Kronika obce Zelenecká Lhota
Rok 1913
Stavba nové budovy školní
Dne 6. února 1913 konala místní školní rada schůzi, ve které jednáno o konečném
rozhodnutí, kde nová budova školní má býti postavena. Pan Vondráček žádal za místo (korec) 2.000
K a pan Kupec 1.200 K. Jednomyslně usneseno školu postaviti na pozemku p. Kupce.
Dne 26. března 1913 na schůzi místní školní rady schváleny plány na novou budovu školní a
usneseno stavěti ještě roku letošního.
Dne 28. března 1913 počala se na staveništi kopat studně. Stavba svěřena p. staviteli
Kynčlovi z Libáně a smluvena s tímto do 7 metrů hloubky za 280 K. Jelikož nebylo v té hloubce
vody, pokračováno dále a dne 12. dubna 1913 dosaženo hloubky 18 m a založeny cementové
skruže. Dne 19. dubna 1913 studně dohotovena, vody shledáno 1m 7cm.
Dne 19. dubna 1913 požádáno obecní zastupitelstvo o povolení výpůjčky na potřebný
náklad stavební. Většinou hlasů členů obecní zastupitelstva dne 23. dubna 1913 rozhodnuto, aby se
úvěr na stavbu školní budovy pro letošní rok nepovoloval. Což oznámeno c. k. okres. školní radě,
která nenařídila sice okamžitou stavbu, ale žádala důrazně vykonat již usnesené opravy na staré
budově.
Dne 7. května 1913 na schůzi místní školní rady po delší debatě usneseno stavěti až příštím
rokem a roku letošního dáti starou budovu opraviti. Obecní zastupitelé se jednohlasně usnesli, že se
povolují prostředky na důkladnou opravu staré budovy školní a to nové podlahy, žlaby ke střechám,
takovou opravu střechy, aby se pokrývačský mistr za střechu zaručil, že nepoteče. Rovněž
důkladnou opravu oken a dveří, zvláště vnějších křídel okenních.
Odpůrci stavby v čele s Antonínem Havlem, hostinským, který stavbu chce oddáliti a snad i
zameziti, z důvodu asi že ze staré školy zřídí se hostinec, udávají, že ve studni zřízené na staveništi
nebude vody. Místní školní rada z důvodu toho dovolila, by jmenovaný veškerou vodu vybral, a za
den měřil příbytek vody. Stalo se. Voda vybrána (41 velkých okovů) a druhý den měřena.
Vystoupila do výšky 58 cm. Na to téže noci některý zlomyslník přikrývku studně hodil i
s množstvím hlíny do studně.
Ve schůzi místní školní rady konané dne 29. června 1913 usneseno během prázdnin starou
budovu školní opraviti a studni na novostavbě vyčistiti.
Čištění dělo se dne 7. července a přibylá voda měřena 8. července. Vody za 24 hodin přibylo
56 cm, t.j. 36 obyčejných konví.
Koncem měsíce srpna svolal pan předseda místní školní rady schůzi, ve které se mělo
pokračovati v přípravných pracích ku novostavbě. Pan školní dozorce místní Jan Petrtýl do schůze
se nedostavil. Pan Frant. Kupec ze Záhub prohlásil, že nutno ještě sečkati na rozhodnutí c. k.
okresní školní rady, mají prý zase podaný odpor proti novostavbě. Pan Havel hostinský podal odpor
proti novostavbě a žádal zase, by třída druhá byla přistavěna ku staré budově. Odpor byl více
podpisy opatřen, větší poplatníci však nepodepsali ani zástupce velkostatku p. vrchní správce Jos.
Hrbek.
Dne 6. září 1913 c.k. okresní školní rada zaslala dopis, dává vědět, že stížnost některých
občanů byla již jednou zamítnuta a stěžovatelům dáno věděti, že okresní školní rada trvá na
usnesení z roku 1912 školu stavěti.
Dne 28. září 1913 svolána místní školní rada, aby se pokračovalo v započaté a dříve
zmařené práci ohledně novostavby školy. Člen rady František Kupec ze Záhub a Jan Vohnout též ze
Záhub ze schůze odešli. Kupec František doložil, že mají opět podaný odpor u c. k. zemské rady a
že se musí čekat na vyřízení. Jelikož ostatní členové byli ve většině a uznali, že je již třeba ve věci
pokračovati, usnesli se dát znovu vypsati ofertní řízení.
Dne 1. listopadu 1913 se měly otevírat oferty a stavba zadati. František Kupec před schůzí
podal odpor proti této schůzi u okresní školní rady. Vyřízení tohoto odporu před schůzí nedošlo, tak
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členové všichni podepsali jen stavební podmínky a rozhodli se dobrovolně vyčkati rozhodnutí c.k.
zemské školní rady.
Dne 13. prosince 1913 dojeli do Prahy odpůrci stavby Frant. Kupec, Ant. Havel, Jos.
Jakubec a Jos. Jirků, starosta z Lična, by snad vyložili námitky své u c.k. zemské školní rady. C.k.
zemská školní rada nařídila okresní školní radě, aby provedla nové úřední šetření na místě samém,
přičemž má se nynější školní budova podrobně popsati. Úřední znalci mají podati odůvodněný
posudek, zda-li závady a nedostatky jsou takového rázu, že naprosto vyžadují odstranění resp.
zmírnění, dále se mají znalci vysloviti, zda-li odstranění závad a nedostatků dá se docíliti stavbou
nové budovy školní, či je-li možná přestavba nebo přístavba staré budovy co do nákladnosti
v náležitém poměru k očekávanému výsledku.

