11,11
9,87
4,93
4,93
3,7
1,23

Výsledky 1. kola voleb v České republice
Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Zeman Miloš Ing.
Schwarzenberg Karel
Fischer Jan Ing. CSc.
Dienstbier Jiří
Franz Vladimír Prof. JUDr.
Roithová Zuzana MUDr.
MBA
Fischerová Taťana
Sobotka Přemysl MUDr.
Bobošíková Jana Ing.

Politická
příslušnost
SPOZ
TOP 09
BEZPP
ČSSD
BEZPP
KDU-ČSL
KH
ODS
SBB

1. kolo
hlasy
%
1 245 848 24,21
1 204 195 23,4
841 437 16,35
829 297 16,12
351 916
6,84
255 045
166 211
126 846
123 171

4,95
3,23
2,46
2,39

Do druhé kola voleb postoupil Miloš Zemana a Karel Schwanzenberg.
Druhé kolo voleb prezidenta České republiky se konalo 25. a 26. ledna 2013. V Zelenecké
Lhotě se 2. kola voleb zúčastnilo 85 voličů ze 126 zapsaných voličů, tj. 66,93 %. V celé České
republice byla volební účast 59,11%.
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Výsledky 2. kola voleb v Zelenecké Lhotě:
Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Zeman Miloš Ing.
Schwarzenberg Karel

Politická
příslušnost
SPOZ
TOP 09

2. kolo
hlasy
%
55
64,70
30
35,29

V celé České republice byla volební účast 59,11%.
Výsledky 2. kola voleb v České republice
Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Zeman Miloš Ing.
Schwarzenberg Karel

Politická
2. kolo
příslušnost
hlasy
%
SPOZ
2 717 405
54,80
2 241 171
45,19
TOP 09

Prezidentem republiky byl zvolen Miloš Zeman. Slavnostní inaugurace se konala 8. března 2013.

Rozpuštění Poslanecké sněmovny
Poprvé v historii samostatné České republiky poslanci odhlasovali předčasné rozpuštění
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Pro hlasovalo 140 poslanců ze 147 přítomných.
Rozpuštěním sněmovny vyvrcholila krize vlády, která začala zatýkáním špiček státní správy včetně
Jany Nagyové ředitelky kanceláře premiéra Petra Nečase. Po té padla vláda a prezident Miloš
Zeman jmenoval úřednickou vládu jemu zpřízněných lidí v čele s premiérem Rusnokem.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
27.- 28. října 2013 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V Zelenecké
Lhotě ve volební komisi seděly: Darina Egrtová, Simona Šmídová – Rozsypalová, Jitka Prokešová
a Radka Vitáková.
V Zelenecké Lhotě se voleb zúčastnilo 77 voličů ze 129 zapsaných voličů, tj. 59,69 %.
Výsledky voleb v Zelenecké Lhotě
Strana
název
Komunistická str.Čech a Moravy
ANO 2011
Česká str.sociálně demokrat.
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
TOP 09
Strana zelených
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Dělnic.str.sociální spravedl.
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
politické hnutí Změna
Strana soukromníků ČR
HLAVU VZHŮRU - volební blok

www.zeleneckalhota.cz

Platné hlasy
celkem
v%
24
32
12
16
11
14.66
8
10.66
7
9.33
4
5.33
3
4
2
2.66
1
1.33
1
1.33
1
1.33
1
1.33
0
0
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Občanská demokratická strana
Suver.-Strana zdravého rozumu
Aktiv nezávislých občanů
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
LEV 21-Národní socialisté

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Výsledky voleb v České republice
Strana
název
Česká str.sociálně demokrat.
ANO 2011
Komunistická str.Čech a
Moravy
TOP 09
Občanská demokratická strana
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Strana zelených
Česká pirátská strana
Strana svobodných občanů
Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI
Dělnic.str.sociální spravedl.
politické hnutí Změna
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Suver.-Strana zdravého
rozumu
Strana soukromníků ČR
Koruna Česká
(monarch.strana)
LEV 21-Národní socialisté
Aktiv nezávislých občanů
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Romská demokratická strana
OBČANÉ 2011
Klub angažovaných nestraníků

Platné hlasy
celkem
v%
1 016 829 20.45
927 240
18.65
741 044
596 357
384 174
342 339
336 970
159 025
132 417
122 564

