Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1908
Obecní volby
Dne 26. července 1908 bylo voleno nové obecní zastupitelstvo za velmi malého účastenství
voličů. Ze 40 voličů III. sboru dostavilo se k volbě 11 voličů, z 11 voličů II. sboru dostavilo se 5
voličů a ze sboru I. z osmi voličů dostavili se dva.
Do výboru obecního zvoleni: Bohumil Dovol, čp. 48, 37 let, František Kříž, čp. 21, 35 let,
František Bartoň, čp. 8, 27 let, František Mlejnek, čp. 28, 56 let, Josef Poláček, čp. 15, 61 let, Jan
Petrtýl, čp. 32, 37 let, František Kovář, čp. 33, 58 let, Josef Vaníček, čp. 19, 50 let a František
Linka, čp. 16, 50 let.

Nový starosta František Linka
Dne 8. srpna 1908 konána volba starosty. Za starostu a zároveň předsedou místní školní rady
zvolen p. František Linka a radními pánové František Mlejnek a Josef Vaníček.

Zřízení hřbitova v Zelenecké Lhotě
Ve schůzi obecního výboru dne 5. července 1906 bylo usneseno pokračovat v rozhovorech o
zřízení hřbitova společně s obcí záhubskou ve zdejší osadě.
Dne 19. července 1906 obecním výborem usneseno jednohlasně hřbitov ve zdejší osadě
stavět společně s osadou Záhuby nákladem podle počtů daní aneb duší. Potřebný pozemek k tomu
účelu přenechá obec Lhota Zelenská na Příhoně za cenu 400 korun. Budou-li zástupci obce Záhuby
s usnesením tímto souhlasit, má se žádati slavné c. k. okresní hejtmanství za komis ku shlédnutí
místa.
Dne 8. září 1906 bylo předešlé usnesení obecního výboru opraveno v tom smyslu, aby
potřebný pozemek pro hřbitov přenechala obec Lhota Zelenská korec za 600 korun.
Dne 30. prosince 1906 bylo obecním výborem jednáno o přípravných pracích ku stavění
hřbitova a usneseno, by vyjednáváno o kámen a se stavitelem k čemuž navrženi p. starosta Petrtýl,
pan Linka a pan Vaníček.
Dne 11. ledna 1907 byly projednány podmínky navržené obcí Záhuby týkající se zřízení
společného hřbitova. Podmínky navrhnuty obcí Záhuby byly uznány za nepřijatelné a usneseno
postaviti hřbitov jen pro obec zdejší.
Dne 10. března 1907 projednán došlý dopis c. k. okres. hejtmanství v Jičíně. Na základě
komisionelního jednání z 19. prosince 1906 ve srozumění s biskupskou konsistoří v Litoměřicích
povoleno jest zřízení obecního katolického hřbitova ve výměře pro samotnou Lhotu Zelenskou
nejméně 403 m čtv., se Záhuby bez dvora Milkovického nejméně 750. Dle toho usnesl se obecní
výbor společně s obcí Záhuby hřbitov postaviti a veškeré vydání hraditi následovně: Obec Lhota
Zelenská 2 třetiny veškerého vydání, obec Záhubská 1 třetinu veškerého vydání. Pozemek pro celou
výměru hřbitova přenechá obec Lhota Zelenská za cenu 160 korun.
Dne 30. dubna 1907 prohlédnuty plány hřbitova a rozhodnuto potřebné peníze na výlohy
hřbitova si vypůjčiti.
Dne 23. června 1907 se ve schůzi obecního výboru vyjádřil pan Vaníček, by se pokračovalo
s přípravnými pracemi stavby hřbitova a sice: Dovoz cihel, kamene a písku aby se zajistilo dle
přirážky k daním přímým, ostatní dovozy dražbou. K vyjednávání a k potřebným pracím přibrán
pan řídící Fejfar.
Dne 15. srpna 1907 usneseno obecním výborem jednohlasně stavbu nového hřbitova
pronajati ofertou za nejnižší cenu přesně podle plánu.
Dne 2. února 1908 obecním výborem jednáno o dovozu cihel na hřbitov. Usneseno, aby se
nechal kámen na hřbitov odvésti, když by kteří mají kámen voziti, ihned nařízení neuposlechli.
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Dne 23. února 1908 obecní výbor jednohlasně schválil stavbu nového hřbitova zadati p.
Josefu Zahrádkovi staviteli v Libáni za smluvenou cenu 600 korun s dvouletou zárukou. Ohledně
pořízení vrat ke hřbitovu usneseno jednohlasně vyjednávati, za jakou cenu by se dodala vrata
z kujného železa dle nákresu na plátně firma Karel Kuba v Kolíně.
Dne 6. března usneseno se stavbou hřbitova započíti před setím jarním za příznivého počasí.
Vápno objednati prostřednictvím spolku hospodářského v Libáni. Potřebná voda na hřbitov dodána
bude dle dobrovůle.
Dne 8. června 1908 obecní výbor ustanovil správcem hřbitova p. Josefa Vaníčka. Hřbitovní
řád bude upraven dle poměru domácích. Za místo pro hrob vybírati se bude poplatek od hrobu
velkého 1 k. 20 h., od hrobu malého 60 hal. pro všechny občany. Za místo pro rodinnou hrobku 4 k.
za 1 čtv. metr pouze pro občany zdejší. Za vykopání hrobu usneseno vybírati poplatek, jež náleží
hrobníkovi, podle 3. tříd. Dle první třídy od celoláníků za hrob 8 korun. Dle druhé třídy od
půlláníků a chalupníků 6 korun. Dle třetí třídy od domkářů a nájemníků 4 koruny. Za hrobníka
ustanoven Václav Tomáš. Svěcení hřbitova ujednáno žádati předem komis.

