Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1912
Nový starosta Bohumil Dovol
Dne 11. ledna 1912 byl novým starostou na místo Františka Linky zvolen Bohumil Dovol,
čp. 48, 41 let.

Stavba nové budovy školní
Od okresní školní rady v Jičíně došel přípis týkající se stavby a přístavby budovy školní.
Nejvíce se zamlouval návrh p. Antonína Havla, aby se obě učebny i s vedlejšími místnostmi
postavily v zadní části školní zahrady. Usneseno svolati schůzi obecního zastupitelství spolu
s místní školní radou na neděli 10. března 1912.
Dne 9. dubna 1912 sešla se na vyzvání c. k. okresní školní rady opětně místní školní rada se
zástupci obcí, aby se usnesla na stavbě popřípadě přístavbě školní budovy. Ve schůzi usneseno
požádati znovu komisi c. k. okresní školní rady, která by svoji radou přispěla ku konečnému
rozřešení věci té.
Dne 18. dubna 1912 dostavila se žádaná komise a usneseno společně s místní školní radou a
zástupci místní a přiškolené obce postaviti budovu novou. Vyučovati se má v této budově již
počátkem školního roku 1914. Náklad stanoven do 40.000 K.
Dne 28. července 1912 usneseno ve schůzi místní školní rady starou budovu školní prodati
za 10.000 K ku zřízení obecního hostince.
Dne 2. listopadu 1912 schválilo obecní zastupitelstvo koupi školní budovy. Dále bylo
jednáno ohledně koncese hostinské pro nynější budovu školní, a kdy se bude stavěti nová budova
školní, aby se nemusely dávati nařízené nákladné opravy. Po delší debatě, při které se rozvažovalo,
že by provádění oprav snad mohlo vyžadovati většího nákladu než úrokování obnosu na novou
budovu, přikročeno k hlasování má-li se stavěti v roce 1913 neb až v roce 1914. Hlasováno dle
jmen: Pro stavbu v roce 1913 hlasují: Josef Vaníček čp. 19, Josef Vaníček čp.14, Josef Dovol, Jan
Petrtýl, Josef Jakubec, Jan Vondráček a Josef Ulrich, vesměs občané Lhoty Zelenské. Pro stavbu
v roce 1914 hlasují: Antonín Havel ze Lhoty Zelenské, Antonín Kupec, František Zemánek a Josef
Sůva ze Záhub. Přijato tedy 7 hlasy proti 4 návrh stavěti hned v roce 1913. Proti tomuto usnesení
podal odpor Antonín Havel, byl zamítnut.
Dne 9. prosince 1912 místní školní radou jednáno o zakoupení místa pro novou školu.
Navrhnuta dvě místa. 1. místo na zahradě Jana Vondráčka při silnici k Vyššímu Poli. 2. místo na
poli Josefa Kupce při silnici k Libáni na Příhoně. Zástupci obce Záhub se vyslovují pro místo druhé.
Členové zástupci Lhoty Zelenské vyslovují se pro další jednání a šetření, které z jmenovaných míst
by bylo levnější a také vhodnější. Při pochozí komisi shledáno vhodné místo na pozemku p. Jos.
Kupce na Příhoně. Pro toto místo byli všichni až na Fr. Kupce ze Záhub. Ujednáno požádati c. k.
okresní školní radu o komisi ku schválení místa a zároveň usneseno dáti zhotoviti plán panu
staviteli Kynčlovi v Libáni.
Antonín Havel a soudruzi podali proti novostavbě dne 22. prosince 1912 opět odpor, který
byl opět okresní školní radou zamítnut.

Pronájem nové třídy
Během prázdnin roku 1912 pronajata místnost pro první třídu nově u Jos. Jakubce v čís.5, za
roční nájemné 180 K.

Nový učitel ve škole
Do školy nastoupil nový učitel pan Josef Ulrich, narozen 27. dubna 1884 v Zelenské Lhotě.
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Vybírání pivní dávky
Ve schůzi obecního výboru dne 14. ledna 1912 jednáno o vybírání pivní dávky. Usneseno,
by položen byl den 15. leden 1912 k započetí vybírání pivní dávky nápojové dle schválených
pravidel o vybírání pivní nápojové dávky, a sice bude obec vybírati tuto dávku sama.
Výběrčím této dávky jednohlasně jest zvolen pan Bohumil Dovol, rolník, a člen obecního
výboru, jemuž jak v pravidlech ustanoveno příslušeti bude veškerá intervence a přijímání zaplacené
pivní dávky. Jako odměnu za tuto intervenci má mu býti ze zaplacené dávky vyplaceno 5 % a to
vždy ku konci roku.

