Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 2015
Samospráva a státní správa
Zasedání obecního zastupitelstva
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 3. února 2015 bylo projednáno:
· Připraven rozpočet na rok 2015.
· Schválen záměr prodat pozemek par. č. 265/5 v KÚ Záhuby ve výměře 170 m².
· Neschválen návrh kupní smlouvy na par. č. 132, 138 v KÚ Zelenecká Lhota a rozhodnuto
v současné době tyto pozemky neprodávat.
· Projednáno a schváleno zařazení obce do území působnosti Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje Otevřených zahrad Jičínska z.s.
· Schválen příspěvek na žáky Základní školy Bodláka a Pampelišky, o.p.s. výši 2 800 Kč.
· Schválen příspěvek na činnost pro Český svaz včelařů ve výši 1 000 Kč.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 19. února 2015 bylo projednáno:
· Schválen rozpočet obce na rok 2015 jako přebytkový s rozpočtovými příjmy ve výši 2 113,4
tis. Kč, rozpočtovými výdaji ve výši 2 021,0 tis. Kč a přebytkem rozpočtu ve výši 92,4 tis.
Kč.
· Schválen prodej pozemku par. č. 265/5 v KÚ Záhuby ve výměře 170 m² MO ČRS Libáň,
v ceně 50 Kč/m², veškeré poplatky a daně související hradí kupující.
· Schválen příspěvek na činnost pro Spolek Loutkové divadlo „Martínek“ Libáň ve výši
3 000 Kč.
· Schválena žádost pana Šolce o pokácení starých ovocných stromů a náletů v KÚ Záhuby,
par. č. 686.
· Vzato na vědomí oznámení pana Šolce o záměru kácet staré ovocné stromy za účelem
údržby pole v KÚ Záhuby, par. č. 201/11, 201/12, 201/7
· Pověřen finanční výbor kontrolou úhrady poplatků za odpady .
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 3. dubna 2015 bylo projednáno:
· Schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Zelenecká Lhota.
· Projednán způsob likvidace bioodpadu. Likvidace bude zajištěna společností Marius
Pedersen Group (Severočeské komunální služby s.r.o.) prostřednictvím kontejneru o
velikosti 1 100 l, který bude umístěn na pozemku obecního hřiště a vyvážen v období od
1.4. do 31.10. ve frekvenci 1x za týden. Kontejner bude uzamčen a jeho odemčení bude
prováděno na základě dohody s odpovědnou osobou. Kontakt na odpovědnou osobu bude
vyvěšen na úřední desce obce.
· Schválena žádost Základní školy a Mateřské školy Libáň o příspěvek na krytí neinvestičních
nákladů ve výši 3.500 Kč na jednoho žáka trvale žijícího v obci Zelenecká Lhota a Záhuby
ve školním roce 2014/2015.
· Schválena žádost paní Ing. Marie Žďánské o povolení oplocení pozemku par. č. 43/6 v KÚ
Zelenecká Lhota.
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Na zasedání obecního zastupitelstva dne 27. května 2015 bylo projednáno:
· Schváleno celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad.
· Schválena účetní závěrka za rok 2014.
· Projednán nákup nové sekačky.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 12. srpna 2015 bylo projednáno:
· Schváleno rozpočtové opatření č. 1.
· Projednán harmonogram akce vítání občánků a sousedského posezení.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 10. září 2015 bylo projednáno:
· Projednány dlužné poplatky za odpady, dlužníkům budou zaslány složenky.
· Schválen záměr o zřízení věcného břemene společnosti ČEZ na par. č. 504/3, 504/4, 524/5 a
699/2 v KÚ Záhuby.
· Zastupitelstvo obce se seznámilo s protokolem odboru životního prostředí o vydání povolení
v čp. 20 v KÚ Zelenecká Lhota.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 7. října 2015 bylo projednáno:
· Schválena smlouva se společností ČEZ Distribuce, a.s., č. IE-12-2003498/VB/1 o zřízení
věcného břemene na parcelách par. č. 504/3, 504/4, 524/5 a 699/2 v KÚ Záhuby.
· Schválena kupní smlouva se společností ČEZ Distribuce, a.s., č. KSP/5010/2015 na odkup 5
ks sloupů.
· Projednána žádost paní Faustusové o odkup pozemků v KÚ Záhuby a navrženy varianty
řešení.
· Projednán návrh Úřadu územního plánování na zhotovení „Vymezení zastavění území“ a
rozhodnuto nechat ho zpracovat.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 2. prosince 2015 bylo projednáno:
· Schválena žádost ZŠ Bodláka a Pampelišky o finanční příspěvek pro žáky ve výši 4 200 Kč.
· Schválena Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy s Městem
Libáň a vytvoření společného školského obvodu.
· Schválena Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví část společného školského
obvodu základní školy.
· Projednána výměna oken a dveří v domě v KÚ Záhuby čp. 13. P. Vyziblo provede
poptávkové řízení do 31. 12. 2015.
· Schváleno zřízení knižního koutku pro občany obce v prodejně paní Runčíkové.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 16. prosince 2015 bylo projednáno:
· Projednána možnost zřízení věcného břemene na par. č. 581/37 v KÚ Záhuby.
· Schváleno rozpočtové opatření č. 2/2015.
· Schválen pronájem nemovitosti čp. 13 v KÚ Záhuby p. Jaromíru Smolíkovi.
· Schváleno poskytnutí finančních prostředků ve výši 5 000 Kč pro Otevřené zahrady
Jičínska.

