Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1911
Rozšíření školy o druhou třídu
Dne 9. června 1911 zemská školní rada rozšířila zdejší školu o druhou třídu počínaje
školním rokem 1911–12. Místní školní rada najala místnost pro třídu druhou od p. Jos. Srba, rolníka
ve Lhotě Zelenské č.41, za smluvené roční nájemné 100 K.

Nová školní rada
21. listopadu 1911 zvolena nová školní rada. Za obec Lhotu Zelenskou zvolen Jan Petrtýl a
Josef Vaníček. Za Záhuby František Kupec a Fr. Vohnout. Místním školním dozorcem jmenován
Jan Petrtýl.

Pohřbívání záhubských
Dne 6. ledna 1911 ve schůzi obecní jednáno, jestli se má obec Záhuby přijmout
s pohřbíváním na místní hřbitov, nebo by se jim povolila přístavba hřbitova. S pohřbíváním se
nesouhlasí, o přístavbě hřbitova možno dále vyjednávat.

Ustanovení ponocného
Dne 22. ledna 1911 vzhledem k ústním a písemným žádostem byl jednohlasně ustanoven
ponocným pan František Šolc, domkář čp. 4, za plat 90 korun ročně a 10 korun renumerace jako
odměny za správné a řádné vykonávání.

Pivní a kořaleční dávka
Dne 5. února 1911 jednáno ohledně vybírání dávky z nápojů a sice 2 haléře z každého
vyčepovaného litru piva a 2 haléře z každého litru kořalky a likéru na uhrazení stávajících dluhů, a
sice 2000 korun do okresní hospodářské záložny, nutné pořízení obecního domku, pak uhrazení
ohromě stoupajícího nákladu chudinského, nutné přestavby mostu přes potok Bukový, upravení
potřeb pitné a užitkové vody. Dále nákladu na neodkladnou přístavbu druhé třídy školní, jenž
možno 15.000 až 20.000 korun předem počítati.
Předsedající starosta obce František Linka dal hlasovat lístky, jež pro návrh mají zníti
„vybírat“, proti návrhu „nevybírat“. Po odevzdání lístků shledáno, že 8 pánů členů hlasovalo pro
vybírání pivní a kořaleční dávky, jest tedy návrh přijat. Příslušné kroky o vymožení této dávky mají
býti uskutečněny.

Podpora Josefu Folprechtovi
Dne 5. února 1911 povolena podpora v obnosu 2 koruny týdně Františku Sedlatému ze
Záhub za ošetřování osleplého Josefa Folprechta, příslušníka zdejší obce. Vyplácena bude pozadu,
počínaje 1. března 1911.

Dluh za stavbu kaple
Ve schůzi obecního zastupitelství dne 5. února 1911 projednáno na jaký způsob má býti
uhrazen stávající dluh v obnosu 2.400 korun, vzniklý se stavbou kaple. Usneseno, aby se stávající
nedoplatek z prostředků tedy příjmů obecních úrokoval.

Jednání o nemravné Anně Šolcové
Dne 17. února 1911 byl obecním výborem sepsán protokol za příčinou podané žádosti Anny
Šolcové ze Lhoty Zelenské k okresnímu výboru ze dne 10. února t. r. č. 286. Vyslovili se přítomní
jednohlasně takto:
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a. Jest v pravdě, že Anna Šolcová nemá žádného majetku, a že má asi teprve před ½ rokem
nabyté právo domovské v zdejší obci.
b. Jest však nepravda, že má na starosti 4 malé děti. Anna Šolcová má živých dítek nyní 6.
Nejstarší Josef jest 18 roků starý, druhý 16 roků a třetí 13 roků, kteří jsou ve službě, a jak
známo matku z dosti značné služby podporují. Dále má dvě děvčata, jedné 12 roků, druhé
10 roků, které by si jak nám známo převzali přátelé aneb příznivci, však toto spříznění
matka zamítla.
c. Poslední dítko rok staré sehnala si Anna Šolcová po úmrtí svého manžela Jana Šolce, a to
jest hlavní příčina, že upadla do nedostatku svým nepořádným vedením života.
d. A jest to vyjádření úplná lež, že v obci žádných výdělků nemá, nedostačoval by Anně
Šolcové čas, co by práce od ní bylo žádáno. Však pro její nemravný život každý se musí
obávat do práce ji najmout.
e. Proto se úplně žádost Anny Šolcové zamítá, neboť by se příčilo naší vědomosti, by byla tak
mladá ženština podporovaná od obce za nepořádný a nemravný obcování v obci.
Dne 7. května 1911 ve schůzi obecního zastupitelství projednáno:

Oprava obecních cest
Na správu veškerých obecních cest usneseno zjednati a sice vybídnouti všechny poplatníky
obce, by si sami neb schopné dělníky v ustanovené dny na práci denní vyslali, plat za denní práci a
sice od 7 hod. ráno do poledne a od 1 ½ hod. do 6 ½ hod. navečer pro zástupného dělníka 1 kor. 60
hal., méně zástupným 1 kor. denního platu. O vykonané, a jakož i v dohledu na tyto práce má a
musí býti od zástupců obce vedená dostatečná dohlídka a kontrola.

