Rok 2014
Samospráva a státní správa
Zasedání obecního zastupitelstva
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 12. února 2014 bylo projednáno:
Schválen p ísp vek na žáky Základní školy a Mate ské školy Libá ve výši 40 500 K .
Schválen p ísp vek na innost pro eský svaz v ela ve výši 1 000 K .
Schválen p ísp vek mate ské školce Markvartice ve výši 3 000 K .
Stanoven termín ve ejné sch ze k srazu rodáku na den 13. 3. 2014 v 18:00 v budov
obecního ú adu.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 13. b ezna 2014 bylo projednáno:
Schválen rozpo et na rok 2014 jako schodkový s rozpo tovými p íjmy ve výši 2 043,4 tis.
a rozpo tovými výdaji ve výši 2 250,0 tis. K . Schodek rozpo tu ve výši 206,6 tis. K
bude pokryt z prost edk na spo ícím ú tu.
Schválena žádost p. Miloše ermáka o pokácení d evin na pozemku p. 494/8 v KÚ
Zelenecká Lhota.
Schválen p ísp vek Mate ské škole Markvartice na áste nou úhradu realizace herní sestavy
na školní zahrad ve výši 10 000 K .
Schválen p ísp vek OS Loutkové divadlo Martínek na innosti ve výši 3 000 K .
Na ve ejném zasedání byl projednán program srazu rodák , který se bude konat dne 21.
ervna 2014:
- 10:30 slavnostní zahájení
- 10:45 – 11:45 pro d ti – Upír Krej í
- 12:00 – 12:30 mše v Kapli ce
- 13:00 – 14:00 imitátor Faltus
- 14:30 – 16:00 libá ská dechová hudba
- 16:00 – 17.00 promítání
- 17:00 – 19:00 hudební vystoupení Fiakr
- 20:00 – 22:00 volná zábava
- 22:00 oh ostroj
ení stan , lavic a podia
Ob erstvení:
- Udírna (klobásy, maso)
- Guláš
- Kolá ky
- pití
Upomínkové p edm ty
- Tašky (cca 150 ks, foto, nápis)
- Hrne ky (cca 100 ks, foto)
Pozvánky a plakát
Koutek pro d ti
Úklid p ed domy
Parkovišt , informa ní cedule k silnici
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Na zasedání obecního zastupitelstva dne 24. dubna 2014 bylo projednáno:
Schválena sm na obecních pozemk v KÚ Zelenecká Lhota v celkové vým e 7 912 m² se
spole ností ZEMA Markvartice za pozemek na obecním h išti.
Odkup pozemk
p. 1311/1 a 43/8 v KÚ Zelenecká Lhota v celkové vým e 352 m²
v hodnot 50 K /m².
Schválena sm rnice 12/2014 pro zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu a sm rnice
13/2014 o schvalování ú etní záv rky.
Schváleno celoro ní hospoda ení obce a záv re ný ú et obce za rok 2013 v etn zprávy
auditora o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2013.
Schválena ú etní záv rku za rok 2013.
Žádost paní Faustusové o odprodej pozemk a rozhodnuto o provedení místního šet ení.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 4. ervna 2014 bylo projednáno:
Žádost paní Faustusové o prodej pozemk , ta byla vyzvána ke zpracování geometrického
plánu p edm tných pozemk .
Odsouhlasena žádost paní Mužíkové o oplocení pozemku p. 1324 v KÚ Zelenecká Lhota
za podmínky dodržení hranic pozemku.
Rozhodnuto zatím nezpracovávat územní plán, protože na základ informací od paní
Št pánkové z odboru územního plánování dle velikosti naší obce sta í pouze zpracování
„vymezení zastav ného území“ (Stavební zákon . 183/2006 Sb., § 58,59).
Projednány byly nabídky na opravu st echy na Kapli Nejsv jší trojice v KÚ Zelenecká
Lhota, vybrána nabídka Ji í Bernat, Samšina.
Projednán harmonogram srazu rodák , došlo k up esn ní zajišt ní ob erstvení, p ení
stan , zajišt ní obsluhy, p ípravy výstavy.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 1. zá í 2014 bylo projednáno:
Projednáno zve ejn ní zám ru na prodej pozemku par. . 503/2 v KÚ Záhuby, v celkové
vým e 325 m².
Projednáno zve ejn ní zám ru na prodej pozemku par. . 461/15 v KÚ Zelenecká Lhota,
v celkové vým e 15 m².
Projednána žádost paní Ko ená ové Marie o vým nu st echy na p. 45 v KÚ Zelenecká