14.91
11.99
7.72
6.88
6.78
3.19
2.66
2.46

75 113
42 906
28 592
21 241

1.51
0.86
0.57
0.42

13 538
13 041

0.27
0.26

8 932
3 843
1 237
1 225
609
455
293

0.17
0.07
0.02
0.02
0.01
0
0

Povodňová sbírka
Po červnových záplavách byla v obci vyhlášena sbírka na pomoc postiženým povodněmi.
Nasbírané věci byly odvezeny do obce Nové Kopisty u Terezína.

www.zeleneckalhota.cz
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Výstavba a úpravy v obci, domy v obci
Převod kaple do majetku obce
V lednu roku 2013 byla kaple Nejsvětější Trojice v Zelenecké Lhotě převedena do majetku
obce po několika letém jednání s katolickou církví. Odhadní cena kaple byla 139.000 Kč.

Požár v bývalém čp. 4 u p. Š.
V úterý 4. února 2013 vypukl požár ve výměnku Václava Š. u čp. 46, dům dříve míval čp. 4.
Požár byl ohlášen ve 13 hodin, na místě zasahovaly požární sbory z Jičína a sbory dobrovolných
hasičů z Markvartic a Libáně. Požár vypukl od elektrické dečky, kterou p. Šmíd zapomněl vypnout
a odjel do Libáně na oběd. Oheň se hasičům podařilo uhasit. V místnosti, jež byla využívána jako
obývací pokoj a ložnice, shořelo veškeré vybavení, nábytek a elektronika. Ostatní místnosti byly
poškozeny ohněm, kouřem a vodou při hašení, takže dům se stal neobyvatelným. Hasiči vyklidili
zničené vybavení místnosti a rozebrali část stropu kvůli ohniskům v mezistropí. Hmotná škoda byla
předběžně vyčíslena na 300 tisíc korun.

Prodej domu čp. 17
V březnu 2013 koupil od Dany Kubínové dům čp. 17 Miloslav Konývka ml. ze Záhub za
700.000 Kč.

Prodej domu čp. 35
V dubnu 2013 koupila paní Vojtíšková z Liberce od Čubanových dům čp. 35. Po koupi byl
dům rekonstruován, vyměněna okna, rozvody vody a topení. V měsíci září 2013 byla dána nová
střešní krytina na kovárnu a stodůlku.

Prodej louky u rybníku
V roce 2013 prodal Jindřich Dvořák z čp. 42 panu Pustelníkovi z Čáslavi louku a les
v Bukovině, kam jezdívali skauti na tábor. Pan Pustelník zde začal stavět pro trvalé bydlení
alternativní dům ve tvaru kruhu v průměru 7 metrů ze dřeva a slámy.

Výměna sloupů vysokého napětí
V červenci a srpnu 2013 probíhala výměna sloupů vysokého napětí. Měnil se přívod od
Bačalek na poli pod obcí k lomům, ke transformátoru, Na čtvrti, v Kálku a do Skuřiny. Z důvodů
prací byl vypnutý elektrický proud vždy od 7:30 do 18:00 ve dnech 30.7., 8.8., 13.8., 20.8. a 27.8.

Výměna oken v pletárně
Na konci října 2013 byly vyměněny okna a vstupní dveře v obecní bývalé škole čp. 45, kde
sídlí pletárna K-plet Marie Kořenářové
Na výměnu oken bylo vyhlášeno poptávkové řízení, které bylo ukončeno 16. září 2013
vyhlášením výsledků. Nejvýhodnější nabídku podala firma Svět oken s.r.o., která nabídla realizaci
za nejnižší cenu 188.303,- Kč. S tou byla podepsána smlouva o dílo. Na celou akci se podařilo
získat dotaci.
Barva oken a dveří byla vybrána v anketě. Ta byla zveřejněna na internetových stránkách
obce a byly rozdány papírové anketní lístky, které se odevzdávaly v obchodě. Na výběry bylo
z barev: zlatý dub, ořech a bílá barva. V anketě zvítězila barva zlatý dub.