Zvýšení podpory pro Josefa Folprechta
V příčině žádosti Františka Sedlatého o zvýšení podpory pro Josefa Folprechta usneseno tuto
dočasně zvýšiti na 3 kor. týdně a některou vhodnou dobu vykonati u nemocného návštěvu některým
členem obecního zastupitelství.

Vydláždění hasičské kůlny
Na vydláždění hasičské kůlny usneseno zakoupiti z cihelny v Dětenicích 600 kusů dobře
vypálených cihel a co nejdříve nechat je přivézt.

Dražba přívozu pana pátera z Libáně
Dne 14. května 1911 proběhla snižovací dražba přívozu pana pátera z Libáně, když jest ve
zdejší kapli mše svatá, a sice o pouti, o posvícení, rekviích a pak když jdou dítky školní k svatému
přijímání. Vyvolávací cena jednoho přívozu byla 5 korun. Nejnižší podání za jednu cestu učinil pan
Josef Kovář a sice 4 kor. 10 hal., jest tedy vydražitel vázán na jeden rok velebného pána k službám
Božím přivážet a odvážet.
Dne 15. srpna 1911 na obecním úřadě ve schůzi obecního výboru projednáno:

Prodej bláta z rybníka
Projednáno, jak odstraniti vodu z malého rybníku, aby se mohlo bláto prodati. Má se
stáhnout voda k jednomu kraji a voda lidmi neb strojem převedena bude do velkého rybníku. Po
odstranění vody se má bláto v dílcích prodat, taktéž se má prodat bláto v Lávkách.
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Peníze za hašení požáru
Sbor z Markvartic žádá 10 kor. za odvezení stříkačky, jež se zamítá z důvodu, že skutečně
pan Josef Poláček i pan Jan Petrtýl byli ochotni stroj zpět dodati, však zatím Markvartice se strojem
odjely, zdělaná útrata se jim v obnosu 4 kor. 92 hal. uhradí. Sboru ve Starých Hradech se uhradí
obnos 4 kor., Skuřině při ohni u Žluvů 5 kor. 4 hal., sboru ze Psinic 3 kor. 12 hal., sboru ze Záhub
při prvém ohni 3 kor. 64 hal. a při druhém ohni 9 kor. 86 hal. a domácímu sboru při ohni u Žlůvů 9
kor. 64 hal. a při ohni u Vondráčků 2 kor. 16 hal.
Ve schůzi obecního zastupitelství konané dne 21. listopadu 1911 projednáno:

Stížnost hasičů z Markvartic
Na stížnost hasičů z Markvartic usneseno všemi přítomnými na požadované dovozné 10 kor.
za odvezení stříkačky od požáru, tak jak se honoruje přípřež k požáru a sice do 4 km 4 kor. a 1 kor.
kočímu, jelikož obec Markvatice vzdálena 4 km, poskytuje se tedy 5 korun náhrady sboru
markvartickému za odvezení.

Zbavení Františka Šolce funkce ponocného
Usneseno vyzvat Františka Šolce, by ponocenství hned odevzdal, a přistoupeno k návrhu,
zda by se u hasičského sboru dalo zříditi několik členů na noční hlídku.

Zaopatření třech dětí Anny Šolcové
Za příčinou zaopatření třech dětí Anny Šolcové usneseno, by veřejně prohlášeno bylo, že
tyto děti ve veřejné snižovací dražbě budou zadány každé z nich na jeden rok.
Dne 28. listopadu 1911 usneseno zjistiti nemoc Anny Šolcové panem obvodním lékařem. Po
vyšetření se učiní další opatření.
Dne 3. prosince 1911 se konalo jednání o zaopatření třech dítek a sice Marie, Anny a
Růženky Šolcové za příčinou těžkého onemocnění matky Anny Šolcové. Dítky se dávají na
opatrování do uzdravení se matky jejich, v pádu zemření matky dítek platí smlouva na jeden rok.
Z žadatelů učinil přihlášení pan Václav Dovol čp. 43 na nejmladší dítko Růženku za roční
odměnu 100 korun, což zastupitelstvo obce schválilo a činí se pan Václav Dovol závazným
převzaté dítko živit, šatit a řádně opatrovat. Na důkaz souhlasně potvrdil toto svým podpisem.
Manželé Josef a Františka Egrtovi čp. 6 ve Lhotě Zelenské si vzali dítko Annu Šolcovou
prostřední na vychování za roční odměnu 70 korun.
Manželé Žlůvovi ze Lhoty Zelenské vydražili dítko Marii Šolcovou dne 22. prosince 1911 a
zavázali se, že ji budou živit, šatit a do školy řádně posílat za roční odměnu 36 korun. Platit se bude
čtvrtletně po vypršení lhůty.