Lhota, bude provedeno poptávkové ízení.
Projednán zám r z ízení elektroinstalace v kapli Nejsv jší Trojice a následné vymalování
objektu, bude provedeno poptávkové ízení.
Provedena kontrola výb ru poplatk za odpady za rok 2014.
Schváleno rozpo tové opat ení 1/2014.
Dne 31. íjna 2014 se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Zelenecká Lhota.
Projednáno bylo:
ed zahájením zasedání bylo len m zastupitelstva obce p edáno osv ení o zvolení
lenem zastupitelstva obce.
Nov zvolení zastupitelé složili slib. Složení slibu prob hlo tak, že p edsedající p etl slib
stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji v rnost eské republice. Slibuji na svou
est a sv domí, že svoji funkci budu vykonávat sv domit , v zájmu obce a jejích ob an a
ídit se Ústavou a zákony eské republiky.“ A jmenovit vyzval p ítomné leny
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na p ipraveném archu.
Starostkou obce byla zvolena Eva Havlová, místostarostou obce byl zvolen František Egrt.
Byl ustanoven finan ní a kontrolní výbor.
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edsedou finan ního výboru byl zvolen Marek Kr ma ík, leny Jan Jiterský a Jan
Rozsypal.
edsedou kontrolního výboru byla zvolena Jana Run íková, leny Jan Rozsypal a Old ich
Vyziblo.
Byly stanoveny odm ny za výkon funkce lena výboru zastupitelstva ve výši 660 K
sí , odm na za výkon funkce p edsedy výboru zastupitelstva ve výši 930 K m sí ,
odm na za výkon funkce místostarosty jako neuvoln ného lena zastupitelstva obce ve výši
4 300 K m sí
a odm na za výkon funkce starosty jako neuvoln ného lena
zastupitelstva obce ve výši 9 000 K m sí
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 11. listopadu 2014 bylo projednáno:
Schválen prodej pozemku par. . 503/2 v KÚ Záhuby, v celkové vým e 325 m² p.
Komárovi, v cen 50 K /m².
Schválen prodej pozemku par. . 461/15 v KÚ Zelenecká Lhota, v celkové vým e 15 m²
manžel m Ková ovým, v cen 50 K /m².
Schváleno zve ejn ní zám ru na prodej pozemku par. . 581/47, 581/48, 581/49 a 581/37 v
KÚ Záhuby, v celkové vým e 1157 m².
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 9. prosince 2014 bylo projednáno:
Projednána žádost paní Zlaty Faustusové o prodej pozemku par. . 581/37 v KÚ Záhuby a
rozhodnuto prodej odložit z d vodu nedo ešení p ístupové cesty na okolní pozemky ve
vlastnictví obce.
Projednána možnost žádat o dotace z POV a vzhledem k vysoké cen projektu bylo
rozhodnuto se dota ního titulu neú astnit.
Projednáno prodloužení nájemní smlouvy domu p. 13 v KÚ Záhuby, p. Jaroslav Smolík,
Marcela Králová a to do 31.12. 2015. Výši nájemného navrhl M. Kr ma ík na 2 500 K , J.
Jiterský navrhuje stávající výši nájemného. O návrhu M. Kr ma íka na zvýšení nájemného
se hlasuje – pro 2 (Kr ma ík, Egrt), proti 3 (Havlová, Rozsypal, Jiterský), zdržel se 1
(Vyziblo).
Projednána oprava st echy v prostorách skladu v p. 45, objekt pletárny, v KÚ Zelenecká
Lhota. St echa je v havarijním stavu. Byla provedena poptávka u spole ností Libor Rykl
tenice, Jind ich Sekyra Libá a Zden k Karel D tenice. Pro opravu st echy byla vybrána
firma Libor Rykl.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 29. prosince 2014 bylo projednáno:
Schváleno rozpo tové opat ení . 2/2014.
Byl vzat na v domí plán inventur a složení inventariza ní komise: Marek Kr ma ík –
edseda, lenové Jan Rozsypal, Old ich Vyziblo
Rozhodnuto, že obec zatím nebude schvalovat ádný rozpo et a bude v roce 2015 hospoda it
dle rozpo tového provizoria.
Schválen podpis smlouvy o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení v cného b emene se
spole ností EZ Distribuce, a.s.