Oprava staré budovy školní
Během prázdnin roku 1913 dala místní školní rada opravit starou budovu školní. Pořízena
nová podlaha, dvě ventilační okna, škola opravena a natřena zevnitř, opravena střecha a žlaby,
opraveny okna a dveře, opatřeny též novým nátěrem. Záchody i dřevník opraven.

Najmutí učebny pro 1. třídu
Pro školní rok 1913–1914 byla učebna pro 1. třídu najmuta u Josefa Dovola v čís.29. První
třídu vyučuje p. uč. Josef Ulrich, druhou Josef Fejfar, řídící učitel.

Jednání o Kateřině Vlčkové
Dne 1. ledna 1913 jednáno v obecní schůzi o tom, co se učiní s Kateřinou Vlčkovou,
služkou posledně u p. Jos. Drahoňovského rolníka v Bystřici, ten přivezl ji nemocnou 31.12. do
zdejší obce. Usneseno dodati Kateřinu Vlčkovou do veřejné okresní nemocnice v Jičíně. Dovoz
obstará člen obecního zastupitelstva pan Jan Vondráček.

Účet od sboru dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů ve Lhotě Zelenské předložil účet za čištění stříkačky, čištění
místnosti po župní schůzi a za přidáváni při dláždění kůlny. Usneseno odložiti do příští schůze,
protože byl již předložen účet od p. Antonína Havla za útratu při ohni u p. Vaníčka čp. 14 a petrolej
k čištění. Usneseno předvolati p. velitele Fr. Bartoně a v příčině účtu se dohodnuti.
Dne 19. ledna 1913 dostavil se do schůze p. František Bartoň, velitel sboru dobrovolných
hasičů, aby vysvětloval položky v účtu obecnímu zastupitelstvu předloženém. Schváleno vyplatili
od vyprání hadic 3.20 K, čištění stroje 2 K, petrolej 48 h, přidávání 4 K, úhrnem 9.68 K.

Odměna starostovi a početvedoucímu
Dne 19. ledna 1913 stanovena odměna starostovi na 80 K, paušál na kancelářské potřeby 20
K, odměna panu početvedoucímu 20 K.
V pondělí 10. února 1913 obecním výborem bylo projednáno.

Co se udělá s Kateřinou Vlčkovou
Kateřina Vlčková byla přijata do nemocnice do Mladé Boleslavi 5. ledna t. r., 23. ledna byla
dopravena zpět do zdejší obce a jest do dnes ošetřována u pana starosty. Usneseno veřejně vyhlásiti,
aby se někdo přihlásil, kdo by chtěl ji ošetřovati. V případě více přihlášek provede se snižovací
dražba. Výlohy s dovozem K. Vlčkové budou vymáhány na dřívějším zaměstnavateli p.
Drahoňovském z Bystřice.
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Odškolení osady Záhuby
C. K. okresní školní rada učinila dotaz, povolí-li zdejší zastupitelstvo odškolení osady
Záhuby v případě, že by tamní žádost za školu z nouze byla příznivě vyřízena. Protože naše obec
připravuje se ku stavbě školy, nesouhlasí zdejší zastupitelstvo s odškolením osady Záhub.