Svěcení hřbitova
Hřbitov byl vysvěcen dne 28. června 1908 Dp. J. Rejzkem, vikářem v Nymburce za
asistence faráře p. K. Jedličky a dvou kaplanů p. R. Švangmajera a R. Petržílka.
Jmenované duchovenstvo bylo uvítáno na začátku vsi obecním zastupitelstvem a osloveno
družičkou Marií Petrtýlovou. Hudba doprovodila je se sborem hasičským a množstvím občanů ke
škole, kdež duchovenstvo obléklo roucha obřadní.
Od školy pak ubíral se celý průvod za hlaholu písně „Tisíckrát pozdravujeme Tebe“ na nový
hřbitov. Zde měl p. vikář přiměřenou řeč, vykonána pobožnost a hřbitov vysvěcen.
Po výkonu poděkovala družička Marie Fejfarová přítomnému duchovenstvu a p. vikáři za
výkon svěcení a účastenství.
Svěcení přítomno množství lidí z okolí. Návratem do vsi slavnost skončena.
Dne 2. srpna 1908 byl schválen hřbitovní řád.

První pohřeb na nový hřbitov
Dne 21. října 1908 zemřel Jan Šolc, 36 r., čp.12, cestář a alkoholik, pochován byl dne 24.
října 1908 na nově zřízený obecní hřbitov.

Sázení lip okolo hřbitova
Na počest šedesátiletého panování Jeho Veličenstva našeho nejmilostivějšího císaře a krále
Františka Josefa I. uspořádala místní školní rada ve Lhotě Zelenské v pondělí dne 26. října 1908
slavnost stromkovou.
Kolem hřbitova vysázeno žáky 10 stromků lípy velkolisté. Pořad slavnosti byl následující.
Ve dvě hodiny odpoledne shromáždila se školní mládež, jakož i místní školní rada do budovy
školní. Zde zapěli žáci staročeský chorál s průvodem harmonia „Hospodine, pomiluj nás“. Po té
přednesla žákyně Fr. Balcarová před obrazem Jeho Veličenstva zdobeném květinami příležitostnou
báseň „Šedesát let“.
Na dvoře školní budovy seřadil se průvod žactva a ubíral se na místo slavnostní s hudbou.
Děvčata oděna byla ve kroj staročeský a chlapci nesli na ramenou ozdobené stromky, rýče, lopaty
stuhami v barvách národních.
Na místě uvítal přítomné předseda místní školní rady p. František Linka, rolník ze Lhoty
Zelenské, případnou řečí. Řeč slavnostní proslovil Dp. Karel Petržílek, katecha školy zdejší.
Z příležitostních básniček přednášeno žáky a žákyněmi: Modlitba – Marie Křížová, V den slavný –
Fr. Kavan, Stromy – Marie Petrtýlová, Sázejme stromky – M. Škaloudová čp.27 ze Záhub, Lípa –
Marie Najfusová, Sázejme stromy – Božena Dovolová, Vlast – Fr. Ulrichová. O sázení stromů
promluvil Josef Fejfar, řídící učitel.
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Stromky vysazovali žáci s případnými hesly. Doslov přednesla žákyně Anna Fejfarová. Po
zapění národní hymny Kde domov můj? ubíral se průvod s hudbou zpět ke škole. Účast obecenstva
byla veliká.
Před školní budovou zapěli žáci rakouskou národní hymnu a provolali Jeho Veličenstvu
„Sláva“. Správce školy poděkoval místní školní radě za účast a za vypravení tak významné
slavnosti, která zajisté nevymizí žádnému dlouho z paměti. Nákladem místní školní rady pořízeny
obrazy Jeho Veličenstva s případným životopisem a rozdány žactvu. Tím slavnost skončena.