Audit hospoda ení
V pond lí 27. ledna 2014 prob hla na obecním ú ad audit hospoda ení, který provedly
pracovnice krajského ú adu z Hradce Králové.
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Ve ejná sch ze zastupitelstva
Ve tvrtek 13. b ezna 20014 se konala ve ejná sch ze zastupitelstva obce kv li organizaci a
naplánování srazu rodák , který se bude konat 21. ervna 2014. Ze strany obyvatel obce byl velmi
malý zájem, protože p išli jen 3 ob ané, p esto byl sestaven program, naplánováno ob erstvení a
upomínkové p edm ty.

Poplatky z popelnic a ze ps
V sobotu 12. dubna 2014 se vybíraly poplatky z popelnic a ze ps . V Zelenecké Lhot za
popelnici platil dosp lý 400 K , d ti do 15 let 100 K , pro trvalé obyvatele Záhub bylo 10 pytl za
400 K a chalupá i platili za 7 pytl 400 K . Za psa se platilo 50 K a za každého dalšího 150 K .

Volby do zastupitelstva obce Zelenecká Lhota
Ve dnech 10. a 11. íjna 2014 se konaly volby do zastupitelstva obce Zelenecká Lhota.
leny volební komise byly: Rozsypalová-Šmídová Simona, Valentová Veronika, Valentová
Martina a Kr ma íková Markéta.
Oprávn ných voli bylo v obci 130, voleb do zastupitelstva obce se zú astnilo 83 voli , tj.
63.85 %, voli i odevzdali 451 platných hlas .

Výsledky voleb v roce 2014
Po adí
íjmení, jméno
k
p.
Hlas
1
Havlová Eva
44
15
74
2
Egrt František
38
30
66
3
Mgr. Jiterský Jan
41 Záhuby, 2
64
4
Run íková Jana
53
61
63
5
Rozsypal Jan
39
53
53
6
Kr ma ík Marek
40
28
41
7
Vyziblo Old ich
41
10
40
8
Prokešová Jitka
59 Záhuby,21
34
9
Viták Jaroslav
35
9
16

Mandát
*
*
*
*
*
*
*
-

Ustavující zasedání nov zvoleného zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se konalo v pátek
31. íjna 2014. Zastupitelé složili slib a p i ve ejné volb zvolili starostkou op t Evu Havlovou z p.
15 a místostarostou Františka Egrta z p. 30.

Výstavba a úpravy v obci, domy v obci
Pozemky na h išti
V pátek 21. b ezna 2014 byli starostka Eva Havlová a Jan Jiterský na jednání s p edsedou
ZEMA Markvartice panem Lachmanem, aby projednali sm nu pozemk na h išti, které ZEMA
odkoupila od Ulrichových.
Na páte ním jednání byli zástupci obce velmi p ekvapeni návrhem p edsedy markvartického
družstva, který si pozemky na h išti cení na 50 K /m² a chce za n obecní pozemky, které ocenil na
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9,19 K /m². Takže výsledkem bylo, že za 8.800 m² pozemk na h išti, které jsou vedené jako orná
da, chce od obce více jak 21.000 m² orné p dy, kterou si již vytipoval.
Ve st edu 26. b ezna celou záležitost projednávalo zastupitelstvo obce. Zástupci obce návrh
odmítli jako neakceptovatelný, protože obec nem že dát za pozemky 5ti násobek jejich oficiální
ceny. Bylo rozhodnuto, že se bude s p edsedou družstva vyjednávat s tím, že p ipadá v úvahu jedin
sm na pozemk v pom ru 1:1. Dále byly projednány další alternativy, jako vybudování h išt na
jiném míst .
Další jednání p edsedou družstva ZEMA Markvartice ing. Lachmanem se konalo v pond lí
31. b ezna 2014, za obec se ho op t zú astnila starostka Eva Havlová a Honza Jiterský. P edseda
družstva p istoupil na sm nu pozemk na h išti za jinou obecní ornou p du v pom ru 1:1 s tím, že
si sám vybere obecní pozemky, které by cht l, cesta se koupí za 50 K /m². P edseda družstva
kolikrát zd raznil, že na dohodu p istoupil kv li paní místostarostce Ž ánské, která se
imluvila, a že chce udržovat dobré vztahy s obcemi, kde družstvo hospoda í.
Ve tvrtek 24. dubna 2014 sm nu pozemk schválilo zastupitelstvo obce.

išt
V m síci b eznu 2014 si mládež vyty ila na h išti místo, kde by cht li vybudovat h išt na
nohejbal. Byly objednány sít na fotbal a nohejbal.
V dubnu mládež natírala branky barvou.

