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Rok 1903
Školní dozorce
Dne 25. ledna 1903 obecním zastupitelstvem usneseno, vybírat pro rok 1902 přirážku školní
v obnosu 8% k daním přímým a k návrhu pana Josefa Poláčka přijet návrh jednohlasně, by pan
dozorce školní Jan Petrtýl má veškeré peníze na vydání školní přijímati a zároveň z nich zase
vydání krýti.

Podpora Františku Šmídovi
Dne 25. ledna 1903 obecním zastupitelstvem usneseno dáti Františku Šmídovi podporu
z chudé kasy v obnosu 13 korun 2 hal., také náhradu výloh žalobních za něho zaplatil.

Podpora Anně Švorcové
Dne 25. ledna 1903 obecním zastupitelstvem usneseno věnovati Anně Švorcové na
dočasnou podporu obnos 5 korun.

Přijetí Jana Semíka do obce
Dne 25. ledna 1903 obecním zastupitelstvem usneseno Jana Semíka příslušného do obce
Starých Hradů přijmout za příslušníka obce Lhoty Zelenské pro jeho trvalý desetiletý pobyt.

Stavba stodoly Antonína Vejnara čp. 39
Dne 15. března 1903 se konala schůze obecního zastupitelstva za příčinou žádosti manželů
Vejnarových za odprodání návse pro stavbu stodoly. Bylo přítomno z devíti členů zastupitelstva
sedm, a sice: Josef Vaníček – starosta, František Linka – radní, František Mlejnek, František Kovář,
Jan Vokráčka, Václav Brzák, Josef Egrt a Jan Petrtýl.
Žádost byla zamítnuta všemi přítomnými z důvodu, že nejbližší mezující sousedi nikdy by
odprodej žádaného místa neschválili, protože stavba by ohrožovala bezpečnost policie požární a
podél vedoucí cesta by trpěla zúžením na její frekventaci, což i přítomní uznávají.
Ohledně stavebních plánů dává se žadateli za povolení ten návrh, že ohledně policie požární
připustil by se plán pouze jen i odspodu z tvrdého materiálu a ohnivzdornými štíty.
Dne 3. června 1903 obecní úřad znovu jednal při přítomnosti 9 členů obecního výboru za
příčinou podané žádosti pana Antonína Vejnara ve Lhotě Zelenské čp. 39 za povolení k stavbě
stodůlky na parcele čís. 1220.
V schůzi předsedal p. František Linka – starší radní a ke komisi byli přivzati Josef Poláček –
ml. radní a p. František Kovář – člen ob. výboru. Dříve než-li započalo jednání o stavbě, stalo se
komisionální ohledání místa pro stavbu a sice dne 1. června t. r., k němuž byli též přizváni nejbližší
sousedi totiž: p. Josef Vaníček – starosta, Matěj Poláček zástupce Marie Poláčkové a žádající p.
Antonín Vejnar, který žádost za povolení ke stavbě se zhotoveným plánem předložil.
Po přehlédnutí místa od obecní komise uznáno, že stavba stodoly, která se stavěti má na
parcele č. 1220 se nějakého směru neb regulační čáry docíliti nedá, neb jest vpředu již více roků
postaven špejchar a kůlnička pro náčiní, a v té samé čáře má státi nová stavba stodoly, toto místo je
zastrčené, a tudíž není závadným v chůzi ani v jízdě.
V žádosti p. Antonín Vejnar žádá, by mu pro stavbu bylo prodáno od pozemku obecního
v šířce shora 1 metr a odzdola 50 cm. Byli vyzváni páni členové, zdali se mu této žádosti vyhoví čili
nic. Určeno od předsedy by schválení se stalo pozdvižením ruky: a byli pro odprodej pouze dva
členové, druhých 7 pánů odprodej zamítlo.
Dále brán zřetel k podané žádosti Antonína Vejnara a k jeho ústnímu vyjádření, že stavbu
dle plánu na svém vlastním pozemku postaví, vše z tvrdého materiálu a tašky pokryje, byli opět
vyzváni p. členové, zda proti tomu něco namítají, a protože opět byli dvě strany, nechal pan
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předseda hlasovat lístky, na které mělo být napsáno ano neb ne. Po napsání sebráno 9 lístků členem
komise Františkem Kovářem a shledalo se, že na 4 lístkách napsáno „ano“ a na 5 lístkách „ne“.
Protože dále volných návrhů nebylo, pouze že Antonín Vejnar o tomto vyřízení uvědomen býti má.
Přítomní byli: František Linka – radní, Josef Poláček – radní, František Kovář, František
Mlejnek Václav Brzák, Jan Vokráčka, Jan Petrtýl, Josef Egrt a Jan Egrt.

Odstoupení starosty Josefa Vaníčka
Dne 16. července 1903 podal starosta obce Josef Vaníček žádost, by zproštěn byl kvůli
tělesné chorobě a jiné úřadu starosty obce. Dne 2. listopadu 1903 ve schůzi obecního výboru za
předsedajícího Josefa Poláčka byl starosta Josef Vaníček zproštěn úřadu starosty a starší radní
František Linka do provedení doplňovací volby úřadu toho zastávati bude.

Požár v čp. 24 a čp. 43
Dne 7.dubna 1903 neopatrností domácích lidí vyšel oheň ze stodůlky Josefa Pokorného
čp.24 a přelétl přes silnici na domovní stavení Matěje Dovola čp.43. Slaměná střecha byla ze
žebříku dobře polejvaná, i místní sbor dobrovolných hasičů zasáhl, ale stavení se vzňalo ze spodu,
jelikož vítr zanášel sem spoustu jisker. Od požáru domovního stavení zachvátil oheň i chlévy, které
shořely. Na domovním stavení prohořely a zřítily se stropy. Syn pohořelého Bohumil Dovol byl
jednatelem místního hasičského sboru, měl na špýchaře vyneseny a uloženy spolkové knihy,
zápisník o chůzích a knihu pokladní, což všechno shořelo.

Úmrtí
11.5. – Vejnar Jan, čp.39, starý 2 roky a 8 měsíců

Narození
6.1. – Vaníček František, čp.14, syn Josefa a Františky Vaníčkových
4.2. – Vokráčková Marie, čp.20, dcera Jana a Anny Vokráčkových
24.4. – Jakubec Jaroslav, čp.5, syn Josefa a Anny Jakubcových
30.6. – Gabriel Petr, čp.37, syn Josefa a Anny Gabrielových
18.8. – Mlejnková Františka, čp.18, dcera Josefa a Marie Mlejnkových
25.9. – Klabanová Františka, čp.23, dcera Josefa a Marie Klabanových
18.10. – Barcalová Františka, čp.13, dcera Josefa a Barbory Barcalových
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