Volba ponocného
Za ponocného vzat pan Josef Táborský, bytem nyní v čp. 18, s ročním platem 96 korun a
zavazuje se jmenovaný k řádnému plnění své povinnosti jako noční strážce bezpečnosti osob,
majetku. Naproti tomu, když bude jmenovaný své povinnosti řádně plnit, že nemá obecní
představenstvo práva, jej této služby zbavovat.
Dne 24. ledna 1912 obecní zastupitelstvo projednalo:

Důvěrníci podání zprávy ohledně chráněnců
Cís. kr. okresní soud z Libáně žádá ustanovení dvou důvěrníků podávání zprávy ohledně
chráněnců v obci bydlících. Za tyto důvěrníky byli zvoleni Frant. Mlejnek a Josef Vaníček čp. 19.

Podpora Anny Vlčkové
Ve volných návrzích vyřízena žádost Alžběty Veselé ze Starých Hradů za podporu a sice
přiřknuta ji podpora pro svěřenou Annu Vlčkovou v obnosu 20 korun.

Podpora hasičům na nový příkrov
Na žádost místního dobrovolného hasičského sboru na nově zakoupený příkrov usneseno
všemi přítomnými věnovati z obecního důchodu částku 50 korun a věnovaný dar jest s tou
podmínkou, by vůbec pro každého občana za obnos 2 koruny každému byl k pohřbívání zapůjčen,
jen v tom pádě muselo by se odříci zapůjčení, kdyby rozhodně měl býti poškozen.

Odprodej návse u čp. 2
Žádost manželů Františka a Anny Bartoňových ze Lhoty Zelenské za odprodej dílce návse u
čp. 2 se přijímá. Žadatelé mají zaplatit 1 korunu za každý odměřený čtvereční sáh pozemku. Výlohy
s odměřením a odtržením ponesou kupující ze svého a stržená částka zůstane co kmenové jmění a
platí vše až doje schválení okresního zastupitelství.

Kasovní hotovost
Ke konci schůze přepočítána kasovní hotovost, ta obnášela 448 kor. 45 hal. Usneseno, že
100 korun má býti ponecháno v kase a zbývajících 348 korun má použito býti k zaplacení
pololetních úroků do okresní hospodářské záložny a zůstatek co splátky na dluh tamtéž stávající.
Dne 3. března nové obecní zastupitelstvo projednalo:

Volba obecního pokladníka
Zvolen p. Jan Petrtýl 6 hlasy, p. Josef Dovol obdržel 1 hlas, zvolený volbu přijímá.
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Jednání o Ludvíku Vlčkovi
Ludvík Vlček byl dosud ošetřován u p. Jana Petrtýla, kterému z chudinské pokladny
vypláceno 80 korun ročně. Přihlásila se pí. Kateřina Ulrichová, že jej převezme v další vychování
do 10ti let za roční odměnu 80 korun, pololetně vyplácených.

Prodej obecního písku
Jednáno bude-li se prodávat obecní písek. Usneseno, domácí občané mohou si odebírat písek
zdarma. Do jiných osad bude se prodávati párová fůra za 1,20 K., jednokoňská fůra za 70 h.

Výkup mrtvých myší
V případě, že by se vyskytly myši ve větším množství, bude se od obecního úřadu vypláceti
4 h. za kus až do odvolání.
Dne 30. března 1912 přijato prohlášení o chytání myší. Vzhledem k nařízení c. k. okresního
hejtmanství v úředním listu č. 3 r. 1912 a usnesení v předešlé schůzi obecního zastupitelstva přijato
vydati vyhlášku o hubení hrabošů. Mrtvé myši bude přijímati vždy ve středu a v sobotu v poledne
pan starosta a odměnu 4 h. za kus bude vyplácet pan obecní účetní vždy v neděli odpoledne dle
vydaných poukázek od pana starosty.
Dne 30. března 1912 o 7 hodině odpolední ve schůzi obecního zastupitelstva projednáno:

Námitky proti účtům kaple
Námitkám podaným dne 21. února 1912 od Bohumila Dovola a Antonína Havla se vyhovuje
a účty kaple se pak všemi hlasy proti 0 zamítají z důvodů:
a) Kaple nebyla postavena na hřbitově, jak bylo původně stanoveno.
b) Zdi kaple mají již nyní trhliny nejspíše proto, že stojí na slabém základě a na místě
nevhodném na pokraji jílovitého břehu.
c) Není postaráno o uhrazení dluhu vzniklého při stavbě, obec není povinna a nebude tento
dluh upláceti.