www.zeleneckalhota.cz
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Požár v čp. 32
Na Silvestra v úterý 31. ledna 2013 vypukl požár v čp. 32. Příčinou požáru bylo špatně
provedené napojení krbu do komína. Nerezová trubka z krbu vedla skrz strop v přízemí a podlahu
v patře, kde ústila do komína. Vše bylo udělané nově v létě a nyní po prvním zatopení od instalace,
se od rozpálené a nedostatečně izolované trubky vznítila podlaha v patře domu. Hosté pana P.
nebyli doma a vše zjistili po svém návratu, velké štěstí bylo, že požár byl teprve v počátku. Požár
byl nahlášen v 17:20 hod. a na místo dorazil jako první SDH Markvartice a následoval je SDH
Libáň a nakonec přijeli hasiči z Jičína. Hasiči rozřezali podlahu v patře okolo komína a ohniska
požáru uhasili mírnými dávkami vody, stropní traverzy okolo trubky byly rozpáleny na 180°C. Po
ukončení vyšetřování příčiny požáru hlídal místo požáru místní SDH Zelenecká Lhota. Hlídání bylo
ukončeno ve 21 hodin nahlášením na linku 150, že vše je v pořádku a nehrozí nové vznícení.
V novinách byla škoda odhadnuta na přibližně 100.000 Kč. Štěstí bylo, že požár byl zjištěn a
uhašen hned v počátku, protože dle sdělení vyšetřovatele hasičů, pokud by se na požár přišlo o půl
hodiny později, tak by pravděpodobně vyhořel celý dům.

Životní prostředí, doprava a spoje
Pokácené stromy u čp. 42
V září 2013 nechal Jindřich D. pokácet vzrostlý stříbrný smrk u jeho domu. Ze zbytku
kmene nechal vyřezat vílu Amálku.
V listopadu nechal pokácet dva vzrostlé topoly stojící u vrat.

Čistírny odpadních vod
Po loňských problémech s pitnou vodou a následných kontrolách septiků a žump začali
někteří občané pořizovat ke svým domům čistírny odpadních vod. Čistírny si pořídil Svatopluk R.
v čp. 61. Václava D. z čp. 46 nechala vypracovat projektovou dokumentaci a vyřizovala povolení
k instalaci čistírny.

Živnostníci, zemědělství, obchod, zaměstnání
Špatná úroda brambor
V roce 2013 se velmi špatně urodily brambory. Byly velmi malé, úroda oproti loňskému
roku byla asi jen třetinová. Špatná úroda byla způsobena nepříznivým počasí, protože od poloviny
května skoro až do konce června bylo až na výjimky velmi chladno, skoro každý den pršelo a
brambory doslova stály ve vodě. V červenci zase naopak následovalo horko a sucho, kdy celý měsíc
nepršelo.

Špatná úroda jablek
V roce 2013 se neurodila jablka stejně jako každý lichý rok. Ve výkupu jablek do moštu se
platilo 1,80 Kč/kg, později cena stoupla na 2,20 Kč/kg.

www.zeleneckalhota.cz
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Veřejný život v obci
Masopust
V sobotu 9. února 2013 se konal 2. pokus o obnovení tradice s názvem Masopust. Ráno v
devět hodin se u Bartoňů sešlo více jak 30 maškar. Ještě před srazem odjela muzika s pár maskami
do Záhub, kde obešli záhubská stavení. Průvod maškar chodil již jen po Zelenecké Lhotě, kde 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 opět zakončen u obchodu v Zelenecké Lhotě, kde bylo uchystáno
občerstvení. Počasí nám přálo, po většinu dnes svítilo sluníčko.

Hasičský ples
V sobotu 16. února 2013 se konal již 83. hasičský ples v Zelenecké Lhotě U Havlů. K tanci
a poslechu hráli manželé Šukovi, hudba hrála až do tří hodin do rána. Návštěva plesu byla
průměrná.

Maškarní karneval
V sobotu 30. března 2013 se konal dětský maškarní karneval. Bodlák a Pampeliška
připravili pro děti nové soutěže. Masek bylo více jak dvacet. Hudbu obstaral Bodlák – Honza
Jiterský.