Záplatování silnice
V dubnu byla zazáplatována silnice v obci.

Zvoni ka
V dubnu 2014 nechal Jind ich D. vy ezat zvoni ku u vrat svého domu z kmene topolu, který
byl skácen loni.

ícená stodola
V sobotu 10. kv tna 2014 se z ítila zchátralá stodola Martina H. v p. 14. Stalo se tak
odpoledne, když ani nefoukal vítr.

m p. 52
V kv tnu 2014 se do p.52 nast hoval David H. s družkou Martinou R. a d tmi.

Oprava kaple Nejsv

jší Trojice

Ve st edu 20. srpna 2014 za ala oprava st echy na kapli Nejsv jší Trojice v Zelenecké
Lhot . Byla sundána stará st ešní krytina z eternitových šablon, na prkna byla p ipevn na fólie a
položeny byly nové betonové tašky Bramac. Byla nat ena v ži ka.
i nát ru byla sundána bá z v ži ky a otev en tubus s dokumenty, které tam byly uloženy
i postavení kaple v roce 1910. Dokumenty z roku 1910 popisují stavbu kaple, tehdejší složení
obecního výboru a ceny, které byly v té dob . Krom t chto dokument byly v tubusu ješt dva
listy z kroniky popisující 2. sv tovou válku a jeden list popisující tehdejší dobu. Já jsem narychlo
sepsal dva listy, kde jsem uvedl: popis opravy kaple, složení zastupitelstva, popis obce a n které
dnešní ceny. Nyní si uv domuji, že jsem p i psaní dokument ud lal chybu, protože jsem uvedl, že
kaple byla získána do majetku obce v letošním roce 2014, správn m l být uveden lo ský rok 2013.
Všechny dokumenty jsem vložil zp t do tubusu, vyrobil jsem chyb jící ví ko na tubus, ádn ho
ut snil a tubus byl vložen zp t do v žové bán .
Oprava st echy a v ži ky byla dokon ena 27. srpna 2014 a provedl ji Jind ich ezní ek a
spol. z Kozodírek. Oprava si vyžádala 162 tisíc K finan ního nákladu.
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Zbourání starého domu p. 35
V zá í 2014 byl zbourán starých d ev ný d m p. 35. D m zbourali noví majitelé
Vojtíškovi, kte í d m koupili od uban . D m byl od roku 1967 neobývaný, když se ubanovi
est hovali do nového domu. Na d m byl v roce 1968 vydán demoli ní vým r, ale zbourán byl až
nyní skoro po 50 letech.

Oprava vodárny
Na podzim roku 2014 byla opravena vodárna u Haltý e. Vym
byla fasáda.

na byla okna a opravena

Rozbitý hydrant
U p. 17 byl n kolik m síc rozbitý hydrant, takže z n ho unikala voda. Starostka obce
kolikrát žádala libá ské vodáky o opravu hydrantu, ale marn . Hydrant byl opraven teprve, když
jsem ho vyfotil a poslal vodák m do Ji ína s žádostí o opravu. Oprava byla ud lána hned druhý
den, když jsem to poslal.

Životní prost edí, doprava a spoje
Kontejner na odpad
25. – 27. dubna 2014 byl na návsi p ed prodejnou p istaven kontejner na velkoobjemový
odpad.

Úroda hub
V zá í a íjnu 2014 rostlo velké množství hub vlivem teplého a vlhkého po así.