Prodej podkopaných borovic
Podkopané borovice v obecním pískovníku se ve veřejné dražbě prodají až po pěšinu
k hájence. Za pěšinou se nedovolí písek kopati.

Podpora Františka Šmída
Bývalý ponocný František Šmíd žádá o podporu. Pan František Šmíd má posud za zvonění
54 korun a 20 korun na byt, bude mu nyní k tomu přidáno 2 K. měsíčně, počínaje měsícem dubnem
1912.

Vybírání pivní dávky
Pivní dávka pronajata v celé obci p. Antonínu Havlovi do konce roku 1912 za 150 K.,
v případě, že by se přihlásil k vybírání kromě p. Antonína Havla někdo jiný, provedla by se dražba.
Přivezené nápoje hlásiti se budou od 15. t. m. p. Antonínu Havlovi, což se veřejně v obci vyhlásí,
jakož i to, že se přihlášky jiných výběrčích přijímají do 8 dnů.

Podpora sirotků
Okresní výbor v Libáni oznámil, že okres zdejší má povoleno ze zemského fondu sirotčího
10 vychovacích příspěvků po 9 K. měsíčně pro sirotky z obcí zdejšího okresu. Ve zdejší obci
vydržuje chudinský ústav a přispívá na 7 sirotků. Usneseno žádost o příspěvky podati.
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Hlídka v obecním lese
Hlídku v obecním lese by přijal František Ječný za těchto podmínek:
a) Služné měsíční 1 K., to jest 12 K. celoročně.
b) Užívání pastviny pod pískovníkem, na kterou odráží 2 K.
c) Vyžínka ve vysázených olškách za 2 K. obec by tedy ročně doplácela 8 K.
d) Polovici peněžitého obnosu z pokuty.
Tyto podmínky se přijímají a p. František Ječný bude o tom vyrozuměn.

Prodání obecnímu písku staviteli p. Kynčlovi
Pan stavitel František Kynčl z Libáně požádal písemně o prodání obecního písku. Dne
18.dubna 1912 byl na obecním úřadě sepsán protokol o přenechání části obecního pozemku na
Skalkách staviteli Františku Kynčlovi z Libáně pro zdělání písku za následujících podmínek.
Pozemek k dobývání písku začíná za přenechaným pozemkem panu Václavu Palečkovi ze
Starých Hradů a váže se obecně, že přesné hranice žádaného pozemku panu Palečkovi ustanoveny.
Z druhé strany stanoveny hranice a sice: zpředu od silnice pět metrů výše přes silnici od posledního
topolového kmenu, a z druhé strany k obydlí hájenky u tam nejníže ležící skalky, jenž jakási
vyčnívající brada, má sloužiti co hranice. Naproti tomu váže se kupující, že v co nejkratším čase na
svůj náklad dá zasaditi do prvého i druhého bodu nezničitelný železný neb litinový tyče. Takto
vymezený pozemek přenechá se k volnému použití z jednoho mezníku na druhý v přímé a rovné
dolů vymezené čáře k vylámání a sice, jak poloha silnice leží, jenž možno táhlým směrem
k nejnížeji položenému terénu u cesty k hájence provésti, tam stávající borůvky si obec vyhrazuje,
je v brzku odkliditi.
Za takto vymezený pozemek nehledě k nějaké výměře dle ujednání zaplatí při podepsání
protokolu kupující 300 korun k důchodu obce Lhoty Zelenské, kterážto částka splatná po podepsání
protokolu.
Ve středu 1. května 1912 obecní zastupitelstvo projednalo:

Podpora Marii Šolcové
Pan Konůpek z Bystřice žádá o nějaký přídavek na Marii Šolcovou (sirotka). Usneseno p.
Konůpkovi sděliti, že příspěvek nedostane žádný. Nechce-li si Marii Šolcovou ponechati, ať ji pošle
do domovské obce, kde si ji někdo jistě na vychování vezme.

Výčep lihovin Václava Dufka
V záležitosti žádosti Václava Dufka o výčep lihovin usneseno dopuručiti jeho žádost
příznivému vyřízení.

