Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1909
Vodovod
Dne 3. ledna 1909 usneseno ve schůzi obecního výboru pokračovat předběžně ve zřízení
vodovodu. Dne 24. ledna 1909 navrženi pro shlédnutí vodovodu do Bukoviny nad Běly navrženi p.
František Linka, p. František Mlejnek a p. Bohumil Dovol.

Jednání o rozšíření školy
Ve školním roce 1909/1910 navštěvovalo zdejší školu 80 žáků, vzhledem k tomuto velkému
poštu upozorňovala často správa školy místní školní radu, aby postaráno bylo o třídu druhou.
V měsíci říjnu 1909 nařídila c. k. okresní školní rada, by místní školní rada a obecní
zastupitelstvo usneslo se na rozšíření školy. Bylo usneseno učiniti tak v roce 1911, jelikož má obec
dříve na zřeteli stavbu kaple z milodarů a stavbu obecního vodovodu.

Spalničky
Začátkem měsíce ledna 1909 počaly se objevovati mezi žáky školy spalničky. Když nemoc
začala se značněji šířit, nařídilo dne 26. ledna c. k. okresní hejtmanství v Jičíně, aby vyučování ve
škole zastaveno bylo do 7. února 1909.
Dne 24. ledna 1909 ve schůzi obecního výboru projednáno:

Volba pokladníka
Většinou hlasů byl za pokladníka zvolen Josef Poláček, člen obecního výboru.

Vedení účtu chudého ústavu
K vedení chudého ústavu zvolen většinou hlasů pan Jan Petrtýl, člen obecního výboru.

Prodej pozemku manželům Tomášovým pro stavbu domu na Příhoně
Manželům Václavu a Marii Tomášovým se odprodá na Příhoně za Klabanovou zahradou
pozemek ve výměře dle žadateli podané žádosti. 200 čtv. metrů pro stavbu nového domku za cenu 1
k. 60 hal. za čtv. metr při silnici se stromovým. Žadatel musí mít řádně oplotovaný domek, aby se
předešlo sousedstvu všem nepříjemnostem. Žadateli se ukládá, aby si projednal s p. Františkem
Vejnarem starším od odškodnění s nynějším pachtem od prodaného pozemku pro stavbu domku.
Výlohy s tím spojené hradí kupující, platnosti stavba nabude po schválení od okresního výboru.

Pojednání o stavbě nové kaple
Pro čest a chválu Boží usneseno, aby se počalo s vybíráním milodarů na stavbu kaple.
Milodary se uloží do některého peněžního ústavu pod úroky, pakliže by sešlo ze stavby nové kaple,
vrátí se zpět každému milodar i s úroky. Vykonávat to mají František Linka, František Mlejnek a
Josef Vaníček.
Dne 21. února 1909 ve schůzi obecního výboru projednáno:

Námitky proti stavbě domku manželů Tomáškových
Usneseno jednohlasně, aby Václavu a Marii Tomášovým byly ohledně stavby domku
vysvětleny podané námitky od sousedících, aby se výše jmenovaným žadatelům přednesly stále
obtíže s tím spojené.
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Žádost o podporu Alžběty Holcové
Alžběta Holcová roz. 1833 do Bukoviny na byt příslušná, vdova po Janu, žádá za stálou
podporu bytem v Praze. Žádost byla zamítnuta, protože příslušnost do Bukoviny nebyla zajištěna.

Žádost o podporu Josefa Folprechta
Josef Folprecht písemně požádal o zapravení nájemného z chudého ústavu. Žádost za
podporu z chudého ústavu byla zamítnuta

Odměření pozemku u čp. 46 manželů Šmídových
C. k. vrchní geometr zaslal z Jičína výměru odměřených pozemků při čp. 46 manželů
Václava a Anny Šmídových. Odměřeno bylo 369 čtv. metrů neb 103 sáhů, výše jmenovaní se
požádají o zaplacení za vyměřený pozemek.

Hlídač obecního lesa
Při schůzi obecního výboru dne 9. března 1909 byl navržen p. František Bartoň za hlídače
obecního lesa za příplatek 8 korun ročně od 1. ledna 1909.

Vysvětlení odepření podpory Josefu Folprechtovi
Dne 23. května 1909 projednal obecní výbor dopis, kde okresní výbor z Libáně žádal
vysvětlení odepření větší chudinské podpory Josefu Folprechtovi. V příčině ohledně chudinské
podpory Josefa Folprechta usneseno všemi hlasy dosavadní podporu nezvýšit, k lehčí práci je úplně
schopen, pak z nastřádaného výdělku, chudinské podpory a z menšího kapitálu, který u svého zetě
Františka Sedlatého v Záhubech má, peníze v hostinci, jež se již vícekrát určitě i 20 korun za jeden
den obyčejně v neděli utratí a pohoršuje mládež. Do své žádosti o podporu dá, že z nepravdivých
důvodů zamítnuta byla.