Posezení pro ženy
V sobotu 30. března 2013 po dětském karnevalu se konalo posezení pro ženy pojaté v retro
stylu 60. až 80. let jako stranická schůze pro připomenutí, jak to bývalo dříve. Muži měli vstup jen
s květinou, většina přinesla karafiáty. Schůzi vedl soudruh Jiterský za asistence soudruha učitele
Kůse. Přítomní se rozdělili na kolektivy a soutěžili v zodpovídání otázek na téma z dob socializmu.
Sára Rozsypalová a Míša Klabanová ženám zatancovaly, Terezka Krčmaříková zarecitovala
básničky. Na konci schůze ženy dostaly karafiáty a následovala volná zábava.

Pálení čarodějnic
Čarodějnice se již podruhé pálily na hřišti za bytovku, kde byla připravena hranice ze
smrkového dřeva. K občerstvení byly párky, limonáda a sud piva

Pouťová zábava
V sobotu 25. května 2013 se konala pouťová zábava U Havlů. K tanci a poslechu hrál
Kantor – Jan Jiterský. Návštěva na zábavě byla průměrná, platících bylo 50. Květen byl velmi
studený, takže při zábavě se muselo v sále topit.

1. ročník bluegrasového festiválku
V sobotu 27. července 2013 se konal první ročník bluegrasového festiválku na zelené louce
na ranči Bodláka a Pampelišky v Záhubech. Za velkého horka hrály skupiny Zprzho, Jakub Kazda a
přátelé a další. Hvězdou večera byla Petra Černocká s Jiřím Pracným, která zapojila do vystoupení i
místní děti, které si s ní zazpívaly.
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Záhubský nohejbal
V neděli 28. července 2013 se konal 4. ročník Záhubského nohejbalu na ranči Bodláka a
Pampelišky v Záhubech. Za úmorného vedra se zúčastnilo 6 tříčlenných družstev. Vítězství
vybojovali hasiči z Jičína před Záhubáky a Velišáky.

Pohoda na Zelendě
Na konci prázdnin v sobotu 31. srpna 2013 se konal druhý ročník sousedského posezení
s názvem Pohoda na Zelendě. Při sousedském posezení byl přivítán nový občánek obce Matěj
Jiterský, syn Michaely Jiterských ze Záhub čp. 2. Pro děti i dospělé byly připraveny soutěže, tvůrčí
mini dílničky, hudbu pro celou akci zajistil Kantor – Honza Jiterský. Pro přítomné bylo připraveno
občerstvení za symbolickou cenu. Děti měly nápoje zdarma, pivo a víno stálo 10 Kč, 10 dkg uzené
kýty z grilu a klobása byly také za 10 Kč. Někteří přítomní nízkých cen zneužívali, jedli a pili až
mohli prasknout. Všichni se dobře bavili až do večerních hodin.

Posvícenská zábava
V sobotu 23. listopadu 2013 se konala posvícenská zábava. K tanci a poslechu hráli PAKA
BOYS – Petr Fejfar, vstupné 60,- Kč. Na zábavu přišlo velmi málo lidí, jen asi okolo 30 platících.

Mše svatá
O posvícení v sobotu 23. listopadu se v kapli Nejsvětější Trojice sloužila mše svatá, kterou
celebroval libáňský páter Augustin Štěvica. Na mši přišlo velmi málo lidí.

Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka byla v sobotu 7. prosince 2013 na návsi v Zelenecké Lhotě. Pro děti byla
připravena čtyři stanoviště. Na prvním stanovišti čert děti vyzpovídal a zapsal si jejich hříchy. Na
dalších stanovištích děti plnily různé úkoly. U prodejny bylo připravené občerstvení s hudbou. Na
závěr přišel čert s Mikulášem s nadílkou pro děti.

Vánoční koncert
V neděli 22. prosince 2013 se konal v kapli Nejsvětější Trojice v Zelenecké Lhotě vánoční
koncert. Krásné vánoční koledy a písně zahráli a zazpívali Kůsovic koledníci. Krásné vystoupení
sledovala zaplněná kaple, lidí přišlo více než 60. Pro všechny přítomné bylo před kaplí připraveno
občerstvení.

Školství
Školka v Markvarticích
Do školky v Markvarticích chodilo z obce 5 dětí – Viktorka a Amálka Vyziblovi z čp. 10,
Natálka Egrtová z čp. 30, Nikola Vitáková z čp. 9 a Honza Jiterský ze Záhub čp. 1.