Na zasedání obecního zastupitelstva dne 28. prosince 2015 bylo projednáno:
· Schváleno rozpočtové opatření č. 3/2015.
· Vzat na vědomí plán inventur a složení inventarizační komise: Marek Krčmařík – předseda,
členové Jan Rozsypal, Oldřich Vyziblo.
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·

Rozhodnuto, že obec zatím nebude schvalovat řádný rozpočet a bude v roce 2016 hospodařit
dle rozpočtového provizoria.

Výstavba a úpravy v obci, domy v obci
Prodej a obydlení domu čp. 53
V květnu 2015 byl trvale obydlen dům čp. 53. Do domu se nastěhoval Jiří Š. s družkou
Petrou R. a synem. Dům koupili od Břetislava Š., který tento nový dům postavil na místě starého
domu zbouraného v roce 2004.

Zavedení elektřiny do kaple
V roce 2015 byla do kaple zavedena elektřina, po té byla kaple koncem srpna vymalována.
Slavnostně byla kaple znovu vysvěcena 19. září 2015.

Oprava silnice
V měsíci srpnu 2015 opravovali silničáři díry v silnici v obci. Díry stříkali asfaltem se
štěrkem.

Prasklá voda
Koncem ledna 2015 praskl před čp. 28 u elektrického sloupu vodovodní řád. Opraveno to
bylo 3.2. 2015.

Životní prostředí, doprava a spoje
Úklid okolo silnice
V sobotu 21. března 2015 se konala brigáda na úklid nepořádku okolo silnic. Zúčastnilo se
8 dospělých a 3 děti. Sbíral se nepořádek od mostku za Cikánem okolo silnice z Dětenic směrem
k Záhubům. Bylo sesbíráno 6 plných kárek za auto nepořádku, např. lednička, kompletní vnitřní
výbava automobilu, mnoho pneumatik, plastových a skleněných lahví. Zůstává rozum stát, kdo
může tento nepořádek okolo silnic pohazovat.

Veřejný život v obci
Masopust
4. pokus o obnovení tradice s názvem Masopust se konal v sobotu 7. února 2015, tentokrát
na téma „Dědečkové a babičky“. Sraz maškar byl v 9 hodin u zastávky v Záhubech. Sešlo se na 20
maškar, které doprovázelo spřežení koní s kočárem Martina Havla, na harmoniku hrál Honza
Jiterský. Maškary nejprve obešly záhubská stavení a pak se pokračovalo na Lhotě. U každého
stavení se popřálo hospodáři či hospodyni mnoho zdaru a hojnosti v nadcházejícím roce. Bodlák
zahrál písničku k tanci s hospodáři, za vše byly maškary odměněny občerstvením. Počasí nám opět
www.zeleneckalhota.cz
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přálo, sice mrzlo, ale jinak svítilo krásně sluníčko. Masopust byl zakončen posezením na obecním
úřadě.

Hasičský ples
Hasičský ples SDH Zelenecká Lhota se konal v sobotu 14. února 2015 v sále U Havlů.
Návštěva plesu byla velmi vysoká, sál byl zcela zaplněn. Vstupné 70 Kč, hrála SEBRANKA.
Hlavní ceny v tombole uzenou a syrovou kýtu vyhrály Eva Havlová a Jana Fejfarová.