Úpravy ve škole
Během prázdnin roku 1908 provedla místní školní rada některé opravy v budově školní.
Okna k jihu upravena odstraněním okenic, zřízeny podlahy v bytě učitele, pořízena nová školní
pamětní kniha, dvůr upraven, velká školní tabule seřízena a více menších oprav vykonáno.
Navrhované správcem školy seřízení hromosvodu, rozšíření školy o třídu druhou, zbudování
potřebného kabinetu nenašlo bohužel ohlasu a odloženo.

Epidemie
Během školních prázdnin se mezi dětmi ve Lhotě Zelenské a v Záhubech začal objevovati
kašel záduchový. Pro onemocnění velkého množství dětí bylo od 19. října 1908 zastaveno
vyučování ve škole. Dne 9. listopadu 1908 bylo zahájeno opět vyučování. Učebna vyčištěna, parami
formalínovými desinfikována.

Volba místní školní rady
Dne 15. listopadu 1908 vykonala povinný slib nově zvolená místní školní rada. V novém
tříletém období zasedají v místní školní radě pánové: František Linka, starosta co předseda, Jan
Petrtýl a Josef Vaníček ze Zelenské Lhoty, ze Záhub: Antonín Kupec a František Zemánek.
Místním školním dozorcem ustanoven p. Jos. Vaníček ze Lhoty Zelenské. Za náhradníky zvoleni:
František Bartoň a František Mlejnek.

Požár v Záhubech u Antonína Kupce
Dne 21.října 1908 o jedenácté hodině noční vznikl u Antonína Kupce v Záhubech požár
v zadní části budovy ve stodole a šířil se úžasnou rychlostí. Vzplanula celá stodola i stavení obytné,
a když ohněm postižený Antonín Kupec st. praskotem a září ohně ze spánku se probudil, hořela již
střecha nad jeho hlavou.
Počasí v té době bylo velmi suché, téměř po dva měsíce nepršelo. Slaměný kryt budovy od
slunce vyprahlý a rovněž tak suché zásoby slámy, sena a nevymláceného obilí vzplanuly a hořely
jako jedna obrovská pochodeň. Plameny hořícího stavení dotýkaly se vrcholu vedle stojícího 30
metrů vysokého topolu a vzdor tomu, že stavení stálo v nížině, ozařovaly krajinu jasným světlem na
mnoho kilometrů. Oheň neznámou zločinnou rukou založený zničil celou stodolu do základu, kryt
na stavení obytném, dále všechny hospodářské stroje a polní nářadí, jakož i veškeré zásoby obilí,
sena a slámy, čímž majitel usedlosti utrpěl nenahraditelnou škodu. Stromy kolem stavení byli dílem
docela a dílem napolo zničeny. Při tomto požáru hrozilo velké nebezpečí šesti blízkým sousedním
stavením těsně vedle sebe stojících. Naštěstí tomu bylo však včas zabráněno sborem dobrovolných
hasičů ze Lhoty Zelenské, kteří hned byli pohotoví a stroj sami přitáhli nejkratším směrem přes
pole.
Obzvláště zaznamenána jest smělá jízda se strojem nebezpečným úvozem po srázném kopci
dolů, kterou podnikli úplně sami bez přípřeže a jakékoliv jiné pomoci dva členové tohoto sboru
Antonín Havel, zástupce velitele, a František Kovář, stříkačník. První z nich řídil stroj napřed při oji
a druhý seděl na stroji a brzdil. Odvážná tato jízda, provedena bez ohledu na nebezpečnost životu a
možnost tělesného zranění, se šťastně bez úrazu zdařila a než ostatní členové sboru na místo požáru
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přichvátali, byl již stroj v činnosti. Tím docílen značný náskok času a s prací záchranou mohlo být
ihned započato, aniž by byl mařen drahý čas strojením a zapřaháním koní.
Zachráněny byly špýchary a chlévy. Na jednom špýchaře vedle stodoly shořel kryt, ale
uvnitř bylo uskladněno 50 q jablek, ty všechny byly před požárem uchráněny.

