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Rok 1891
Prodej pozemku za stodolou domu čp. 15
Dne 7. března 1891 ve schůzi obecního výboru za přítomnosti pánů Josefa Vaníčka starosty,
Františka Kováře radního, Františka Mlejnka druhého radního, výborů Josefa Vlčka, Václava
Brzáka a Františka Ulricha usneseno po 14 denním veřejném prohlášení prodat Josefu Poláčkovi na
jeho žádost jeden sáh šířky a dle plánu potřebné délky obecního pozemku za stodolou domu čís. 15.
Josef Poláček nechá na své útraty pozemek odměřit, za každý čtvereční sáh zaplatí 60 kr. do obecní
pokladny, za jasan stojící na pozemku zapraví do obecní pokladny 2 zlaté.
Dne 24. května 1891 bylo odměřeno 8 čtv. sáhů obecního pozemku a Josef Poláček je do
svého vlastnictví přijal, a protože k předloženým plánům nebylo námitek, bylo mu povoleno se
stavbou stodoly u čís. 15 pokračovati.

Stavba sušírny u čp. 41
Dne 10. května 1891 se u úřadu obce Lhoty Zelenské konalo jednání za příčinou povolení
stavby sušírny Marie Poláčkové čís. 41. přítomní byli vůkolní sousedé zahrady Marie Poláčkové a
sice p. Václav Brzák čís. 27, p. František Mlejnek čís. 28 a p. František Vejnar čís. 39. Ti byli dle
předloženého plánu se stavbou sušírny seznámeni a podle přiložených nákresů neměli proti stavbě
sušírny žádných námitek, což stvrdili vlastnoručnímu podpisy.

Bezplatné propůjčení obecních lomů
Ve schůzi obecní dne 10. května 1891 bylo jednáno v záležitosti bezplatného propůjčení
obecního lomu k nalámání potřebného štětu na silnici od hranic obce Lhoty Zelenské k městu
Libáni. Výbor obce následovně se usnesl.
Pakliže se započne se stavbou silnice již roku 1892, propůjčí obec Lhota Zelenská část skal
k nalámání kamene štětu na uvedenou silnici, náklad lámání má nésti okres libáňský, žádajíce
zároveň by slavný okresní výbor Libáňský vyslal svého zástupce, jemuž se část skal vykáže,
podotýkajíce, že skály leží na samém povrchu a dovoz jest velmi usnadněn, neb jde po obou
stranách silnice.

Přenechání kamene na stavbu silnice ke kvartýru lesního v Křižánku
Dne 12. července 1891 obecní výbor schválil přenechání skály k nalámání štětu na silnici ke
kvartýru pana Václava Svobody, lesního v Křižánku, za následujících podmínek.
I. Lámání štětu obstará pan lesní v Křižánku na celou délku až k okresní silnici.
II. Na pozemku obce Lhoty Zelenské položí nalámaný štět obec Lhota Zelenská.
III. Co za odškodnění kamene obdrží obec Lhota Zelenská potřebné lesní sazenice všeho druhu a
sice odškodnění počítáno z jednoho kubického sáhu kamene 50 kr, což pan lesní v Křižánku
obci Lhota Zelenská zadarmo vydá, až se částka za celý odškodněný kámen vyčerpá.

Úmrtí
9.3. – Šmídová Anna, čp.19, 70 roků
5.12. – Klabanová Františka, čp.23, 56 roků (svobodná)

Narození
20.1. – Dovolová Františka, čp.29, dcera Josefa a Marie Dovolových
3.10. – Šmíd František, čp.46, syn Václava a Anny Šmídových
24.10. – Šolc Josef, čp.12, syn Jana a Anny Šolcových
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