Výlov rybníku Ryba – p ehrady u Haltý e
V sobotu 27. zá í 2014 za alo vypoušt ní rybníku Ryba, pro místní p ehrady u Haltý e v
Zelenecké Lhot . Voda klesala rychle, takže druhý den bylo vypoušt ní p erušeno, aby se ryby
neudusily, protože se v nadcházejícím týdnu o ekávalo pom rn teplé po así a výlov byl plánován
na nadcházející víkend.
Výlov rybníku byl v ned li 5. íjna 2014. Byl to první výlov po 26 letech od jeho napušt ní
v roce 1988, kdy bylo dokon eno išt ní rybníku. Okolo rybníku se od ranních hodin sešlo velké
množství p ihlížejících lidí. Libá ští rybá i za pomoci státních rybá z rybníku vylovili velké
množství tolstolobik velkých okolo 1 m, vážící i p es 15 kg, bylo jich asi 340 kus , ty už po
napušt ní nebudou do vody vysazeni. Kapr se vylovilo asi 600 kus , zde libá ské rybá e velmi
mrzelo, že v rybníku nez stal ani jeden velký kapr, kte í zde byli vysazeni pro pot šení z ulovení
velké ryby a m li být dle rybá ského ádu po ulovení kapra nad 65 cm vráceni vod , namísto toho je
nepoctivý rybá i ukradli. Dále se vylovili 4 sumci, asi 40 candát , 20 štik, n kolik velkých amur ,
pár okoun a lín , a n kolik stovek úho . Na míst si bylo možné koupit velké tolstolobiky za 300
.
Rybník byl vypušt n z d vodu opravy vypoušt cího za ízení na stavidle, která za ala hned
po výlovu. U stavidla bylo k výpusti asi 2 m bahna. Opravu stavidla dokon ili 6. íjna 2014
pracovníci povodí Labe a rybník se za al napoušt t. Na konci íjna byly do rybníku op t vysazeny
ryby. Rybník se naplnil 8. ledna 2015, takže napoušt ní rybníku trvalo 3 m síce.
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ehrada pod Haltý em v údolí Bukovinského potoka byla vybudována v letech 1961-1963
jako závlahová nádrž pro JZD a pro ob any jako rekrea ní místo. V roce 1969 byla dokonce
vypracovaná studie rekrea ní oblasti Zelenecká Lhota – Sku ina. V projektu bylo navrženo
vybudovat za Haltý em kolem rybníku Ryba pláž velkou 6 až 9 tisíc metr tvere ných, šatny,
volejbalové h išt , bufet, stánek s ob erstvením, záchrannou služba a první pomoc, parkovišt , WC
kabinky. Chaty m ly být Na Horách, v Peklech, ve stráni k Zelenecké Lhot , ale také na Skalkách
od silnice Zelenecká Lhota – Vl í Pole. Z celého projektu byly pozd ji realizovány jen chaty u
ehrady Na Horách a v Pekle. V roce 1984 byl rybník vypušt n a vyloven. V letech 1986-1988
bylo z rybníku vybagrováno a vyvezeno bláto. Po átkem léta roku 1988 byl rybník již napušt ný a
zarybn ný.

Vysazení stromu p ed prodejnou
12. listopadu 2014 byla na návsi p ed prodejnou vysazena jedle, která bude p ed Vánocemi
zdobena. Jedná se o druh jedle, která jde tvarovat, aby nevyrostla moc velká.

Zamrzlý rybník
V zim 2014/2015 rybníky na návsi zamrzly pro bruslení jen na chvíli na konci roku 2014,
takže se bruslilo na rybníku u bytovky 30. a 31. prosince 2014, pak se oteplilo, pršelo a sn žilo.

Živnostníci, zem

lství, obchod, zam stnání

Brzké sázení brambor a setí na zahrádkách
V b eznu 2014 pokra ovalo velmi teplé po así, takže první lidé sázeli brambory už
za átkem b ezna (my jsme sázeli 6.3.). Ve stejné dob bylo možné na zahrádky vysévat mrkev,
petržel, hrách a edvi ky, sázela se cibule a hlávkový salát. Pan František V. z p. 26 dokonce 22.
ezna 2014 vyséval okurky nakláda ky, brambory sázel jako první ze vsi už 2. b ezna.

Posezení p ed hospodou
Koncem zimy bylo velmi teplo, už 27. února se poprvé sed lo venku p ed hospodou. Teplé
po así pokr ovalo celý b ezen, takže bylo možné být bez problém venku.