Velikonoce
Od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty chodily děti po vsi klapat. Chodily 3x denně a v sobotu
vybíraly. Na Velikonoce bylo chladné proměnlivé počasí, chvíli svítilo sluníčko a chvílemi zase
sněžilo. Velikonoční pondělí bylo 6. dubna 2015.

Pálení čarodějnic
Na hřišti byla postavena vatra ze dřeva, které jsme o posledním dubnovém víkendu nadělali
v obecním lese u Skalek. K občerstvení přítomných byly zakoupeny špekáčky, libové párky,
limonády a sud piva.

Okrsková hasičská soutěž v Zelenecké Lhotě
V sobotu 16. května 2015 se na hřišti v Zelenecké Lhotě konala okrsková hasičská soutěž.
Zúčastnilo se devět družstev mužů, čtyři družstva žen a dvě dětská družstva. My jsme postavili dvě
mužská a dvě ženská družstva.
Soutěži předcházely velké přípravy. Z Vlčího Pole jsme si půjčili velký přístřešek. Lavičky,
stoly a překážky byly půjčeny z Libáně. Muselo se objednat občerstvení, protože jsme ho dělali v
režii hasičů. Objednány byly také poháry a diplomy.
Prezentace družstev byla v 9 hodin, soutěž začala nástupem družstev v 10 hodin.
První se běžely štafety dětí, nejrychlejší byly děti z Libáně. Následovaly štafety mužů. Muži
Zelenecká Lhota „B“ běželi ve složení: bariéra – Tomáš Krčmařík, okno – Adam Maděra, minimax
– David Klaban a kladina – Jakub Havel, podařil se jim zaběhnout 2. nejrychlejší čas. Muži
Zelenecká Lhota „A“ běželi ve složení: bariéra – Jaroslav Viták ml., okno – David Klaban,
minimax – Zdeněk Klaban a kladina – Jiří Špaček, zaběhli 7. čas. Štafetu měli nejrychlejší muži
Libáň „A“.
Ženy Zelenecká Lhota „A“ běžely ve složení: rovný úsek – Jana Fejfarová, okno – Martina
Vyziblová , minimax – Vlaďka Valentová a kladina – Eva Havlová, zaběhly 3. nejrychlejší čas.
Ženy Zelenecká Lhota „B“ běžely ve složení: rovný úsek – Veronika Valentová, okno – Táňa
Havlová ml., minimax – Martina Valentová a kladina – Eliška Fidrichová, zaběhly nejrychlejší čas.
V požárním útoku opět začínaly děti a zase ho vyhrály děti z Libáně.
Muži dělali útok na tři béčka. Muži Zelenecká Lhota „B“ byli ve složení: sání – František
Egrt a Marek Krčmařík, strojník – Jaroslav Viták ml., roztažení béček – David Klaban, rozdělovač
– Jakub Havel, proudy – Tomáš Krčmařík a Adam Maděra. Lepší čas měli ve druhém útoku, a sice
29,53 sec., byl to 2. nejrychlejší čas. Muži Zelenecká Lhota „A“ byli ve složení: sání – Zdeněk
Klaban a Jaroslav Viták ml., strojník – Jaroslav Viták st., roztažení béček – Honza Rozsypal,
rozdělovač – Jirka Špaček, proudy – Olda Vyziblo a David Klaban . Lepší čas měli v prvním útoku,
a sice 31,40 sec., byl to 4. nejrychlejší čas.
Ženy dělaly útok na dvě béčka. Ženy Zelenecká Lhota „A“ byly ve složení: sání – Markéta
Krčmaříková a Eva Havlová, strojník – Simona Rozsypalová-Šmídová, roztažení béček – Martina
Vyziblová, rozdělovač – Táňa Havlová st., proudy – Jana Fejfarová a Vlaďka Valentová. Lepší čas
měli ve druhém útoku a sice 33,75 sec. a byl to 2. nejrychlejší čas. Ženy Zelenecká Lhota „B“ byly
ve složení: sání – Radka Vitáková a Táňa Havlová ml., strojník – Simona Rozsypalová – Šmídová,
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roztažení béček – David Klaban, rozdělovač – Eliška Fidrichová, proudy – Veronika a Martina
Valentovi. Lepší čas měli ve druhém útoku a sice 36,97 sec. a byl to 3. nejrychlejší čas.
V celkovém pořadí vyhráli muži Libáň „A“, naši muži Zelenecká Lhota „B“ byli na 2. místě
a muži Zelenecká Lhota „A“ se umístili na 6. místě. Mezi ženami vyhrála Libáň, naše ženy
Zelenecká Lhota „B“ byly na 2. místě a ženy Zelenecká Lhota „A“ byly na 3. místě. Mezi dětmi
vyhrály děti z Libáně.