Docházka do škol
·
·
·

Ve školním roce 2012/2013 dojíždělo do školy v Libáni z obce 11 dětí:
1. třída - Tereza Krčmaříková z čp. 28
2. třída - Erika Egrtová z čp. 30
3. třída – Viktor Špaček z čp. 59
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·
·
·

6. třída – Michala Klabanová z čp. 23, Jakub Dluhoš z čp. 9 a Sára Rozsypalová z čp. 54
8. třída – Eliška Fidrichová z čp. 47 a Marie Pazderská z kravínu
9. třída – David Klaban z čp. 23, Jindřiška Dluhošová z čp. 9 a Jan Pazderský z kravínu

Do ZŠ v Mladé Boleslav dojížděl do 8. třídy Vojtěch Fidrich z čp. 47, do učení na kuchaře
do Mladé Boleslavi jezdil Miroslav Fidrich z čp. 47, Miroslav Pazderský z kravínu jezdil do učení
v Hubálově, Martina Valentová z čp. 9 jezdila do zdravotnické školy v Mladé Boleslavi.

Počasí
Leden: Do 10. ledna často pršelo, přes den 6°C, v noci 3°C. Pak ochlazení, ve druhém týdnu
napadlo asi 5 cm sněhu, přes den -2°C, v noci -6°C. Ve třetím týdnu mrazy, v noci -15°C, přes den 8°C. V posledním týdnu sněžení, asi 15 cm sněhu, v noci -12°C, přes den -5°C. Na konci měsíce
prudké oteplení, déšť, v noci 3°C, přes den 10 °C.
Únor: Na začátku měsíce v noci okolo 0°C, sněžení a déšť, přes den 5°C. Ve druhém a třetím týdnu
v noci -8°C, přes den okolo 0°C, sněžení, oblačno.
Březen: V prvním týdnu sněžení, pak hned teplo, přes den až 10°C, v noci 4°C. Ve druhém týdnu
ochlazení, sněžení, v noci -10°C, přes den -2°C. 19. 3. napadlo asi 15 cm sněhu, přes den 6°C, v
noci 2°C. Do konce měsíce zima, v noci okolo -4°C, přes den 4°C.
Duben: V prvním týdnu byla zima, v noci -2°C, přes den 5°C. Ve druhém týdnu oteplení, v noci
3°C, přes den 10°C. Ve třetím týdnu krásné slunečné počasí, v noci 10°C, přes den 23°C.
Květen: Posledních 14 dnů v květnu bylo velmi chladno, v noci okolo 6°C, přes den 12°C, někdy
jen 10°C, každý den pršelo.
Červen: Začátkem měsíce bylo chladno, v noci 8°C, přes den 11°C, 1. a 2. 6. celý den pršelo,
napršelo každý den 30 mm srážek. 9. 6. bylo jasno, 25°C, večer přišly dvě bouřky s přívalovým
deštěm, během chvíle napršelo 30 mm, všude se valily přívaly vody. V dalším týdnu bylo teplo,
28°C, v noci 15°C. Ve třetím týdnu tropické teploty, přes den 37°C, v noci 22°C. V posledním
týdnu prudké ochlazení, déšť přes den 20°C, v noci 11°C.
Červenec: V prvním týdnu polojasno, přes den 24°C, v noci 14°C. Ve druhém týdnu skoro jasno,
přes den 28°C, v noci 14°C, nepršelo. Do konce měsíce jasno, teploty až 35°C, v noci přes 20°C.
Celý měsíc nepršelo, velká sucha, jen v neděli 28. 7. byla bouřka, napršelo 30 mm.
Srpen: Začátkem měsíce jasno, 34°C, 3. 8. bouřka – 9 mm, 4. 8. – bouřka. Do konce měsíce
polojasno, občas déšť, teploty 20-25°C.
Září: V prvním týdnu bylo první dva dny oblačno, déšť, 18°C, v noci 8°C, pak skoro jasno 25°C, v
noci 12°C. Ve druhém a třetím týdnu oblačno, déšť, 17°C, v noci 10°C. V posledním týdnu krásné
slunečné počasí, přes den 15°C, v noci 2°C.
Říjen: V prvním týdnu krásné slunečné počasí, přes den 15°C, v noci 5°C. Ve druhém týdnu
většinou oblačno, déšť, přes den 13°C, v noci 8°C. Ve třetím týdnu proměnlivé počasí, většinou
oblačno 15°C, v noci 8°C. V posledním týdnu až do 28. 10. bylo krásné teplé počasí, padaly
teplotní rekordy, přes den bylo až 21°C, v noci 12°C. Na úplném konci měsíce ochlazení, přes den
14°C, v noci 3°C.
Listopad: První tři týdny v listopadu bylo celkem teplé proměnlivé počasí, přes den okolo 10°C, v
noci 4°C. V posledním týdnu ochlazení, velmi málo sněžilo, přes den 4°C, v noci -2°C.
Prosinec: V prvním týdnu bylo přes den okolo 4°C, v noci 0°C, koncem prvního týdne silný vítr,
sněžení, napadlo asi 5 cm sněhu, který za 2 dny roztál. Ve druhém týdnu bylo sychravo, mlhy i po
celý den, přes den 5°C, v noci 1°C. Ve třetím týdnu oblačno, jen občas svítilo sluníčko, přes den
3°C, v noci -1°C. Do konce měsíce poměrně teplo, přes den 6°C, v noci 2°C, většinou oblačno.
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Velmi studený květen
Počasí v měsíci květnu bylo velmi studené, téměř každý den pršelo. Koncem května teploty
v noci 5°C, přes den jen mírně nad 10 °C, velmi často pršelo. V horských oblastech mrzlo a padal
sníh.