Ve ejný život v obci
Hasi ský ples
Hasi ský ples se konal v sobotu 15. února 2014 v sále U Havl . Návšt va plesu byla velmi
slušná, hráli PAKA BOYS, vstupné 70 K . V bohaté tombole bylo skoro 100 cen, z toho dv v tší
ceny, uzená a syrová vep ová kýta, tyto ceny vyhráli Dvo ákovi z Ba alek a paní Tvrdá ze
menína.
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Masopust
V sobotu 1. b ezna 2014 se konal 3. pokus o obnovení tradice s názvem Masopust. Sešlo se
okolo 30 maškar, nejprve pr vod obešel stavení v Záhubech, pak se pokra ovalo na Lhot . U
každého stavení se pop álo hospodá i i hospodyni mnoho zdaru a hojnosti v nadcházejícím roce.
Muzikanti zahráli písni ku k tanci s hospodá i, za vše byly maškary odm ny ob erstvením. Na
harmoniku hrál Honza Jiterský a na basu Petr K s. Muzikanty a d ti vozil Martin Havel na ko áru
taženým párem krásn vystrojených koní. Masopust byl zakon en u hospody U Havl , kde bylo
uchystáno ob erstvení, a muzikanti zahráli. Po así nám op t p álo, po v tšinu dnes svítilo sluní ko
a bylo teplo.

Klapání
Od Zeleného tvrtku 17. dubna 2014 do Bílé soboty 19. dubna chodily d ti po vsi klapat.
Letos chodilo málo d tí, bylo jich jen šest.

Pálení arod jnic
V ned li 27. dubna 2014 jsme v obecním lese na ezali stromy na postavení vatry na h išti.
Tu jsme také do ve era postavili. Brigády jsem se zú astnil já, Fanda Egrt, Honza Jiterský a Jarin
Viták. Ženy poklidily a shrabaly posekané roští a trávu u okraje h išt .

Pou ová zábava
V sobotu 21. ervna 2014 se U Havl konala Pou ová zábava. K tanci a poslechu hrál
Kantor – Honza Jiterský, vstupné 60 K . Lidí na zábavu p išlo málo.

Sraz rodák
Sraz rodák Zelenecké Lhoty a Záhub se konal v sobotu 21. ervna 2014 na návsi
v Zelenecké Lhot . Po así nám p íliš nep álo, byla docela zima, teplota byla jen 16°C a foukal vítr.
Našt stí nepršelo, jen dopoledne mírn krápalo. I když lidí p išlo a p ijelo mén než p i posledním
srazu p ed šesti lety, tak v návšt vní knize bylo zapsáno více jak 200 návšt vník .
Vlastnímu srazu p edcházely n kolika m sí ní p ípravy se sestavením programu, které
vyvrcholily v týdnu p ed srazem, kdy se nainstalovaly výstavy v sále hospody a na obecním ú adu,
dovezly se lavi ky, stoly, udírna, vyp ily se a postavily stany a pódium. Bylo p ipraveno
ob erstvení.
Sraz zahájila v p l jedenácté starostka obce Eva Havlová, p ivítala všechny p ítomné a
edstavila jim program. P i kulturní programu vystoupil jako první Václav Upír Krej í svým
vystoupením ur eným nejen pro d ti. V poledne byla v kapli Nejsv jší Trojice mše svatá, kterou
celebroval libá ský d kan Augustýn Števica. Od p l druhé všechny p ítomné výborným vystoupení
pobavil imitátor Václav Faltus. Po n m zahrála Kyzivátova libá ská dechová hudba. Od p ti hodin
jsem v kapli promítal sest ih film z historie obce z let 1954 až 2013. Filmy shlédla zcela zapln ná
kaple. Po promítání zahrála pod lípami staropražské písn skupina Fiakr, která hrála až do pozdních
hodin.
V sále hospody byla výstava „Z odkazu našich p edk “, výstava obraz Františka Škody,
byly zde vystaveny záhubské kroniky a fotografie, kroniky a fotografie z odkazu Jaroslava ubana.
Na obecním ú adu byla výstava historických a sou asných fotografií. Vystaveny byly kopie starých
kronik, sou asné kroniky, které nyní vedu, v etn obrazových p íloh. Odpoledne byla otev ena
bývalá škola, dnes pletárna K-plet. Na návsi byla vystavena stará hasi ská ko ská st íka ka.