Exekuce u p. Josefa Mlejnka
C. K. okresní hejtmanství v Jičíně zaslalo výsledek exekuce na zaplacení školného u p.
Josefa Mlejnka. Politická exekuce byla bezvýsledná. Učiní se dotaz, je-li možno vymáhati dlužný
obnos žalobou.

Školné za děti p. Václava Adamce
Pan Václav Adamec v Bukovině posílá dítky do školy v Libáni, ale školné je povinen platiti
obci zdejší. Usneseno vybídnouti jej, aby za letošní rok školné zaplatil.

Dražba Kateřiny Vlčkové
Dne 2. března 1913 byl u obecního úřadu sepsán tento protokol. Kateřina Vlčková se
přenechává do opatrování na dobu jednoho roku a to od 3. března 1913 do 3. března 1914.
Vydražitel jest povinen jmenovanou držeti v čistotě, ji živiti a přiměřeně šatiti, posluhovati a vůbec
oni se starati. Kateřina Vlčková jest potřebně oblečena, čistá a při předávání po uplynutí 1 roční
doby bude se v témže pořádku žádati. Pakli by nebyla čistá, dá se vyčistiti na řad vlastníků, za tou
příčinou jest nutno, aby páni vydražitelé měli majetek. V pádu, kdyby se jmenovaná dostala do
ústavu, protokol tento bude zrušen, platiti se bude měsíčně pozadu a vždy na 3. každého měsíce.
Dražební provolání jest 30 K měsíčně a po 1 koruně se draží dolů. Vydražil Kateřinu Vlčkovou p.
Václav Šmíd za 27 korun měsíčně.

Návrh obecního rozpočetu v roce 1913
Při sdělávání rozpočtu na rok 1913 činí očekávaný příjem 1.759 K 76 h, vydání činí 3.029
K, schodek 1.270 K 76 h uhradí se přebytkem z roku minulého.

Položení trubek přes obecní pozemek
Panu Františku Bartoňovi povoluje se položiti trubky přes obecní pozemek s podmínkou, že
se o tom dohodne s p. V. Dufkem jako nájemcem dotyčného pozemku.
Dne 18. března 1913 obecním zastupitelstvem projednáno:

Vymáhání výloh s Kateřinou Vlčkovou
Výlohy vzešlé s Kateřinou Vlčkovou pan Drahoňovský odmítl zaplatit. V zaslaném přípisu
tvrdí, že Kateřinu Vlčkovou prý sám ošetřoval jako nemocnou. To však nezakládá se na pravdě,
protože p. Drahoňovský užíval zmíněnou k domácím pracím a onemocnění sem neohlásil, ani
nezpůsobilost k práci, až v konci roku 1912, proto bylo usneseno výlohy s dodáním K. Vlčkové do
nemocnice a k lékaři dále vymáhati.

Hrazení školních nákladů pro osadu Záhuby
C. K. okresní školní rada v Jičíně zaslala přípis čís. 568 ze dne 8.3. 1913, kterým žádá za
oznámení je-li zdejší obec ochotna hraditi náklad na zřízení a vydržování samostatné školy pro
osadu Záhuby. Zastupitelstvo obce Lhoty Zelenské se usneslo, že náklad na zřízení a vydržování
školy v Záhubech hraditi nebude.
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Stavba mostků
Usneseno v nejbližší době, pokud počasí dovolí, postaviti mosty 1. k Bukovině, 2.
k Záhubům u vsi, 3. na Poustka u zahrady p. Josefa Dovola, 4. před školou. Mostky zřídí se
z cementových trub o světlosti 20 cm a obloží kamenem, v místech, kde stéká voda z větší plochy,
položí se roury 30 cm světlosti.

Nový obecní posel p. Václav Dufek
Dosavadní obecní posel Fr. Dovol vzdal se služby dne 2. března 1913. Byl tedy propuštěn a
přijat byl p. Václav Dufek z čís. 10.