Teplotní rekordy
Koncem července bylo jasné, slunečné počasí, po mnoho dní padaly teplotní rekordy, např.
28. 7. byly teplotní rekordy překonány na 113 měřících stanicích, na některých místech naměřeno
více jak 38°C.
Koncem října bylo velmi teplé počasí, takže na mnoha místech republiky padaly několik dní
po sobě teplotní rekordy. Např. v Praze dne 28. 10. 2013 naměřili více jak 25°C.
Na konci prosince bylo nezvyklé teplo, na východě republiky bylo i přes 10°C, padaly
teplotní rekordy.

Záplavy
Koncem května a začátkem června bylo chladno, pršelo vytrvale každý den. 1. a 2. 6. pršelo
celý den, v celých Čechách se zvedly hladiny řek a bylo rozsáhlé povodně. Povodní bylo zasaženo
700 obcí, více jak 20.000 lidí bylo evakuováno, 8 lidí ztratilo život, škody se počítali v miliardách
Kč.

Období sucha
Po červnových povodních byl červenec mimořádně suchý, celý měsíc nepršelo, jen 28. 7.
byla bouřka. Bylo jasné, slunečné počasí, po mnoho dní padaly teplotní rekordy, např. 28. 7. byly
teplotní rekordy překonány na 113 měřících stanicích, na některých místech naměřeno více jak
38°C. Z důvodu sucha byl vyhlášen mimořádný klimatický stav ohrožení požárem.

Různé drobné zprávy
Krádež na obecním úřadě
V noci z 10. na 11. března 2013 se neznámý pachatel vloupal do budovy obecního úřadu.
Dovnitř se dostal dveřmi, které poškodil, a poté v kanceláři odcizil dva tisíce korun vybraných o
masopustu. Celková škoda byla odhadnuta na nejméně 8 tisíc korun. Po pachateli pátrali sobotečtí
policisté.

Krádeže v domech
V říjnu se neznámí pachatelé vloupali do chalup čp. 56 a čp. 38. Vždy se ztratili jen
drobnosti.

Digitalizace katastru
V roce 2013 byla dokončena digitalizace katastru v katastrálním území Zelenecká Lhota
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Obyvatelstvo
Zemřelí
15.4. – Dovolová Božena, čp. 48, roz. Zelinková z Chyjic, 81 let, vdova
31.5. – Žďánská Marie, čp.40, roz. Horčičková ze Sedlišť, 90 let, vdova, rozloučení 7.6.
v kapli
2.10. – Dědinová Anna, chalupářka ze Záhub čp. 1, roz. Vohnoutová, 84 let, vdaná
Zapsal dne 18. června 2014 Krčmařík Marek, kronikář obce
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