Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1895
Stavby mostků na silnici
Dne 12. května 1895 bylo ve schůzi obecního výboru rozhodnuto postavit tři mostky na
silnici a sice ke Starý, do Březí a na Obci.

Úmrtí
2.2. – Vitáková Anna, čp.25, 55 roků
29.5. - Vítová Terezie, čp.1, 34 roky
11.7. – Javůrková Kateřina, čp.27, 74 roky

Narození
12.3. – Neufusová Marie, čp.18, dcera Josefa a Antonie Neufusových
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Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1896
Volba početvedoucího
Ve schůzi obecní dne 16. února 1896 byl zvolen novým početvedoucím pan Jan Vokráčka.

Dozorce obecního lesa
Dne 15. března 1896 byly na obecním úřadě usneseny podmínky dozorci obecního lesa nově
zvolenému Josefu Egrtovi čís. 6.
1. Josef Egrt přijímá se na dobu neurčitou obmezenou vždy od jednoho roku ku druhému, a
jest vázán řádnou dohlídkou na obecní les vykonávati, každého koliv přistihne při
poškozování lesa představenstvu obce oznámiti, z ustanovené pokuty lesního pychu
obecního lesa obdrží vždy polovici od obecního úřadu.
2. Stalo-li by se, by obec zřídila, zříditi musela přísežného (znalce) hlídače, jest vázán
povinný slib složiti.
3. Jako náhradu obdrží veškeré stelivo lesa obecního k vyhrabání, mimo malý lesík na skalce
proti poli Josefa Svobody a za náhradu toho zaplatí každoročně k důchodu obecnímu 5 zl.
4. Pro rok 1896 a sice jen přes měsíc květen nechá tam bývalého hlídače Matěje Bartoně
napadané stelivo vyhrabati.
5. V pádu, že by se les dal z části vykáceti, nemá právo žádné náhrady z 5 zl., které povinen
za stelivo každoročně odváděti.
6. V pádu, že by se dokázalo nešetření řádné dohlídky, může obecní představenstvo tuto
úmluvu každoročně a každou dobu zrušiti, umluvený a dosazený hajný nejméně půl roku
předem ohlásiti, že se povinnosti této vzdává.

Prodej obecní parcely Václavu Knoblochovi
Dne 1. června 1896 byl na obecním úřadě sepsán protokol za příčinou ústní žádosti Václava
Knoblocha za odprodání pozemků od parcelního čís. 1223 a sice jen v délce jeho stavení a za
stodolou čís. parcel. 59 a čís. domovního.
Obecní výbor usnesl vyhovět žádosti pana Václava Knoblocha a přenechati mu mezi silnicí
a jeho stavením, pak proti parc. 59 ležící pozemek obecní v ceně 50 kr. za jeden sáh s tou
podmínkou, zdali to schválí okresní výbor v Sobotce.
Veškerý náklad s tím spojený přejímá kupující sám na sebe, jako jest odměření a odtržení
toho pozemku, pak výlohy kupní smlouvy.
Po odměření a schválení této kupní smlouvy jest povinen do 8 dnů trhovou smlouvu dáti
vyhotoviti a vypadající obnos k důchodu obce zapraviti.
Poněvadž Václav Tomášek vede stížnost, že podle parcely čís. 58 špatný vjezd má, jest
zároveň tímto pan Václav Knobloch vázán, až v jen samém rohu tento vjezd rozšířiti, tak aby
Václav Tomášek na pole sjížděti a vyjížděti mohl.

Přestavba chlívů Josefa Vaníčka
Dne 10. května 1896 byl na obecním úřadě sepsán protokol týkající se vyřízení ústní žádosti
za povolení přestavby chlívů Josefa Vaníčka pří čís. 19 na Lhotě Zelenské.
Obecní výbor v zastoupení pana Františka Kováře, staršího radního namísto obec. starosty,
shlédnut přiložený plán na výše jmenovanou přestavbu, pak vyslyšen nejbližší soused František
Vejnar, který žádných připomínek proti přestavbě nepodal. Dále dle vyřízení ústní žádosti Josefa
Vaníčka za přenechání okapu pro novou stavbu za ní ležícího obecního pozemku co návse, dává své
svolení k přestavbě této. Zároveň zavazuje vlastníka přestavby i vedoucího mistra pana Říhu
z Dětenic, by podle vydaného stavebního řádu přesně jednali. Co náhradu za přenechání pozemku
obecního tedy návse, povinen Josef Vaníček k důchodu obecnímu do 8 dnů zapravit 2 zlaté.
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