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Rok 1905
Obecní volby
Dne 18. června 1905 konány volby do obecního zastupitelstva a zvoleni byli: p. Jan Petrtýl,
rolník čp. 32, 34 let, p. František Linka, rolník čp. 16, 47 let, p. Josef Fejfar, správce školy čp. 45,
44 let, p. František Mlejnek, rolník čp. 28, 53 let, p. Josef Poláček, rolník čp. 15, 58 let, p. Bohumil
Dovol, rolník, čp. 48, 34 let, p. Josef Vaníček, rolník, čp. 19, 47 let, p. Jan Vokráčka, rolník čp. 20,
44 let a p František Kovář, rolník čp. 33, 55 let.
Dne 29. června 1905 konána volba představenstva obce a zvolen starostou p. Jan Petrtýl a
radními: p. František Linka a Josef Vaníček.

Odevzdání listin odstupujícím starostou
Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 25. října 1905 bývalý starosta František Mlejnek
odevzdává veškeré listiny a spisy stávající. Starosta p. Jan Petrtýl udělá o všem, co obdržel seznam,
který v nejbližší schůzi předloží obecnímu zastupitelstvu ku schválení, což sloužiti bude za počátek
založení inventáře obecního.
Za přítomnosti Jana Petrtýla – starosty, Josefa Vaníčka – radního dne 25. října 1905 ve schůzi
obecního zastupitelstva dále projednáno:

Oprava školy
Místní školní rada pořídila v tomto roce následující: část nového plotu při zahradě školní,
umyvadla do třídy, 4 věšáky pro dítka, stojánek na květiny, prkénko pod teploměr, upravila
záchody, pořídila škrabáky na boty, zavezla pískem a hlínou jámy na školní zahradě, byt správce
dala vyčistit a provedla některé opravy na školní budově. Budovu školní dala zevně natříti a zdivo
opraviti. V bytě správce školy zřídila novou podlahu a opravila podlahy ve školní budově vůbec.

Nový učitel Josef Fejfar
Od 1. března 1905 byl ustanoven Josef Fejfar učitelem a prozatímním správcem školy.
Jmenovaný narodil se r. 1863 v Nové Pace, kde navštěvoval pětitřídní školu obecnou a tří třídní
školu měšťanskou. Přípravná studia k úřadu učitelskému konal na c. k. ústavu ku vzdělání učitelů
v Hradci Králové, kdež v r. 1884 podnikl zkoušku dospělosti učitelské. Zkoušku způsobilosti
učitelské podnikl před c. k. zkušební komisí pro školy obecné a měšťanské v Jičíně. Sloužil od
počátku na zdejším školním okresu a to: v Dolním Bousově, v Nové Pace, v Libošovicích,
v Žitoulicích, v Ledcích, v Osenicích a pak přišel na Lhotu Zelenskou.

Žádost Anny Veselé o vrácení opatrovaného dítěte
Žádost Anny Veselé vyřízena v tom smyslu, by toto dítko jí matkou v opatrování svěřené,
zase matce vrátila, jelikož požadavku s matkou umluveného nedodržuje. Jednání Anny Veselé
s Františkou Vlčkovou jest soukromé a výbor obecní není kompetentní do soukromého jednání
zasahovati. Vyřízení této žádosti dodá se Anně Veselé písemně proti doručovacímu lístku.

Volba členů školní rady
Za členy místní školní rady zvoleni pánové: p. Josef Poláček rolník ve Lhotě Zelenské a p.
Josef Vaníček rolník ve Lhotě Zelenské. Za náhradníky p. František Kovář rolník a p. František
Mlejnek rolník. Za místního školního dozorce zvolen p. Josef Vaníček rolník ve Lhotě Zelenské.
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Žádost pro pohořelého Šmída
Byl schválen návrh pana Vaníčka, by pohořelému Šmídovi st. čp.46 se v případě dala ještě
nějaké borovice z obecního lesa.

Placení za soukromé vybubnování
Schválen návrh Josefa Fejfara, by se soukromé vybubnování dražeb a dalšího se platilo.
Polovina částky připadne k obci, polovina obecnímu sluhovi. Za vybubnování se bude platit 60 hal.

Zvrácení topolu u rybníku
Starosta p. Petrtýl si stěžoval, že jeden topol stojící u rybníku stěžuje mu jízdu a žádal za
zvrácení topolu. Stane se.

Žádost o přijmutí Josefa Folprechta za příslušníka obce
Při schůzi obecního výboru dne 15. listopadu 1905 byla projednána žádost obecního úřadu
Rakova za přijmutí Josefa Folprechta za zdejšího příslušníka. Žádost byla zamítnuta.

Žádost pana lesního o opravu cesty
Při schůzi obecního výboru dne 15. listopadu 1905 byla projednána žádost pana lesního o
opravu cesty od hájenky k silnici. Usneseno cestu opravit.

Jednání o vodovodu
Při schůzi obecního výboru dne 15. listopadu 1905 navrhl pan Josef Fejfar, aby se zvolili tři
členové z obecního výboru, kteří by vzali sobě na starost, zda v osadě naší mohl by se zřídit
vodovod a za jakých podmínek. K této práci se přihlásili: p. Josef Fejfar, p. Josef Poláček a p.
František Linka.

Volba činovníků hasičského sboru
Předsedou sboru byl zvolen řídící učitel Josef Fejfar, dále zvoleni: velitelem Josef Vaníček
čp.19, jeho náměstkem Antonín Havel, jednatelem František Mlejnek, pokladníkem Bohumil
Dovol, revisory účtů František Zemánek ze Záhub čp.3 a Josef Egrt ze Lhoty Zelenské čp.6.

Požáry
V roce 1905 hořelo u Václava Šmída čp.46, dále hořelo v čp.7 u Josefa Žlůvy, hospodáři
shořely slámou kryté špýchary i výměnek, došky pošitý, ale oheň zavinila neopatrnost domácích
lidí. Ku pomoci přijel sbor ze Skuřiny a uhájena čp.5, 8, 9.

Úmrtí
14.1. – Švorc Jan, čp.3, 67 roků
19.8. – Klepiště Václav, čp.28, 65 roků, dělník – kočí

Narození
13.3. – Vaníčková Růžena, čp.14, dcera Josefa a Františky Vaníčkových
12.5. – Mlejnková Růžena, čp.18, dcera Josefa a Marie Mlejnkových
20.7. – Klaban Josef, čp.23, syn Josefa a Marie Klabanových
12.9. – Dovolová Julie, čp.43, dcera Václava a Julie Dovolových
12.9. – Šmíd Jaroslav, čp.46, syn Václava a Anny Šmídových
22.9. – Havlová Františka, čp.15, dcera Antonína a Františky Havlových
4.11. – Petrtýl František, čp.32, syn Jana a Marie Petrtýlových
19.11. – Bartoňová Marie, čp.31, dcera Václava a Františky Bartoňových
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