Prodej domku čp. 18
Josef Mlejnek hodlá prodati domek čís. 18. Usneseno, že by domek mohla koupiti obec, aby
se dotyčný vystěhoval.
Ve sobotu 15. června 1912 obecní zastupitelstvo projednalo:

Žádost Václava Brunclíka o domovský list
Václav Brunclík z Libně žádal o domovský list. Usneseno dopsati p. Václavu Brunclíkovi,
aby udal přesně své bydliště, a domovský list bude na příslušný obecní úřad přímo zaslán proti
potvrzení, zároveň ať udá své zaměstnání a zašle kolek.
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Vymáhání starých nedoplatků
Jan Žďánský, Václav Šmíd a Josef Mlejnek budou již naposledy vyzváni, aby do 3 dnů
zaplatili dlužné částky, a útraty a bude jim pohroženo, že bude úroda ihned prodána a pozemky
jiným pronajaty.

Námitky proti obecním účtům
Projednán přípis okresního výboru v Libáni, kterým se sděluje, že námitky Bohumila
Dovola a soudruhů ze Lhoty Zelenské proti účtům obecním vyřízeny příznivě. Pokud se týče úroků
z částky 2.400 K. v obnosu 89 K. 50 h., tak se částka tato z obecních účtů vylučuje. Zamítnuty
námitky proti položce 23. a 51. v obnosu 16 K. 40 h. a 4 K. 10 h. za přívoz kněze ke všem svatým.
Usneseno podati proti tomuto nepříznivému vyřízení námitek, podati rekurs k zemskému výboru a
z důvodu, že kaple není dosud majetkem obecním a do té doby ji obec vydržovati nebude.
Dne 14. července 1912 obecní zastupitelstvo projednalo:

Zřizování mostků na obecní silnici
Nařízení okresního výboru v Libáni ohledně zřizování mostků na pozemky hraničící
s okresní silnicí. Usneseno, by představenstvo prohlédlo veškeré mostky a dodá majitelům vyhlášku
okresního výboru, aby dle předpisu řádné mostky zřídili. Pro mostky při obecních pozemcích – zřídí
se prozatím jen nejnutnější, protože počnou brzy žně. Potřebný kámen dodá p. Josef Jakubec a to:
štuky 1 kopu za 16 K., lautver kopu za 10 K., dlaždice 1 kus za 80 h., od odvozu za 1 kus 10 hal.
Nejprve se zřídí mostky na cestu k Dubovému, k Záhubům a u zahrady p. Josefa Dovola.

Komise vyšetřující živelné pohromy
Z c. k. berního referátu bylo navrženo 6 členů k sestavení komise vyšetřující živelné
pohromy. Navrženi byli: Josef Jakubec, rolník, Jan Petrtýl, rolník, Josef Vaníček, rolník, Josef
Ulrich, rolník a učitel, Antonín Havel, rolník a Jan Vondráček, rolník.

Žádost Antonína Havla o přijmutí do obce
Antonín Havel, hostinský, žádá o přijmutí do svazku obce, bydlí ve zdejší obci již 17 roků.

Dluh Josefa Mlejnka a Václava Šmída
Protože Josef Mlejnek a Václav Šmíd na dlužné částky ničeho nezaplatili, obnoví se proti
nim prostřednictvím Dr. F. Drbohlava žaloba z roku 1911.
Dne 21. listopadu 1912 při schůzi obecního zastupitelství projednáno:

Úhrada školního vydání
Školní vydání na rok 1912 se uhradí vypadající v obci předepsanou přirážkou, to jest 28 %
z veškerých daní.

Ošetřování Růženy Kumstové
Pan Václav Dovol, který si vzal v ošetřování Růženu Kumstovou, prohlásil, že ji za
dosavadní příspěvek 100 K. dále ošetřovati nechce. Usneseno veřejně vyhlásiti a vybídnouti, by se
někdo přihlásil k ošetřování jmenovaného dítka.
Dne 1. prosince 1912 byl na obecním úřadě sepsán protokol. Pan Josef Kumst z Rokytňan
čís. 7 bere si dítko Růženu Kumstovou po zemřelé Anně Šolcové ve Lhotě Zelenské. Pan Josef
Kumst se zavazuje, že bude dítko opatrovati, řádně živit, šatiti a řádně se o něj starati, což pan Josef
Kumst stvrzuje vlastnoručním podpisem. Roční plat za ošetřování byl stanoven na 95 korun.
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Nepřijmutí Josefa Mlejnka čís. 18 do svazku obce
Dne 19. prosince 1912 projednána žádost obecního úřadu ze Skuřiny za přijmutí Josefa
Mlejnka čís. 18 do zdejší obce. Žádosti nebylo vyhověno, jelikož nepřetržitý 10letý pobyt počítá se
teprve od konce 24. roku, což u jmenovaného prokázáno není.