Pouťová zábava
V roce 2015 se nekonala tradiční pouťová zábava v sále U Havlů, ale namísto toho bylo
„Posezení pod lípou“ v sobotu 6. června 2015. Zahrál Honza Jiterský, tančilo se pod lípou a na
silnici. Vstupné bylo dobrovolné, bylo krásné teplé počasí.

Neckyáda v Libáni
V sobotu 15. srpna 2015 se naše ženy zúčastnily Neckyády v Libáni na koupališti Sahara
s plavidlem Žabovřesky V. Posádku tvořily: Eva Havlová, Markéta Krčmaříková, Simona
Rozsypalová-Šmídová, Radka Pacltová a Romana Suková.
Účasti na neckyádě předcházely velké přípravy. Plavidlo vyrobil Jarin Viták a Pavel Suk.
Bylo vyrobeno z OSB desek, které neslo 6 sudů a duše. Na nich byl koberec a bazén se
slunečníkem. Ženy si nechaly na neckyádu ušít slušivé oblečky.
Plavidlo bylo nutno odzkoušet, takže jeden trénink se konal 10. srpna na rybníku na návsi a
druhý trénink byl 13. srpna na přehradě.
O pořadí na neckyádě rozhodovalo hlasování diváků a soutěž v rychlosti přeplavání
koupaliště. Naše plavidlo se umístilo na 4. místě.

Přátelské setkání
V sobotu 19. září 2015 se konala akce s názvem „Přátelské setkání“. Vše začalo ve 14 hodin
v kapli Nejsvětější Trojice v Zelenecké Lhotě, kde starostka obce Eva Havlová slavnostně přivítala
6 nových občánků obcí Zelenecká Lhota a Záhuby. Starší děti z obce popřály dětem jako sudičky
vše nejlepší a zapívaly v doprovodu kytary Honzy Jiterského pěknou písničku.
Od 15 hodin se konala v kapli slavností mše, při které byla kaple po opravě střechy,
zavedení elektřiny a vymalování znovu slavnostně vysvěcena. Mši sloužil páter z Jičína.
U hospody bylo připraveno občerstvení, posezení bylo uchystáno pod lípy na návsi. Hudbu
pouštěl Honza Jiterský. Pro děti i dospělé byly připraveny soutěže. Po celé sobotní odpoledne bylo
krásné slunečné počasí, což přispělo k vydaření celé akce.
Na závěr byla večer v zcela zaplněném sále hospody U Havlů transvestit show Hanky
Panky.

Posvícenská zábava
Posvícenská zábava se konala v sobotu 21. listopadu 2015 v sále U Havlů. Hrála hudba
PAKA BOYS, vstupné bylo 60 Kč. Zpočátku to vypadalo na velmi slabou návštěvu, ale postupně
se sál zaplnil a platících bylo okolo 60.

Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka pro děti se konala v sobotu 5. prosince 2015 od 14 hod. v sále U Havlů.
Přišlo velké množství dětí z obce a okolí. Pro děti byly připraveny soutěže a reprodukovaná hudba
k tancování. Na závěr přišel Mikuláš s andělem a s dvěma čerty s nadílkou dětem.
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Vánoční koncert
V neděli 20. prosince 2015 se konal v kapli Nejsvětější Trojice v Zelenecké Lhotě vánoční
koncert. Krásné vánoční písně zahráli a zazpívali Kůsovic koledníci. Vystoupení sledovala zaplněná
kaple. Pro všechny přítomné bylo v kapli připraveno občerstvení. Byla to první akce po zavedení
elektřiny do kaple.