Turnaj v malé kopané
V sobotu 13. zá í 2014 po ádal Miroslav Mitura z p. 47 na h išti turnaj v malé kopané.
Zú astnilo se 6 družstev, startovné bylo 500 K . Lhotecké družstvo se d lilo o poslední místo.
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Loutkové divadlo v hospod
V sobotu 27. zá í 2014 hrálo loutkové divadlo Martínek v sále hospody U Havl pohádku
Skákavá princezna.

Posvícenská zábava
Posvícenská zábava se konala v sobotu 22. listopadu 2014 v sále U Havl , hudba PAKA
Boys, vstupné 60 K . Návšt va zábavy byla pr
rná.

Mikulášská nadílka
V pátek 5. prosince 2014 bylo pro d ti p ipraveno po vsi pln ní r zných úkol . D ti prošly
i pln ní úkol z kope ka až p ed obchod, kde se vážily na váhách jejich h íchy. Pak p išel
Mikuláš s ertem a rozdali d tem nadílku. Po nadílce se opékaly klobásy, pro zah átí bylo sva ené
víno a pro d ti teplý aj.

edváno ní vystoupení
V sobotu 13. prosince 2014 bylo v sále hospody U Havl p edváno ní vystoupení skupiny
Fiakr.

Zpívání u strome ku
V ned li 21. prosince 2014 se u krámu u strome ku konalo p edváno ní zpívání koled
v podání Petra K se, Honzy Jiterkého a d tí z 2. stupn ZŠ Bodláka a Pampelišky.

Školství
Docházka do škol
V zá í 2014 do první t ídy do Libán nastoupila Natálie E. z p. 30, Vojt ch F. z p. 47
nastoupil do u ení na automechanika v Hubálov , Eliška F. z p. 47 do u ení na kucha e – íšníka
v Nové Pace a Marie P. na SPŠ v Ji ín .

Po así
Po así:
Leden: Do 21. ledna bylo teplo, p es den 7°C, v noci 2°C, prom nlivá obla nost, n kdy jasno,
kdy pršelo. Od 21.1. ochlazení, slabé sn žení, postupn teploty klesaly, 25.1. v noci -12°C, p es
den -6°C, jasno, od 27.1. obla no, v noci -6°C, p es den -1°C. Napadlo n kolik málo centimetr
sn hu.
Únor: První týden v únoru bylo v noci okolo -2°C, p es den 2°C, polojasno. Ve druhém týdnu
oteplení, v noci 3°C, p es den 5°C. Ve t etím týdnu bylo také teplo, v noci okolo 0°C, p es den 8°C.
Do konce m síce bylo teplo, v tšinou jasno, v noci okolo 0°C, p es den 10 °C.
ezen: První 14 dní bylo krásné, teplé, slune né po así, v noci bylo okolo 0°C, p es den až 17°C.
Na dva dny se ochladilo na 9°C a pak ve t etím týdnu bylo jasno, 21.3. bylo 20°C, v noci 4°C. Od
23.3. ochlazení, pršelo 2 dny (33 mm), 6°C, v noci 2°C. Od 27.3. do konce m síce bylo v tšinou
jasno, 20°C, v noci 6°C.
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Duben: V prvním týdnu bylo v tšinou jasno, 22°C, v noci 8°C. Posledních 14 dní prom nlivá
obla nost, asto pršelo.
Kv ten: Za átkem m síce prom nlivá obla nost, astý déš , teploty p es den okolo 16°C, v noci
6°C.
erven: Ve t etím týdnu, bylo chladno, obla no, 18°C, v noci 12°C. Poslední týden v ervnu bylo
chladno, pršelo po dlouhé dob , p es den 18°C, v noci 10°C.
Srpen: V posledním týdnu bylo deštivo, teploty 15°C, v noci 7°C.
Zá í: V prvním týdnu bylo krásné slune né po así, p es den 25°C, v noci 15°C. Ve druhém týdnu
bylo obla no, déš , teploty p es den 20 °C, v noci 10 °C. Ve t etím týdnu bylo v tšinou jasno, ob as
ehá ky, p es den 24°C, v noci 14°C. Ve 4. týdnu asto pršelo, p es den 16°C, v noci 6°C. Na
konci m síce krásné slune né po así, 21°C, v noci 9°C.
íjen: Po átkem m síce bylo pom rn teplé, prom nlivé po así, n kdy jasno jindy obla no, teploty
es den 16-20°C, v noci okolo 9°C. V prvním týdnu bylo polojasno až jasno, p es den 20°C, v noci
12°C. Z po átku t etího týdne bylo obla no, pršelo, pak bylo polojasno, p es den 18°C, v noci 8°C.
Na konci m síce jasno i obla no, p es den 10°C, v noci 2°C.
Listopad: Za átkem m síce bylo teplé, v tšinou slune né po así, p es den 14°C, v noci 8°C. Ve
druhém týdnu bylo po ád teplo, v tšinou obla no, v noci 11°C, p es den 15°C. Ve t etím týdnu
ochlazení, p es den 6°C, v noci 2°C, obla no. Ve tvrtém týdnu bylo obla no, p es den 4°C, v noci
0°C
Prosinec: V prvním týdnu byla 2.12. námraza, pršelo a voda namrzla, pak bylo p es den 6°C,
v noci 2°C. Ve druhém týdnu bylo obla no, p es den 6°c, v noci 2°C. Ve t etím týdnu bylo teplo, až
12 °C, v noci 9°C. V posledním týdnu bylo v noci až -10°C, p es den -5°C, koncem roku napadlo
pár centimetr sn hu, na Silvestra oteplení k 0°C, mrholení.