Prohlídky zvířat před vydáním dobytčího pasu
Dobytčí pasy vydává a dobytek ohledává pan starosta Bohumil Dovol. Poplatek stanoven
obnosem 20 h za vzrostlý kus a za jednu cestu, za prohlídku 1 telete, 1 kůzlete a 1 podsvinčete 10 h.

Prohlídky psů
Dne 19. prosince 1912 na jednání obecního zastupitelstva ve volných návrzích navrženy
prohlídky psů. Ku prohlížení záznamu o stavu psů se nikdo nehlásil. Starosta jmenoval p. Antonína
Havla, jakožto prvního radního, proti tomu tento namítal, že již jednou soupis psů provedl zdarma a
že nemá přístup do všech čísel. Odměna stanovena na 1 K za jednu prohlídku.
Dne 26. prosince 1912 obecním úřadem projednáno:

Příslušnost Anny Brunclíkové
C. K. okresní hejtmanství v Jičíně žádá o zjištění příslušnosti Anny Brunclíkové, dcery
Václava Brunclíka, ošetřované ve veřejné nemocnici v Liberci. Sděleno že, Anna Brunclíková jest
dosud do Lhoty Zelenské příslušná, jmění ani příbuzných nemá.

Pivní dávka pro rok 1913
Pivní dávka na rok 1913 pronajata v celé obci p. Antonínu Havlovi, hostinskému v Zelenské
Lhotě, za 200 K. O tom se dá prohlášení, aby námitky, po případě přihlášky k vybírání podány byly
do 8 dnů. Kdyby se přihlásil k vybírání někdo s vyšší cenou, provede se veřejná dražba. Kdo by
přivezl nápoje dávce podléhající, musí to ohlásiti p. Antonínu Havlovi a dávku jemu odvésti.

Ošetřování B. Semíkové
Pan František Kříž žádá, aby mu za ošetřování B. Semíkové přidány byly 4 K za štípání
dříví. Usneseno p. Křížovi 4 K za rok 1912 přidati a tento obnos B. Semíkové z podpory na rok
1913 srážeti, protože po smrti Jana Semíka vyplácena byla podpora ve stejné výši jako dříve.

Požár stodoly u Josefa Vaníčka v čp.14
Dne 30.dubna 1912 shořela stodola Josefa Vaníčka čp.14 od založeného ohně. Hasit a
chránit pomohly Záhuby.

Volby činovníků hasičského sboru
Ve valné hromadě dne 8.prosince 1912 konané v místnosti velitele sboru zúčastněno 13
členů. Schůzi předsedal starosta sboru Josef Vaníček. Přečteny výroční zprávy a schváleny. Při
konaných volbách zvolen předsedou Antonín Havel, velitelem František Bartoň, jeho náměstkem
Josef Vaníček čp.14, jednatelem František Mlejnek, za členy výboru Jan Petrtýl a Bohumil Dovol,
revisory účtů František Ulrich a František Egrt, pokladníkem Josef Egrt čp.6.
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Kronika obce Zelenecká Lhota
Úmrtí
31.1. – Semík Jan, čp.21, 74 r., ženatý
4.3. – Dovol Josef, čp.12, dítě 4 r.
12.3. – Mlejnková Božena, čp.18, dítě 2 r.
15.4. – Žlůva Josef, čp.7, 71 r., ženatý, manželka Marie †15.8.1913 – 65 r.
12.5. – Srb Josef, čp.41, 28 r., ženatý
24.11. – Barcal Josef, čp.24, 31 r., ženatý
3.12. – Najfusová Antonie, čp.49, 37 r., vdaná, manžel Josef †11.5.1927 nemocnice Jičín
14.12 – Egrtová Kateřina, čp.30, 83 r., vdova

Narození
21.1. – Žďánský Josef, čp.40, syn Josefa a Kateřiny Žďánských
13.2. – Adamec Miloslav, čp.44, syn Václava a Marie Adamcových
15.2. – Vaníček Jan, čp.14, syn Josefa a Františky Vaníčkových
27.3. – Kupec Jan, čp.41, syn Josefa a Bohumily Kupcových
11.4. – Barcalová Františka, čp.24, dcera Josefa a Františky Barcalových
září – Jakubec Antonín, čp.5 syn Josefa a Anny Jakubcových
16.12. – Viták Jan, čp.25, syn Vincence a Anny Vitákových
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