Počasí
Počasí:
Leden: Začátkem roku bylo okolo 0°C, v noci mírně pod 0°C, sněžilo nebo pršelo, sníh se trochu
držel. Do 8.1. napadlo asi 10 cm sněhu, přes den -1°C, v noci -5°C. Od 9.1. začalo oteplení, déšť,
silný vítr, 10.1. bylo 13°C, v noci 5°C, další den mírné ochlazení, přes den 5°C, v noci 1°C. Ve
třetím týdnu bylo oblačno, přes den 5°C, v noci 1°C, v posledním týdnu bylo oblačno, sněžení
v noci, přes den sníh roztával 3°C, v noci okolo 0°C.
Únor: začátkem měsíce sněžení, přes den 3°C, v noci -2°C, Koncem prvního týdne bylo v noci 7°C, přes den -1°C, sněžení. Ve druhém týdnu bylo většinou oblačno, přes den 4°C, v noci okolo
0°C. Ve třetím týdnu bylo přes okolo 2°C, v noci mírně pod nulou.
Březen: V prvním týdnu bylo proměnlivé počasí, přes den jasno 8°C, v noci déšť a sníh okolo 0°C.
Ve třetím a 4 týdnu bylo většinou slunečno, skoro nepršelo, přes den 12-15°C, v noci okolo 0°C.
Koncem března bylo chladno, přes den bylo 7°C, pršelo, v noci i sníh okolo 1°C.
Duben: Začátkem měsíce bylo proměnlivé chladné počasí, přes den 5°C, déšť nebo sněhové
přeháňky, v noci okolo 0°C. 2.4 napadlo v noci 5 cm sněhu, přes den zase roztál. Ve druhém týdnu
stále proměnlivé počasí, chvíli svítilo slunce a chvíli sněžilo nebo pršelo
Červen: Ve třetím týdnu bylo chladné počasí, polojasno až oblačno, občas déšť, přes den 18°C,
v noci 9°C.
Červenec: Začátkem měsíce bylo teplé počasí až 34°C, v noci 18°C. Ve druhém týdnu bylo
chladněji, párkrát pršelo, teploty 26°C, v noci 14°C.
Srpen: Prvních 14 dní bylo velké teplo, nepršelo, teploty přes den dosahovaly až 35°C, v noci přes
20 °C. Ve třetím týdnu se ochladilo a dva dny pršelo. Teploty přes den do 20°C v noci okolo 13°C.
Konec měsíce srpna byl opět velmi horký, jasno, přes den 30°C, v noci 20°C.
Říjen: Na začátku druhého týdne v noci na 12.10. poprvé v noci mrzlo, byly -2°C, přes den 5°C.
Od poloviny týdne se mírně oteplilo a vytrvale pršelo, v noci 5°C, přes den 11°C.
Prosinec: Ve druhém týdnu v prosinci bylo vlhké počasí, proměnlivé počasí, občas pršelo, přes den
teploty okolo 4°C, v noci okolo 0°C.
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Velké sucho
Celý červenec a první dva týdny v srpnu nepršelo, většinou bylo velké horko, kdy teploty
dosahovaly v některých místech republiky až 40°C. Bylo vyhlášeno nebezpečí vzniku požárů. U nás
se teploty pohybovaly do 36 °C.

Různé drobné zprávy
Sběrny železa
Od 1. března 2015 bylo vládní vyhláškou zakázáno ve sběrnách železa vyplácet občanům
peníze v hotovosti. Vyplatit peníze za odevzdané kovy je možné jen převodem na účet nebo
poštovní poukázkou.

Krádeže
Začátkem července 2015 někdo ukradl dveře v zastávce u Bartoňů. Ve stejnou dobu byl také
ukraden kontejner u hřbitova v Záhubech.

Nápisy na čekárně
Začátkem července 2015 někdo nastříkal nápisy na čekárnu u Bartoňů.

Obyvatelstvo
Počet obyvatel
Ke konci roku 2015 bylo v obci Zelenecká Lhota a Záhuby trvale hlášeno 159 obyvatel,
z toho 85 mužů a 74 žen. Celkový průměrný věk obyvatel byl 40,0 roku, z toho muži 40,5 roku a
ženy 39,4 roku.

Úmrtí
2.1. – Müllerová Alžběta, čp. 9, 65 let, vdaná
18.2. – Tesař Jaroslav, čp. 13, 69 let, ženatý, rozloučení 25.2. v Jičíně
3.3. – Šolcová Božena, Záhuby čp. 9, 87 let, rozloučení 6.3. na hřbitově v Záhubech

Zapsal dne 27. května 2016 Krčmařík Marek, kronikář obce
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