Znalci dobytka
Dne 28. listopadu 1911 provedena volba dvou znalců dobytka za příčinou vydávání pasu.
Zvoleni byli: p. Dovol Bohumil a p. František Kříž.

Odprodej obecního lesa
Dne 17. prosince 1911 usneseno odprodat obecní les až po bývalou pěšinu do panského lesa
ve veřejné dražbě ve dnech mezi vánocemi a novým rokem, prodat se závazkem jen proti hotovému
placení.

Odstranění plotu Václava Šmída na obecním pozemku
Dne 17. prosince 1911 nařízeno Václavu Šmídovi odstranit plot na obecním pozemku a
vyčištění příkopu pro vedení vody do rybníku též u domku Václava Šmída.
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Požár v čp. 7 u Josefa Žluvy
Dne 25.dubna 1911 Josefu Žluvovi shořelo domovní stavení čp.7 po ohni v roce 1883 nově
zřízené a taškami kryté. Pomáhaly sbory Záhuby a Skuřina. Uhájena čp.5, 8, 9.

Požár stodoly u Vondráčků čp. 36
Dne 26.srpna 1911 v 9 hodin večer vypukl ve stodolu na gruntě Jana Vondráčka oheň.
Stodola byla dřevěná ze silných trámů roubená a krytá slaměnými došky. Ve stodole byla svezena
celá nevymlácená úroda, až na dva korce ovsa, který byl ještě u Bukoviny na poli. Mimo toho
shořela mlátička, řezačka a nový čistící mlýnek na obilí.
Rok 1911 byl mimořádně suchý, vše bylo vyprahlé, takže hořel i trávník okolo stodoly.
Stodola shořela do základů, na záchranu strojů nebylo ani pomyšlení, neboť následkem sucha bylo
všechno hned v jednom plameni. Úroda a stroje nebyly vůbec pojištěny, že prý až se sveze celá
úroda, tak se to dá pojistit. Jenom stodola byla pojištěna na 800 korun, čímž byla utrpěna veliká
ztráta, neboť veškeré živobytí pro rodinu, jakož i krmivo pro hospodářské zvířectvo se muselo do
nových žní nakoupit.
Jak oheň vznikl, zůstalo neznámo. Hádalo se, že někdo mohl jít kolem humen za stodolou po
pěšině se zapálenou cigaretou, kterou snad nedokouřenou odhodil, nebo při zapalování cigarety
odhodil hořící sirku, při čemž se vzňal vyprahlý trávník a oheň se dostal až do stodoly. Nebo se také
myslelo, že někdo zapálil ze závisti, neboť Jan Vondráček měl pěknou úrodu.

Volby do obecního zastupitelstva
1. října 1911 konány volby do obecního zastupitelstva. Proti volbám byl podán odpor a
volby byly zrušeny a nařízeno voliti nově.
Dne 28. prosince 1911 konány nové volby do obecního zastupitelstva a zvoleni: Josef
Vaníček čp. 19, 53 let, Antonín Havel, čp. 15, 39 let, Jan Petrtýl, čp.32, 40 let, Josef Ulrich, čp.9, 27
let, Josef Dovol, čp. 29, 49 let, Josef Vaníček, čp. 14, 39 let, Jan Vondráček, čp. 36, 49 let, Josef
Jakubec, čp. 5, 47 let a Bohumil Dovol čp. 48, 40 let.

Úmrtí
31.1. – Semík Jan, čp.21, 71 r., ženatý
1.3. – Povolný Václav, čp.21, 67 r., ženatý, manželka Barbora †16.2.1927
24.4. – Vaníček Ladislav, čp.14, dítě 3 měsíce
4.5. – Klabanová Růžena, čp.23, dítě 2 měsíce
23.5. – Vondráčková Marie, čp.36, 76 r., vdova
9.7. – Svobodová Marie, čp.2, 68 r., vdaná, manžel Josef †16.7.1919, roz. Linková
10.8. – Dovol, čp.12, narodil se mrtvý
4.12. – Šolcová Anna, čp.12, 40 r., zemřela v Jičíně v nemocnici

Narození
leden – Vaníček Jaroslav, čp14, syn Josefa a Františky Vaníčkových
březen – Klabanová Růžena, čp.23, dcera Josefa a Marie Klabanových
18.3. – Vokráčko Josef, čp.20, syn Jana a Anny Vokráčkových
22.3. – Jakubec Vladimír, čp.5, syn Josefa a Anny Jakubcových
10.6. – Bartoňová Anežka čp.2, dcera Františka a Anny Bartoňových
11.9. – Bartoň Jan, čp.31, syn Václava a Františky Bartoňových
12.10. – Knobloch Václav, čp.1, syn Václava a Anny Knoblochových
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