Dluh Josefa Mlejnka
V schůzi obecní jednáno bude-li se vymáhati dlužný školní plat na Josefu Mlejnkovi.
Rozhodnuto dlužný pacht za borovice a dlužný plat vše v obnosu asi 50 K nechá se vymáhati
advokátem, prozatím se jen upomene a v příští schůzi se rozhodne o dalším.

Přestupek proti stavebnímu řádu p. Františka Bartoně
Dne 23. dubna 1913 byl obecním zastupitelstvem projednán přestupek proti stavebnímu řádu
zaviněný panem Františkem Bartoněm, rolníkem ve Lhotě Zelenské.
Na základě přípisu sl. okresního hejtmanství v Jičíně ze dne 14. března 1913 čís. 12341 byl
p. František Bartoň vyslechnut, proč stavěl bez předložených plánů, úředního povolení a má mu
býti vyměřena pokuta. Pan Josef Jakubec podotýká panu starostovi, aby si to vyměřili sami. Pan
Antonín Havel navrhuje, aby byla vyměřena pokuta 5 K a slavné okresní hejtmanství, ať o tom dál
rozhodne – přijato 6 hlasy.

Obecní mrchoviště
Dne 21. května 1913 bylo zřízeno obecní mrchoviště na parcele čís. 680 v Zelenské Lhotě za
následujících podmínek:
1. Mrchoviště budiž zřízeno o rozměrech nejméně 120 až 150 m2 a ohraženo pevnou nejméně
2 metry vysokou ohradou, která by zabránila vnikání živých zvířat.
2. Vchod budíž opatřen vraty.
3. Místo budíž rozděleno na dva díly. Na severním díle budou zakopávány zdechliny zvířat
zašlých neb zabitých po nakažlivé nemoci, na díle druhém ostatní zdechliny.
4. Mrchoviště budiž obehnáno přiměřeně hlubokým příkopem, bránícím vnikání povrchových
vod a srážkových.
5. Na mrchovišti nesmí se pásti dobytek, ani používati na něm rostoucí trávy.
6. Zdechliny nesmějí býti vykopávány a nutno tudíž ihned, jakmile plocha zřízeného
mrchoviště bude spotřebována, postarati se a oplotiti způsobem již naznačeným přiměřeně
velikou plochu dalšího pozemku.
7. Používání mrchoviště nechť se řídí předpisy, jenž budou vydány c. k. okresním
hejtmanstvím v Jičíně.
8. Všem podmínkám budiž vyhověno nejdéle do 1. července 1913.
Na pozemku, kde je plánováno obecní mrchoviště, se musí zjistiti, nejsou-li zde prameny
vykopáním jámy 2 ½ až 3 m hluboké. Přijat návrh, by se předně vše zjistilo a bude-li pozemek
vskutku příliš mokrý, navrhne se místo v části loňské paseky, kde je půda sušší a písčitá. Pan Josef
Jakubec navrhl, aby se vykopání zadalo veřejnou dražbou. Pro návrh hlasovali 2 členi, proti 3 členi.
Obstará tedy vykopání jam správce obecního majetku p. Jan Vondráček.
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Dne 7. června 1913 bylo rozhodnuto o oplocení obecního mrchoviště. Bude se plotovat
drátem a dřevěnými sloupky. Obecní posel půjde po drátě, co občané měli zadrátovanou slámu,
platiti se bude za 1 kg 20 h.