Teplotní rekordy
Od 7. do 9. ledna padaly teplotní rekordy, na n kterých místech republiky bylo i 15°C, u nás
bylo nejvíce okolo 9°C.
20. a 21. b ezna 2014 padaly teplotní rekordy, 21.3. rekord padl na tvrtin meterologických
stanic, nejtepleji bylo v Dob ichovicích bylo 24,1 °C, v pražském Klementinu bylo 22,4 °C, rekord
z roku 1990 byl p ekonán o 6°C.
3. a 4.4. 2014 padaly op t teplotní rekordy, bylo až 24°C.

Velmi teplá zima
Celou zimu roku 2013-2014 bylo velmi teplo, nebyl skoro v bec sníh, po Novém roce bylo
50 dní teplotn nadpr
rných a srážkov podpr
rných.

zné drobné zprávy
Krádež vozidla
V noci na ned li 2. února 2014 bylo u hospody ukradeno osobní vozidlo zna ky Audi A4
Avant erné barvy Jana H., který je p ítelem Evy H. ml. V dob krádeže se ve voze krom povinné
výbavy nacházela elektrická vrta ka. Majitel vy íslil celkovou škodu na nejmén 116 tisíc korun.
V ned li policie zjiš ovala v okolních domech, jestli si n kdo nevšiml n eho podez elého.
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Vypá ená bu ka
Koncem srpna 2014 n kdo vypá il dve e u bu ky na h išti. Nic nebylo odcizeno, protože
v bu ce nic není.

Zabetonování vrátek u p. 39
V úterý 21. íjna 2014 si Alena M. z p. 19 v dob velmi deštivého po así nechala p ivést
mixem Tatra beton do základ plotu, který stav la za domem. V z Tatra plný betonu nemohl dob e
es mokrý terén za d m zajet a vyhrabal p ed p. 39 hluboké koleje. Do t chto kolejí pak na místo,
aby je normáln upravili do p vodního stavu, tak nalili beton, takovým zp sobem, že v p. 39
nemohli kv li betonu ani otev ít vrátka. Paní Ch. z p. 39 se svým mužem musela dva dny beton
rozbíjet a vybírat, aby prostor p ed svým domem uvedli do p vodního stavu.

Pokus o krádež vozu
V noci ze 4. na 5. prosince 2014 nás probudil p ed t etí hodinou št kot našeho psa. Naproti
transformátoru bylo zaparkované auto, když jsem šel pro baterku a bliknul s ní doma, tak se auto se
zhasnutými sv tly rozjelo do vsi. Pozd ji se zjistilo, že auto paní K. z p. 41 m lo poškozené dve e
nad zámkem, protože ho cht li zlod ji ukrást. U chalupy p. 38 byly vyvrácené vrátka.

Obyvatelstvo
Po et obyvatel
Ke konci roku 2014 bylo v obci Zelenecká Lhota a Záhuby trvale hlášeno 155 obyvatel,
z toho 84 muž a 71 žen. Celkový pr
rný v k obyvatel byl 40,8 roku, z toho muži 40,3 roku a
ženy 41,5 roku.
Zapsal dne 26. kv tna 2016 Kr ma ík Marek, kroniká obce
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