Stavba kaple
Dne 23. května 1909 rozhodnuto o obstarání plánů na stavbu. Dne 12. září 1909 byl plán
rozpočet na postavení kaple schválen a na udržování a vydržování zamýšlené kaple usneseno, že se
obec Lhota Zelenská zavazuje ze svého jmění popřípadě obecními přirážkami tuto kapli vydržovati
a zároveň že si patronátní správu ponechává sama pro sebe.

Jednání o stavbě vodovodu
Dne 23. května 1909 usneseno jednohlasně ohledně prozkoumání vody o zřízení vodovodu
se má požádat ústřední kancelář rady zemědělské o inženýra.
Dne 12. září 1909 projednán přípis od zemědělské rady Království Českého jak si máme
počínat ohledně zřízení hospodářského vodovodu. Usneseno, že udělání plánů a rozpočtu na
hospodářský vodovod pro pohon s benzínovým motorem má svěřeno či zadáno býti ctěné firmě
Kunz v Hranicích na Moravě. Však má býti tato firma požádána, by za plány a rozpočty pro
jmenovaný vodovod ustanovila jistou částku peněžní a sice ve způsobech smlouvy, tak jak toho
vyžaduje zemědělská rada království českého v dopise. K ctěné firmě Kunz budiž žádáno, by za
jmenované práce požádala firma co nejmenšího obnosu, neb máme zemědělskou radou doporučeno
firem více, která by požádala nejmenšího obnosu.
Dne 29. září 1909 usneseno, aby s vyslaným panem inženýrem od p. A. Kunze bylo jednáno
o určitou odměnu za vypracování plánu a projektu, za tuto práci ustanovena částka 200 korun,
v případě že by pan zástupce pana Kunce nesouhlasil s touto částkou, má se obecní zastupitelstvo
obrátit na firmu jinou.
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Dne 24. listopadu 1909 projednán došlý dopis ohledně vodovodu, kde p. Antonín Kunz
sděluje, že částka 200 korun za vyhotovení plánu a rozpočtu vodovodu jest malá. Usneseno
jednohlasně nabídnout firmě té 300 korun.

Příspěvek na pohřeb Anny Brunclíkové
Anna Brunclíková bývalá příslušnice obce zemřela dne 8. září 1909 v Příchvoji a její syn
František Brunclík žádá o příspěvek na pohřeb. Usneseno co přídavek na pohřební výlohy Františku
Brunclíkovi za jeho matku vyplatiti z chudé kasy celkem 12 korun, počítaje v to i podporu již měla
dosud bráti.

Koncese pro Václava Dufka čp. 10
Dne 24. listopadu 1909 obecní zastupitelstvo projednalo došlou žádost Václava Dufka ze
Lhoty Zelenské za udělení koncese ku provozování živnosti hostinské a výčepnické v domě čp. 10
ve Lhotě Zelenské. Žádost za udělení koncese byla schválena 7 hlasy (většinou).

Podpora Anny Mařanové
Dne 29. listopadu 1909 při schůzi obecního zastupitelstva usneseno dáti Anně Mařanové
podpory 8 korun ročně.

Zvýšení služného obecnímu poslu Františku Dovolovi
Dne 30. prosince 1909 bylo na ústní žádost obecního posla Františka Dovola zvýšeno jemu
služné z 30 k. na 36 korun.

Úmrtí
12.1. – Egrt Jan, čp.30, 56 r.
17.1. – Knobloch Václav, čp.1, 67 r. 11 měsíců, učitel
14.4. – Poláčková Anna, čp.44, 71 r., vdaná
10.6. – Barcalová Božena, čp.24, dítě 5 měsíců
6.8. – Adamec Miroslav, čp.44, dítě 5 roků
25.11. – Kovář Martin, čp.33, 88 r., vdovec

Narození
22.1. – Barcalová Anna, čp.13, dcera Josefa a Barbory Barcalových
1.2. – Žďánský Josef, čp.52, syn Jana a Antonie Žďánských, zemřel v Kosmonosech
10.2. – Dovol Josef, čp.11, syn Františka a Marie Dovolových
17.4. – Havel Karel, čp.15, syn Antonína a Františky Havlových
4.6. – Adamec Václav, čp.44, syn Václava a Anny Adamcových
24.6. – Bartoň Jaroslav, čp.8, syn Františka a Anny Bartoňových
23.2. – Klaban Václav, čp.23, syn Josefa a Marie Klabanových
18.10. – Mlejnková Anna, čp.18, dcera Josefa a Marie Mlejnkových, vdaná Zimová
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