Usnesení o cenách masa a pečiva
Vzhledem k přípisu c. k. okresního hejtmanství v Jičíně ze dne 18. prosince 1907 čís. 41955
bylo při schůzi obecního zastupitelstva dne 1. ledna 1908 usneseno.
Obyvatelovo obce zdejší, jehož výživou jest jedině hospodářství polní, odkázáno jest z části
na místní dva obchodníky, z části větší obstarává své životní potřeby v okolních městech hlavně
v Libáni.
Ceny masa a pečiva nejsou nikterak v náležitém poměru s cenami nákupními řezníků,
pekařů a krupařů, kteří v městech vždy pro svůj určitý obvod jsou zkartelováni, udržují ceny
vysoké, jak již výše uvedeno neodpovídající jejich cenám nákupním. Z toho patrno, že nutno
stanoviti ceny hlavně pro řezníky a pekaře, jakož i váhu výrobků jejich i ceny mouky a vařiva pro
krupaře odpovídající jejich cenám nákupním.

Podpora Josefa Folprechta
Při schůzi obecního výboru dne 2. února 1908 usneseno Josefu Folprechtovi na jeho žádost
o podporu dát 8 korun ročně.
Dne 31. října 1908 při schůzi obecního výboru bylo projednáno:

Zaplacení výloh za Václava Kaplana
Projednána žádost c. k. okresního hejtmanství v Jičíně o zaplacení výloh (31 korun) městu
Hořovicím za Václava Kaplana. Rozhodnuto zaplatit obnos 31 k. 58 hal. za dopravu Václava
Kaplana do ústavu chorobomyslných.

Prodej pozemku Václavu Šmídovi
Obecní pozemek při domku Václava Šmída dle výměry c. k. geometra se jmenovanému
prodá za 50 hal. sáh.

Opravy v obci
Provede se oprava Haltýře a mostku pod Haltýřem pod dohledem p. Josefa Vaníčka a
Františka Mlejnka. Oprava žlabu u Šolcového domku pan František Kovář a František Bartoň.

Zřízení pumpy do studny u Valentových
Dne 26. listopadu 1908 na jednání obecnímu výboru k žádosti některých občanů za zřízení
pumpy do studně u Valentových navrhuje p. Vaníček, aby se nejdříve zjistil stav vody. Vyvážení
vody a postavení rumpálů obstará p. Bohumil Dovol a František Kříž za pomocí okolních sousedů.
Pan František Mlejnek požádal, nebude-li dostatek vody ve studni, aby bylo jednáno o zřízení
vodovodu od Haltýře.
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Úmrtí
13.4. – Žďánský Jan, čp.38, 63 r., krejčí
13.4. – Žďánský Václav, čp.40, 21 r., tkadlec – svobodný
19.4. – Šemberová Marie, 15 r., dcera Václava Šembery čp.24 a Marie Barcalové čp.22
14.6. – Pavlíček Jan, čp.30, 78 r.
21.10. – Šolc Jan, čp.12, 36 r., první pochován na nový hřbitov v Zelenecké Lhotě

Narození
2.4. – Jakubec Albert, čp.5, syn Josefa a Anny Jakubcových
19.6. – Žďánský Jan, čp.42, syn Jana a Antonie Žďánských
20.7. – Mlejnek Josef, čp.18, syn Josefa a Marie Mlejnkových
16.8. – Viták František, čp.25, syn Vincence a Anny Vitákových
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