Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1897
Odtržení od okresu soboteckého
Obecní výbor konaný dne 10. ledna 1897 přihlíží k souhlasu občanů, kteří většinou 28
podepsaných občanů, dali vyjádření, že jsou pro odtržení od soudního okresu Sobotka a přidělení
k soudnímu okresu Libáň se usnáší, že starosta obce Josef Vaníček, František Kovář a Jan Vokráčka
mají pracovati, aby odtržení uskutečněno bylo s výhradou, budou-li moci zjistit výhrady s tím
spojené byly do 50 zl., pakliže by převyšovaly obnos 60zl., musí jmenovaní požádat o další svolení.

Zákaz vývozu písku ze Skalek
Dne 18. května 1897 se obecní výbor usnesl na zákazu vývozu písku ze Skalek mimo zdejší
obec, protože písek na Skalkách se značně ztenčil, pak pro zachování písku pro občanstvo usnáší se
jednohlasně, by mimo obec žádnému jinému do jiných obcí písek ze Skalek nebyl prodáván a ruší
se tímto dřívější usnesení obecního výboru, že párový náklad za 50 kr. a jednokoňský za 30 kr. se
bude prodávati.
Zároveň budou povozníci písku hned písemně vyrozuměni, že počínaje 19. květnem 1897
více písek z obecního do jiných obcí dovážeti nesmí, v pádu že by někdo neuposlechl, budiž ten
samý hned pokutován a sice pokutou od dvou zlatých do desíti za každou odvezenou fůru.
Obecní výbor dále zmocňuje obecní představenstvo v pádu, že by se část písku buď na
povozy a neb pozemek výhodně mohly zpeněžiti, budiž takový písek zaprodán s tou podmínkou, že
odvezení jeho zdejším občanstvem provedeno bude a má tak obecní představenstvo jednati, by
každý z občanů mohl volně prodaný písek odvážeti, však budiž vždy pamatováno by pro potřebu
občanstva písek byl na Skalkách byl.

Úmrtí
24.1. – Šmídová Růžena, čp.19, 15 roků
7.5. – Čáslavský Josef, čp.34, 77 roků
25.5 – Vaníček Jan, čp.19, dítě 9 měsíců
5.8. – Žlůva Václav, čp.7, dítě 9 roků

Narození
7.2. – Šmíd Miroslav, čp.46, syn Václava a Anny Šmídových
27.5. – Mlejnková Božena, čp.28, dcera Františka a Anny Mlejnkových
20.7. – Neufusová Albína, čp.18, dcera Josefa a Antonie Neufusových
15.11. – Havel František, čp.14, syn Antonína a Františky Havlových
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