Poplatky pohodnému
Aby vyhověno bylo četným dotazům, sděluje se, že se zřetelem na instrukci danou
pohodným a dosavadní zvyklosti, byla odměna pro pohodného vyměřena s ohledem na námahu a
nebezpečenství, spotřebu času, vzdálenost obce a velikost a) velký druh zvířete, b) malý druh
zvířete:
1. Za odklizení (odvezení, odnesení): a) 4,00-6,00-8,00 K, b) 2,00-2,50-3,00 K.
2. Za stažení kůže, je-li přípustná a bylo-li žádáno: a) 1,50-2,00 K, b) 0,80-1,000 K.
3. Za zahrabání, vykopaní jámy: a) 4,50-5,00-6,00 K, b) 1,50-2,00-2,50 K.
4. Za rozsekání, rozčtvrcení, přípravu k pitvě a zahrabání: a) 2,00-3,00 K, b) 1,00 K.
5. Za vykopání již zahrabané zdechliny, bylo-li nařízeno: a) 2,50-3,00 K, b) 0,80-1,20 K.
6. Za zabití k nařízení úřadu neb žádosti strany: a) 1,00-2,00 K, b) 0,40-0,60 K.
7. Za chycení psa neb kočky: a) pro podezřelost ze vztekliny 2,00-4,00 K, b) při pochůzce
v čas kontumace apod. 0,60-1,00 K.
8. Za obchůzku v čas kontumace psů: 1,40-2,00-2,60 K.
9. Za čištění a desinfekci vozu, nářadí, zdechliny apod. 0,50-0,80 K.
10. Za hlídání zdechliny za noc 2,00-3,00-4,00 K.
11. Jeli pohodný za účelem rozčtvrcení a zahrabání zaměstnán mimo své bydliště patří mu,
jakož i pomocníkovi jeho, mimo stanovené poplatky, též denní plat: a) za celý den 4 K, b)
na půl dne 2 K, ale žádné cestné.
12. Kůže je-li dovoleno ji stáhnout, patří vždy vlastníkovi zvířete.

Oprava obecních cest
Obecní cesty se musí opravit, než se začnou kopati řepy. Platiti se bude za den ruční práce
dospělému 1.60 K, hochům do 18 let 1.20 K. Povozům za párový povoz denně 8 K, za
jednospřežný 4 K. Dozor obstarají členové obecního zastupitelstva. Počátek práce v 7 h ráno, sraz u
„lípky“.
Obecní cesty začaly se opravovat v pondělí 5. května 1913. Povozy dodal p. Josef Dovol na
½ dne a Josef Jakubec na ½ dne. K dozoru na toto pondělí přihlásil se p. Bohumil Dovol, Josef
Vaníček čís. 19 a Jan Petrtýl.
V sobotu 3. května 1913 obecním zastupitelstvem projednáno:

Volba volitele do okresního zastupitelstva libáňského
Přísedícími zvoleni p. Jan Petrtýl a Josef Jakubec, zapisovatelem Josef Ulrich, předsedou
jest starosta obce p. Bohumil Dovol. Odevzdáno 9 hlasovacích lístků a obdrželi: p. Jan Petrtýl 3
hlasy, Josef Vaníček čís. 14 1 hlas, Josef Dovol 1 hlas, Josef Ulrich 1 hlas, Josef Jakubec 2 hlasy a
Antonín Havel 1 hlas. Zvolen tedy p. Jan Petrtýl 3 hlasy a volbu přijímá.
Později byla tato volba zrušena a dne 14. května 1913 byl nadpoloviční většinou hlasů
zvolen pan Josef Vaníček čís. 19.

Prodej steliva v obecním lese
Jehličí v obecním lese prodá se ve veřejné dražbě s podmínkou, že bude do týdne po dražbě
vyhrabáno a odvezeno.
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Barbora Barcalová přistižena při lesním pychu
Barbora Barcalová byla přistižená na řezání březí hajným Čechem v obecním lese. Byla
přísně napomenuta, že při druhém postižení jí uložena bude přísná pokuta. Místní tabulky, na nichž
nápisy jsou již nečitelné, budou obnoveny. Jelikož od 15. května 1913 hajný odchází, přijmut pan
Václav Dufek za poplatek jedné koruny měsíčně jako hajný obecního lesa.

Nový pokladník chudého ústavu
Dosavadní pokladník chudého ústavu se vzdal funkce a dne 7. června 1913 byl novým
pokladníkem zvolen pan Josef Jakubec.

Oplocení lesa Františkem Karlem
Někteří občané obce si stěžovali proti Františku Karlovi ze Řmenína, proti postavení plotu
vedle svého lesa u Bukoviny. Pan František Karel byl předvolán ke komisi dne 12. června o 1
hodině odpoledne. Zástupci obce v komisi byli pánové: Josef Ulrich – učitel, Josef Vaníček, Jan
Vondráček, Jan Petrtýl a Josef Jakubec.

Nařízení pro živnost kominickou
Dne 24. června 1913 projednáno obecním výborem nařízení c. k. okresního hejtmanství
v Jičíně ze dne 19. června 1913 pro živnost kominickou v politickém okresu Jičín. Projednán byl
návrh obvodů kominických a maximálních tarifů poplatků.
Obecní zastupitelstvo se usneslo, že nesouhlasí s návrhem tarifu poplatkového. Důvod jest,
že asi před 2 roky byla cena zvýšena a podle staré sazby vydělá dělník kominický za jedno ½ dne ve
zdejší obci 5 korun. Při navržené ceně tarifu vydělal by za tu samou dobu 12 korun. Ve zdejší obci
jsou komíny snadno přístupné vymetání a čištění komínu jest jednoduché z toho důvodu, že se topí
celý rok pouze dřívím, které sazí velmi málo zanechává. Nesouhlasí se proto s návrhem, protože
uvedena jest jednotná cena pro komíny v městě jako na venkově a v naší obci není statků. Pro
domky a chalupy, ve kterých jsou komíny mnohem nižší než v přízemních domech ve městě a pro
tyto nízké komíny není ani stanovena nějaká nižší sazba. Na zdejší poměry jsou tyto navržené
poplatky příliš vysoké.

Dotazník na zavedení síly elektrické
Zemský výbor království Českého v Praze zaslal dotazník, bude-li se chtíti použít síly
elektrické za příčinou vypracování projektu, předem zjistiti pravděpodobný konzum proudu
elektrického v celé oblasti. Obecní zastupitelstvo přijalo tento návrh a svolalo na dne 3. listopadu
1913 večer veřejnou schůzi a do neděle přihlášky hlásit.

Odstěhování Barbory Semíkové
Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo odstěhování Barbory Semíkové do Seletic a navrhlo jí
100 korun ročně na posluhu.
Paní Anna Cermanová ze Seletic se zavázala, že bude Barboru Semíkovou, příslušnici obce
Lhoty Zelenské, živiti, šatiti a řádně ošetřovati až do smrti jmenované příslušnice, za to bude
dostávati od obce zdejší 100 korun ročně. Platiti se bude čtvrtletně po uplynutí vypršelé lhůty.

Obecní účty za rok 1913
Vydání v roce 1913 činilo 2.361,46 K., příjem byl 2.271,19 K, schodek činil 90,27 K.

Požár stodoly u Josefa Vaníčka v čp.14
Dne 9.září 1913 shořela u Josefa Vaníčka čp. 14 stodola po loňském ohni nově zbudovaná.
Ku pomoci dostavily se Záhuby.
www.zeleneckalhota.cz
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Kronika obce Zelenecká Lhota
Úmrtí
9.1. – Knoblochová Kateřina, čp.1, 71 r., vdova po učiteli, pochována do Kopidlna
27.1. – Filipová Růžena, čp.27, dítě 3 dny
27.1. – Dovolová Alžběta, čp.43, 73 r., vdaná
28.1. – Kovářová Anna, čp.33, 24 r., vdaná
4.3. – Dovol Josef, čp.37, dítě 4 r.
5.3. – Jakubec Antonín, čp.5, dítě ½ r.
26.3. – Linková Kateřina, čp.34, 75 r., vdaná
14.4. – Barcalová Františka, čp.24, dítě 1 r.
21.6. – Šmíd František, čp.46, 82 r., ženatý
8.7. – Ulrich František, čp.9, 59 r.
22.7. – Vokráčko Jan, čp.20, 51 r., ženatý, spadl z patra
10.8. – Bartoň Václav, čp.31, 82 r., ženatý, manželka Anna †29.5.1924 – 84 r.
15.8. – Žlůvová Marie, čp.7, 65 r.

Narození
18.1. – Kovářová Anna, čp.33, dcera Josefa a Anny Kovářových
24.1. – Filipová Růžena, čp.27, dcera Karla a Růženy Filipových
28.3. – Mlejnek František, čp.18, syn Josefa a Marie Mlejnkových
27.11. – Žďánská Marie, čp.40, dcera Josefa a Kateřiny Žďánských
23.12. – Knobloch Josef, čp.1, syn Václava a Anny Knoblochových
27.12. – Jakubec Břetislav, čp.5, syn Josefa a Anny Jakubcových
Bartoňová Anna, čp.31, dcera Václava a Františky Bartoňových
Zemánek Jaroslav, čp.34, syn Josefa a Anny Zemánkových
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